
  
 

 
 

Öppen tävling och SM i Borlänge 
 
DSK Dalir i samarbete med Dalarnas Dövas Pensionärsklubb har härmed 

nöjet att inbjuda till öppen tävling och SM i boule. 
 

den 28 - 29 augusti 2020 
 
 
Tävlingsplats:   Klotskallarna, Långsjövägen 5, Borlänge 
 
Datum och tid: Både Öppen tävling och SM i dubbellag börjar fredagen den 28 

augusti kl 10.30 – samling och information kl 10.00 
 

SM i trippel börjar lördagen den 29 augusti kl 09.30 – samling och 
information kl 9.00 

 
Startavgift:  200 kr per dubbellag och 300 kr per trippellag 
 
Klasser:  Veteran 55 (V55) både Öppen tävling och SM , 
  Öppen klass från 18 år och uppåt enbart SM  
 
Lagform:  Herr och damlag i dubbel, trippel – ingen uppdelning i herr & 

damlag. 
 
Slutspel:  A + B – beroende på antal anmälda lag. 
 
Prisutdelning:  Sker på platsen efter tävlingen 
 
Intresseanmälning:  Senast 15 juli till Stig Kjellberg, e-post: boule@dovidrott.se samt 

DSK Dalir på dskdalir@gmail.com  
 
Slutgiltig anmälning:  Senast 28 juli till Stig Kjellberg med startavgiften som betalas in på 

Dalarnas Dövas Pensionärsklubb bankgiro 320-9442. 
  



  
 
 

Registreringsavgift: Namnlista på registrerade aktiva måste skickas in till 
arrangörsföreningen samt förbundet senast 28 juli 2020 i 
samband med den slutgiltiga anmälan. Förbundet fakturerar då 
föreningarna 100 kronor per aktiv i registreringsavgift. Skulle en 
förening anmäla en aktiv efter 28 juli 2020 tillfaller en förhöjd 
registreringsavgift på 200 kronor per aktiv. 

 
Audiogram: Om en förening vill registrera en ny spelare som tidigare inte 

har spelat SM måste ett audiogram lämnas in snarast till SDI:s 
Handläggare Frej Fredman på frej.fredman@dovidrott.se 

 
Övergångblankett:  Frågor kring övergång kontakta Frej Fredman på Svenska 

Dövidrottsförbundet. Blankett för övergång finns på SDI:s 
hemsida www.dovidrott.se Övergångsblanketten ska skicka till 
SDI:s Handläggare Frej Fredman på frej.fredman@dovidrott.se 
senast 21 augusti 2020. 

 
Idrottsmötet:  Lokal ska bokas. Det blir fredagen den 28 augusti, plats och tid 

meddelas närmare. Samtliga deltagande föreningar ska skicka 
en representant till idrottsmötet. 
Handlingar till idrottsmötet ska skickas ut av SDI Boule 
huvudansvarig Stig Kjellberg senast en vecka innan mötet. 

 
 
När det gäller lunch och café ber vi att få återkomma längre fram. 
 
Gällande logi får Ni ordnas själva och rekommenderar att alla deltagare till mästerskapet att 
boka boende och resor som kan återbetalas. 
 
Hjärtligt välkomna! 
 
 
 
Niclas Björkstrand Ingemar Lindberg 
Ordförande Ordförande 
DSK Dalir Dalarnas Dövas Pensionärsklubb 


