Boule verksamheten från starten i SPF Österbybruk
Den här skrivningen ska försöka bli en historieskrivning från 2001 när vi började
trevande med vår bouleverksamhet.
Den 21 mars 2001 samlades en grupp från Österbysektionen, en sektion under
Rospiggen som omfattade hela Östhammars kommun. Alunda, Östhammar, Gimo,
Österby och Öregrund hade bildat en egen förening och även en av Östhammar,
kallad Koggen.
Vi planerade under detta möte verksamheten för 2001. Förslag att vi skulle spela
boule kom upp och i maj försökte vi få i gång boulen.
Den första notering jag har är den 23 maj. Den 30 maj var vi 4 stycken och det
står att vi grillade efteråt. Det var snopet, men det var de trogna paret Eva och Nils
Bromark. Nils som då och därefter alltid tände grillen. Han kom med allt på en
cykelkärra om jag minns rätt. De andra 2 var Odd Ramsell och jag. Nästa notering
är Nationaldagen 6 juni. Man ville ha lite verksamhet på Hembygdsgården och
PRO var där med flera spelare. De hade varit på gång längre.
På hösten hade vi inget boulespel, men det var mycket som var nytt då bl.a.
hade vi vår första surströmmingsskiva. Om det funnits någon tidigare vet jag inte.
2002 kom vi igång den 30 maj med 8 personer. Vi hade då en intensiv vår med
ett dammprojekt i 3 grupper och det kan vara orsaken till att vi inte hann med helt
enkelt. Det var många utflykter till dammarna runt Österby.
Vi kom egentligen inte riktigt igång förrän våren 2003. Men vi var för det mesta
under 10 personer. På hösten kom vi igång mera regelbundet på onsdagarna.
Då var vi ca. 10 personer och spelade ända till 15 oktober. Det var säkerligen
fler engagerade, men alla kom inte alltid.
Våren 2004 eller rättare vintern hade vi köpt en matta till gymnastiksalen och vi
fick låna matta av PRO och så småningom köpte vi en till och hela vintern från 15
jan var vi som mest 15 pers. Aldrig under 14. När vi sedan började spela ute var vi
inte många. Men vi måste ha fått ihop ett lag för i maj 2004 spelade vi mot Alunda
och Östhammar och de övriga lagen.
Vi hade då bara ett lag och där var Nils Granath, Anni Åkerman, Gösta, Nils,
Eva, Ove och Sonja Bromark, Iris Eriksson, Elvy och Sture Persson, Ulrik och
Solveig Österberg Odd och Ingrid Ramsell. Övriga som var med Solvieg o SvenErik Hellström, Ulla Bromark, Sven Svensson bl.a. Nu var vi igång. Vi tappade inte
sugen när vi kom på jumboplats så gott som varje år. Vi gillade att spela.
Så småningom kom Ulla och Olle Johansson, Karl-Johan Jansson m.fl. Duktiga
spelar som gick in i laget.
De första åren var Odd sektionens friskvårdsledare och hade kontakt med de
övriga boulesektionerna när det gällde tävlingarna och serien. När Olle Ekstrand
kom med så blev han kontaktman i Rospiggens boulesektion.

Så fortsatte åren med träning och tävlingar och inomhusspel på vintern. Vi var
mellan 5-16 varje träning. Flest var det inomhus.
Första gången jag har en notering om det blå laget, vi måste ha blivit många fler,
är 19 juni 2007.
Då spelade gul och blå match och det var fest efteråt står det i min almanacka.
Så har det pågått år ut och år in. Det blå laget har lyckats bättre i seriespelet än det
gula.
När Olle Ekstrand gick bort övertog Gunilla och Torgny Gauffin ledarskapet
för de blå, Lena Aspius för det gula och nu 16-17 har Conny Törnkvist bistått med
ledarskap. Medlemsantalet har ökat sedan 40-talisterna gjort sitt intåg. Nu är vi 38
spelare.
Det är klart att vi gärna vill vinna men tanken är ju också att vi skall ha roligt
och må bra, som man ju också gör med motion. Alla ska kunna var med.
Det har varit en god anda och ett gott kamratskap. Den har överlevt 15 år och
det finns inget slut vad jag tror och hoppas.
Ingrid Ramsell

