Intervju med Cerstin Pettersson (SKL)!
Boulefrågor:
1. Hur kom det sig att du började spela boule?
Blev inbjuden till boulehallen av Bosse Lövbom, GBC, 2001.
2. Hur skulle du beskriva dig själv som boulespelare?
Har inga prestationskrav, vilket gör att jag kan prova mig fram.
3. Vilken/vilka är din/dina största framgång/framgångar på boulebanan?
Att jag kan skruva in kloten.
4. Kan du berätta om någon rejäl besvikelse på bouleplanen?
Besvikelsen räcker aldrig så länge att jag kommer ihåg den.
5. Vilken är din starkaste egenskap som boulespelare?
Att jag inte bryr mig om vad andra gör.
6. Mål inför 2020?
Orka vara med och spela en hel dag.
7. Det är ju Corona-tider och så. Spelar du någon boule ändå?
Inga betydelsefulla matcher, bara träningsmatcher flera gånger i veckan.
8. Skulle du kunna berätta om någon speciell händelse under någon av alla bouletävlingar du
spelat?
På SM i Falun frågade motståndarnas kompisar om dom bara lattjade. Då kom vinnardjävulen fram
hos mig och Åsa Nordin. Jag sköt ett omöjligt skott på 11meter som träffade. Vi vann matchen.
9. Kan du se dig själv spela boule om 20 år?
Nej!
10. Har du någon förebild inom boulen?
Nej!
11. Var boulen bättre förr?
Nej!
12. Var spelas det bäst boule....i Skellefteå eller Umeå?
I Umeå för att de har knepigare banor.

13. Har du alltid spelat för SKL?
Började i GBC sedan BOD, AND och SKL.
14. Om du skulle spela en singel mot din man Tore, vem skulle då vinna)?
Jag.
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?
De unga tycker att det tar för lång tid, därför fortsätter de inte.
16. Hur skall man göra för att vinna över dig i en match?
Vara en bra skytt.
17. Vem skulle du vilja att jag intervjuade nästa gång och varför tycker du att jag skall
intervjua den personen?
Benny och Anette Martinsson. De är inbitna boulespelare.
18. Vilken fråga tycker du är viktigast att driva i NSBF?
Att förkorta speldagarna eller ändra poängtavlan till max 9.
Icke-boulefrågor:
1. Vad gör du helst en dag då du varken spelar boule eller gör något som är boulerelaterat?
Är ute i naturen med fikakorg och ett hav av kantareller eller bär. Vintertid handarbetar jag eller
spelar Samba-kanasta med goda vänner.
2. Vilken är din favoritmat?
Fläskytterfilé med råstekt potatis och kantarellsås.
3. Berätta något som vi inte vet om dig?
Slöjdar i björkrötter.
4. Kaffe eller te?
Kaffe
5. Sommar eller vinter?
Sommar
6. Hur gammal är du?
71
7. Vad jobbar/jobbade du med?
På Guldsmedsaffär, som kokerska och kontorist. Tenta-/skrivvakt i dagsläget (efter coronan)

8. För oss som inte bor i Skellefteå.....kan du berätta lite om staden? Vilka ställen bör man
som turist besöka......och varför?
Bonnstan, Kyrkholmen för ett fika. Boviken havsbad. Vitberget för skidåkning, vandring, plocka
bär och svamp. Stadsparken sitta och njuta av alla växter eller äta medhavd lunch. Vintersimmet.
Promenad Broarna runt.
9. Vilken restaurang är den bästa i Skellefteå?
Stadskällaren och Bryggarbacken. Lunch har Medlefors folkhögskola bästa maten.

