Intervju med Mats Lindström (NOR)!
Boulefrågor:
1. Hur kom det sig att du började spela boule?
Efter en tågluff 1985 stannade jag hos kompisen jag luffat med, i Stockholm under några dagar.
En av dagarna gick vi ut i en park och träffade där en annan kompis som spelade Petanque och bjöd
oss att vara med.
Jag fastnade direkt. Tyckte det var så kul, men tyvärr fanns det inte i Umeå ännu, men 3 år senare
stod jag på balkongen i Umeå och såg då några som spelade boule. Jag gick dit och fick genast vara
med. Detta var den nybildade klubben BS Nordboulen. Sen dröjde det till 1994 innan jag verkligen
började spela och tävla och från 2001 har jag satsat relativt många träningstimmar på sporten.
2. Hur skulle du beskriva dig själv som boulespelare?
Målmedveten, strukturerad, träningsvillig och lustdriven.
3. Vilken/vilka är din/dina största framgång/framgångar på boulebanan?
Oj svårt, men Semifinalen i Öppen Dubbel SM 2011, där mitt lag endast var 1 missat skott från SMfinal slår nog det mesta.
Andra stolta ögonblick är SM-bronset i Skytte 2009.
5:e - platsen i Elitserien med Boulero.
När jag, Majjo och Patrik Thelaus representerade Norra Distriktet i Distriktskampen 2007. Där hade
varje distrikt ett representationslag som tävlade mot varandra. Vi vann alla matcher om jag inte
minns fel.
Finns en del annat jag är stolt över också, men det går ju inte att rabbla allt nu...
4. Kan du berätta om någon rejäl besvikelse på bouleplanen?
Har säkert en del sådana, men dom glömmer jag medvetet fort och går vidare, men visst det
missade skottet som inte tog oss till SM-final i ÖD 2011 sved väl extra mycket
5. Vilken är din starkaste egenskap som boulespelare?
Jag är positiv, strävar hela tiden efter att ha fokus framåt i matchen, fokus på nästa läge och kula.
Stöttar mina medspelare.
6. Vi i BS Nordboulen är bekanta med din sejour i Finland för en massa år sedan då du
spelade en tävling med forna Nordboulen-spelaren Håkan Löfgren. Den tävlingen var ju lite
speciell. Kan du lite mer ingående ge oss lite fler detaljer?
Haha, har tyvärr glömt den detaljerade storyn, men spelade med Håkan och vi förlorade ett mycket
stort antal matcher med 12-13...kanske 4 eller 5 st.
Suck, det är väl ett tungt, men ganska roligt minne också.

7. Mål inför 2020?
Innan Corona var prestationsmålet ett SM-guld.
Ett annat mål är väl att ytterligare höja min lägstanivå i både skytte och lägg genom att framförallt
egen skytte- och läggträning kontinuerligt, men också att tävla så mycket jag har möjlighet till detta.
Väldigt viktigt att vara i tävlingssituationen.
8. Det är ju Corona-tider och så. Spelar du någon boule ändå?
Absolut!! Jag har träningskort i boulehallen. Nu är en utmärkt tid att träna strukturerade skytte och
läggövningar av alla de slag och kolla mina framsteg och var jag kan förbättra mig.
Med mig (ibland) tränar några andra ur klubben med träningskort också
9. Skulle du kunna berätta om någon speciell händelse under någon av alla bouletävlingar du
spelat?
Ja, kanske en bra lärdom av min fru Anne då jag tog det där SM-bronset i skytte 2009.
Det regnade som spö i backen inför att jag skulle skjuta min kvalserie och jag kände mig lite
uppgiven. Jag berättade detta för Anne och poängterade att jag inte kan skjuta i regn.
Då sa hon:
- Ähh, du kommer att skjuta bättre än någonsin för nu har du släppt pressen på dig själv.
Hon fick verkligen rätt. Jag sköt näst bäst av alla skyttar och gick direkt till semifinal.
Lärdomen är väl på något sätt att bara gå in och göra jobbet och inte sätta press på sig själv genom
att förutsätta att jag ska prestera väldigt bra. Regnet hjälpte mig att släppa den pressen och bara gå
in och helt enkelt skjuta skott för skott till jag var färdig…...
10. Kan du se dig själv spela boule om 20 år?
Absolut.
11. Har du någon förebild inom boulen?
Ja, det är definitivt Philippe Quintais. Har sett honom vända matcher i de mest uppgivna lägen mot
fantastiskt bra spelare:
En gång spelade två toppseedade franska lag mot varandra. I det ena satt Philippe på bänken (dom
var 4 i varje lag).
Motståndarlaget dominerade matchen och gick upp i en 12-2 ledning tror jag det var. Då bytte man
in Philippe.
Han räddade upp första vändan genom att skjuta lillen död.
Nästa vända, samma sak; han sköt lillen död för att rädda vändan. Detta gjorde han sedan 2 gånger
till, alltså totalt 4 gånger på raken. Sedan vände hans lag matchen och dom vann med 13-12...helt
fantastiskt med en sådan mentalt stark spelare. En riktig förebild för mig.
Förutom detta är han ju naturligtvis teknisk extremt duktig som många franska toppspelare, men
hans verkliga storhet är den mentala biten….

12. Var boulen bättre förr?
Nej, detta stämmer sällan på någonting i tillvaron. Boulen har utvecklats och kommer att fortsätta
med det framöver…..
13. Vem skulle du vilja att jag intervjuade nästa gång och varför tycker du att jag skall
intervjua den personen?
Yassir Yesraoui. Han är en duktig spelare från Marocko som varit med i vår klubb i några få år. Han
har säkert mycket intressant att berätta om sitt boulespelande både här i Sverige och i Marocko.
14. Om du skulle spela en singel med din bror SKL-Toby, vem skulle då vinna?
Det var riktigt lätt: Jag! (om inte nu Toby skulle vinna)
Icke-boulefrågor:
1. Vad gör du helst en dag då du varken spelar boule eller gör något som är boulerelaterat?
Spelar golf, spelar Marimba., spelar Afrikanskt tumpiano (Amadinda), spelar darbukka. mm…..
mm………...samt äter o umgås med Anne…..vi gillar att resa tillsammans….
2. Vilken är din favoritmat?
Nästan all mat, men för att nämna något: rotsaker i ugnen med kanske en stekt lax med någon god
sås typ aioli, samt en kall god öl till.
3. Berätta något som vi inte vet om dig?
Jag är arbetsskygg.
4. Kaffe eller te?
Kaffe
5. Sommar eller vinter?
SOMMAR!!!!
6. Hur gammal är du?
18 (plus några år till, ganska många faktiskt) Ok då: 59

Från en klubbfest 2008!

Tävlingsledaren under KM-trippeln 2008!

Inför kvartsfinalen i Öppen Trippel under SM 2007!

Men In Pink!

Tvåorna i B-slutspelet under Finlands-resan 2019!

Mats…….som han själv vill representera sig!

