En annan viktig orsak till det annorlunda upplägget i år är att vi vill undvika att samla ett
stort antal PRO:are från hela landet på samma plats. Medlemmar som först ska resa till
tävlingsplatsen och sen bo, äta och umgås tillsammans. Den stora boulesamlingen på
Gysinge Herrgård med närmare 100 deltagare inklusive publik får vänta tills nästa år och
bridge som är en renodlad inomhusverksamhet ställs in helt och hållet.
Den populära frågesportstävlingen PROvetarna genomförs i år under hösten. Datumen för
region- och riksfinaler är anpassade efter att föreningar och distrikt ska hinna med sina
uttagningar efter sommaren. Den 1 oktober är ett datum att hålla koll på. Då måste
distriktsuttagningarna vara klara och det vinnande laget anmälas till PRO:s
riksorganisation. Därefter genomförs regionfinaler i oktober och en riksfinal i december.

Tävlingen spelas i två damklasser och två herrklasser (över och under 75 år). Damer 74 år
eller yngre spelar från tee 48 (röd) och damer från 75 år spelar från tee 42. Herrar 74 år eller
yngre spelar från tee 56 (gul) och herrar från 75 år spelar från tee 48 (röd). Vill någon herre
eller dam som är 75+ spela från tee 56 (gul) respektive tee 48 (röd) så får man byta klass.
Första start kl. 07.30. Startavgiften, som betalas på plats, är 395 kr och inkluderar lunch.
Tävlingen avslutas med prisutdelning och grillbuffé. Kostnad för middagen är 150 kr och
betalas även den på plats.

Kontakta Ola Nilsson, 08-701 67 11, ola.nilsson@pro.se,
om du har frågor om PRO:s Riksmästerskap.

PRO:s riksmästerskap i golf spelas i år under vecka 34 – där distrikten arrangerar distriktsoch riksmästerskap i samma tävling i respektive distrikt. Den specifika veckan är ett
riktmärke för genomförandet av golfmästerskapen. Distriktet bjuder in till ett
distriktsmästerskap i vanlig ordning. Alla golfspelande PRO-medlemmar är välkomna att
delta i distriktsmästerskapet.
Riksmästerskapet genomförs endast i en lagtävling genom att de två bästa damernas och de
två bästa herrarnas resultat i distriktstävlingen räknas ihop till distriktets lag i
riksmästerskapet. Resultatet sammanställs och skickas in till PRO:s riksorganisation.
Förutom äran att få representera distriktet i riksmästerskapet vinner även de fyra
toppspelarna presentkort på 500 kr från riksorganisationen. I riksmästerskapet delas
medaljer ut till tävlingens topp tre och vandringspriset går till vinnande distriktslag.

Riksmästerskapet i orientering genomförs som planerat 1–2 september i Örnsköldsvik i
samarbete med SPF Seniorerna och Ångermanlands orienteringsförbund.

I år genomförs inget riksmästerskap i boule på Gysinge Herrgård. Vår bedömning är att det
är för tidigt att samla så många PRO:are från hela landet på samma plats i september.
Dessutom blir det svårt att hinna med distriktsuttagningar före sommaren. I stället inbjuds
alla distrikt att delta i en nationell boulevecka där distriktsmästerskap genomförs under
vecka 36 i respektive distrikt. Den specifika veckan är ett riktmärke för genomförandet av
boulemästerskapen.
Distriktsmästerskapen genomförs som en mixad lagtävling med tre deltagare från samma
förening. PRO:s riksorganisation bidrar med medaljer till alla topp tre-lag i distrikten.
Dessutom får det vinnande laget ett presentkort på 1000 kr. Dessa skickas ut inför
bouleveckan.

PRO:s riksorganisation beslutade under pandemiåret 2020 att inspirera och uppmana till en
gemensam friluftsdag. Tanken med initiativet var att ta vara på den omställning många
PRO-föreningar gjort under året till mer utomhusaktiviteter. Att stärka och utveckla den
verksamheten och ge möjlighet till att lära nytt – gärna i samarbete med andra
organisationer. Den nationella friluftsdagen blev en succé på många håll i landet.
Arrangemangen syntes i media med ett femtiotal artiklar och föreningsnotiser med fokus
på möjligheten att träffas igen efter en lång frånvaro av PRO-gemenskap. PRO:s ordförande
Christina Tallberg deltog i PRO Tunas friluftsdag i Vilsta friluftsområde. I år genomförs
friluftsdagen 22 september. Men det är självklart fritt fram att anordna fler än en friluftsdag
under året som kallas ”Friluftslivet år 2021” i ett projekt som drivs av Svenskt friluftsliv.
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Riksmästerskapet i bowling genomförs under fyra dagar på Superbowl i Nyköping.
Bowlingen sprids ut på några dagar i oktober för att på så sätt undvika trängsel i och runt
bowlinghallen. I inbjudan finns specifik information om speltider och om hur många
spelare som kan vara på plats samtidigt. Mästerskapet genomförs i singel- och lagspel för
herrar och damer.

Distrikten genomför sina distriktsfinaler med föreningarnas tremannalag under hösten.
Dock senast den 1 oktober då alla vinnare ska rapporteras in till PRO:s riksorganisation.
Distriktens vinnande föreningslag deltar i fem regionfinaler, torsdag 21 oktober på fem
orter runt om i landet. Distrikten i respektive region bestämmer vilket distrikt som ansvarar
för evenemanget och som får ta del av arrangörsbidraget för att täcka lokal- och
resekostnader. Frågorna levereras i förslutna kuvert och alla regionfinaler genomförs med
samma frågor och på samma klockslag.

De fem vinnande föreningslagen från regionfinalerna deltar i årets sista och mest
spännande riksmästerskap: riksfinalen i PROvetarna. Riksfinalen genomförs om möjligt
som en webbsändning med deltagande lag på länk alternativt i en studio. Sändningen
spelas in och kan spridas i efterhand.
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