
                    
 

KAF RM BOULE 
 
Härjedalens kommuns fritidsförening KommunAkuten inbjuder till  
KAF Riksmästerskap i Boule 2017. 
 

Lördagen 3 juni 2017 kl.10.00 på Bouleplan på Ringvägen bredvid Medborgarhuset i 
Sveg. 
 
Länk till karta 
http://kartor.eniro.se/?c=62.0348,14.3682&z=15&q="sveg, härjedalen";geo  
Så här kan du resa hit 
http://kommun.herjedalen.se/turism/resahit.4.3ec991cb11db40959888000591.html  
 
Tävlingen 
Tävlingen är öppen för medlemsföreningar i KAF (Kommun Anställdas Fritidsförbund) http://kafinfo.se/, 
kommunala bolag och förtroendemän samt för följande medlemsföreningar: 
 
SKPF (Kommunal Pensionärernas förbund), PRO (Pensionärernas Riksorganisation), 
Riksförbundet Hälsofrämjandet, SSIF (Svenska Sjukvårdsanställdas Idrottsförbund), 
COIF (Claes Ohlsons Idrottsförbund), EIF (Ericsson Företagens Idrottsförbund),  
Vattenfalls Idrotts- och Fritidsförbund, TIF (Telia Idrottsförbundet), Trafikverkets Fritidsförening, Järnvägarnas 
Fritidsförbund, Postens Idrottsförbund, SOS Alert HK, Kriminalvårdens Idrottsförbund, SBAB Idrottsförbund, 
RSKL (Sverigefinska Idrottsförbundet),  
CC (Caravan Club), G4S Active och HS (Hushållningssällskapet).  
 
Tävlingen avgörs i klassen Trippel (tremannalag) utan krav på ålders- eller kön indelningar med inledande 
gruppspel följt av avslutande slutspel. Priser till de tre främst placerade lagen samt vandringspris till det 
segrande laget. 
Ett begränsat antal set med bouleklot kommer att finnas till utlåning vid avsaknaden av egna. 
 
Vi spelar efter Svenska Bouleförbundets regler som finns här 
http://www.svenskboule.se/borjaspela/Saharspelarman/   
 
Kamratmiddag 
Kamratmiddag med prisutdelning och underhållning sker på kvällen kl.18.00 på  
Hotell Mysoxen, mitt i Sveg. Middagen består av oxfilé, potatisgratäng och rödvinssås. 
Pris för middag med underhållning inkl. kaffe samt lättöl/måltidsdryck är 220 kr per person. 
 
Anmälan 
Anmälningsavgiften är 300 kr per lag. Anmälan till tävlingen och ”kamratmiddagen” sker  
via epost till kommunakuten@herjedalen.se senast tisdag 29 maj.  
Lagets namn, fullständiga namn på lagets samtliga spelare, medlemsföreningens organisationstillhörighet 
och kommun ska anges i anmälan samt eventuell anmälan till kamratmiddagen på kvällen. 
 
Samtidigt med anmälan ska inbetalning för deltagande och middag göras till  
POSTGIRO 38 92 62-7 (KommunAkuten). Glöm inte att ange avsändare. 
 
Logi 
Tips på boende finner ni här http://www.harjedalensturistbyra.se/sveg/svegs-turistbyra  
 
Upplysningar 
Vid frågor kontakta Patrik Byström på Härjedalens kommun på telefon 070-240 27 08 eller 
patrik.bystrom@herjedalen.se  
 
Varmt Välkomna till Härliga Härjedalen hälsar KommunAkuten! 
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