
Det är femte gången som Svenska pensionärsförbundet arrangerar 
boulemästerskap och i år ordnas tävlingarna på Åland. Trots pan- 
demin har intresset för boule ökat stadigt den senaste tiden och 
i år slogs tidigare rekord med hela 261 deltagare.
I går morse gick boulemäster-
skapet av stapeln på Bengtsböle 
idrottsplan i Lemland. På planen 
fanns tiotals med banor för att alla 
lag skulle rymmas att spela sam-
tidigt. När Ålandstidningen kom-
mer på plats har lagen tagit kaffe-
paus efter att ha hunnit spela klart 
två av dagens fyra omgångar.

I år fungerar Mariehamns pen-
sionärsförening och Roseboule i 
Lemland som lokala värdar och 
eftersom sportplanen i Strandnäs 
i Mariehamn var för liten, passa-
de det bra att ordna tävlingarna i 
Bengtsböle då föreningen Rose-
boule i Lemland var med och ord-
nade dem.

Under den soliga dagen tävlade 
hela 87 lag från 21 olika föreningar 
i Svenskfinland varav åtta åländ-
ska. Första gången mästerskapet 
ordnades för sex år sedan deltog 
ungefär 40 lag och sedan dess har 
de ökat varje mästerskap. Nu är de 
mer än dubbelt så många.

Femte mästerskapet
För Svenska pensionärsförbun-

det SPF:s verksamhetsledare Berit 
Dahlin är det femte gången som 
hon är med och ordnar boule-
mästerskap. För henne har boulen 
fungerat som en livlina för deltag-
arna under pandemin.

– Det här har vi ju kunnat syss-
la med, vi ordnade det i fjol också 
eftersom det är utomhus och coro-
nasäkert. Det är lite som stafett-
karnevalen och Finlands sång- och 
musikfest, att samlas och vara so-
ciala är den viktiga biten i det här, 
säger hon.

För Timo Hitonen är det inte 
heller första gången. Han har va-

rit med och spelat alla fyra gånger 
innan.

– När mästerskapet började för 
sex år sedan vann vi den första po-
kalen, säger han.

 Han har själv varit med och 
ställt i ordning boulebanorna och 
när Ålandstidningen träffar ho-
nom under kaffepausen har hans 
lag i Boule Mariehamn vunnit sina 
två första matcher. Den här gång-
en spelar han med Erik Thors och 
Lisbeth Eriksson, nu väntar de på 
att få veta vem de ska möta i den 
tredje omgången. 

Norra Åland med och tävlar
Åland har totalt 20 lag varav sju är 
från Mariehamn, fem från Lem-
land och åtta från norra Åland. 
Ett av norra Ålands lag består av 
tävlarna Kina Strandell, Ingalill 
Stridh-Vilander och Bore Vilan-

der. De har spelat boule i ungefär 
fem år och för dem har tävlingarna 
gått lagom bra.

– Vi förlorade den första match-
en och vann den andra, så vi är 
nöjda, säger Ingalill Stridh-Vilan-
der och skrattar.

Det är Ingalill Stridh-Vilan-
der som frågat med sin syster 
Kina Strandell för att delta i årets 
mästerskap.

– Det är som att träffa hemfolket 
när man far och träffa boulegäng-
et, säger Kina Strandell skrattan-
des.
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» Barn i bild Lo Holger Lancelot

Lilja och Lukas blev den 13 juli storasyskon då lillebror 
Lo Holger Lancelot föddes. Han var 50 cm lång och väg-
de 3.665 gram då han föddes. Föräldrar är Alexandra 
Axen och Gustav Mattsson. Familjen bor i Sund. Foto: Privat

» Vigsel

Maria Holm och Victor Karlsson vigdes den 13 augusti 
hemma i Ämnäs, Finström. Makarnas gemensamma ef-
ternamn blir Karlsson. Vigselförrättare var församlings-
pastor Edgar Vikström. Foto: Susie Johansson

» Vigsel

Eva-Marie Måhl och Mattias Måhl vigdes den 2 juli i S:t 
Görans kyrka i Mariehamn. Vigselförrättare var försam-
lingspastor Denise Blomqvist. Foto: Susie Johansson

Kina Strandell, Bore Vilander och Ingalill Stridh-Vilander representerar ett av 
Norra Ålands lag.

På Bengtsböle idrottsplan rymdes alla 261 deltagare att spela samtidigt under alla omgångar.

Rekordmånga deltagare 
i årets boulemästerskap
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