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Boccia hobbyklubben 2021
Boccia klubben kunde inte på grund av pandemin sammankomma under våren för den sedvanliga vår
turnering.
Hobbyklubben fick skjuta upp sin verksamhet på grund av pandemin ända till hösten. Då först kunde
vi samlas för första gången efter alla pandemibegränsningar som berörde vår hobbygrupp. Den
2.9.2021 kunde vi sammanstråla första gången i Esbo i Dalsvik bollhallen.
Vi beslöt snabbt att dela upp de spelande lagen i två grupper, som spelade på varsin halva av
spelfältet. Och på det sättet undvek vi att för många spelare kom ihop sig med varandra. På detta
sätt minskades kontakterna mellan spelarna och samtidigt kunde vi följa på något sätt
pandemibegränsningarna för sammankomster.
Det var hela 18 lag ca.55 spelare som var med om säsongstarten. Spelarna som samlades för att spela
övningsmatcher utgjorde ca. 50 % av alla deltagarna som ställde upp innan pandemin började rasera
på allvar 2020.
Under övningsmatcherna fördes diskussioner om hur vi skulle verkställa våra turneringsmålsättningar
för hösten. Vi konstaterade snabbt att med de lag som ställt upp kunde vi spela två turneringar d.v.s.
börja med vår turnering varefter vi kunde fortsätta med höstens turnering omedelbart efter det,
utan avbrott i spelandet. På detta sätt kunde vi ha speltillfällen ända till säsongavslutningen
16.12.2021 samtliga torsdagar på förmiddagen.
Lagen övnings spelade ännu den 9.9. då också laganmälningarna till turneringen togs emot. Den
16.9.2021 började sedan turneringsspelandet.
Alla lagen som ställt upp för turneringen var väl taggade för de kommande matcherna efter en
längre paus. Alla spelarna såg fram mot en intressant höst i Boccia hobbyklubben.
När sedan 7 omgångar spelats i vårens turnering kunde vi kröna mästarna:
1. OL-1, Olars
Lagkapten Johan Stigzelius
Rainer Richter
Carl-Göran Sten
2. EV-1, Esboviken
Lagkapten Sven-Ivan Othman
Björn Kusenius
Olof Renvall
3. GK-2, Grankulla
Lagkapten Ulf Andersson
Bob Johnsson
Lasse Bergström
Efter prisutdelningen tog sedan höstturnering vid den 4.11.2021. Efter spelade 5 omgångar den
2.12.2021 var vi tyvärr tvungna att avsluta turneringen p.g.a att en spelare hade testats för
Coronapositiv. I den rådande situationen fattades sedan beslutet snabbt att vi kommer att spela de
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återstående omgångarna omedelbart på våren 2022 då det är möjligt att komma ihop sig igen för
Boccia hobbyklubben igen utgående från alla möjliga pandemirestriktioner.
Efter snabbt avslutad verksamhet för hösten kan man inte annat än konstatera att de var fint att vi
ändå kunde träffas hela 13 spelomgångar tillsammans trots att pandemin.

