Boulefrågor:
1. Hur kom det sig att du började spela boule?
Var på Cypern (17 vintrar mellan 3 till 5 mån) och där började jag spela boule 1995.
2. Hur skulle du beskriva dig själv som boulespelare?
Lugn, lägger bra, skaplig taktiker och vågar skjuta.
3. Vilken/vilka är din/dina största framgång/framgångar på boulebanan?
3:a på SM 2001 i V65t i Skövde (Åke J, C-G Hedlund och Ove Löfbom)
4:a på SM 2006 i V65d i Eskilstuna (Åke J och C-G Hedlund)
1:a på SM 2010 i V65mxd i Falun (Åke J och Vivianne Boström)
”Vivianne Boström och Åke Jacobsson fullständigt krossade sina konkurrenter i
semifinalen och finalen och tog hem guldet. För Åke blev SM-guldet en stor
överraskning. Efter vistelsen i Cypern under vintern fick han problem med ena ögat.
(Gula fläcken)
– Jag har inte sett med ena ögat sen dess. Men jag har tränat upp mig för att klara
handikappet och nu flöt det på hur bra som helst, berättar Åke. I semifinalen mötte
Vivianne och Åke ett par från Luleå. Segersiffrorna blev 13-2. I finalen var det ett lag
från Ljungby i Småland som svarade för motståndet. – 13–1 var helt otroligt. Det går inte
beskriva hur det känns att vinna en final så klart.”
(Citat från Norran)
4. Kan du berätta om någon rejäl besvikelse på bouleplanen?
SM 2001 V65t. Vi ledde semifinalen med 11-9 och hade 12-9 när skytten Ove L. sköt för
seger (med sista klotet och träffade lillen som for till motståndarnas 4 klot.
5. Vilken är din starkaste egenskap som boulespelare?
Jag klarar av spel både som läggare och skytt.
6. Mål inför 2020?
Försöka hjälpa nya spelare att trivas.
7. Det är ju Corona-tider och så. Spelar du någon boule ändå?
Ja, vi i GBC spelar utomhus sedan maj på våra nya utebanor och naturligtvis följer vi de
Corona-regler som finns.
8. Skulle du kunna berätta om någon speciell händelse under någon av alla
bouletävlingar du spelat?
Första skytte-DM V55 i NSBF. Det är enda gången jag varit med i skytte-DM. Jag blev
1:a. Jag minns att jag slog Anders Nyström i semifinalen.
9. Kan du se dig själv spela boule om 20 år?
Nej!
10. Har du någon förebild inom boulen?
När jag började var Anders Nyström den bästa.

11. Var boulen bättre förr?
Jag tycker att i GBC tränade vi mycket mera förr.
12. Var spelas det bäst boule....i Skellefteå eller Umeå?
Umeå har varit bättre.
13. Har du alltid spelat för GBC?
Ja!
14. Har du någon roll i GBC?
Har suttit i styrelsen under många år. Nu är jag hedersmedlem i GBC.
15. Hur tränar ni i GBC?
Vi har många interna tävlingar.
16. Om du skulle spela en singel mot Kent Nilsson, vem skulle då vinna?
Om jag har en dålig dag (skulle jag förlora).
17. 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?
Vet ej. Vi i GBC har testat med skolor och div. men det är svårt.
18. Hur skall man göra för att vinna över dig i en match?
Inte svårt numera. Spela bättre och ha mera tur!
19. Vilken fråga tycker du är viktigast att driva i NSBF?
Svår fråga, vet ej.
20. Vem skulle du vilja att jag intervjuade nästa gång och varför tycker du att jag
skall intervjua den personen?
Rune Utterström LUL.
Icke-boulefrågor:
1. Vad gör du helst en dag då du varken spelar boule eller gör något som är
boulerelaterat?
Släktforskar, har nu 128.762 namn i min forskning.
2. Vilken är din favoritmat?
Våfflor med sylt och grädde.
3. Berätta något som vi inte vet om dig?
Jag har muskelreumatism.
4. Kaffe eller te?
Kaffe
5. Sommar eller vinter?
Sommar

6. Hur gammal är du?
83 år
7. Vad jobbar/jobbade du med?
Jag är fd. ICA-handlare i Kåge.
8. Är du gift,sambo,singel......och har du några barn?
Gift med Ella i 60 år på Nobel-dagen. Har en son Kent.
9. För oss som inte bor i Skellefteå.....kan du berätta lite om staden? Vilka ställen
bör man som turist besöka......och varför?
En trevlig stad vid älven. Bonnstan och Nordanå-området är värda ett besök.
10. Vilken restaurang är den bästa i Skellefteå?
Stadskällaren
11. Min Och Ingers katt Elsa Undrar om du har något husdjur?
Nej! Har haft en katt som hette "Pelle”.

1:a V65mxd SM 2010!

