Postmästerskap

Postmästerskapen i Boule 2022!
Fjolårets ändringar fungerade klockrent och naturligtvis kör vi
samma upplägg i år!
Endagars spel lördag med sex omgångar monrad.
Tvådagars kör samtliga sex omgångar monrad på lördagen.
Finalspelet på söndagen delas in i 16-lags grupper dvs. första 16 lag
till A-final, nästa 16 lag till B-final osv.
Det innebär att det blir två omgångar mindre på söndagen. Det blir
alltså åttondels-, kvarts-, semi- och final!
Det blir inget lunchuppehåll på söndag men naturligtvis finns det fika.
Förändringarna gjordes för att vi skall kunna garantera att spelet är
klart klockan 14:00 söndag! Det är för att alla skall kunna boka
hemresa och att vi slipper wo. Vi hoppas naturligtvis att de som åker
ut tidigare stannar kvar och ser finalerna.
Varmt Välkommen!
Postens Idrottsförbund

Ulricehamns IF Boule

FAKTA BOULE
Tävlingsplats

Lassalyckan, Idrottsgatan 8, Ulricehamn

Tider

Lördag 27 augusti – Söndag 28 augusti 2022
Samling och registrering av lag sker båda dagarna klockan 8:30.
Spelstart klockan 9:00. Spelet avslutas senast 14:00 söndag!

Tävlingsform

Tvådagars öppen dubbel
Monrad för licensierade och olicensierade spelare. Lagen seedas
efter förra årets resultat.
På lördagen spelar alla sex omgångar och på söndagen blir det
finalspel. De första 16 lagen går till A-final, 16 nästa till B-final osv.
Det innebär att det blir fyra omgångar söndag.
Endagars öppen dubbel
Monrad, inget finalspel. Spelas lördag, alla spelar sex omgångar.
Anhörig kan delta i Endagars men det utgår inga resebidrag

Bollklassikern

Både en- och tvådagarsspelet gäller för bollklassikern.
Utdelning sker vid PM Bowling i Stockholm 8 - 9 oktober!

Tävlingsbestämmelser

Svenska Bouleförbundets och Postens Idrottsförbunds
tävlingsbestämmelser gäller.

Tävlingsansvarig

Ulricehamns IF Boule

Tävlingsledare

Per Linderot

Prisutdelning

Direkt efter avslutat spel i tvådagars. Endagars enbart utlottade priser

Information

boule@pif.nu

Parkering

I anslutning till tävlingsplatsen

Lunch, enbart lördag

Förbeställs samtidigt med anmälan till en kostnad av 95 kronor.
Lunch serveras på Lassalyckans hotell
Lasagne med tomatsallad, smör, bröd och salladbuffé .
Kaffe efter maten

Servering

Servering av t.ex. kaffe, dricka, smörgås, bullar, korv och
hamburgare m.m. kommer att finnas på tävlingsplatsen.

Anmälan

Sista anmälningsdag är 29 juli 2022
Anmälan, som är bindande, sker via länk på hemsidan.
Enstaka anmälningar kan om plats finnes tas emot efter detta datum.

Information

boule@pif.nu vill ni ha telefonkontakt, ange nummer!

Avgifter

Startavgift boule
Lunch
Kamratmiddag

250 kr/person
95 kr
350 kr

Betalas senast 29 juli till:
plusgiro 54548 – 3 Postens Idrottsförbund

KAMRATMIDDAG
19:30 på Hotell Bogesund

Sommarbuffé
•

Potatissallad

•

Olika sorter sallad

•

Kallskuret

•

Lax

•

Passande såser

•

Bröd & Smör

•

Och annat som hör sommaren till.

•

Alkoholfridryck/kaffe

Efter maten spelar Liberg band

HOTELL
Boende

Bokning av logi till båda hotellen sker genom Hotell Lassalyckan
Telefon: 0321-77 57 20 Bokningskod Postboule
OBS! Rummen är reserverad fram till 29 juli
Hotell Lassalyckan www.hotell-lassalyckan.se
•
•
•
•

Enkelrum
Dubbelrum
3-bäddsrum
4-bäddsrum

895 kr/natt
1195 kr/natt
1395 kr/natt
1695kr/natt (endast Hotell Lasslyckan)

Hotell Bogesund www.hotellbogesund.se
•
•

•

Enkelrum
Dubbelrum
3-bäddsrum

895 kr/natt
1195 kr/natt
1395 kr/natt

Vem får delta i Postmästerskap, lag eller individuellt?
Våra mästerskap är öppna för anställda och pensionärer i PostNord och deras dotterbolag.
Du behöver inte vara medlem i någon förening/klubb som är ansluten till Postens
Idrottsförbund för att delta i något av våra arrangemang men rese- och driftbidrag utgår
enbart till förening/klubb. I en del arrangemang får anhöriga delta men enbart i Motionsklass.
Vilka arrangemang det är framgår av inbjudan, inga resebidrag utgår till anhöriga!

Resebidrag
Resebidrag utgår endast för föreningar/klubbar anslutna till Postens Idrottsförbund.
Föreningen sänder in reseräkning efter avslutat PM till Kansliet.
Därefter betalas ersättningen ut till respektive förenings plusgiro, inga personliga räkningar
behandlas. Ersättning utgår från föreningens hemort!
Bil

18:50 kr/milen. Under förutsättning att samåkning sker.
OBS! Parkeringsavgifter och garagekostnad på hotell ersätts inte!

Tåg

65 % Biljettbeställning SJ, mejla web@pif.nu så får ni kundnummer till SJ

Flyg

50 % då resan får företas med flyg. Fixar ni en flygbiljett till samma kostnad
som en tågbiljett så betalar vi givetvis 65 % av den.
Vid resa med flyg beställs biljetter på plats

Hyra Buss Om priset hamnar på 65 % av vad tåget kostar för deltagarna, betalar PIF
bussen. Hyr ni en buss vill vi veta hur många som har åkt med och en kopia av
bussfakturan.
Ex: Stockholm-Söderhamn 25 personer
Tåg 610 kr/ t/r 610*25= 15 250 kr * 65 % = 9 912 kr Hyra av buss: 9000 kr
I det här exemplet betalar PIF hela bussen.
OBS! Vid hyra av buss/bil skall fordonen fyllas, t.ex. genom samåkning med andra
föreningar! Styrelsen förbehåller sig rätten att sänka ersättning om inte billigaste
färdsätt valts.

Vid tågförsening, vänd er till www.sj.se hemsida för reklamation för att erhålla ersättning.
När ni får besked vilket belopp ni får i ersättning skicka en kopia på mailet till
web@pif.nu för att vi skall kunna kreditera del av reseräkningen
Viktigt! Alla tågåterköp återlämnas på platsen där inköpen gjorts före avgång

Reseräkning insänds senast 1 månad efter tävlingen!
Blankett hämtar ni på www.postnordplus.com/pif under rubriken ”för medlemmar”
Postens Idrottsförbund tillhör Riksidrottsförbundet. Detta innebär bl. a att all form av
alkoholförtäring är förbjuden i samband med tävlingsdelen i våra PIF-arrangemang.
Denna bestämmelse skall av reseledare, lagledare eller motsvarande delges samtliga
deltagare i PM-tävlingar.

DELTAGANDE SKER HELT PÅ EGEN RISK

