Intervju med Christer Jansson, BOD, efter hans SM-guld i V55s under SM 2016 i Malmö!
Först och främst ett STORT Grattis!
1. Det är få förunnat att gå hela vägen och vinna ett SM-guld. Kände du någon gång under
tävlingens gång ett uns av ”det här kan gå vägen”?
När ställningen var 11-11 och jag lagt lillen på 9.80 och lagt 25 cm till vänster och Cohen lade och
missade 2 lägg bakom lillen, försökte jag nog hitta ryggen i stället för att skjuta. 3:e kulan lade han
utanför min 1:a .Då jag står med 2 kulor och behöver 1 p till då kände jag att nu vinner jag.
Jag hade lagt bra under stora delar av matchen så nu gällde det att lägga dit en till. 2:a kulan
avgjorde.
Simon Cohen uppträdde sportsligt under hela matchen och gratulerade till segern (vill jag tillägga).
2. För alla som inte såg finalen kan du berätta om tankar, känslor och avgörande lägen som
hade betydelse för utgången av matchen?
(Christer slog Simon Cohen, MAR, i finalen med 13-11)
Svårt att säga,försökte spela mitt spel hela tiden. Antar att Simon fegade ur lite under de 2 sista
omgångarna. Det hade kunnat bli Simon som vunnit, så jämnt var det
3. Hur firade du SM-guldet?
Eva, min sambo, hade inköpt en liten Champagne-flaska som vi skålade av under kvällen på
hotellet.
4. Har det skrivits någon artikel om SM-guldet i lokalpressen?
Ja ,det var en notis i NSD.
5. Är du en kändis på stan nu?
Nej, men inom boulekretsar har jag fått massor med gratulationer.
6. När började du spela boule?
2000.
7. Har du alltid spelat för BOD?
År 2000 byggdes en boulebana i min hemby. Där började det Vi kallades Team Nordmark.
Under hösten 2001 övertalades jag av Rune Bjursten (gammal bouleprofil i grannbyn) att börja
träna med Bodens Petank.
8. Vad tycker du själv är din styrka som boulespelare?
Försöker att “spela spelet som man säger”.
9. Du är en duktig singelspelare. Under DM i Sollefteå i år vann du guldet i V55s efter att ha
besegrat Håkan Jonsson, SUN, i finalen. Varför är du en bra singelspelare?
Samma svar. Har man bra form så funkar det.
De flesta av oss känner dig mest som boulespelare, men bakom varje spelare finns det en
människa.......så här kommer lite frågor som inte har med boule att göra. Dessa skall ses som ett
försök att lära känna människan Christer.
1. Hur gammal är du?
Jag är 60 bast.

2. Vad jobbar du med?
Jag jobbar som arbetsledare på ett byggbolag.
3. Vad tycker du om att göra när du inte spelar boule?
Fritidsintressen är sommar- och vinterfiske. Det gör jag så mycket jag hinner.
MC-åkning är en bra avkoppling och det gillar jag.
På våren, en del skoteråkning givetvis, för att fiska.
Älgjakten är en rolig sysselsättning under några höstveckor.
4. Favoritmat?
Jag äter egentligen allt utom levergryta, men favoriten är älgkött helst med potatisgratäng.
5. Berätta något som vi inte känner till?
Röster på socialdemokraterna och spelar Bingolott.

