Intervju med Linus Larsson (KLX)!
Boulefrågor:
1. Hur kom det sig att du började spela boule?
Det började med att jag och min farmor spelade boule hemma på gräsmattan en sommar. Jag blev
sedan tillfrågad av Tony och Tobias Waara att komma och prova på i boulehallen och jag fastande
direkt.
2. Hur skulle du beskriva dig själv som boulespelare?
Jag skulle beskriva mig själv som en lugn boulespelare. Jag hetsar inte upp mig och strävar att spela
så taktiskt rätt som möjligt.
3. Vilken/vilka är din/dina största framgång/framgångar på boulebanan?
SM-silvret i juniorskyttet, kvartsfinalen i Fyrlingen i Borås, men också mitt första DM där jag tog
guld i mixtrippel med tregenerationslaget (Jag, min pappa Mats och farmor Elise).
4. Kan du berätta om någon rejäl besvikelse på bouleplanen?
Har ingen riktig rejäl besvikelse, men att åka ut direkt från Svenska Cupen i år var inte kul.
5. Vilken är din starkaste egenskap som boulespelare?
Att jag ’’vågar’’ gå för att spela offensiv boule.
6. Du spelade ju Fyrlingen för några år sedan med Staffan Karp/Mattias Johansson/Mikael
Rännar, NOR. Hur var det att spela med dessa rutinerade spelare?
Det var riktigt roligt och spännande att se hur dem spelar boule och vilka taktiska beslut de väljer.
7. Om du och pappa Mats skulle spela en singelmatch vem skulle då vinna?
Han brukar ibland utmana mig och tro att han kommer vinna, men det brukar sluta med att jag
nästintill alltid vinner.
8. Mål inför 2020?
Hålla igång träningen och försöka spela någon större tävling söderut. Försöka spela bra under
seriespelet.
9. Det är ju Corona-tider och så. Spelar du någon boule ändå?
Det är klart. Då boulebanorna är täckta med snö och is här så har jag lagt lite grus på asfalten
hemma på gården. Jag brukar stå där och skytteträna mellan hemmastudierna. Snart ska vi
förhoppningsvis börja spela på strandängarna.
10. Skulle du kunna berätta om någon speciell händelse under någon av alla bouletävlingar
du spelat?
Det måste vara då jag var på juniorskyttet under SM-veckan i Helsingborg 2018. Riktigt roligt och
utmanande att stå och skjuta i press med publik.
11. Kan du se dig själv spela boule om 20 år?
Det gör jag och hoppas att jag kommer spela tills dess.
12. Har du någon förebild inom boulen?
Alla franska spelare och särskilt de som har spelat länge som Philippe Quintais.

13. Vem skulle du vilja att jag intervjuade nästa gång och varför tycker du att jag skall
intervjua den personen?
Mats Lindström, NOR, eftersom han är en erfaren spelare från bl.a. elitserien och som är otroligt
duktig både teknikmässigt och spelmässigt. Det skulle vara roligt att höra vad han har att dela med
sig.
Icke-boulefrågor:
1. Vad gör du helst en dag då du varken spelar boule eller gör något som är boulerelaterat?
Om jag inte går skola så gillar jag att hålla på med träning. Just nu har jag fastnat för styrketräning.
2. Vilken är din favoritmat?
Har ingen riktig favoritmat, allt är gott!
3. Berätta något som vi inte vet om dig?
Jag har precis tagit körkort och kan nu själv transportera mig till träningar och tävlingar.
4. Kaffe eller te?
Inget av det.
5. Sommar eller vinter?
Sommar.
6. Studerar du eller jobbar du?
Går andra året på gymnasiet och jobbar ibland vissa helger och lov.
7. Hur gammal är du?
18 år.

Pristagare i Junior-singel SM 2018!

Silvermedaljörer Junior-trippel SM 2018!

Pristagare Skytte Junior SM 2018!

Pristagare Öppen Singel DM 2018!

Segraren i Öppen Singel 2018!

