Intervju med Östen Myrevik (SKL)!
Boulefrågor:
1. Hur kom det sig att du började spela boule?
Elisabeth och hennes familj spelade och jag hängde på.
2. Hur skulle du beskriva dig själv som boulespelare?
Tävlingsmänniska. Ger mig inte i första taget.
3. Vilken/vilka är din/dina största framgång/framgångar på boulebanan?
Många segrar och finalspel under 10 år på Cypern och en 3:e-plats i V55 trippel på DM i Östersund.
4. Kan du berätta om någon rejäl besvikelse på bouleplanen?
Jag blir besviken på ”fuskare” vad gäller mätningar etc.
5. Vilken är din starkaste egenskap som boulespelare?
Uthållig. Ger inte upp.
6. Mål inför 2020?
DM och SM som uteblev.
7. Det är ju Corona-tider och så. Spelar du någon boule ändå?
Inte mycket, man tillhör ju en riskgrupp.
8. Skulle du kunna berätta om någon speciell händelse under någon av alla bouletävlingar du
spelat?
Den Elisabeth beskrev på Cypern. Det var en skön seger.
(Läs intervjun med Elisabeth för info om den sköna segern)
9. Kan du se dig själv spela boule om 20 år?
Ja, farsan blev 98.
10. Har du någon förebild inom boulen?
Folke Robert.
11. Var boulen bättre förr?
Ärligare spel.
12. Var spelas det bäst boule....i Skellefteå eller Umeå?
Lika bra på båda ställena.

13. Har du alltid spelat för SKL?
Nej! Fedra Bouleklubb (Cypern. Numera nedlagd). Luleå Bouleklubb och nu SKL.
14. Om du skulle spela en singel mot din fru Elisabeth, vem skulle då vinna)?
Mycket hård match ingen av oss vill förlora, men ett litet plus för mig.
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?
Svårt......ut i skolorna och informera om alternativ sport.
16. Hur skall man göra för att vinna över dig i en match?
Spela bättre än mig......
17. Vem skulle du vilja att jag intervjuade nästa gång och varför tycker du att jag skall
intervjua den personen?
Tore och Cerstin Pettersson, SKL.
Icke-boulefrågor:
1. Vad gör du helst en dag då du varken spelar boule eller gör något som är boulerelaterat?
Umgås med barnbarn och barnbarnsbarn.
2. Vilken är din favoritmat?
Palt med Elisabeths stekta fläsk.
3. Berätta något som vi inte vet om dig?
Jag kan måla.
4. Kaffe eller te?
Kaffe
5. Sommar eller vinter?
Sommar
6. Hur gammal är du?
75
7. Vad jobbar du med?
Pensionär numera.
8. För oss som inte bor i Luleå.....kan du berätta lite om staden? Vilka ställen bör man som
turist besöka......och varför?
Luleå skärgård som gärna skall upplevas med båt.
9. Vilken restaurang är den bästa i Luleå?
C-G´s.

Unga i Grekland!

Spel utomlands!

Östen och Elisabeth!

Östen och Elisabeth….igen!

