Från ordförande i april.
Nu är våren på gång, även om vi fick oss en känning av vintern de senaste
dagarna, så kommer den, var så säkra.
Jag vill mest påminna er om att vi startar upp träningen utomhus efter
pandemin.
På måndag, den 12/4 börjar vi med maraton igen för 2021. Samma starttid som
tidigare, men om vi inte hinner med 3 matcher innan det blir för kallt/mörkt, så
kommer vi inte att spela någon match inne. För det första får vi inte bedriva
träning inomhus för förbundet och RF. För det andra är banorna inomhus helt
omgjorda och måste få ligga till sig innan vi kan börja spela på dom. Dom skall
också få sig lite skötsel till innan dom är redo.
På tisdag den 13/4 startar vi också den allmänna träningen för året, sedan blir
det torsdag som vanligt. Samma tider som tidigare även där.
Så här kommer det att bli tills vi får andra direktiv från förbundet.
Om ni inte redan märkt det, så har vi gjort en del i vår anläggning den senaste
tiden. Vi har byggt ett tak på kortsidan av hallen.
Det kommer förhoppningsvis att underlätta när vi
skall göra lottning och liknande till maraton.
Det blir säkert lite varmare under taket och även
lite torrare om vi skulle ha otur med vädret.
Vi, eller rättare sagt hall o bana har även lagat bänkar
och gjort ny bänk till sittgruppen vid banan.

Som jag nämnt tidigare har även inomhusbanans underlag bytts ut och
förhoppningsvis kommer det när det är klart att göra att hallen blir mycket
ljusare av underlaget.

Nya spelregler har införts inom svensk och internationell boule. På måndagen
den 12/4 kommer jag att hålla en kort genomgång om vad detta innebär för
oss.
Vissa regler tycker jag att vi skall genomföra direkt, andra får dom som spelar
officiella tävlingar ta åt sig så att dom när den verksamheten börjar ser till att
vara informerade.
Till sist vill jag åter påminna om att klubben mer än gärna tar emot pantburkar
och petflaskor. Det går bra med utländska burkar också om ni har. Prata gärna
med grannar om ni inte kan få samla in deras också. Ställ kassar/säckar utanför
entrén om hallen inte skulle vara öppen.
Som avslutning vill jag påminna er om att ni inte skall glömma att handla via
Sponsorhuset om ni handlar på internet. Det ger en liten slant till klubben för
varje köp utan att ni betalar mer för den skull.

Vi ses på banan.

Tårsten, ordf.

