Deltagarinformation
SM Precisionsskytte
3 - 4 juli 2018, Gröningen - Helsingborg
Genomförande
För första gången kommer även juniorerna att genomföra sitt SM på SM-veckan. Därför
kommer även juniorklassens tävling att genomföras på samma sätt som Öppen och Dam, dvs
med dueller i kvalomgången. Mer information om genomförandet finns i tävlingsbestämmelserna: http://www.svenskboule.se/Dokumentbank/Tavlingsbestammelser/
Föreningen kommer att ställa upp med sekundanter.
Tävlingen genomförs på Norra Gröningen (nr 2 på kartan).
Tävlingstider – 3 juli
10.00 Grundomgång – Junior
12.30 Grundomgång – Dam
14.00 Grundomgång – Öppen
16.00 Kvartsfinal – Junior
17.00 Kvartsfinal – Dam
18.00 Kvartsfinal – Öppen

4 juli
09.00 Semifinal - Dam
09.45 Semifinal - Öppen
10.30 Semifinal - Junior
11.30 Final – Dam (SVT direktsänder)
12.00 Final – Öppen (SVT direktsänder)
12.30 Final – Junior (ev SVT direktsänder)

Uppvärmningsområde kommer att finnas i anslutning till spelplatsen.
Möjlighet att skjuta in på banorna kommer att finnas måndag den 2 juli 16.00-20.00 samt
tisdag den 3 juli 08.00-09.30.
Lottning
Kommer att publiceras på www.boulemasterskap.se senast den 2 juli kl 12.
Ackreditering
Som deltagare kommer du att få en ackrediteringsbricka som du ska bära synligt hela tiden
när du inte tävlar. Ackrediteringskortet ger dig fri entré till alla tävlingsarenor under hela
SM-veckan, i mån av plats, samt till SM-veckans ”Aktivas område”.
Ackrediteringen hämtas ut i tävlingssekretariatet 2 juli 16.00-20.00 samt 3 juli från kl 08.30.
Transport till och från spelplatsen
Det kommer att vara svårt att hitta parkering nära spelplatsen! Därför rekommenderas att
antingen gå eller ta buss till och från spelplatsen:
Att gå – ca 20 minuter från hotell Kärnan via strandpromenaden (1,5 km)
Att ta buss – buss nr 8 stannar precis utanför hotell Kärnan samt vid spelplatsen. Biljetter
köps enklast via Skånetrafikens app.
https://www.skanetrafiken.se/tidtabeller/Stadsbuss/180617_180818/Stadsbuss_Helsingborg_
8_180617_180818.pdf
Transport till och från spelplatsen står deltagarna själva för.
Prisutdelning
Genomförs för alla tre klasser direkt efter att sista finalen är genomförd.
Avanmälan
Strykning ska ske så snart som möjligt via SMS till 0709-200712.

Livesändning
SBF kommer att livesända samtliga omgångar samt resultaten kommer läggas upp på
www.boulemasterskap.se.
SVT kommer att direktsända finalerna.
Boende
För er som är inbokade på boende kommer vi att bo på hotell Kärnan, Järnvägsgatan 17 (nr 1
på kartan).
Incheckning kl 15.00
Utcheckning kl 11.00
Det finns möjlighet att lämna in bagage på hotellet.
Inbokade på hotellet är:
2-4 juli
Helene Di Tella
Linus Larsson +1
Sebastian Kallionpää +1

3-4 juli
Andreas Petersson
Anders Csapo
Annelie Westin
Cecilia Holm +1
Edis Dautovic
Edvard Eriksson
Fride Olsén
Lotta Larsson
Lucas Rudin
Rickard Nilsson +1
Sten Alstander +1
Stephane Zaklada

Det finns ett fåtal parkeringsplatser på hotellet som går att boka för 190 kr/dygn. Detta görs
direkt via hotellet på egen bekostnad.
Kontaktuppgifter till hotellet: info.karnan@firsthotel.se, 042-12 08 20.
Måltider
SBF står för deltagarnas måltider enligt nedan:
Frukost – finns tillgänglig för de som bor på hotellet 6.30-10.00
Lunch – finns via arrangören vid spelplatsen och bokas in via mail till bmzedig@gmail.com
senast 1 juli, meddela om ni har någon allergi.
Middag – 3 juli kl 20.00, Café Mezo, Södra Storgatan 3 (nr 3 på kartan). Vi kommer att äta
grillat kycklingspett med tillbehör.
Deltagarna kan också hämta ut ett mellanmål per dag (frukt- och nötpåse), finns i
arrangerande förenings kiosk vid spelplatsen.
Medföljande kan köpa lunch via föreningen som bokas samtidigt via mail som skytten samt
följa med på den gemensamma middagen (190 kr) som bokas via
marie.eriksson@svenskboule.se.
Det finns en ICA-butik i närheten av spelplatsen samt en Coop-butik nära hotell Kärnan.
Resor till SM-veckan
Reseersättning betalas eventuellt ut via respektive distrikt för de som har kvalat via distriktet.
De deltagare som är direktkvalificerade eller uttagna av förbundskapten och som har längre
än 20 min till spelplatsen betalar SBF ut reseersättning om max 750 kr. För att få ut
reseersättning ska underlag vara förbundets kansli tillhanda senast 15 september och
kommer att betalas ut senast 30 september.

SM-veckans kluster ”Gröningen”
Är det största området för idrotterna som är i Helsingborg under SM-veckan. Här kommer
det också finnas SM-veckans informationscenter, sjukvård osv. Skyttarna har möjlighet att
lämna in bagage inom ”Aktivas område” alla dagar men under våra tävlingsdagar: 3 juli kl
09.30-20.30 och 4 juli kl 10.30-20.30.
SM-veckans invigning kommer att vara i det här klustret måndag den 2 juli med start 19.30.
Det är också här som det kommer finnas storbildsskärm som bland annat visar fotbolls VM.
Mer information om SM-veckan, de andra idrotterna osv: www.smveckan.se
Kontakt
Marie Eriksson, marie.eriksson@svenskboule.se, 0709-200712. Har du frågor under
pågående tävling, SMSa för snabbast återkoppling.

