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ALAFORS. – Den är 
inne!

Någon mätsticka 
behövs inte denna 
gång.

Det är rafflande 
matcher när Alebyg-
dens BK arrangerar sitt 
årliga klubbmästerskap 
i Alafors.

Boulehallen vid Ahlafors 
gamla spinnerifabrik stod 
färdig 2001. Intresset för 
boule var på topp vid den tid-
punkten och faktum är att en-
gagemanget håller i sig.

– Det vill jag ändå säga. Vi 
ser inte någon vikande trend 
när det gäller bouleintresset. 
Vår bouleklubb har ett 75-tal 
medlemmar. Vi träffas två 
gånger i veckan, tisdag och 
torsdag. Det brukar komma 
ungefär 40 deltagare varje 
gång, berättar Nils Erik Silf-
versten, en av eldsjälarna.

Boulehallen rymmer 14 
banor och gruset är nylagt 
sedan i somras. Många är de 
föreningar som hyr tider av 
Alebygden.

– Föreningar från Läns-
mansgården, Ytterby och 
Kareby är här. Sedan har vi 
våra lokala PRO-förening-
ar samt Starrkärrs Skytte-
klubb som hyr lokalen varje 
torsdagskväll. Hallen lämpar 
sig lika bra för skytte som för 
boule, förklarar Nils Erik 
Silfversten.

En trappa upp finns en 
kafeteria. Här samlas spelar-

na för att fika och eventuellt 
diskutera ett och annat vin-
nande kast.

– Att spela boule är lika 
mycket en social grej, att 
vinna är inte det viktigaste. Vi 
pensionärer får träffas och ha 
roligt tillsammans, säger Nils 
Erik.

Sommartid utgör Sjöval-
lens grusplan spelplats för 
Alebygdens medlemmar, 

men när höstrusket kommer 
går man in i hallvärmen.

– Det är fantastiska förut-
sättningar och vi är väldigt 
glada och stolta över vår bou-
lehall, säger Nils Erik.

Final i klubbmästerskapet 
blir det på luciadagen. Då 
får vi veta vilket tvåmannalag 
som kan titulera sig bäst i Ale-
bygdens Bouleklubb.

Ring för bokning och mer info 
0303-24 98 80 | 0706-07 01 24

Välkommen! Hälsningar Lottis

Vill du ta om bilden från 
förskolan/skolan eller 
kanske fota en syskon-
bild istället?
Ring och boka en tid så 
hjälper jag dig direkt.

barn
fotografering
ta chansen nu!

Kloten rullar i boulehallen
– Intresset håller i sig– Intresset håller i sig

I BOULEHALLEN

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Så ska det se ut! Närmare ”lillen” går inte att komma.

BOULE
Boule eller pétanque är en lag-
sport, som spelas genom att klot 
av stål kastas mot en liten träkula, 
kallad ”lillen”, den som kommer 
närmast vinner. Spelet har sitt 
ursprung i Frankrike och ordet 
boule är franska för klot. Boule 
är ett spel som passar gammal 
som ung, kvinna som man och är 
därför lämpligt för alla kategorier 
av människor. 

Nils Erik Silfversten, en av 
eldsjälarna i Alebygdens 
Bouleklubb.

Få de senaste 
nyheterna direkt 

på Facebook

facebook.com/alekuriren
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Vi ser till att ni lyckas!

Vi reserverar oss för tryckfel och ev. slutförsäljning

Amaryllis 
Souvereign

Julstjärnor 
grenade
De trivs bäst i ljusa 
varma lägen och
tål inte drag. Låt torka
upp något mellan 
vattningarna och
använd ljummet 
vatten.

4950
Från

Nu är årets 
julgranar här!
Vi har både vanlig gran och kungsgran!

4950


