Intervju med Andreas ”EA” Norman (SKL)!
Boulefrågor:
1. Hur kom det sig att du började spela boule?
Det började med att en sommar så behövdes det en spelare till seriespelet i öppen klass. Min mor
frågade då om jag kunde tänka mig att ställa upp och kände väl, varför inte?
Innan jag ens hade meddelat att jag tackat ja, låg det en beställning på bouleklot.
2. Hur skulle du beskriva dig själv som boulespelare?
Jag gillar att testa nya saker för att utveckla mitt spel och då jag fortfarande ser tävlingar som
träning så är nog mitt boulespel rätt så upp och ner. Så än så länge så ser jag mig själv som en
lärling. Men skulle jag nämna något så är jag på så vis en tänkare, jag kan älta situationer i timmar
efteråt för att leta en lösning om det så är hur jag skulle ha spelat ett klot till hur jag ska hålla i
klotet när jag kastar. Jag letar fortfarande efter det optimala!
3. Vilken/vilka är din/dina största framgång/framgångar på boulebanan?
Brons i singeln på SPON 2019, stabilt spel hela vägen fram till semifinalen då jag tyvärr tappade
allt när regnet bröt ut. Men man får lära sig av dessa situationer och har redan planer hur jag ska
tackla dessa nästa gång.
4. Kan du berätta om någon rejäl besvikelse på bouleplanen?
Jag har inte ännu hunnit uppleva nån stor besvikelse på så vis, men klart att det svider att sitta med
4 st brons på våran egen tävling, att inte lyckas ta det sista steget.
5. Vilken är din starkaste egenskap som boulespelare?
Min positivitet, jag peppar och jobbar för att hålla mina lagkamrater på topphumör. Matchen är inte
slut förrän ett lag har 13 poäng!
6. Mål inför 2020?
Fortsätta nöta, siktar på iallafall 70+ timmar ”solo”träning. Sen självklart att höja min lägsta nivå!
7. Det är ju Corona-tider och så. Spelar du någon boule ändå?
Absolut! Det tränas 4-5 dagar i veckan inom klubben, Samt att det blir nån helg då och då i
Rännudden, Norsjövallen på ”träningsläger”.
8. Skulle du kunna berätta om någon speciell händelse under någon av alla bouletävlingar du
spelat?
Jag och Peter Heikillä spelade en dubbel i Skellefteå för något år sedan. Rundan började med att
motståndarlaget la en kula nästan på lillen. Peter skjuter deras kula död för att själv stanna 1.5 m
bort. Dom lägger dit en ny kula och Peter upprepar. Peter får fortsätta skjuta sin sista kula och även
den ser till att deras kula är så gott som död. Vid detta läge ligger vår bästa kula 1.5 m ifrån lillen
men vi har 3 poäng inne. Dom fortsätter lägga klot väldigt nära lillen så nu är det dags för mig att

replikera Peter. Jag ställer mig i ringen och fokuserar, laddar skottet, men tappar klotet ungefär 2 m
framför mig. Dock så surfar jag in skottet och spelar deras kula utanför våra. Vi har 4 poäng. Dom
fortsätter konsekvent att lägga in deras och jag upprepar mitt tidigare skott, en riktig sorkdödare 2 m
fram men surfar hela vägen och vi har 5p. Utan några problem lägger dom in sista kulan som
förstaklot. Jag ställer mig i ringen, fokuserar på deras kula och drar iväg mitt sista skott. Till ingens
förvåning så landar klotet 2 m framför mig, surfar upp till deras kula och flyttar det kanske 1 cm
varav mitt klot fortsätter och hamnar utanför poäng. Surt att tappa ett sånt läge, men kommer nog
aldrig att glömma den rundan.
9. Kan du se dig själv spela boule om 20 år?
Absolut, så länge sporten utvecklas, att det läggs ner energi och kraft på att locka in nya spelare i
alla åldrar så tror jag att jag kommer fortsätta.
10. Har du någon förebild inom boulen?
Man har ju sett många bra internationella spelare, men skulle nog hellre vilja premiera dom lokala
spelare som alltid får en att känna sig välkomna på tävlingar runt om i norra Sverige. Vi har många
bra spelare här uppe man kan lära sig mycket av!
11. Var boulen bättre förr?
Har lite att jämföra med då jag egentligen bara spelat i ett fåtal år. Tror detta blir 3:e året där jag
siktar på att spela mycket, annars har jag bara spelat strötävlingar, när det varit nära eller det saknats
spelare.
12. Var spelas det bäst boule....i Skellefteå eller Umeå?
Får väl skicka en smocka och säga Skellefteå 😉, Kanske får vi till en stadskamp inom kort så får
vi avgöra det hela 😊
13. Har du alltid spelat för SKL?
Har alltid spelat för den klubben som blivit SKL.
14. Om du skulle spela en singel mot din mamma Åsa vem skulle vinna då? Och mot Gotte
(Lars Nordin)?
Oj, än så länge tror jag att jag får stryk, kanske jag skulle vinna på en bra dag. Tror samma gäller
med Lars. Är väl ett av dom mål man har, att känna att nu är jag faktiskt bättre än dem som ”lurat”
in en i sporten. Tufft mål, men skam den som ger sig!
15. Vem skulle du vilja att jag intervjuade nästa gång och varför tycker du att jag skall
intervjua den personen?
Jag tänker mig att det skulle vara roligt att höra lite från någon som spelat väldigt länge. Som paret
Myreviks, jag är säker på att dom har mycket intressant att berätta!

16. 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?
Jag tror att särskilt i norr finns ett stigma att det bara är pensionärer som spelar boule. VI måste nog
jobba med att få in unga från en tidig ålder, sommarskolor, visa upp oss skolor via idrottslektioner
osv.
17. Hur skall man göra för att vinna över dig i en match?
Vara konsekvent. Att lyckas lägga tillbaka klot på samma ställe efter man skjutit bort det första
sätter stor press på att man själv ska vara konsekvent.
18. Varför kallas du för EA?
När jag var liten kunde jag inte säga Andreas.

Icke-boulefrågor:
1. Vad gör du helst en dag då du varken spelar boule eller gör något som är boulerelaterat?
Spenderar tid med hund & flickvän.
2. Vilken är din favoritmat?
Enkelt, korv och makaroner!
3. Berätta något som vi inte vet om dig?
Att jag trots min storlek en gång i tiden var väldigt vig, 10 års brottarträning gjorde sina spår. Jag
tror att jag fortfarande överraskar många med min rörlighet (trots dålig rygg!)
4. Kaffe eller te?
Te
5. Sommar eller vinter?
Båda har sina fördelar.
6. Hur gammal är du?
37 unga år..
7. Vad jobbar du med?
Jag jobbar på ett dataföretag med försäljning och kommunikation.
8. För oss som inte bor i Skellefteå.....kan du berätta lite om staden?
Fin stad att bo i, naturen finns nära och lämpligt stort. Sen så har vi Sveriges bästa hockeylag också!

Här kommer lite bilder från SPO 2019 (Skellefteå Petanque Open 2019)

SKL´s starke man!

Sören Lindgren, Lars ”Gotte” Nordin och EA!

EA och ”Gotte”!

