
SPF seniorerna Grillby och grannföreningen SPF seniorerna södra Trögd åkte i
gemensam buss till Västervik för att delta i SM för boulespelande seniorer.

Det är en tävling för SPF seniorerna som ordnas varje år på olika platser och
är alltid lika välbesökta.

När vi lämnade hotellet på
lördag  morgon  hade
himlens  portar  öppnat  sig
med  regn  och  stormbyar.
Hur  ska  detta  gå?
Stämningen i bussen sjönk
lika  snabbt  som  kloten
gjorde i vatten pölarna. De
uppritade  banorna  fanns
inte längre. Men det fanns
små öar med grus som vi
försökte  spela  på.  Man
drog fram skottkärror med

spadar och försökte dika bort de största pölarna. Men vad gör man, det är ju
lika för alla, visserligen åkte en del lag därifrån men det var ca hundra tappra
lag kvar, inkl. dam och herr klasserna som med ett skratt och ett leende under
regnkappornas luvor försökte gilla läget. Det man tränat på hemma kunde vi
bara glömma och försöka hitta en plan B eller C, ja vad som helst. Vi avslutade
dagen med en god middag i blöta byxor, med efter en par öl glömde man det.
Vi hade ju som tur var torkanordning på hotellet men allting hann ju inte torka
till dagen efter. Men vi överlevde äventyret med hälsan i behåll, tror jag.

Beträffande  resultaten  för
oss i bussen så var det ett
lag,  Christer  och  Barbro
Wahlund  samt  Gilbert
Eriksson  som  gjorde  en
strålande insats och kom på
sjunde  plats  GRATTIS,
några  kom  bland  de  20
bästa. Men jag tror att alla
fick  en  oförglömlig
upplevelse som första pris.

Att  boulespel  har  blivit  så
populärt  är  verkligen  inte
att  undra  på,  det  stärker
gemenskapen  mellan  föreningarna  och  knyter  nya  kontakter  och
gemenskaper.

Detta är en sådan upplevelse när SPF are från stora delar av landet åker till ett
dylikt evenemang.

Vi ses nästa år igen om vi är snälla mot moder jord.
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