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24 juni 2019

Nyhetsbrev från Dragkampförbundet
Sommar = tävlingssäsongen börjar!
Riksidrottsmötet, stämmorna för Riksidrottsförbundet och SISU
Idrottsutbildarna, hölls i slutet av maj i Jönköping. Ett nytt SF (specialidrottsförbund) blev medlemmar nämligen Cheerleading. Två förbund,
Kälkidrott och Landhockey, får inte fortsatt medlemskap vilket innebär att det
nu är 70 olika SF som är medlemmar i RF. Just anslutningsfrågan var väldigt
aktuell för svensk Dragkamp men vid årsskiftet 2018/2019 uppfyllde vi kravet
på medlemskap, d v s minst 25 föreningar och 1 500 medlemmar. Stort tack
till alla som jobbat hårt för att detta blev verklighet!
Du som vill läsa mer om vad som hände på Riksidrottsmötet, klicka här.
Nu har också den nationella tävlingsverksamheten börjat med
förbundstävlingarna. Tyvärr blev den första inställd medan den andra
genomfördes i Hovmantorp. Lite förvånad blir jag dock över att en tävling
måste ställas in på grund av för få deltagande föreningar. Det är ju trots allt
föreningarna själva som beslutat om tävlingsprogrammet?
SM 1 genomförs i samband med SM-veckan i Malmö den 29-30 juni och där
hoppas vi på ett stort deltagande då det även är TV-sändning av mixed
klassen.
Vill som avslutning passa på att önska alla en lång och trevlig sommar!
Mats Hamberg, ordförande

Svensk Dragkamps arbetsresa

I slutet av mars genomfördes den andra arbetsresan och precis som första gången,
2017, var platsen Platja Dé Aro, norr om Barcelona. Totalt deltog cirka 50 personer
från 20 föreningar, förbundsstyrelsen och distrikten.
På programmet fanns bland annat kommunikation, Dragkamp 2025, rekrytering,
vad innebär medlemskapet, framtiden-ungdomar, revidering av handlingsplaner
samt erfarenhetsutbyte. Det fanns dessutom tid för egna möten för distrikt och/eller
föreningar.

Dragkamp på SM-veckan Malmö
Den 29-30 juni är det dags för svenska mästarna
att koras under SM-veckan i Malmö. Klasserna
som kommer att avgöras är Junior600,
Mixed600, Herrar640 och Damer540.
Dragkampstävlingarna avörs på Ribbersborg i
Malmö.
Vår TV-tid är på lördagen mellan 18.15 – 19.15,
vilket är lika med finalpasset i Mixed 600kg.
Läs mer om SM-veckan här.
SVT sänder från hela SM-veckan den 26 juni till
2 juli.
Följ sändningarna här.

Kom ihåg att skicka in LOK-stödsansökan

Kom ihåg att skicka in ansökan till statligt lokalt aktivitetsstöd (LOK-stöd) för
aktiviteter som genomförts under våren 2019, 1 januari - 30 juni. Ansökan ska vara
inne senast den 25 augusti 2019 kl 23:59. Det är viktigt att skicka in ansökan i
tid - observera att enligt LOK-stödsföreskrifterna riskerar en förening att ansökan
avslås om den inkommer för sent.
För ansökningar som inkommer efter sista ansökninsdag görs ett avdrag.
Tänk också på att ju tidigare man skickar in sin ansökan, desto större chans har
föreningen att få utbetalning av LOK-stöd redan i den första utbetalningen som sker
en vecka efter sista ansökningsdag.
Ansökan om LOK-stöd ska göras via föreningens sida på IdrottOnline. Viktigt att
tänka på att även om man har närvaroregistrerat sina aktiviteter via IdrottOnline så
måste föreningen också öppna själva LOK-stödsansökan och skicka in den.

På gång inom svensk dragkamp
SM-veckan Malmö 29-30/6
Ungdomsläger Frillesås (20-21 juli)
Förbundstävling 3 Brunnsberg, Älvdalen (3 augusti)
SM 2 Frillesås (17 augusti)
EM Castlebar, Irland (5-8 september)
Tinget, plats ej bestämd (26 oktober)

Om nyhetsbrevet
Du som får det här nyhetsbrevet har tidigare uppgett din e-postadress till Svenska
Dragkampförbundet.
Svenska Dragkampförbundet värnar din personliga integritet. Ta del av vår
integritetspolicy på vår hemsida här.
Du kan när du vill avsluta prenumerationen på nyhetsbrevet. Klicka då på länken
nedan.
Svensk Dragkamp i sociala medier

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en kund till oss eller för att du har skrivit upp dig på vårt
nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.

