
Vårserien 2017 i boule i Vikinghallen

Ett av alla vårtecken är nu igång igen. När andra letar i skog och mark för att
hitta snödroppar, vårlökar och lyssna på hackspettens trummande och allt som
vittnar  om den  härliga  årstid  som  nu  kommer,  så  träffas  ett  gäng  glada
boulespelare och kastar sina klot i Vikinghallen i Veckholm. 

Intresset för denna sysselsättning bara ökar
och  sprider  sig,  ja  med  så  mycket  att
Enköpings-Posten  varit  ute  och  gjort
reportage  och  fotograferat  under
grundspelets gång. 

Det nämndes i deras artikel, hur viktigt det är
att  kunna  träffa  andra  människor  under
trevliga former och prata om gamla minnen

och tävla i den sport man gillar och kan utföra utan att vara en vältränad atlet.

Träning har nu pågått under vintern till detta evenemang som lockar så många
spelsugna  vår  och  höst.  I  början  av  mars  startade  grund  serien,  där  36
tremanna lag gör upp om platserna till finalspelet som spelades den 18 april.

När parkeringen fyllts med bilar och alla samlas under ett nervöst sorl och
förväntan, så går tävlingsledare Ivar Johansson igenom och påminner om de
regler som gäller och att domarens utslag gäller vid ev. tvister. 

16 lag gick till final och alla tidigare resultat kan vi nu glömma för nu börjar vi
från noll. Efter tre omgångar blev det en välbehövd kaffepaus för att ladda
batterierna inför de två avgörande matcherna. 

Inte utan att det börjar kännas i kroppen efter fyra
timmars spel under maximal koncentration.

De som fick gå fram och välja bland priserna var
enligt resultatlistan nedan.

Ivar Johansson som nu gjorde sin sista insats som
tävlingsledare avtackades med en varm applåd för
det jobb han lagt ner under många år.

Ja  nu  var  det  dags  att  gå  ut  i  det  kalla  vårvädret  och  komma  in  i
vardagsrutinerna igen, men träningen fortsätter för det blir en ny serie i höst.

Väl mött.
Text Eimer Boman


