
Intervju med Jennifer Andersson-Persson (SUN)! 

 

Boulefrågor: 

 

1. Hur kom det sig att du började spela boule?  

Jag fick följa med min pappa redan som väldigt liten, sen spelade min farmor och farfar och 

morbror också. Så jag och min ena bror började spela. 

 

2. Hur skulle du beskriva dig själv som boulespelare? 

Skulle beskriva mig själv som en lättsam medspelare som kan spela med dom flesta. Jag är väldigt 

social, men fokuserad under match. 

 

3. På vilken position i laget spelar du helst och varför? 

Jag skulle säga att jag kan spela på alla positioner, men trivs bäst nu för tiden som läggare eller 

mittspelare.  

 

4. Vilken/vilka är din/dina största framgång/framgångar på boulebanan? 

Jag har 3 SM-silver i skytte (dam), 2 SM-silver och 1 SM-brons i damsingel och 1 SM-brons i 

damdubbel. 

 

 

         SM-brons i Ds 2015! 

 

5. Kan du berätta om någon rejäl besvikelse på bouleplanen?  

Det jag kommer på nu är min SM-final i Ds 2016 mot Noon Geffenblad, SCP. Jag leder stort och 

håller på att vinna när Noon lyckas sätta ett viktigt skott för henne och sedan vänder hon och vinner.  

 

6. Vilken är din starkaste egenskap som boulespelare? 

Positiv, glad och lättsam medspelare. 

 

7. Har du något mål inom boulen? 

Att ta SM-guld i damskytte och SM-guld i damsingel. 



 

8. Skulle du kunna berätta om någon speciell händelse under någon av alla bouletävlingar du 

spelat? 

Inget jag kommer på nu. 

 

9. Kan du se dig själv spela boule om 10 år? 

Ja absolut, jag har spelat boule så länge redan så det kommer nog inte att försvinna ur mitt liv. 

 

10. Har du någon förebild inom boulen? 

Jag vet faktiskt inte. 

 

11. Var spelas det bäst boule....i Sundsvall eller Umeå? 

I Sundsvall såklart :) 

 

12. Har du alltid spelat för SUN? 

Nej det har jag inte. Jag har tidigare spelat för Skönsbergs BK och Boulett BK. Tror inte jag har 

spelat för nå fler vad jag kommer ihåg i alla fall. 

 

13. Om du skulle spela en singel mot din bror ”Kicken” vem skulle då vinna? 

Enkelt, det är ju jag såklart. 

 

 

       Jennifer och Kicken! 

 

14. Hur skulle vi som boulespelare kunna öka intresset för sporten i Sverige så att flera unga 

kommer och prövar på att spela, och fortsätter att spela boule? 

Oj, det va en svår fråga. Tror kanske man behöver visa upp “unga” boulespelare för att locka fler, 

men då är ju problemet att först få några som man kan visa. 

 

15. Hur skall man göra för att vinna över dig i en match? 

Jag vet faktiskt inte, ha ett bra skytte kanske :P 

 



16. Du stod ju i sekretariatet på SM 2022 i Jönköping. Hur upplevde du det? Fick du någon 

fråga du inte kunde svara på? 

Jag tyckte det va jättekul och trevligt, jag gillar att vara social och i sekretariatet fick jag träffa 

många boulespelare. 

 

17. Vem skulle du vilja att jag intervjuade nästa gång och varför tycker du att jag skall 

intervjua den personen? 

Jörgen Ekholm nybliven Njurunda spelare. 

 

                                                

   SM-veckan Sommar Norrköping 2016!                                     Sekretariatet under DM 2021! 

 

Icke-boulefrågor: 

 

1. Vad gör du helst en dag då du varken spelar boule eller gör något som är boulerelaterat? 

Umgås med mina barn. 

 

2. Vilken är din favoritmat? 

Lasagne och grillat. 

 

3. Berätta något som vi inte vet om dig? 

Jag tycker om att fotografera. 

 

4. Kaffe eller te? 

Te 

 

5. Sommar eller vinter? 

Sommar 

 

6. Hur ung/gammal är du? 

Jag blir 33 i år. 

 

7. Vad jobbar/jobbade du med.......och om du fick drömma lite......vilket är ditt drömjobb? 

Jag jobbar som barnskötare på förskola. Om jag fick drömma lite så skulle jag vilja jobba som 

glasblåsare eller fotograf. 

 

8.  Om du skulle bjuda Ulla Humla, SKÖ, på en middag vad skulle du då bjuda henne på?  

Lasagne eller kycklingpaj. 



 

9. …......och om du skulle bjuda mig? 

Grillat 

 

/Intervjun gjord via mail 2023-02-05 av Magnus Sandberg, webbredaktör NSBF 

 

 


