Intervju med Gunn Lindström (GBC)!
Boulefrågor:
1. Hur kom det sig att du började spela boule?
Jag och min man säsongscampar med vår husvagn och där finns en boulebana. Vänner till oss
brukar spela och bjöd in oss att spela med dem. Vi tyckte det var en trevlig sport och när hösten
kom, gick vi med i Guldstadens Bouleklubb (för 3 år sedan).
2. Hur skulle du beskriva dig själv som boulespelare?
Lugn, lägger bra och vågar skjuta.
3. Vilken/vilka är din/dina största framgång/framgångar på boulebanan?
Kommit 3:a 2 år i rad i Ladys Cup på Cypern. Vunnit några klubbmästerskap, dubbel och trippel.
4. Kan du berätta om någon rejäl besvikelse på bouleplanen?
Det har jag ingen.
5. Vilken är din starkaste egenskap som boulespelare?
Jag vågar testa, till exempel skjuta eller lägga högt med bakskruv.
6. Mål inför 2020?
Målet var att delta i DM och seriespel. Blev ju tyvärr inställt!
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 de Corona-regler
som finns.
8. Skulle du kunna berätta om någon speciell händelse under någon av alla bouletävlingar du
spelat?
Ladys Cup på Cypern där duktiga spelare från hela Sverige deltog. Stor publik och spännande
tävlingar. Stolt över mina tredjeplatser 2 år i rad med olika medspelare.
9. Kan du se dig själv spela boule om 20 år?
Tveksamt. Beror naturligtvis på om man får behålla hälsan.
10. Har du någon förebild inom boulen?
Åke Jacobsson och Tore Pettersson.
11. Var boulen bättre förr?
Vet ej, bara spelat i 3 år.

12. Var spelas det bäst boule....i Skellefteå eller Umeå?
Skellefteå! Vi har nya utebanor, snart nya innebanor. Spelar också mest hemma i Skellefteå.
13. Har du alltid spelat för GBC?
Ja
14. Om du skulle spela en singel mot din man Rolf, vem skulle då vinna?
Rolf
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?
Svår fråga, boule är ju mest känt som nåt för pensionärer. Vi spelar och tränar mest på dagtid,
medlemmarna vill inte jobba ideellt på kvällstid. Önskar att vi kunde få in nyblivna pensionärer, vi
har hög medelålder i vår klubb.
16. Hur skall man göra för att vinna över dig i en match?
Vill inte avslöja det!
17. Vilken fråga tycker du är viktigast att driva i NSBF?
Svår fråga, vet ej.
18. Ofta är det så att det är männen som skjuter i matcherna. Skulle du kunna tänka dig att
spela skytt?
Absolut!
19. Vem skulle du vilja att jag intervjuade nästa gång och varför tycker du att jag skall
intervjua den personen?
Åke Jacobsson. Han han lång erfarenhet om boulens utveckling de sista 30 åren.
Icke-boulefrågor:
1. Vad gör du helst en dag då du varken spelar boule eller gör något som är boulerelaterat?
Träffar barnbarnen.
2. Vilken är din favoritmat?
Souvlaki med grekisk sallad.
3. Berätta något som vi inte vet om dig?
Jag är utbildad fotograf.
4. Kaffe eller te?
Båda

5. Sommar eller vinter?
Gillar alla årstider.
6. Hur gammal är du?
69 år
7. Vad jobbar/jobbade du med?
Försäljare inom foto, barnomsorg, personlig assistent och äldreomsorg.
8. 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. Bryggarbacken och Nordanå är värda ett besök.
9. Vilken restaurang är den bästa i Skellefteå?
Stadskällaren

Tredje plats i Ladies Cup 2020 med Sylvia Holmgren.

Tredje plats i Ladies Cup 2019 med Rosmarie Brännström.

Stilstudie våren 2020!

Årets GBC-are 2019 tillsammans med Rolf Lindström för
förtjänstfullt arbete inom klubben.

