Intervju med Bengt Abrahamsson (SKL)!
Boulefrågor:
1. Hur kom det sig att du började spela boule?
Blev introducerad av Kenth Staaf i Östersund.
2. Hur skulle du beskriva dig själv som boulespelare?
Lugn och trygg
3. På vilken position i laget spelar du helst och varför?
Skytt
4. Vilken/vilka är din/dina största framgång/framgångar på boulebanan?
Förbundsmästare i SPF. I trippel med Kenth Staaf och Marita Westlund.
5. Kan du berätta om någon rejäl besvikelse på bouleplanen?
Kan inte erinra mig nån jättebesvikelse.
6. Vilken är din starkaste egenskap som boulespelare?
Turen
7. Har du något mål inom boulen?
Förhoppningsvis bli bättre.
8. Det är ju Corona-tider och så. Spelar du någon boule ändå?
Marita och jag försöker träna så gått det går i Sorsele där vi bor, den korta tid då snön är borta.
9. Skulle du kunna berätta om någon speciell händelse under någon av alla bouletävlingar du
spelat?
Skulle vara då en medspelare i trippel försvann till toa mitt i spelet.
10. Kan du se dig själv spela boule om 10 år?
Knappast
11. Har du någon förebild inom boulen?
Nej!
12. Var boulen bättre förr?
Tveksamt
13. Var spelas det bäst boule....i Skellefteå eller Sundsvall?
Måste svara Sundsvall.

14. Har du alltid spelat för SKL?
Nej.! Har spelat i Östersund, Sundsvall och Jamtboule innan SKL.
15. Om du skulle spela en singel mot din sambo Marita, vem skulle då vinna?
Jag
16. 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?
Där har jag inget bra svar.
17. Hur skall man göra för att vinna över dig i en match?
Skjuta bort alla mina fantastiska lägg.
18. Vem skulle du vilja att jag intervjuade nästa gång och varför tycker du att jag skall
intervjua den personen?
Jan-Erik Forsström, NJV.
Icke-boulefrågor:
1. Vad gör du helst en dag då du varken spelar boule eller gör något som är boulerelaterat?
Kollar av livshändelser via datorn.
2. Vilken är din favoritmat?
För att svara nått säger jag palt.
3. Berätta något som vi inte vet om dig?
Att jag innan stroken var en riktigt duktig skidåkare och långlöpare.
4. Kaffe eller te?
Kaffe
5. Sommar eller vinter?
Vinter
6. Hur ung/gammal är du?
71 år ung
7. Vad jobbar/jobbade du med.......och om du fick drömma lite......vilket är ditt drömjobb?
Jag har drömt klart, men sista jobbet var idrottsplatsvaktmästare.
8. För oss som inte bor i Sorsele.....kan du berätta lite om samhället? Vilka ställen bör man
som turist besöka......och varför?
Fiske på sommaren och på vintern att ta del av våra fantastiska längdspår eller utför på Nalovardo.

9. Om du skulle bjuda Marita, på en middag vad skulle du då bjuda honom på?
Henne skulle jag bjuda på egenfångad stekt röding.
10. …......och om du skulle bjuda mig?
Älgkött

I en bagarstuga i Sorsele!

Bengt håller på Björklöven!

