Intervju med Tore Pettersson (SKL)!
Boulefrågor:
1. Hur kom det sig att du började spela boule?
Blev ditlockad på en IOGT-tävling 2001 av Bosse Lövbom.
2. Hur skulle du beskriva dig själv som boulespelare?
Flexibel, allround, en hyfsad taktiker och skärpt vid skarpt läge. Socialspelare numera!
3. Vilken/vilka är din/dina största framgång/framgångar på boulebanan?
Tvåa på SM 2010 i V55mxd i Falun med Cerstin. Några DM-guld i V55t (6 st), V55mxd (2 st) och
V55d (1 st).
2:a plats i V55t i Nationella tävlingen Swion. 2011 i Helsingborg tillsammans med
Simon Cohen och Jonny Patron.
4. Kan du berätta om någon rejäl besvikelse på bouleplanen?
Efter så många år är dom flera! Men kvartsfinalsingel på SM i Malmö då jag hade 11-11 och
eget lilleutkast. Lillen studsade helt fel 2 m till höger. Klotlägget studsade 2 m till vänster om lillen.
Motståndaren lägger 60 cm från lillen. Jag lägger nästa klot med studs som första. Sista klotet
hamnar också helt fel långt från. Matchen var över efter ett enkelt lägg! Sorti ur SM.
5. Vilken är din starkaste egenskap som boulespelare?
Att jag klarar av spel på olika positioner, och med olika medspelare!
6. Mål inför 2020?
Försöka hjälpa till för att nya spelare skall trivas med oss i Boulefamiljen.
7. Det är ju Corona-tider och så. Spelar du någon boule ändå?
Tränar ca 2 ggr i veckan i Stadsparken och utöver det lite socialboule med vänner.
8. Skulle du kunna berätta om någon speciell händelse under någon av alla bouletävlingar du
spelat?
Ja, i Umeå när jag och Cerstin var nya som spelare och det blev en mätning när vi hade slut klot. Då
fick jag en brysk uppmaning av att jag inte hade något på banan att göra. Då var jag inte säker på
om jag ville fortsätta och spela boule om tonläget på banan skulle vara på detta sätt! Tack och lov så
har det blivit betydligt bättre numera!
9. Kan du se dig själv spela boule om 20 år?
Nej!

10. Har du någon förebild inom boulen?
Jonny Patron, oerhört trevlig och duktig spelare och instruktör.
11. Var boulen bättre förr?
Jag tycker det eftersom föryngringen har avtagit bland V55 och desto äldre har vi blivit!
12. Var spelas det bäst boule....i Skellefteå eller Umeå?
Umeå har länge varit något bättre, men jag anser att vi i Skellefteå tar för oss bättre nu.
13. Har du alltid spelat för SKL?
Startade boulespelet i GBC, hade sen 3 bra år i Boden. Sedan blev det att starta sektion i Anderstorp
AND, som sedan blivit SKL.
14. Om du skulle spela en singel mot din fru Cerstin, vem skulle då vinna?
Oerhört svår fråga! Men under träningsspel så vinner hon nog fler ggr.
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?
Det måste komma ett koncept från förbundet som går ut på att få komma in på skolorna och göra
klasstävlingar, typ stadsdelstävlingar, byaskolstävlingar, länsfinaler typ vi i Femman. Dessutom
måste vi ordna med regelbundna (serier) tävlingar för yngre.
16. Hur skall man göra för att vinna över dig i en match?
Inte svårt numera. Spela bättre och ha mera tur!
17. Vem skulle du vilja att jag intervjuade nästa gång och varför tycker du att jag skall
intervjua den personen?
Gun Lindström GBC. Nybörjare med stort intresse och alltid på gott humör och lägger ner mycket
tid i föreningsarbetet.
18. Vilken fråga tycker du är viktigast att driva i NSBF?
Trycka på så att SBF skapar ett koncept. Se fråga 15.

Icke-boulefrågor:
1. Vad gör du helst en dag då du varken spelar boule eller gör något som är boulerelaterat?
Fiskar och bara vara ute i skogen och må bra.
2. Vilken är din favoritmat?
Pannkaka med hjortronsylt och grädde.

3. Berätta något som vi inte vet om dig?
Haft svårt att säga Nej! Vilket nu är ett av mina måsten.
4. Kaffe eller te?
Svar mjölk.
5. Sommar eller vinter?
Sommar.
6. Hur gammal är du?
74 år.
7. Vad jobbar/jobbade du med?
Listan är lång, men idrottsrelaterat, ishockey mm.
8. För oss som inte bor i Skellefteå.....kan du berätta lite om staden? Vilka ställen bör man
som turist besöka......och varför?
Nordanåområdet och Bonnstan, det är väl vårt kulturarv och Vitbergsområdet.
9. Vilken restaurang är den bästa i Skellefteå?
Tatung

Tore på Tärnasjön!

