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Den 28–29 maj så genomfördes serieindelningsträffar i Gnesta och
Nyköping. Ett av resultaten blev att våra flickor på röd nivå kommer
att anamma samma seriemetod som killarna har. Det röstades
demokratiskt fram av de närvarande. Efter träffarna har kansliet
jobbat på högtryck med att lotta alla serier och håller i dagarna på att
skicka ut allt till föreningarna för tidsättning. Precis som tidigare år så
kommer ni att få 2 veckor med fria matchändringar. Håll koll på
hemsidan för mer info om vilka datum det gäller emellan.
Senior DM kommer att gå av stapeln 2–3 september i Skjulstahallen i
Eskilstuna och 2 veckor senare går junior DM på samma plats.
Ungdoms DM kommer att spelas de två första helgerna i december i
Södertälje.
Årsmötet har hållits i Strängnäs. 9 föreningar deltog och styrelsen fick
fortsatt förtroende. Men ett nytt ansikte i Jonas Forsberg från
Eskilstuna valdes in som suppleant. Däremot finns det en vaknat plats
som revisorssuppleant så förslag mottages tacksamt på lämplig
kandidat.
Alla domarkurser för hösten ligger uppe för anmälan. Vi uppmanar
alla att hjälpa till med marknadsföringen för Grundutbildning 1 för
distriktsdomare som ska gå den 9–10 september i Södertälje. Vi
behöver fler domare.
Ledarutbildningarna för hösten ligger också uppe på hemsidan. Ni
hittar allt under utbildning/utveckling och aktuella utbildningar. Vi
påminner om att kraven för alla ungdomslag är att alla ledare som
står kontinuerligt i båset ska ha genomgått grundutbildningen och
minst en ska ha gått en människan utbildning.
Distriktslagen har varsin träning kvar efter sommaren innan
breddträffarna tas ut. För killarna är det snabba ryck då en turnering
mot 3 andra distriktslag väntar i Lindesberg den 9 september.
Kansliet har semesterstängt vecka 28–31. Under denna tid kollas bara
mejl sporadiskt.
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