Intervju med Folke Björkman, NYB!
Boulefrågor:
1. Hur kom det sig att du började spela boule?
Efter 46 år i Luleå och Gammelstad flyttade jag efter min frus bortgång till hembyn Nyborg. Irene
Lundbäck övertalade mig att prova på boulespel, vilket jag gjorde och direkt fastnade för. Kerstin
Tarén som ofta tränade med Nyborg, övertalade mig att ta spelarlicens och börja tävla för Kalix
Bouleklubb eftersom Nyborg vid denna tidpunkt inte var någon tävlingsklubb.
2. Hur skulle du beskriva dig själv som boulespelare?
Skaplig läggare. Någorlunda taktisk.
3. På vilken position i laget spelar du helst och varför?
Läggare. Efter en skada i högra axeln är kraften i den nedsatt, vilket hämmar skytteförmågan. Jag
har däremot tränat upp min vänstra arm och kan nu använda båda armarna i spelet.
4. Vilken/vilka är din/dina största framgång/framgångar på boulebanan?
Alla fantastiska pallplatser med Gunnar ”Gurra” Henriksson och Manfred Wikström. Den kanske
roligaste var min senaste bronsmedalj tillsammans med unga Frida Lundbäck på en öppen dubbel
på Strandängarna i Kalix augusti 2020.

Folke och ”Gurra”!
5. Kan du berätta om någon rejäl besvikelse på bouleplanen?
Det är många, men svårt att precisera.
6. Vilken är din starkaste egenskap som boulespelare?
Se punkt 2.
7. Har du något mål inom boulen?
Vid snart 85 års ålder är väl målet att kunna hålla igång något år till.
8. Det är ju Corona-tider och så. Spelar du någon boule ändå?
Nej. Boulehallen är stängd. Vi satsar på att starta utesäsongen i början av maj.

9. Skulle du kunna berätta om någon speciell händelse under någon av alla bouletävlingar du
spelat?
Vid en tävling i Skellefteå stadspark besökte min lagkamrat ”Gurra” toaletten i stadshuset. Där
ramlade han och slog huvudet i en dörrkant och slog upp ett djupt sår i bakhuvudet. Jag meddelade
tävlingsledningen att vi lämnar w/o för kommande match och åkte till sjukhuset. Vi togs emot av en
ung läkare och jag förklarade, att det var bråttom att få såret sytt för vi var deltagare i en
bouletävling. Han log och tänkte väl att det här var konstiga figurer. Men det gick tämligen snabbt
och vi hann tillbaka till spelplanen och hann spela återstående match med ”Gurra” bandagerad och
med rosa hår.
10. Kan du se dig själv spela boule om 10 år?
Med tanke på nuvarande ålder och en bakgrund med två hjärtinfarkter, diabetes, höftledsoperation
känns det väl tveksamt. Men visst vore det trevligt att som 95-åring spöa en 30-åring.
11. Har du någon förebild inom boulen?
”Gurra”. Han är nu 88 år och hänger fortfarande med på träningarna sommartid med rollator, då
balansen inte fungerar. Han har stått ut med mig under alla år med sitt lugna sätt i motsats till mitt
ibland mindre lugna. En gentleman och duktig boulespelare i ordets rätta bemärkelse.
12. Var boulen bättre förr?
Som i alla sporter har tekniken och träningsverksamheten utvecklats och konkurrensen ökat, så nej.
13. Var spelas det bäst boule....i Kalix eller Boden?
Eftersom jag nu tillhör Nyborg så får jag nog tillstå att Boden är bättre, men Nyborg har med sina
1100 invånare flest som spelar boule per capita och med det stora intresset som finns i Nyborg så är
vi snart ikapp.
14. Vilka klubbar har du spelat för genom åren?
Kalix och Nyborg.
15. Om du skulle spela en singel mot din gamla vapendragare ”Gurra” vem skulle då vinna?
”Gurra” vinner säkert någon match, men jag vinner i dagsläget flest.
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?
Denna fråga har varit aktuell under hela min boulekarriär och lite har hänt. Kalix har ju
fått några ungdomar att satsa och som blivit duktiga spelare. Under min tid som ordförande i Kalix
försökte jag få tidningarna NSD och NK att inse att boule är en tävlingssport och att reportage om
boule inte ska placeras på kultursidan och att resultat från tävlingarna skall redovisas på sportsidan,
vilket förvägrades. Därför tycker jag att Bouleförbundet och NSBF ska se till att boulesporten får
större uppmärksamhet i pressen och visa att boule är en bred sport – från vaggan till graven. Tyvärr
är det så att ungdomar har många sporter att välja på och tyvärr, boule är inte ett förstahandsval. Det
är väl närmast till att föräldrar övertalar sina barn eller barnbarn att prova på, men vi får väl glädjas
över att det är så många äldre som kommer till sporten. I södra distrikten verkar man ha lyckats att

få fler ungdomar att satsa på boulespelande. Föreslår att NSBF tar kontakt med dessa distrikt och
frågar dem hur man lyckats fånga intresset hos dessa ungdomar.
17. Hur skall man göra för att vinna över dig i en match?
Det vore dumt att avslöja.
18. Vem skulle du vilja att jag intervjuade nästa gång och varför tycker du att jag skall
intervjua den personen?
Greta Hedqvist, NYB.
Icke-boulefrågor:
1. Vad gör du helst en dag då du varken spelar boule eller gör något som är boulerelaterat?
Eftersom fysiken inte tillåter hårdare ansträngning blir det lättare verksamhet. Jag löser massor med
korsord, läser facklitteratur, böcker, leder en läsecirkel, lagar mat, m.m.
2. Vilken är din favoritmat?
Plankstek till fest. Olika slag av korv till vardags. Min slogan är: Aldrig en korvfri dag.
3. Berätta något som vi inte vet om dig?
Jag är PRO-ordförande i Nyborg. IFK Göteborg (Änglarna) är mitt favoritlag i fotboll.
Mitt stora travintresse har inneburit att jag besökt alla Sveriges officiella travbanor utom de tre
minsta: Oviken, Hoting och Karlshamn.
Webbredaktörens tillägg:
Det finns 33 st travbanor i Sverige.
4. Kaffe eller te?
Kaffe.
5. Sommar eller vinter?
Sommar.
6. Hur ung/gammal är du?
84 snart 85.
7. Vad jobbar/jobbade du med.......och om du fick drömma lite......vilket är ditt drömjobb?
Försäljare och senare Försäljningschef i ett stålhandelsföretag. Det var och är mitt drömjobb. Men
mitt andrahandsval är politiker eftersom jag i hela mitt liv varit intresserad av samhällsfrågor.
8. För oss som inte bor i Kalix.....kan du berätta lite om staden? Vilka ställen bör man som
turist besöka......och varför?
Jag bor i Nyborg och där är skärgårdslivet livligt. Men tätorten är ju Kalix och där finns en hel del
att besöka. Det första man ser när man kommer in över bron är kyrkan från 1400 – talet och den
måste besökas. Det finns även gott om restauranger och pizzerior väl värda besök, liksom affärerna

i Gallerian. Strandängarna med campingen är en pärla sommartid och där kan man besöka badet
eller göra ett besök på Kalix Lilla Småstad.
9. Vilken restaurang är den bästa i Kalix?
Elegant, kinarestaurang. Lilla Hotellet och Hotell Valhall för exempelvis plankstek eller andra
kötträtter.
10. Om du skulle bjuda Kalle Tarén, på en middag vad skulle du då bjuda honom på?
Löjromstoast till förrätt. Korv stroganoff till middag. Varma hjortron med glass till efterrätt.
11. …......och om du skulle bjuda mig?
Detsamma. Dessutom ett diplom för Ditt stora engagemang för boulesporten.

Folke håller på IFK Göteborg!

