Intervju med Åsa Nordin (SKL)!
Boulefrågor:
1. Hur kom det sig att du började spela boule?
Min då blivande man spelade ju sen ett antal år tillbaka, och det föll sig väl rätt naturligt att man
följde med som supporter.
2. Hur skulle du beskriva dig själv som boulespelare?
Har en vinnarskalle som inte alltid är så kul för mina medspelare… men hoppas och tror att de
flesta som jag spelar med i dagsläget förstår att det är den som är mitt driv framåt mot att ha 13
poäng på resultattavlan.
3. Vilken/vilka är din/dina största framgång/framgångar på boulebanan?
Största framgången är nog 5:e platsen i damtrippel på SM:et i Uppsala 2015 tillsammans med GB
och Cerstin P.
4. Kan du berätta om någon rejäl besvikelse på bouleplanen?
Då får det nog bli året efter 2016 i Malmö – när vi samma damtrippel Åsa, GB och Cerstin P
förlorade mot Kärnan med 12-13 i åttondelen. Det var surt…….
5. Vilken är din starkaste egenskap som boulespelare?
Borde väl egentligen nån annan svara på, men känns väl som att jag vill spela matchen utan att ta ut
vare sig förlust eller vinst i förskott. Varje match är en möjlig vinst.
6. Mål inför 2020?
Det var väl att höja lägsta nivån både på skyttet och läggen, men tyvärr har väl den träningen inte
blivit riktigt som det var tänkt pga Covid 19.
7. Det är ju Corona-tider och så. Spelar du någon boule ändå?
Väldigt lite tyvärr – ända har jag bott 5 meter från boulebanan hela sommaren. Men nytt arbete som
tagit stor del av min tid samt att ensam stå å öva är tyvärr inte min grej…. Tycker det är såååå
mycket trevligare om man åtminstone är 2 st fast gärna fler när man spelar.
8. Skulle du kunna berätta om någon speciell händelse under någon av alla bouletävlingar du
spelat?
Falun 2010 mitt första SM – så spelade jag och Cerstin damdubbel mot Anita Dahlerus plus
medspelare från BSJ. Deras attityd när dom gick in i matchen var typ att nu skulle dom lattja lite…..
vilket inte var så klokt – vi VANN matchen. Kan ju påpeka att vi var rätt så stolta efteråt – framför
allt jag som debutant, och dom rätt så långa i ansiktet. Kanske en utav anledningar till att jag
fortsatte med boulen.

9. Kan du se dig själv spela boule om 10 år?
Absolut – det är väl en mycket bra sysselsättning både för hjärna å hjärta.
10. Har du någon förebild inom boulen?
Tore Pettersson – önskar att jag haft hans pedagogiska sätt och tänk.
11. Var boulen bättre förr?
Vet inte vad jag ska svara på det, tänker inte så mycket bakåt utan ser hellre framåt mot nya
möjligheter på gruset.
12. Var spelas det bäst boule....i Skellefteå eller Boden?
Det beror på hur man ser det – såklart vill jag och gör så också svarar SKL…..
13. Har du alltid spelat för SKL?
Nej, när jag började med boulen så spelade jag för Anderstorp, men sedan vi 2013 bildade SKL så
har jag varit de gröna trogen.
14. Om du skulle spela en singel mot din man ”Gotte”, vem skulle då vinna?
Nån utav oss skulle ju vinna - men över det stora hela så tror jag att jag får säga att chansen är
50/50.
15. 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?
Nåt jag tror skulle gynna den yngre generationen är om vi på nåt vettigt sätt kunde korta ner
tävlingarna tidsmässigt – åtminstone tills dom ” fastnat i boulenätet”
16. Hur skall man göra för att vinna över dig i en match?
Spela bättre än mig såklart..
17. Vilken fråga tycker du är viktigast att driva i NSBF?
Hur vi kan föryngra boulen – får vi inte in några yngre spelare så blir det nog i längden svårt att
utveckla boulen.
18. Vem skulle du vilja att jag intervjuade nästa gång och varför tycker du att jag skall
intervjua den personen?
Berth Ganestig – en spelare som är fantastiskt trevlig att spela med och även mot.
19. Här kan du få fylla på med någon egen fråga?
Tycker att det räcker nu…..

Icke-boulefrågor:
1. Vad gör du helst en dag då du varken spelar boule eller gör något som är boulerelaterat?
Jobbar – eftersom jag nu har en helt ny arbetssituation utifrån Covid 19.
Kanske inte allra vanligast att man i min ålder byter bransch men så e de.

2. Vilken är din favoritmat?
Thai eller sushi tackar jag inte nej till – ej heller surströmming, mums.
3. Berätta något som vi inte vet om dig?
Att jag är född i Tjappsåive – å startade min säljarbana som 4-åring med att sälja knippen med gräs
som gräslök. Grannarna handlade fastän dom såg vad utbudet var – å min mamma skämdes 😊
4. Kaffe eller te?
Kaffe med mjölk.
5. Sommar eller vinter?
Sommar.
6. Hur ung/gammal är du?
60 år ung.
7. Vad jobbar/jobbade du med.......och om du fick drömma lite......vilket är ditt drömjobb?
En dröm jag haft hela mitt vuxna liv är att starta en mindre familjär kennel – men tyvärr så har min
son Andreas Ea Norman inte vunnit högvinsten ännu för då skulle han ha finansierat den – så det får
nog fortsätta att vara min dröm.
9. För oss som inte bor i Skellefteå.....kan du berätta lite om staden? Vilka ställen bör man
som turist besöka......och varför?
Stadsparken bör man ju besöka som boulespelande turist eftersom där spelas det boule flera gånger
i veckan under vår/sommar/höst. Sedan är det väl inte helt fel att besöka Exploratoriet – ett ställe
där man hittar nåt att testa för hela familjen – även lunch å fika. Vill man bara njuta av lite frisk luft
så är Strandpromenaden ett trevligt alternativ.
10. Vilken restaurang är den bästa i Skellefteå?
Gotte´s restaurang är klart bäst i längden – sen för nåt enstaka besök så är väl Bishops Arms inte
helt fel.
11. Om du skulle bjuda ”Gotte” på en middag vad skulle du då bjuda honom på?
Då får det nog bli raggmunkar å fläsk.

12. …......och om du skulle bjuda mig?
Säg det……Toast á la Rännudden, älgstek med kantarellsås, hasselbackspotatis och en god sallad
samt nåt gott att dricka. Avslutningsvis en bit herrgårdstårta och kaffe.
13. Ni i SKL bedriver ju bingospel. Kan du berätta lite mer om det? (Om någon från en annan
klubb skulle komma och spela hos er.....bjuder ni då på en bricka?)
Det är ju i ”normala tider” en fantastiskt bra inkomstkälla samt en stor social mötesplats. Jag saknar
verkligen alla bingospelare och deras entusiasm och ”tokprat” som ger så mycket tillbaka till oss
som arbetar med bingon vecka efter vecka – år ut å år in – och plötsligt så e allt just nu lagt på
is……Fruktansvärt tråkigt – de flesta skulle behöva dessa kvällar ännu så mycket mer nu i dessa
tider…..
Sen när det gäller det här med gratis brickor – det förekommer inte hos oss – alla vi som spelar
betalar våra brickor ur egen ficka – så därför skulle det kännas lite konstigt att dela ut gratisbrickor
till utomstående. Däremot kan jag lova att ni får en riktigt trevlig kväll om ni kommer till oss å
spelar – å hojtar du/ni till innan så bjuder vi självklart på kaffe å hembakt!
14. Vad tycker du om Wannadies?
Få se är det nån ny ölsort som jag ej hunnit prova, eller…….
15. Här kan du fylla på med någon egen fråga om du vill.
Färdig!!
Texterna till bilderna nedan är Åsa´s egna.

Som det står på hemsidan – en annan dag i Spanien.

Kul dag på ”jobbet”!

Eftersom jag inte gillar kameror så passar ju denna bild in väldigt
bra på mig – den sk. ”bättersia”
/Intervjun gjord av Magnus Sandberg webbredaktör - NSBF

