
Träff med Boule spelare på Uncan den 27 mars 2018
Gunilla Gauffin och Conny Törnkvist hälsade ett 30 tal förväntansfulla boule spelare välkomna
för att göra upp planerna för den kommande säsongen.

De spelare som ställer sig till förfogande gicks igenom och några valde att vara reserver och 
att spela på hemmaplan.

Kommunserien som vi deltar i är planerad att starta den 3 maj. Speldagar 3, 7, 17, 23, 31 
maj , 7 och 14 juni. Höst omgången startar den 9 aug.

Nytt för i år att alla föreningar har 2 lag vilket innebär fler matcher.

Gunilla gick igenom tävlingskalendern för tävlingar inom vårt närområde.

Hon uppmanade spelare som vill ut på dessa tävlingar att anmäla sig och ordna lag i tid. Till 
den omtyckta inbjudningstävlingen den 24 maj på Laxön plockades deltagare ut Vi får där 
vara representerade med ett dam, herr och mixlag.

Mötet bestämde att klubbmästerskapet skall avgöras  den 2 aug.

Tävlingen vid Simbadet Lions boulen kommer även i år att arrangeras på Viktoria dagen 
den14 juli 

Arbete vid banan. Kjell A och Torgny bestämmer när vi börjar med skötseln av banor och städ
runtomkring. En lista vandrade runt i lokalen där deltagare kunde notera de veckor som de 
ansvarar för gräsklippningen (jämna veckor)

Gunilla uppmanade också spelarna att komma i tid till matcher, senast 9.30 och vid träningar 
vara i god tid före kl. 10

 Lena Aspius föredrog ekonomi redovisningen som med ett godkännande lades till 
handlingarna. Lena meddelade att från och med i år så kommer boulens kassa att ingå i 
Jernets redovisning.

Avgiften för spelare är oförändrat 150 kr. och skall betalas före säsongstart.

Slutligen så togs frågan om någon form av gemensam tävlingsdräkt upp. Någon lösning 
hittades inte men frågan skall utredas vidare bl.a. av Torbjörn Appelkvist som dock inte var 
närvarande .Spelare som har idéer eller kontakter får gärna berätta om dem när vi kommer 
igång på banan.

Nästa gång vi åker till Alunda blir den 6 april. Samling vid sporthallen klockan 9.30

Tack till de som ombesörjde fikat för dagen och såg till att träffen blev av.

Fria noteringar av  Hans


