
Invigning som gav fin propaganda för boulesporten!

Det var inte bara en fin boulehall som gav boulesporten fin propaganda, utan närvarande politiker,
kommunchefer, bank- och byggfolk måste blivit imponerad av den stora tillströmningen av deltagare
som ville närvara under invigningen. Och många föreningar uppvaktade Ulricehamnsklubben där för-

eningar bl.a från Västbo (Gislaved), Tranemo, Dalsjöfors, Hökerum ville gratta.

Ulricehamns kommunstyrelses vice ordförande, Mattias Josefsson, fick förtroendet att klippa bandet
och förklara boulehallen invigd.

Ulricehamns IFs ordförande
Håkan Kannius 

tog först till orda och berättade
hur hallen hade kommit till,
viilka problem som uppstod

under vägen men också hur
många som på olika sätt

bidragit till att man nu stod där
med en färdig hall inför vinter-

säsongen.



SPF Hökerum var en av föreningarna
som uppvaktade UIF boule och grattade
till den nya hallen.
Jag hade fått uppdraget och önskade att
vi ska få ett gott samarbete och att vi i
SPF Hökerum ska kunna hjälpa till att
fylla hallen med verksamheter.
Påpekade också att UIF får söka ett
generöst driftsbidrag av kommunen så att
det inte blir för dyrt att använda hallen.
En bra prisbild kan få en optimist att klart
se möjligheter att hallen om 5 år behöver
byggas till...

Fikaplatser
stragegiskt
placerat mitt i
hallen ökar
den sociala
trivseln.
Även
sekretariatet
har fått en
central plats.

Birgitta Gabrielsson och Britta Larsson
hade premiär i det lilla pentryt då

besökarna skulle bjudas på kaffe med
hembakat dopp.



Att kasta första klotet i
den nya hallen hade
förärats tre old ladies
som spelat sedan UIF
startade sin bouleverk-
samhet.
Fr.v. 
Anne-Marie Johansson,
Anna-Greta Claesson 
och Else-Britt Andersson.

Nästa gäng som skulle
få förtroendet att
premiär-spela var ”Tre
generationer”
med mamma/farmor
Inga Nilsson tillsammans
med sonen Dinne
Svensson och dennes
son Pontus Svensson.

...och dom fick många applåder
när dom kom riktigt nära lillen.

Else-Britt Andersson
ser riktigt koncentrerad ut.



Det blev även tillfälle för alla invignings-
deltagare att prova på att kasta klot.

Boris Rygert hade gjort en liten tävling av
det hela där de bästa i varje ”heat” gick till

en final.
Totalvinnare blev Per Jörgensen från

Hökerum.
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