
Ystad – Rönne den 3 augusti 2017 

 

Tidigt (för vissa av oss) på torsdagen den tredje augusti samlades 20 stycken 

förväntansfulla och spelsugna ”HAMNBOULARE” för avfärd mot Rönne och 

klubb Viking petanque. Vår årliga inbjudan från Bornholmarna som redan efter 

två år har blivit en tradition som vi ser framemot och pratar om hela 

försäsongen låg framför oss. Redan utanför färjeterminalen hördes hur några 

medlemmar lade upp olika strategier om hur våra motståndare skulle besegras, 

olika åsikter salufördes, vissa förkastades direkt andra modifierades tills de 

flesta av oss höll med om att det bästa var att lägga sig närmast lillen eller som 

bornholmarna säger grisen, och sen stanna närmast där under hela spelets 

gång. Efter att vara överens om detta, var det någon som stilla undrade om 

vem som skulle bli utsedd till ”danskdödaren” (därom återkommer jag senare) 

Efter att ha blivit insläppta på färjan placerade vi oss strategiskt och lämpligt 

nära cafeterian där vi började ladda för de kommande matcher var och en på 

sitt sätt, mat, dryck eller djup koncentration. Vi lämnade ett Ystad med 

uppehållsväder och efter en snabb överfart anlände vi till ett inte helt regnfritt 

Bornholm. Medlemmar från klubb Viking mötte upp med glada leende och ett 

antal bilar för vidare färd mot deras klubbstuga. 

Väl framme så tilltog regnet, men det gjorde inte så mycket eftersom att först 

vankades det kaffe och fransbröd med pålägg. Vikings ordförande hälsade oss 

mycket välkomna, några ansikten var kända, andra var nya (eller så var det 

kanske minnet som fallerade) Att kunna sitta under tak så många på samma 

gång är en ynnest som vi i Ystad bara kan drömma om, men i framtiden 

kanske……. 

Regnet fortsatte men det hindrade inte väderbitna hamnboulare att sätta 

igång, vi har haft sämre väder att tampas med, nämligen både kyla, blåst, snö 

och värme. 

Tävlings upplägget gick ut på att spela två matcher där vi lottades med var sin 

bornholmare, därmed sprack strategin om att besegra danskarna på sin egen 

hemmabana, efter som om det ena laget vann så var det en annan 

hamnboulare som förlorade. Till nästa gång får vi försöka fullända våra 

strategier ännu bättre. Efter första matchen lottades vi med ny medspelare och 

nya motspelare. 



Eftersom de fem bäst placerade fick var sin vinflaska i pris (både bornholmare 

och ystadbor) så steg koncentrationsnivån till nästan olidligt högt läge. Lite 

varstans kunde man höra hur spelare (ystadbo) jublade och skrek yes, yes, yes, 

lite medkänsla kunde man väl önska gentemot motspelarna. Frun bekräftade 

lite senare att han tyckte om att vinna. Efter dessa 2 matcher så lämnades 

resultaten in till spelledarna, (med viss möda) det var lätt att bli konfunderad 

om hur man skulle redovisa på rätt sätt. Men det har nog löst sig till det bästa 

efter lite eftertanke. 

Därefter så serverades det mat, grillad korv, kassler, olika sorters kall 

potatissallad med flera sorters grönsallad. Verkligen gott och rikligt. Nu hade 

det slutat att regna, när det upphörde märkte man inte, så upptagna var man 

av spelet. Ett bra bevis på danskt hygge och superbra banor. 

Efter maten så fanns det inte tid att smälta densamma utan då vidtog 

Landskamp, andrenalitet pumpade i blodbanorna nu var det dags att utse 

”Danskdödaren” Utropen yes, yes,yes hördes allt mindre utan det blev mer och 

mer utav ”sådann ska de göres”. När krutröken hade lagt sig så hade 8 av 10 

danska lag vunnit. Men man kan se det som att det behövdes 8 danska lag för 

att slå två Ystad lag. Med facit i hand så får titeln ”danskdödaren” stå 

obemannad en liten tid till.  

Landskampen var över och det var fortfarande gott om tid att umgås. Spontant 

så bildades det lag, man möttes över gränserna lite hur som helst, vissa för att 

återställa sin heder andra bara för skoj skull. Detta kallar jag spontan idrott i sin 

fullaste mening. 

Dags at ta adjö av våra värdar, tacka för ett genomtrevligt arrangemang och på 

gensyn. För att kunna möta upp med lika bra tävling till nästa gång så måste vi 

verkligen sätta till alla klutar och tänka till. 

Ett stort tack till klubb Viking petanque Bornholm från oss Ystad hamnboulare. 

Vid pennan Håkan Karlsson. 


