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En dålig och en bra nyhet. Den dåliga först: klubbens ekonomi är vacklande. 
Sedan den goda, och den är god: Bruna bönor. Och då menar jag inte att Bruna bönor är en 

delikat maträtt… Inte alls, jag är nämligen egentligen mer förtjust i tillbehören, fläsk och löksås. 
Vi börjar dock med eländet. Under 2007 gjorde vi ett minusresultat på cirka 10000 kronor, att 

sedan Uwes intressanta sätt att göra bokslut trots allt visade plussiffror är en annan historia… 
Framför allt var det intäkterna från bingolotter och friköp som rasade rejält. Om tappet på 

15000 kronor bara berodde på sänkta ersättningar, eller om vi hade många smitare är ännu inte 
analyserat. Klart är att vi måste rycka upp oss ekonomiskt. 

En snabb åtgärd som redan vidtagits var att höja spelaravgiften med en hundring. Sedan har 
bönorna dessutom dragit igång ett par projekt för att få in pengar. 

Och bara några dagar innan det här numret av Kabel News skall ut i offentligheten trillar det in 
glada nyheter i mejlboxen. Två gånger Persson och en Pantzargeneral har fixat sponsring från 
Creacon, Asps rör, Frisk-i-praktiken, Borås Byggservice och Stiba. Lägg till Sandra Thorells nya 
sponsor samt kanske någon av Anticimex, Nexans, 8848 och vi börjar närma oss de dryga 20000 
kronor från sponsorer som vi sagt att vi skall ha in för att beställa ett matchställ till våra bönor. 

Bönorna var det. 
Deras inmarsch i den bruna sekten har varit ett lyft. De är extra välkomna då vi nu kanske har 

det tröttaste herrlaget någonsin – sett till engagemang. Trots att vi har närmare 40 spelare 
anmälde bara fem herrar sig till träningslägret. Uselt. 

Bönorna däremot är inte trötta. Kärnan i böngänget har direkt från början visat handlingskraft 
och framåtanda. Dessutom ökade bönornas totala antal på ett lovande sätt under årets två första 
månader, vilket har varit en förutsättning för att få ihop lag. 

Just antalet spelare har nämligen varit, och är, det stora orosmolnet när det gäller bönorna. 
Förhoppningen är fortfarande god att allt skall lösa sig. Det är ju så att om man har ett mål, och 
jobbar riktigt hårt för att nå det, brukar förutsättningarna vara goda för att också nå ända fram. 

Fast vi har fortfarande inte nått ända fram när det gäller bönornas spelartrupp. Under januari 
och februari har inte mindre än 25 spelare tränat med oss, och fler är på ingång. Det är bra. Men 
även om känslan vissa dagar är oerhört positiv är man andra dagar inte så lite orolig över hur stort 
intresset verkligen är hos de många som varit nere och gjort någon enstaka träning. 

Vissa visar inte direkt översvallande engagemang. 
Jaja, den som lever får se. 
För det dröjer inte länge innan seriespelet är i gång. Läget hos bönorna är avhandlat. Herrarnas 

nya tränarkommando Tvål-Kaiser har kört igång med stor entusiasm, och har dessutom kunnat 
notera god träningsnärvaro redan i februari.  

Träningssnittet hittills måste vara det överlägset högsta vi någonsin haft så tidigt ett år. 
Lovande. 

Sedan Kabel News nummer 15 kom ut i april i fjol har den bruna tidningens enmansredaktion 
lidit av skrivkramp. Godbitar från gästboken har dock sparats ner vid jämna tillfällen. Eftersom 
det här numret därför täcker drygt tio månader blir det nästan dubbelt så tjockt som vanligt. 

En hel del intressanta nyheter ur den bruna världen utlovas. Så sätt av en eftermiddag, eller ett 
par, för här är Kabel News nummer 16, som är ett rekordstort nummer. Det handlar om hela 36 
fullspäckade sidor – bara text, inga bilder. Trevlig läsning. 

Ordförande 
 
Tyvärr blir det ingen västkrönika i det här numret. Vi får med spänning vänta ytterligare ett tag 
på mästerverket på temat ”Idel ädel kabel…”
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Det är synd att säga att vi trodde på oss själva inför seriestart 2007. 
När Malm lade upp en tipsfunktion på hemsidan – som för övrigt fortfarande låg kvar i mitten 

av februari 2008 – så verkade de flesta tro att vi skulle bli åtta i serien. 
Först efter att coach Lasse varit inne och ifrågasatt självförtroendet i truppen började det trilla 

in tips på placeringar topp-tre. Noterbart är att bara fem av 78 tips lades på vår slutliga placering, 
den fjärde. 

Så här fördelades tipsen: 1:a plats) 17 tips, 2:a) 4, 3:e) 3, 4:e) 5, 5:e) 16, 6:e) 4, 7:e) 3, 8:e) 13, 
9:e) 3, 10:e) 3 och slutligen 11:e) 7. 

 
 

Så en gåta: Känner du till Erikssons likhet med den berömda ketchupflaskan? 
Andreas Eriksson är vår näst bäste målskytt över de fyra senaste säsongerna. Han blev Sniken 

Kabel både 2004 och 2007. Fast han har verkligen koncentrerat sina 23 mål till två intensiva 
perioder – våren 2004 och hösten 2007. 

2005 blev det bara ett mål, och 2006 var Eriksson mållös. Faktum är att under perioden den 26 
augusti 2005 till den 7 juni 2007 spelade han inte mindre än 26 matcher i rad utan att göra mål. 
Sedan kom ketchupeffekten… 

 
 

På tal om långa sviter utan att lyckas göra mål. Henrik Malm och Freddy Zielinski sitter inne på 
varsin imponerande sådan.  

Malm är faktiskt ofarligast genom tiderna i B-laget. På 52 matcher har vår 
sekreterare inte lyckats göra ett enda mål. Imponerande – inte minst med tanke på att han har 
gjort fem mål i A-laget under samma period. 

En ännu mer anmärkningsvärd svit har Freddy Z, som inte gjort ett enda seriemål i brun dräkt, 
trots 63 A-lags- och 27 B-lagsmatcher. Totalt har Z således spelat 90 seriematcher i Kabel Åttio 
utan att göra mål.  

Siffran blir extra imponerande då man vet att Z på 34 träningsmatcher har gjort fyra mål, och 
att han ofta varit vår skyttekung i olika inomhuscuper. 

 
 

Vår hemsida är vår borg, och gästboken vår mötesplats – vårt torg. 
Under seriesäsong är förstås aktiviteten som bäst. Under vintern är vi däremot ofta nere på 1–2 

inlägg i gästboken per dag. 2007 kom uppsvinget på hemsidan efter träningslägret. 
Från att ha ganska konstant ha legat på 700–750 besök per vecka passerades 1000-strecket – 

och sedan låg vi på fyrsiffriga tal hela vägen fram till nedgången i oktober. 
2007 blev ett rekordår, med totalt cirka 42000 besök. Ökningen var betydande, vi har 

tidigare under fyra år årligen legat kring 25000 besök. 
Och det finns inget som talar för att trenden skall vika under 2008. I januari, alltså lägsta 

lågsäsong, hade vi 2 527 unika besökare, i februari har vi redan haft drygt 4000 – det är siffror 
som indikerar att vi under 2008 med råge kommer passera en riktig drömgräns, 50 000 besök 
under ett år. Fantastiskt bra. 

Totalt under de dryga fem åren vi har haft det senaste räkneverket har drygt 30 000 unika 
besökare klickat in på hemsidan drygt 144 500 gånger. Också det är fantastiskt bra för ett litet 
kompisgäng i sexan – och numera även i damfemman. 
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Tisdagen den 24 april 2007 är ett datum att minnas. Då genomfördes tidernas första 
utomhusträning med Bruna bönor. Sex tjejer var med, ytterligare fyra tittade på. 

Den historiska sextetten var Camilla Karlsson, Rebecca Ekeberg, Jessica Thorell, Lina 
Stenberg, Jenny Kullberg och Tintin Olausson. 

Sedan var det upp-och-ner med närvaron fram till sommaruppehållet. Eller snarare 4-8-4-6-6-
6-1-6-5. Totalt så långt hade 15 tjejer varit med och känt sig för. 

På hösten var närvaron 2-8-8-8-12-10-8-10 – och ytterligare 23 tjejer var med och testade. 
Även sedan vi gått inomhus låg närvaron konstant på 8–10 tränande, vilket i sig egentligen är för 
lite för att anmäla ett damlag till seriespel. 

Vissa dagar trodde man att drömmen om ett brunt damlag i serie skulle stanna vid en dröm. 
Andra dagar kändes det givet att vi skulle nå vårt mål. Vi bad en och annan bön för bönor – 
att fler skulle ansluta och att vi verkligen skulle få dra igång lagbygget. 

Den 21 oktober, när vi hade möte för att bestämma om framtiden, dök hela 17 tjejer upp. Då 
togs det historiska beslutet – FC Kabel Åttio skall ha ett brunt damlag i seriespel under 2008. 

 
 

Kabelgalan blev som vanligt en hejdundrande fest. För första gången hade vi tvåkönad femkamp 
följd av gala. 

I femkampen tog debutanten Emil Dahl en imponerande seger i herrklassen, medan Becky 
Ekeberg tog hem damklassen. Becky vann trots att hon stod över trixningen, och därmed fick 
maxpoäng i den grenen. 

Att en debutant vann damklassen var liksom givet. Emils seger var mindre given. Under 
många år var rutin en förutsättning för att ta hem herrklassen. 2005 visade Patrik Tilly att det går 
att vinna som nybörjare, och redan två år senare följde Emil upp. Är det en ny trend vi ser? 

Emil radade för övrigt upp följande placeringar: 2-7-3-6-12, totalt 30 poäng. Johan Rydén 
kom tvåa på 43, och Micke ”Lasse” Martinsson blev överraskande trea på 46. 

Beckys placeringsrad blev: 2-2-1-7-2, alltså 14. Tvåa kom Maria Engberg på 16 och trea 
Jenny Kullberg på 17. 

Grensegrare blev: Innebandy: Micke Martinsson/Sandra Thorell, Basket: Kalle 
Åkerström/Maria Engberg, Fotboll: Henrik Malm/Rebecca Ekeberg, Jonglering: Johan 
Rydén/Pernilla Gustavsson, Irland: Magnus Felix/Maria Engberg. 

 
 

Femkampen i all ära. Avslutningskvällens höjdpunkt var förstås själva Kabelgalan. 
Den lämnade Micke Martinsson med det mest åtråvärda priset, Årets Kabel. 
Fast Lasse får ursäkta, det man minns bäst från kvällens äventyr är utan tvivel Johanna 

Drugges framfart. Hon var helt enkelt glödhet, omöjligt att stoppa och hon dök upp överallt med 
sylvassa kommentarer. 

Bland annat tog hon tag i just Martinssons svartvitrandiga slips, drog till, och sa: 
”Kom nu moppebögen så går vi.” 
Johan förföljde hon under kvällen med krav på att få pris. 
”Min insats i fotbollsgolfen borde ju ge något pris. Jag träffade ju bara den där smala stolpen 

från 40 meter – men det är väl inte värt något? Jag kunde väl åtminstone få en T-shirt som det 
står ´Jag är bäst` på.” 
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Vi skulle möta Norrby i Arenacupen. Det var årets match, och när samtliga bruna hade samlats i 
omklädningsrummet på Borås Arena saknades något viktigt – de bruna dräkterna. 

Ingen var säker på vem som hade tagit trunken efter Björketorpsmatchen. Men efter 
gemensam härledning ledde spåren mot David Hagström. 

David förklarade dock att han inte hade några dräkter. Både vid första och andra samtalet. 
”Har han erkänt ännu?” blev snabbt den stående frågan i omklädningsrummet. 
”Nu har jag ringt David två gånger, jag gör det inte fler gånger,” sa Kalle. 
”Men, David måste ju ha dräkterna…” 
”Hans flickvän har säkert gömt dem i någon garderob.” 
”Eller så har David glömt kvar dem i bilens bagageutrymme.” 
Det hjälpte inte hur stor övertygelsen var, några dräkter kom dock inte fram. 
Malm fick åka hem och hämta B-lagsstället. Vi mötte Norrby iklädda slitna tröjor med 

naggade siffror på ryggarna. 
A-lagsstället då? Jodå, en vecka senare stod de rena och fina i materialrummet på Ryda 

Sportfält. Vem som hade tvättat? Den gåtan har fortfarande inte fått sitt svar… 
 

FC Kabel Åttio har varit på träningsläger ett tiotal gånger. Samtliga medresenärer har alltid varit 
uppställda för träning på utsatt tid. 

Fram till Köpenhamnslägret 2007. Där hade en kvartett den tvivelaktiga äran att bli historiska 
som de första att helt missa en träning på ett brunt träningsläger. 

De som vid Kabelgalan prisades med varsin Ramlösa som Årets absolutister var Peter 
”Bäckis/Zürich” Bäckstrand, Henrik ”Tvålen” Tannerfors, Tommy Sandberg och Marcus 
”Robinho” Edwijn. 

Inte nog med att de sov bort en träning, de gick miste om viktig förkovran. På den aktuella 
träningen låg tonvikten vid teknikträning, och nog var de fyra nämnda betydligt mycket mer 
otekniska än övriga kablar under 2007? 

 
Klockan 7.30 fredagen den 8 juni fick FC Kabel Åttio breda ut sig i etern över hela bygden. 

Då bjöd nämligen Radio Sjuhärads morgonredaktör Jon Koldenius in klubben till en 
halvtimmes brunt radioprat i P4. Det visade sig att utöver inbjudna Malm och Johan fanns 
även ex-kabeln Tommy Larsson i studion som biträdande programledare. 

Det blev en stunds samtal om engagemang, bruna bönor, bajsbruna tröjor, utedass, Champions 
League, nivån på division VI och mycket mer. 

Tommy imponerade genom att dra av Magnus ”Pling-H-sons” superhit: ”Heja – heja på – 
heja-på-heja-på.” 

Tyvärr lyckades Radiogalan missa den här fantastiska halvtimmen när de nominerade program 
till kategorin Årets radioinslag. Halvtimmen med FC Kabel Åttio var ju liksom utan tvivel 2007 
års särklassigt mest högkvalitativa radioögonblick i hela världen. 

 
Kabelbilen finns inte längre. Under vintern har den gått till de sälla jaktmarkerna. 
Ägare Shilton bjöd ut det läckert brunlackerade vrålåket till ett par olika kandidater, men 

ingen ville ta över ägandet. 
”Den dog. När jag inte hittade någon som ville köpa den fick den gå till skroten. Jag ville inte 

låta den stå och dra parkeringsböter,” förklarar Shilton sitt drastiska beslut. 
Tråkigt att vår bästa reklampelare någonsin inte längre finns med oss, men vi 

skola alla den vägen vandra… 
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Med bönor i klubben var det liksom givet att vi skulle ha en Kabelfest för att hälsa dem 
välkomna. 

Den något förvirrade samling herrar som kallades för det sociala utskottet förlade 
festligheterna till Kåren, lördagen den 16 juni. 

Förarbetet var utmärkt, annonseringen också – till slut kom därför hela två bönor… 
Anna och Jenny blev dock väl mottagna av de närvarande. Inte minst av Tommy, som var 

glödhet på dansgolvet. 
Det sociala utskottet (läs Gotland) hade dock drabbats av någon form av tankesammanbrott då 

de (läs han) satte ihop festens trekamp. Det handlade nämligen om uteslutande 
kraftgrenar – allt för att tjejerna skulle känna sig extra välkomna. 

Om det var några damer i final? Knappast, va… 
 
 

Mikael ”Foppa” Asplund hade många bollar i luften under våren 2007. 
Förutom att han raggade spelare till Bruna bönor på alla stans krogar så renoverade han även 

sitt kök. Redan i slutet av mars tackade han nej till att spela träningsmatcher eftersom han höll på 
att fixa golv, flytta kylskåp och gud vet allt. 

Tydligen har Foppa ett rekordstort kök, för trots att han inte lyckades hitta en enda 
brun böna efter april månads ingång, och bara hann med 10 träningar och 3 B-lagsmatcher under 
hela säsongen blev köksprojektet aldrig klart. 

Fortfarande vid Kabelgalan i mitten av oktober hade Foppa en bit kvar till att nå målet med sitt 
projekt. Men tänk vilka goda nudlar han kommer att laga till när köket äntligen står klart… För 
ryktet om att renoveringen numera nästan är färdig kan väl aldrig stämma? 

 
I mitten av december, närmare bestämt vid lunchtid den 11:e rasade den bruna världen 
samman. Eller rättare sagt, FC Kabel Åttios gästbok på passagen lade ner. 

Kalle hade just hunnit meddela att en leverans med bruna träskor hade anlänt, när raset 
skedde. 

Malm agerade snabbt, och redan på kvällen den 16 december hade vi en ny gästbok, och livet i 
den bruna sekten kunde återgå till det normala. 

Kabel News kan dock som första media i världen avslöja att den gamla, härliga gästboken 
fortfarande finns kvar. Det är inte så många inlägg på den sedan den 11 december, men vill man 
uppleva nostalgi så är det bara att slå in adressen: http://hem.passagen.se/guestbook/kabel.html 

 
 

FC Kabel Åttio är med där det händer, när det händer. 
När Facebook blev platsen för huvuddelen av alla cyberrelaterade möten i Sverige så startades 

förstås omgående en grupp för nätverkande kablar. 
Tyvärr valde initiativtagaren Marcus Mordenfeld att kalla gruppen för det numera felaktiga 

namnet ”Kabel 80” – Åttio skall ju skrivas med bokstäver, och inte med siffror. 
Det visade sig dock vara lättare sagt än gjort att ändra namnet på FC Kabel Åttios 

hemmaplan på Facebook – så Kabel 80 får stå kvar. 
Klockan 20.38 den 17 februari anslöt Pär Cederlund till gruppen, och därmed var vi uppe i 100 

medlemmar. Fast med lite marknadsföring borde vi kunna samla ihop bra många fler än de 104 
medlemmar i den världsomspännande ansiktsboken som vi har i skrivande stund. 
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Mållöst, men långt ifrån hopplöst. Så sammanfattas bäst de Bruna bönornas andra 
världspremiär. 

Den ägde rum i Viskaforshallen lördagen den 24 november 2007. Turneringen var Knallen 
Cup. Vi spelade tre matcher, med följande utgång: Rydboholm 0–0, Kindaholm 0–1 och 
Mariedal II 0–1. 

Det vi helst minns är hur otroligt nära Sandra Thorell var att ge oss segern i den mållösa 
matchen mot Rydboholm, att vi förde den första delen av matchen mot Kindaholm – som sedan 
var nära att ta hem hela cupen, och att Jenny Kullberg var fullständigt lysande i vårt mål. 

Vi minns också att vi lämnade Viskaforshallen med genomgående positiva vibbar – vi 
överraskade ju våra motståndare genom att hålla god spelmässig klass. 

Slutligen för er som undrar, den första världspremiären för Bruna bönor ägde rum i 
Sandaredshallen lördagen den 30 november 2004. Då var de bönorna mest en kul grej, som var 
dömd att bli kortvarig. Nu lever hoppet om att vi kanske till och med kan hålla ett damlag över en 
längre tid. 

 
 

Bland de breda massorna är FC Kabel Åttio som hetast i samband med Mariedal Cup. Alla vill då 
vara en del av den bruna sekten. 

Inför 2007 års cup tog de sista bruna halsdukarna snabbt slut. Och det fanns önskemål om fler, 
som den här anmärkningsvärda beställningen från en aktiv medlem i ett av våra motståndarlag i 
just Mariedal Cup:  

Undrar en sak. 
Med tanke på var jag för tillfället spelar och att jag i ett antal år lagt ner svett, tårar och den 

skiten på en och samma klubb, som är blå-vit och för stundande cup kommer att lägga mitt stöd 
till de ”bruna brassarna”, när de faktiskt möter det lag jag precis talat om. Så undrar jag om det 
vore helt omöjligt att få tag i en brun halsduk med de brunas logga på, så man så smidigt som 
möjligt smälter in? 

Nicke K – Norrby IF 
 

Före och under Mariedal Cup utvecklas den bruna repertoaren av sånger och ramsor, och 
blir mer och mer omfattande. 

2007 års cup var inget undantag. Här är godbitarna bland de nykomlingar som kunde skrivas 
in i sånghäftet: 

”Jag vill vara brun, Margareta. Bara vara brun skall du veta. Står här vid din dörr, brun som aldrig förr, 
och vågar inte ringa...” 

Och: 
”För Wupidu jag vill ju vara bru-un. Jag vill se ut som du, vara brun, bru-u-un. Det vill jag nu-u, vara 

bru-un...” 
 
 

Henrik Malm tog på Kabelgalan emot det fruktade priset som Årets Albyl med ett snett leende. 
”Det var det värt,” sa han. 
De flesta visste ju att Malm hade ägnat stor del av sin tid till att träna bönorna. Vad som då var 

mer okänt var att han hade spanat in en av sina spelare, och att det var saker på gång. 
Cirka två månader senare blev det officiellt, Henrik Malm och Emma Jutemar var det 

första tvättäkta Kabelparet. Fast kanske inte det sista, eller? 
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Under 2007 blev Johan Rydén förste man att nå över 250 seriematcher för FC Kabel Åttios A-
lag. Dessutom har han nu gjort över 350 Kabelmatcher totalt. 

Andra som nyligen passerat milstolpar i sina karriärer är Henrik Malm, som nu är över 200 
Kabelmatcher totalt, och Stefan ”Zamora” Persson, som på senhösten gjorde sin Kabelmatch 
nummer 100. 

Under 2008 kan flera kablar passera drömgränsen på 100 matcher totalt i brunt. Det 
handlar om Mattias ”Gotland” Johansson (har sex matcher till 100), Mikael ”Lasse” Martinsson 
(sju), Andreas Eriksson (åtta), Peder Hallberg (elva), Kalle Åkerström (14) och Gustav ”Gurra” 
Risinger (16). 

Bland veteranerna kan konstateras att Stefan ”Stubb” Johansson – som står på 99 
tävlingsmatcher i A-laget – passerade 150 matcher totalt. 

Och Lars ”Pysschen” Axebrink äter sig allt närmare noteringen 300 bruna matcher totalt. Dit 
återstår nu sju. Noterbart också att Magnus Henriksson lämnade världens bästa bruna sekt då han 
stod på 294 matcher totalt. Frågan alla ställer är om han kommer tillbaka och passerar 300-
strecket? 

 
Även klubben nådde ett par fina noteringar under 2007. Segern mot Älekulla i näst sista 
omgången var A-lagets fullpoängare nummer 200 i seriespel. Det är också den siffran vi 
står på inför 2008 års säsong. 

Under 2007 spelade vi även vår oavgjorda match nummer 100 i seriespel. Den kom borta mot 
Kinnahult den 16 maj (1–1). Att vi fram till och med 2007 har förlorat 265 matcher låter vi vara 
en parantes. 

Vi passerade också två drömgränser när det gäller poängplockande. Med det gamla 
tvåpoängssystemet klev vi över 500-poängsgränsen. Poäng nummer 500 trillade in då vi slog 
Olsfors den 11 september. 

Med den mer moderna trepoängsvarianten tog vi oss upp över 700 poäng. Den gränsen 
passerades i Fritsla den 23 september. 

 
Många personer som suttit med i FC Kabel Åttios styrelse har valt att ta en passiv roll. Fast ingen 
har varit i närheten av så passiv som Erik ”Stellan” Stolt. 

Hur han tänkte när han tackade ja till valberedningens förfrågan om att bli suppleant i början 
av 2007 är oklart, fast det är svårt att tro att han klev in i styrelsen med massor av idéer om hur vi 
skulle kunna förändra och förnya vår förening. 

Stellan var inte närvarande vid årsmötet den 28 januari 2007, när vi valde in honom. 
Han var inte heller närvarande vid årsmötet den 3 februari 2008, när vi valde bort honom. 

Däremellan höll styrelsen tio möten. Stellan var med på noll. Inget. 
Hans rekord är förstås oslagbart. Och förhoppningsvis kommer ingen någonsin att försöka sig 

på en tangering… 
 

Vissa joggar lätt, och tänjer lite. Andra springer på rejält och stretchar noggrant. 
Det finns många skolor för hur en uppvärmning skall se ut. 
Tommy Sandbergs variant inför träningsmatchen mot Gilleby i Köpenhamn, måste placeras in 

under vinjetten oortodox uppvärmning. Först trixade han lite, sedan sprang han och 
ställde sig vid en buske och rapade upp lunchen. 

I vilken bok om träningslära han lärt sig det upplägget står skrivet i stjärnorna. Klart är 
däremot att han spelade hela matchen. 
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Varje år får ett antal trotjänare inom svensk fotboll åka till Stockholm och ta emot förbundets 
allra finaste förtjänsttecken ur Lars-Åke Lagrells hand. 

För att få Fotbollsförbundets förtjänsttecken i guld gäller följande: 
Förtjänsttecken i Guld 
Tecknet i guld med blågult band tilldelas personer, som tillhört förenings- och 
eller distriktsstyrelse under minst 25 år, och som utfört betydande arbete för 
idrotten fotboll. 

Vid vårt årsmöte den 3 februari 2008 valdes Hans-Ove ”Uwe” Kjörnsberg in i FC Kabel 
Åttios styrelse för sitt 28:e raka år. Tidskravet fixar han alltså med marginal. Och vad kan vara ett 
mer betydande arbete för idrotten fotboll än att tjäna underbara FC Kabel Åttio? 

Uwe själv ligger dock lågt. 
”Jag vill inte åka till Stockholm, jag har fått en Kabel (red anm: som hedersmedlem i FC 

Kabel Åttio), det får räcka.” 
Andra långkörare i styrelsen är Mikael ”Räkan” Reinholdsson, som är inne på sitt 16:e år, och 

Johan Rydén, på sitt tolfte. 
Nykomlingar är däremot trion Pernilla Gustavsson, Emma Jutemar och Jenny Kullberg, som 

blev de första tre kvinnorna i FC Kabel Åttios styrelse. 
 
 

Årsmötet hölls dagen efter en brun utgång. Därför var det flera som inte kände sig redo att ta 
bilen till träning och möte. 

När mötet var över fanns det därför ett antal kablar som behövde skjuts hem, bland annat 
kvartetten Eriksson, Johan, Malm och Emma. Samtliga skulle till Lugnet, och Uwe sa: 
”Jag kan köra er.” 
Det skulle visa sig vara en grav lögn. När väl samtliga satt sig i bilen startade den 

nämligen inte. Trots att fordonet knuffades omkring på Arenans olika parkeringar fick inte Uwe 
liv i det. 

De fyra passagerarna fick snällt promenera hem, medan förare Uwe fick ringa egen taxi… 
 
 

När snacket om damlag tog fart våren 2007 hördes röster om att det skulle kunna bli dyrt för 
klubben, och det höjdes krav på engagemang från tjejerna. 

Rösterna börjar sakta men säkert tystna. Under våren 2008 har nämligen tjejerna varit de som 
tagit flest, och bäst initiativ. 

På separata bönmöten – observera skillnaden mot bönemöten – har tjejerna dragit upp 
riktlinjer för sin verksamhet. 

Dessutom har de kört en egen upptaktsfest, den ägde rum hemma hos Pernilla Gustavsson 
dagen innan årsmötet, lördagen den 2 februari. Och det var verkligen full fart. Det sjöngs både 
Kabelsånger och singstar. Sedan blev det utgång på Harrys, och där var det tveklöst så att 
bönorna ägde dansgolvet. 

I samband med festen slog bönorna också fast att de kommer att vinna serien. Dels för att vi 
har de bästa spelarna, men även genom vissa oortodoxa metoder. En spelare anmälde sig till 
exempel som frivillig att ta hand om de manliga domarna inför matcherna… 
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Januari 2008 var en av de allra varmaste januarimånaderna någonsin, med en snittemperatur på 
över noll grader – och värmen fortsatte i inledningen av februari. Det kan säkert ha haft en 
påverkande effekt på närvaron när vi drog i gång träningen. 

Redan på den första grusträningen, tisdagen den 5 februari, kom 17 manliga kablar till 
Ålgårdsplanen. Och en vecka senare dök hela 23 man upp. Tillsammans innebär de båda siffrorna 
förstås att vi fått en riktigt lovande upptakt på försäsongen. 

Utan att sitta på ett exakt facit tror Kabel News redaktion att klubbrekordet när det gäller 
närvaro på en grusträning är från den 19 april 2005 – då 27 man tränade på en osladdad Ryda 
grus. Fast det är klart, att lägger man till de 14 bönor som tränade den 12 februari var vi totalt 37 
bruna på plats på Ålgårdsplanen – och det är ju en pulverisering av det gamla rekordet… 

På gräset är den bästa notering vi känner till också från 2005, den 17 maj det året tränade 28 
bruna män på Ryda. 

 
Vid styrelsemötet hos Johan den 15 januari redovisade Emma läget hos bönorna. Det fanns då 13 
säkra spelare, plus sex–sju som kunde tänka sig att vara med sporadiskt. 
”Jag tycker att det ser tunt ut,” kommenterade Räkan oroligt efter mötet. 
Han hade rätt, det såg tunt ut. Men bönorna själva hade verkligen inte givit upp, tvärtom. 
Mindre än en månad senare, tisdagen den 5 februari, hade situationen ljusnat betänkligt. Vid 

den första, historiska grusträningen någonsin för Bruna bönor var plötsligt 15 tjejer med och 
tränade. Dessutom stod två krassliga och tittade på. Två dagar senare var ytterligare fyra tjejer 
med i träning. 

Och plötsligt fanns drygt 30 namn på listan över aktuella spelare. Snacka om snabba ryck. Fast 
många av tjejerna verkar ha något tveksamt engagemang. Så ännu skall vi inte ropa hej. 

 
 

I mitten av april var tanken att FC Kabel Åttio skulle åka på träningsläger. Så blir det inte. 
Det var helt enkelt alldeles för dåligt intresse. Trots att klubben är större än någonsin 

– när anmälningstiden gick ut hade vi närmare 40 herrlagsspelare, cirka 15 damer samt 20 
veteraner – fick vi in totalt elva anmälningar. Bland dem fanns sex damer. 

Ett ord som väl beskriver intresset bland herrarna är: genomuselt. 
 

Det är skillnad på fest och fest. När vi vid årsmötet skulle sätta ihop en kommitté till årets 
upptaktsfest var det ont om frivilliga. Tur dock att fyra bönor till slut klev fram och visade 
initiativförmåga. 

När 2009 års största händelse i världen kom på tal vid samma årsmöte, var det annat ljud i 
skällan, då stod de frivilliga på kö. 

Händelsen det handlar om är förstås FC Kabel Åttios 30-årsfest. Och platserna i kommittén är 
i princip redan tingade. Dessutom har kommittén redan fått in en anmälan från Tyskland, se 
nedan. 

 
Det är inte varje år det är brun träning på alla hjärtans dag. Så var det i år. 

Och det går snabbt att fastslå att alla hjärtan är inte bruna … Två dagar tidigare hade 
herrarna haft 23 närvarande, och damerna 14. På alla hjärtans dag var motsvarande siffror 11 och 
5 – plus att två skadade bönor var närvarande som åskådare. 

Vi måste tydligen sprida ännu mer brun kärlek för att vinna alla spelares hjärtan. 
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Som vanligt nuförtiden inleddes Mariedal Cupkvällen med klackförfest på Bockasjögatan. Kalle 
bjöd in alla hängivna Kabelsupportrar. 

Värden gick ut i stenhårt tempo. Sedan bara ökade han. Tydligen skedde fartökningen i ett 
något ohanterligt tempo. För vår hejaklacksledare försvann mitt under turneringen. 

Ryktet säger att Kalle helt enkelt blev trött och somnade på olämplig plats i Boråshallen. Ett 
annat rykte säger att hejaklacksledaren insomnade när han lämnade läktaren för att lätta lite på 
trycket. Herr Åkerström missade därmed festen i samband med vårt enda mål i cupen. 

 
Aldrig förr har FC Kabel Åttio fått in lika mycket konfetti i Boråshallen som under Mariedal Cup 
2007. Det hade rivits pappersbitar i parti och minut på klackförfesten. Och allt följde med in i 
hallen. 

Trots att vårt lag föll med stora siffror i match efter match hittade förstås de bruna 
supportrarna massor av bra lägen att sprida konfettin över vår klackläktare. 

Till slut fick dock den tappra klacken ett äkta läge till firande. Bara drygt en minut återstod av 
gruppspelet när Alexander Ilic skarvnickade in Anton Rylanders fina utkast till 1–7 mot Balltorp. 
Fast man kan ha trott att vi just hade vunnit hela Mariedal Cup. Det var vårt första mål i cupen – 
och det är ingen överdrift att säga att det utbröt brun karneval både på planen och på 
läktaren. 

Hela laget samlades framför klackläktaren, från vilken det vräkte ner konfetti. Alla ville vara 
med och fira den stora fullträffen. Brun kärlek blir inte vackrare än så… 

 
Alla spelare i Mariedal Cup hade inte fattat vad det innebär att representera den bruna sekten. En 
man hade totalt missuppfattat allt. 

En man svek klubben och sin kompisar genom att helt enkelt utebli från spelet i Andra 
chansen. Oförlåtligt. 

Namnet på svikaren? Svar: Olle Jonstoij. 
 

FC Kabel Åttio har lutat sig mot Loket, Gunde, Lasse Kronér och Rickard Olsson de 
senaste 15 åren när det gäller ekonomin.  

Från bingolotto har vi årligen dragit in minst 40000 kronor – pengar som utgjort basen för vår 
verksamhet. 

2007 hände något dramatiskt. Jämfört med 2006 tappade vi drygt 15000 kronor i intäkter från 
bingolotter. 2007 års siffror var 17329,50 från lotterna plus 8250 i friköp, alltså totalt 25579,50 
kronor. 

2006 var motsvarande siffror: 30865 samt 10000 = 40865 kronor. 
Det är ett dramatiskt ras – en sänkning som innebär att vi måste vidtaga åtgärder. Samtidigt 

känns det något udda att vi tappat så mycket, med tanke på att vi var fler spelare 2007 än året 
före. Vi fick till exempel in drygt 4000 kronor mer på spelaravgifter. 

Till 2008 har vi redan höjt spelaravgiften med en hundralapp. Dessutom väntar mycket 
hårdare kontroller på att alla gör rätt för sig. 

För den som möjligen undrar hur mycket pengar vi fått in från bingolotto följer här en 
tillbakablick på inkomster från bingolotto (inklusive friköp): 
2007: 25579 
2006:  40865 
2005:  43223 
2004:  56411 

2003:  43375 
2002:  44885 
2001:  67650 
2000:  67624 

1999:  39146 
1998:  35338 
1997:  55043 
1996:  56746 

1995:   
1994:  58937 
1993:  44470 
1992:  1260 
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För cirka tio månader sedan gjorde www.kabelattio.com en genomgång av alla världens bruna 
lag. Artikeln finns kvar på hemsidan under läsvärt. 

Sedan dess har vi dock kunnat glädjas av att den bruna fotbollsvärlden har 
breddats. 

Först hälsar vi förstås med glädje FC St Pauli välkomna tillbaka. Den tyska klubben som 
liksom personifierat den bruna fotbollen har nämligen tagit sitt förnuft till fånga och spelar 
återigen i rätt färg, efter ett års svart svek. Via den här länken kan ni njuta av, eller till och med 
beställa, St Paulis läckra dräkter: http://www.fcstpauli-shop.de/ 

Lördagen den 16 februari kunde förvånade guliganer konstatera att deras Elfsborg ställdes mot 
bruna danskar. Det visade sig att Bröndby har ett reservställ i läcker kulör. 

Bland de förvånade på Arenans läktare fanns Gotland, som omgående ringde Johan, och 
ställde frågorna: ”Är du på Arenan? Ser du?” 

Svaret var två gånger ja… 
Bruna Bröndbys reservställ – med mindre läckra, ljusblå inslag – kan man se via följande länk: 
http://www.brondby.com/shop/web/productcategory.aspx?cid=10014795  
 

Har man lämnat den bruna sekten en gång brukar man längta tillbaka så till den milda grad att 
man till slut återvänder. 

Att någon ens skulle komma på idéen att överge FC Kabel Åttio två gånger har varit 
fullständigt omöjligt. Fram till våren 2008. Nu har nämligen Lien och Adam på kort tid beslutat 
sig för att lämna oss för andra gången. 

Det är förstås en oroväckande signal till klubbledningen, att någonstans har något gått fel. 
Frågan är bara var felet ligger. 

Glädjande är dock att Adam är klädd i brunt på sin profilbild på Facebook… 
 

Det är ingen tvekan, det finns varken gropar eller hinder på vår väg mot Champions 
League 2028.  

Det är bara att ta fram den femårsvision som upprättades i december 2002 och pricka av punkt 
efter punkt. Vi följer helt enkelt planen på ett närmast kusligt bra sätt. 

Okej, några mindre punkter är inte uppnådda. Vi har inte 250 medlemmar, veteranerna har inte 
spelat någon DM-semifinal, vi har ingen lokal och det finns inte Kabelsouvenirer i några 
sportaffärer i Borås. 

Fast alla viktiga punkter är uppnådda. 
Inte minst de som kanske kändes svårast att uppnå, nämligen att www.kabelattio.com skulle 

bli Sveriges bästa föreningshemsida. Och att Bruna bönor skulle bli verklighet. 
Precis som i det gamla Sovjetsystemet är det nu dags att göra upp nästa femårsplan. Och den 

skall vi fixa, bara Alf bokar tid på Sandareds pizzeria… 
 

FC Kabel Åttio spelade fin fotboll 2007. Det är inte något vi själva hittat på. Tvärtom kommer 
omdömet från dem som borde veta – våra motståndare.  

Det var när Johan gjorde enkät i samband med det serieläggningsmöte som skedde i brun regi 
på Ryavallen den 17 januari som våra motståndare öste beröm över oss. 

Vi hade ett vägvinnande grundspel, bra moral och så vidare. Faktum var att de allra flesta såg 
oss som ett topplag 2008. Det om något borde oroa. FC Kabel Åttio har nämligen haft en ful 
ovana att misslyckas ganska rejält de få säsonger då vi burit på någon form av favorittryck. 
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2005 fick Kalle Åkerström priset Årets kompass för att han var vilse i Köpenhamn. 2007 gick 
samma pris till Peter ”Bäckis” Bäckstrand för att han var ännu mer vilse i Köpenhamn. 

Bäckis, som senare under året fick byta smeknamn till Zürich eftersom han gjorde sken 
av att vara världsvan, var allt annat än det under träningslägret i Köpenhamn. 

Han lyckades nämligen inte skriva ner adressen till förläggningen, något som höll sluta illa 
redan första kvällen. När Malm, som siste man, lämnade härliga Rosie McGees på Vesterbrogade 
kände inte vår sekreterare sig sugen på att själv ta en taxi hem till Avedöre. Därför började han 
ringa runt till andra tänkbara eftersläntare. 

En svarade. Och han var överlycklig. 
”Malm, tack-tack för att du ringde. Så skönt att du var kvar i stan, jag vet inte hur jag skulle ha 

kommit hem annars,” utbrast Bäckis med närmast överdriven tacksamhet. 
När duon efter en stunds klurande rett ut vilket av Köpenhamns alla Burger King som Bäckis 

befann sig utanför, och sedan sammanstrålat, gick hemresan bra. 
Det var värre kväll nummer två. Då blev verkligen Bäckis ensam kabel kvar i centrala 

Köpenhamn. Och läget förbättrades inte av att han lyckades hitta en taxichaufför som totalt 
saknade lokalkännedom. 

Bäckis önskemål om att åka till Vidövre (Hvidovre) fann ingen som helst förståelse. Att 
Hvidovre råkar vara en av stadens större förstäder med en befolkning på cirka 50000 invånare 
hjälpte liksom inte. Chauffören hade absolut ingen aning om var Vidövre låg. 

Hur Bäckis hade tänkt sig att hitta från Hvidovre centrum till Avedöre Leje, där vi bodde, är 
för övrigt en annan intressant fråga – som dock aldrig behövde ställas. 

I taxin tog Bäckis hjälp av en livlina, han ringde en vän – Malm. Fast inte ens Malms försök 
att guida taxin på svenska, engelska och/eller svensk-danska hjälpte. Ekipaget irrade planlöst 
omkring i den danska huvudstadens utkanter. 

Till slut gav Bäckis upp, och beordrade taxin att stanna. Då visade det sig att han saknade 
pengar, och inte kunde betala för den extremt långa resa mot ingenstans som han just hade gjort. 
Smockan hängde i luften, men till slut lyckades den världsvane kabeln prata sig ur den prekära 
situationen. 

Då väntade nästa problem. Bäckis befann sig – ja var befann han sig? Irrandes omkring mitt i 
ingenstans lyckades han dock till slut hitta en ny taxi. Den här föraren visste var Hvidovre låg, 
och med Malms hjälp kom vår världsvane mittfältare till slut hem till förläggningen – där Malm 
fick hjälpa till att lösa ut honom. 

Det är kanske tur att Zürich Bäckstrand inte lämnar Borås så ofta. För i hemstaden lär han 
enligt trovärdiga uppgifter ha en snitslad bana som leder från X&Y, via Borås kebab, hem till 
hans varma säng… 

 
 

Försäljningen av bruna souvenirer har minst sagt gått på halvfart det senaste året. Därför har 
styrelsen beslutat om en förestående utförsäljning i Kabelshopen. 

En pryl som inte har reats ut var den bruna träskon. Den exklusiva rariteten ingick aldrig i 
klubbens ordinarie sortiment, utan var en specialpryl som Kalle Åkerström tog fram i samarbete 
med Tobias ”Rökmusslan” Magnusson och den senares företag treeshoe. 

Runt om i Borås finns nu drygt 40 stycken läckert ljusbruna träskor med Kabels logga i 
guldbrodyr. 
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I vår 25-årsvision ingår en brun pub. Den var riktigt nära att bli verklighet redan inom tiden för 
femårsvisionen.  

Under januari månad fick nämligen trion Åkerström, Johansson och Bullen erbjudandet att 
köpa loss baren 1.rok vid Krokshallstorget. 
”Det var ett superbud,” säger Kalle. 
De tre kollade möjligheten att få varsitt banklån, för att få loss aktuell köpesumma. Kalle och 

Nicke hade pengarna på gång. För Bullen gick det sämre, han var fast i något som kan kallas en 
banklånelimbo. 

Eftersom han är skriven i Norge kan han inte låna i Sverige. Och eftersom han bott för kort tid 
i Norge kan han inte låna där… 

Affären föll, men den bruna puben vi drömt om var tveklöst närmare än någonsin förr. 
Så här lyder förresten formuleringen om puben i vår 25-årsvision: 

I anslutning till Kabels SPA ligger vår egen pub ”Nr 80” eller ”Anno 1979”, som drivs 
på franchisingbasis av allas vår Christer ”Kirurgen” Karlsson. Där serveras 
näringsriktig husmanskost á la Kabel, såsom stekt makrill, rôten sell och päron från 
Bohuslän samt givetvis en och annan ale. 

 
 

Saxat ut gästboken 
Som vanligt händer det oerhört mycket i gästboken. Många roliga inlägg har det blivit sedan 
början av april i fjol. Här är ett axplock: 
 
Redan samma dag som föregående upplaga av Kabel News såg dagens ljus fick Johan ett oväntat 
brev – som gav upphov till en intressant debatt. För er som undrar så hade Lasse gjort en liten 
miss, och Lien blev ganska snart spelklar: 
Ordförande Onsdag den 4 april 2007 13.31: 
”Fick ett underligt brev i dag. Det sa att Lien blir spelklar för FC Kabel Åttio den 15 november. 
Jag har inte varit inblandad i övergången. Vad har gått fel? Stoppar Hedared Lien?” 
Lagledningen Onsdag den 4 april 2007 14.23: 
”Vi tyckte att Lien behövde stå på tillväxt detta året. Vara med och träna och kanske få spela 
nästa år... Men lyckligtvis för Lien (och Ådahl) så drar b-lagsträningen snart igång...” 
Ådahl Onsdag den 4 april 2007 15.43:  
”Känns tråkigt att behöva säga det men någon måste! Jag tror det vänder nu när vi slipper Lien 
ett tag... Känner helt plötsligt att kamratandan kan komma tillbaka och vi alla blir starka ihop. 
Synd med alla förluster hittills och att måltorkan fortsätter. Därför känns min comeback inte 
alltför avlägsen, den kommer närmare och närmare för varje dag :) En offensiv mittfältsposition 
tror jag på. – Kan ta straffen nästa gång Lasse. Får väl snart göra en B-lagsträning innan man 
snart drar på sig det bruna stället! – Lien, du som har några träningar innan match nu... kanske 
kan göra mig sällskap. Tjohooo.” 
Lien Fredag den 6 april 2007 13.56:  
”Ådahl: Du är för gammal för A/B-lagsspel. Snacka med Affen så kan han lotsa in dig i Vets. Det 
behövs någon som klarar av att bära vatten å tvätta strumpor nu när Henriksson har slutat. Som 
jag ser det så hade vi klarat oss bättre med Charlie Chaplin än en stel pensionär.” 
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Ådinho Fredag den 6 april 2007 17.57:  
”Lien: Jag vet att du är orolig för att mista din b-lagsplats, men jag är inte hotet eftersom vi inte 
konkurrerar med varandra. Din frustration ter sig i konstiga uttryck och allt handlar egentligen 
om avundsjuka. Hög ålder = RESPEKT. – Eller hur Affen? Jag kan hjälpa dig att förklara 
zonspel om du vill :) Du glömde förresten 60, 70 och 80 osv... GLAD PÅSK alla Kablar 
Affen Fredag den 6 april 2007 20.04:  
”Jodå, i de flesta andra länder är ålder respekt, t ex i olivbältet där man bor med 
farmorsmormorsmor och tycker det är OK. Det tycker kanske jag är å ta i men litet respekt 
kanske man kunde önska. Jag har dock inte givit upp hoppet ännu och därför kommer jag att 
spela åtminstone till du Ådi kommer till Vets. För övrigt så kommer hink-Henke tillbaka till 
Kabel när jag kallar honom om ett par år – så är det bara. Det vet Henke också. Vi har bara 
lånat ut honom ett par år för att konservera formen hans. Sen har jag en fråga – vem är Lien? Vi 
hade ju en som hette så förr i tiden i Kabel và? Men jag tror han slutade. Finns det fler? Allmänt 
kan sägas att nu blir det till att bita på naglarna i helgen. 2 x QPR, 1 X IF Ellos plus dubbeljack 
på V75 – fyyyyy fan!//Pem ” 
 
 
Efter en usel upptakt på försäsongen så kom då den första segern på annandag påsk, på arenan 
mot blivande topplaget i serien, Kinnahult. Våra spelares seriösa uppladdning väckte het debatt: 
Enhörning Måndag den 9 april 2007 18.38:  
”Härligt gott folk… Vad jag har hört verkar det som folk laddat på kabelvis hela helgen för den 
här segern.” 
Lasse Måndag den 9 april 2007 18.59:  
”Enhörning: Menar du batterisyra, taggtråd och sju mils löpning om dagen?” 
Enhörning Måndag den 9 april 2007 22.42:  
”Lasse: Om du menar batterisyra =  T-sprit, taggtråd = Kebabrulle, sju mils löpning = en 
ranglande promenad hem från krogen... Då tror jag det stämmer rätt bra överens med Kaiser 
Fabios uppladdning... Om han var redigt på hugget gick han säkert en 10 ronder hemma också.” 
Fabio Tisdag den 10 april 2007 9.39:  
”Påhopp, påhopp, dessa nesliga påhopp! Lördagens aktiviteter innehöll förvisso en ansenlig 
mängd av intagna maltdrycker, svettiga rörelser som tydligen kunde ha misstagits för "dans" i 
någon form av lokal och avslutningsvis delat sovboende med flickvän, kylskåp samt fem 
Svenljungabor... Söndagen var dock lugnare än Enhörnings sexliv, så det så! :)” 
Lasse Tisdag den 10 april 2007 11.15:  
”Oj, nu skärptes visst tonen här. Karl-Kaiser skjuter skarpt... Nu väntar vi spänt på repliken från 
uppstickaren Enhörning...” 
Enhörning Tisdag den 10 april 2007 23.41:  
”Kaiser, Bara för att man släpper loss hårspännet och spelar luftgitarr räknas det inte som dans 
(även om det är lite ballt). Sedan säger ryktet om dina bravader att du fick på dig betongkepsen 
så fort du kom hem. Ingen användning för den tyska porrfrisyren där inte, som förövrigt är 
halvvägs till David Seaman.” 
Kaiser-Fabio Onsdag den 11 april 2007 13.42:  
”Enhörning: Jag tror dock att min tyska porrfrilla är betydligt mer användbar och eggande än 
den luggslitna fånglägersfrisyr du så sorgligt nog använder dig av. Att bara klippa sig själv på 
de ställen som för tillfället ser lite längre ut än resten behöver inte betyda att man: A) blir en 
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bättre människa, B) hittar hopp om att någonsin kunna se vad som i folkmun kallas "bra ut", C) 
på något outgrundligt sätt finna någon form av nivå där det motsatta/samma könet finner en 
sexuellt attraktiv...” 
Enhörning Onsdag den 11 april 2007 23.21:  
”Kaiser: Du om någon borde veta att skönhet kommer inifrån. Vi har ju dessutom valt varsin 
budgetfrisyr, väljer bara lite olika vinklar... Sedan kör jag frisyren för att få lite större utmaning i 
flirtandet… Hur du förklarar Seamanfrillan vet jag inte... Ha de så kul på lägret, hade vart skoj o 
åka me.” 
 
 
Helgen den 13–15 april bar det av till Hvidovre för träningsläger. Det var det mest seriösa läger 
klubben någonsin varit på. I varje fall försökte Adam få det till det: 
Glaslirarn Onsdag den 11 april 2007 16.21:  
”Jag vill som enda coach på lägret till helgen påminna samtliga deltagare att detta är ett 
TRÄNINGsläger som vi har betalt mycket för. Därför anser jag att vi skippar all alkohol under 
dessa dagar. Jag har i allafall planerat in hårda träningar, synd bara att jag har gått och blivit 
förkyld och därför själv inte kommer kunna deltaga på aktiviteterna.” 
Kaiser-Fabio Onsdag den 11 april 2007 16.37:  
”Hahahaha... Haha... Hahahahahahahhahaa... H a... Hahahahahha... erhm 
Lasse Onsdag den 11 april 2007 17.40:  
”Bra där Glas.. Det är mina takter!” 
 
 
Dagarna innan träningslägret blev FC Kabel Åttio ännu mer internationellt – vi kunde nämligen 
lägga ut en polsk översättning på vår hemsida. Dessutom hade vi sänt ut ett par lärjungar till ett 
land långt bort i öster: 
micke bæck Torsdag den 12 april 2007 11.09:  
”Hallå gubbs!! Ska ta och styra hem mot knallestad ifrån fiendeland i væster, oerhørt imponerad 
av den polska øversættningen, den gør livet mitt mycket enklare, tack!!!” 
Nicke J Torsdag den 12 april 2007 11.21: 
”Baeck: var du i Thailand för typ en vecka sen? Helt övertygad om att jag såg dig pa Koh 
Samui.” 
micke bæck Torsdag den 12 april 2007 13.47:  
”Kan bekræffta før nicke att jag var i Koh Samui før en vecka sedan... Helt korrekt.” 
Kaiser-Fabio Torsdag den 12 april 2007 13.59:  
”SJUUUUUUUUUKT... Vafan är oddsen är två kabels, helt ovetande av varandra, springer på 
varann på motherfucking Koh Samui? jeeeeesus...” 
Nicke J Lördag den 14 april 2007 12.26:  
”Fan vad sjukt ändå... Såg dig på stranden men då var jag inte säker på att det var du. Sen 
checkade vi in precis bakom er på flygplatsen och då såg jag Maria med... Men när vi gått genom 
kontrollerna så var ni borta.” 
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Väl hemma igen från lägret stod ett reservbetonat Kabel Åttio för årets bragd – 0–0 borta mot 
2006 års division IV-lag Tranemo. Efter matchen flödade gästboken över av smörigt egenberöm: 
Lasse Onsdag den 18 april 2007 22.04:  
”Underbart jobb gubbar! Man blir stolt som coach! Ett brandskattat Kabel står emot på ett 
fantastiskt sätt i 90 minuter. De rutinerade tog tag i det direkt från start. Tvålen, Malm och Kalle 
snackade hela matchen så att vi låg rätt i positionerna. Första 30 minuterna skapade Tranemo 
ingenting. Däremot var vi desto giftigare. Redan efter 30 sekunder kunde vi vägga oss igenom på 
mitten och Johnny kom igenom och fick matchens bästa läge med vänstersläggan. Jag tänkte 
precis notera 1–0 till oss, men Johnnys kanon räddades av den säkert tre meter långa målvakten i 
Tranemo. Fredrik slog ett par giftiga inläggsfrisparkar och vi hade första halvlek på poäng. 
Möjligen blev vi lite trötta sista 5. Tranemo kom ut med ett annat tempo i andra halvlek och tog 
över mer och mer. Mot slutet tröttnade vi och sista kvarten gick vi på knäna. Inläggen och skotten 
haglade in i vårt straffområde, men vilken härlig moral vi har i laget! Anförda av Malm, slet vi 
som djur de sista minuterna. Många förtjänar beröm idag. Men framför allt är jag jävligt nöjd 
med backlinjen. Riktigt stabilt! Dessvärre åkte vi på ytterliga småskador. Förhoppningsvis är de 
inte så allvarliga. Tack för idag bruna! Vi ses i morgon på GRÄSPREMIÄREN – Ryda 19.00.” 
Lasse igen Onsdag den 18 april 2007 22.11: 
”Glömde att ge Tvålen beröm. Mycket stabil insats mellan stolparna! Grattis till första (?) nollan 
i Kabel! Vår andre målvakt, David (Healy) gjorde också ett mycket gediget jobb på topp. Synd att 
han inte fick lite fler bollar att jobba med.” 
Tvålen Onsdag den 18 april 2007 21.35:  
”Jävligt hårt och gött jobb från samtliga kablar i dag! Med samma slit i serien kommer vi bli 
svårslagna!” 
Fan va gott gubbar Onsdag den 18 april 2007 21.53:  
”0–0 mot ett division 5-lag. Underbart får jag säga.” 
Gurra Onsdag den 18 april 2007 21.54: 
”Härligt grabbar. Det trodde jag inte. Men tji fick jag... Grattis!!!!” 
Shilton Torsdag den 19 april 2007 8.34:  
”Härligt sletet igår gubbar! Ni gjorde er trinde, hårige linjeman/coach jävligt glad och stolt!” 
Kaiser-Fabio Torsdag den 19 april 2007 9.56:  
”Trots elakartade skavsår och brännande värk i hela kroppen så somnade jag med ett lyckligt 
leende i går. Att vi, Kabel jävla Åttio, åker till bönnerna i Traeenemoo och sliter, kämpar, offrar 
oss till 0–0 är RIKTIGT JÄVLA bra gjort! Den lagmoral, samarbete och vilja som vi visade upp 
igår var helt löjligt go att se. Vi kämpade VERKLIGEN för varandra, kommunicerade hela tiden, 
sprang som djur (Davids uppoffrande slitspel runt eget straffområde när han spelade forward är 
en klassiker...) och gav aldrig upp. När det var 10 minuter kvar sa jag högt för mig själv "i 
helvete heller att vi förlorar den här matchen", och jösses vad skönt att det slog in. Hade vi haft 
lite mer tur eller skärpa (?) i våra avslut så hade vi till och med kunnat vinna matchen, men man 
kan inte få allt här i världen... Kabel är på GÅNG, Kabel är heta! Nu bygger vi vidare på det här 
och tar med oss det in i serien! Alla för en, ALLA FÖR KABEL!” 
Shilton Torsdag den 19 april 2007 10.00:  
”Kaiser-Fabio: Alla för en, alla för Kabel? Lite motsägelsefullt. Tror att jag håller mig till det 
lite enklare och tydligare "En för alla, alla för Kabel". 
Shilton Torsdag den 19 april 2007 10.03:  
”…eller det där gamla uttrycket bagarna brukar köra med; en fralla, fralla för alla.” 
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Hemsidan förbättrades ytterligare under våren av ett par fräscha artiklar. De två mest lästa 
handlade om utedassets historia och om den bruna fotbollsvärlden. Artiklarna lockade läsare även 
utanför den bruna sekten:  
Hinken Tisdag den 24 april 2007 18.58:  
”Fantastiskt rolig artikel om den bruna fotbollsvärlden!! /Hinken, BK Spark Alingsås.” 
 
 
De bruna lärjungarna börjar spridas över världen. Här hittade en kabel från Australien in i 
gästboken: 
Kinky Torsdag den 26 april 2007 7.34:  
”Lycka till gubbar under säsongen! Själv så ser det ut som om jag kommer att spela för ett 
topplag i högsta amatördivisionen. De har vunnit ligan och cupen de senaste åren. Man kanske 
är vältränad när man tar sig tillbaka till Borås igen! Fast med tanke på att laget har en egen pub 
i klubbhuset så ser det väldigt mörkt ut! Lycka till med tjejlaget!! Roligt att föreningen blir 
större! Dubbelvinst mot Wästerhov i år vore gött!!!” 
 
 
På premiärdagen laddade vissa kablar hårdare än andra:  
Kaiser-Fabio Fredag den 27 april 2007 8.37: 
”AAAAAARGH! Premiär idag pajka, jeeeeflar så gööött! FORZA FORZA FORZA KABEL!” 
Kaiser-Fabio Fredag den 27 april 2007 9.02:  
”Lite nervös, DJÄVULSKT LADDAD, ska bli så sjukt kul med premiär idag göbba! Det är nu vi 
alla ska stå enade, bruna och fina, och jobba för VARANDRA, slita som DJUR men självklart 
också LIRA. Vi har den bästa lagmoralen i världen – vår älskade Kabelanda – och den är det 
viktigaste vapnet vi har! Kom igen gubbar, nu börjar serien och då jävlar ska vi hänga på! 
Ladda Ladda Ladda Ladda Ladda Ladda Ladda Ladda Ladda Ladda Ladda... puss på samtliga 
rumpor!” 
 
 
Efter att ha skrivit de båda inläggen ovan satte Kaiser-Fabio i gång med något så viktigt som att  
presentera premiärtruppen – både på sin egen blogg och i gästboken. Vad hans arbetsgivare 
tyckte om det är något oklart: 
Kaiser-Fabio Fredag den 27 april 2007 11.08: 
”Spelarpresentationen är inte gjord på beställning av ngn tidning eller företag, den är skriven av 
mig på frilansbasis. Så en räkning (5 kronor a tecken) till Hans-Ove Kjörnsberg kommer dimpa 
ner inom kort. Jag beräknar den uppgå till blygsamma 38 719 kronor. En spottstyver alltså...” 
 
Så här såg spelarpresentationen ut: (klippt från http://fieldstreem.blogspot.com/) 
Spelarpresentation inför FC Kabel Åttios premiär 07/04/27, målvakt: 
HENRIK TANNERFORS: ”Lurig, högröstad och reaktionssnabb målvakt med suspekt 
smeknamn (Tvålen) och innehavare av en charmerande rödlätthet. Snackar mycket bra och är en 
skön livlina med sina avgörande räddningar." 
Backar: FREDRIK LARSSON: ”Den nya Zäta. Larsson Jr ger lugnheten ett ansikte. Minspelet 
är närmast obefintligt och hans coolhet avspeglar sig i hans ytterbacksspel. Grymma uppspel, bra 
teknik, pilsnabb defensivt och förvånansvärt nicksäker.” 
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KARL ÅKERSTRÖM: ”Hörs mest hela tiden (både på och utanför planen), har en stark 
förkärlek för brutala glidtacklingar och är stark i luften. Är den som oftast säkrar hemåt när hans 
försvarskollegor får hybris...” 
HENRIK MALM: ”Bulldozern, Släggan eller Stenmannen, kärt barn har många smeknamn. 
Malm leder alltid styrkorna med Division VI:s mest uppoffrande och inspirerande spel. Har 
dessutom en osannolik förmåga att få med sig bollen i tilltrasslade situationer.” 
ADAM RYLANDER: ”Spelande coach som med ett grymt bra driv och flyt i närkampsspelet 
alltid är en böld i röven på sina motståndare. Genombrottssäker mittfältare som kan spela var som 
helst på planen.” 
Mittfältare: JOHAN RYDÉN: ”Mannen, myten, Kabel Åttio-legenden. Herr Rydén har nyligen 
fyllt 35, men den som anser att det syns på fotbollsplanen har allvarlig starr. Den spelande 
ordföranden är en urkraft som alltid är livsviktig i den bruna dressen. Håkan Mild, Klas Ingesson, 
Johan Rydén, alla spelar de i samma liga. 
TOMMY SANDBERG: ”Norrlandsjägaren som en gång för alla tog steget in i alla bruna hjärtan 
under träningslägret 2007. Hans något ovanliga uppvärmning är redan en klassiker... Tommy är 
en rutinerad och teknisk slitvarg som dels levererar smörpass och dels bombar på med sitt 
högerskott i tid och otid. Mycket viktig för laget.” 
ANDREAS ERIKSSON: ”Lagets stjärna. Eriksson har ett driv och ryck i steget som egentligen 
inte hör hemma i sexan, utan betydligt högre upp i seriesystemet. Hans blick för spelet och 
närmast omutliga skärpa när det gäller målchanser är ett av Kabels viktigaste vapen säsongen 07. 
Rentav nödvändig för det offensiva spelet.” 
PETER BÄCKSTRAND: ”Mycket oförutsägbar tekniker som skapar hårslitningar på sin kant 
gång efter annan. Bäckis har förmågan att löpa i rätt läge och skaffar sig därför ofta rena lägen på 
kanten, med fina inlägg som följd. Och så kanske han till och med försöker sig på att nicka 
emellanåt...” 
Anfallare: JOHNNY ALBERTSSON: ”Extremt kvickfotad norrlandsexpress som genom sin 
löpstyrka, sitt intensiva närkampsspel och grymma inställning är den perfekta portalen för sin 
anfallskollega längre upp i banan.” 
MAGNUS PERSSON: ”Skapar lägen, springer som en vettvilling och skapar chanser för sina 
lagkamrater. Mange P är Kabels Henke Larsson och är på så vis en otroligt viktig kugge i 
lagbygget. Målen kanske inte har rasat in, men Mange gör det han är bäst på allra bäst. 
Avbytare: PEDER HALLBERG: ”Orienteraren, skidåkaren och löpfantasten Pedda är Kabel 
Åttios alldeles egen Gennaro Gattuzo (förutom skäggväxten), med andra ord en ömsom köttande 
ömsom finlirande innermittfältare som gör livet surare än en klase citroner för sina motståndare. 
Har dessutom en förmåga att göra viktiga mål.  
MARCUS EDWIJN: ”Med smeknamnet Robinho följer stora förpliktelser, men de klarar allas 
vår Robban av med bravur. Teknisk som en hel skvadron portugiser, löpvillig och innehavare av 
en grym inläggsfot. Defensivt allt bättre och bättre, även om det offensiva är kärleken.”  
GUSTAV RISINGER: ”Den älskvärde pajasen Gurra är Kabels främste målmaskin de två 
senaste säsongerna, och inget talar för att det inte ska bli likadant i år. Har en av de mest 
okonventionella spelstilarna som skådats, men scoringkungen Risinger upphör aldrig att leverera. 
Ett fenomen. ” 
FREDDY ZIELINSKI: ” Kungen med stort K. Freddy Z är ett unikum av lugn, extremt 
avslappnade vändfinter och välsvarvat munläder. Står rätt, har grymma uppspel och läser alltid 
spelet perfekt. 
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Den 24 april hölls den historiska, första damträningen utomhus i FC Kabel Åttios regi. Det väckte 
förstås en liten debatt: 
Äntligen Lördag den 5 maj 2007 18.04:  
“Groupies i Kabel.” 
Affen Lördag den 5 maj 2007 20.44:  
”Vadå äntligen groupies i Kabel?! Men hallå, t ex tuffa trion (Susanne, Marianne, Annette) var 
på fler matcher än vi som spelade. Kabel VAR groupies. Löcke te imöra b t w. Och självfallet är 
det uteslutet med alkohol dagarna före match. Detsamma gäller all form av sex utanför 
äktenskapet.//Pussykram” 
 
 
Inför bortamatchen mot Yugo tvingades en av våra yngsta spelare kasta in handduken på grund 
av en gubbaåkomma: 
Robinho Lördag den 5 maj 2007 22.45:  
”Måste tyvärr meddela att jag drar mig ur morgondagens trupp, min rygg har problem. Det har 
varit många timmars slitande med att få ut varor på jobbet och just nu har jag det för jävla ont. 
Lycka till imorn gubbar!” 
Presentknallen Lördag den 5 maj 2007 23.04:  
”Jag är ledsen att jag låtit lille Robban bära tunga doftljus och plastblommor hela dagen. Borde 
förstått att det skulle ha inverkan på hans fotbollskarriär.” 
 
 
Som vanligt gav sig Affen och Persson dä med jämna mellanrum ut på fisketur. En i mitten av 
maj blev blötare än vanligt: 
Håkan P Måndag den 21 maj 2007 22.20:  
”Affen: Först översvämning hemma i källaren och nu hål i ekan. Du har en förmåga att ta dig 
vatten över huvudet.” 
 
 
Tidigt en fredag fick Kabel Åttio en inbjudan att vara med i Radio sjuhärads morgonprogram. En 
given succé: 
Raul Fredag den 8 juni 2007 7.50:  
”Efter många om och men och fan lyckades jag installera allt nödvändigt för att få in P4 
webbradio på jobbet, precis i tid till att få höra Malms och Johans sömndruckna stämmor berätta 
om klubben i våra hjärtan. Om jag blinkar länge så skulle det kunna komma ut en 
sentimentalitetstår ur ögonvrån. Och jag är inte ens allergisk. Just nu spelar Tvättids-Tommy 
nån skräplåt så man får chans att koppla bort buren och begrunda vad som sagts hittills. Nu är 
de tillbaka i etern så nu måste jahgg..lfjdofpä hej då.” 
Raul Fredag den 8 juni 2007 7.59:  
”Sådärja, då var herdestunden över. Men kors vad gott man mådde. Nu ska jag fortsätta jobba, 
det är så man vill självdö en smula. Jag tar definitivt med mig det fina att få höra Tommy 
Tvättbjörn skråla H'sons gamla dänga "Heja, heja på! Heja på heja på!" rätt ut i etern, då blir 
resten av dagen lite roligare. Goopen önskar eder alla en fröjdefull helg!” 
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När vi inte kunde vinna mot Yugo på planen såg vi till att förbundet fick veta att våra 
motståndare inte hade följt reglerna. Därmed kunde vi till slut både räkna in tre nya poäng (vi 
dömdes till seger med 3–0) och ett antal nya fiender i Mark: 
FK Yugo Lördag den 16 juni 2007 14.46:  
”Att man inte kan ta en förlust och måste gå via förbundet för att få poäng. Mycket dåligt. Det 
finns inga bevis för att vi använde en spelare för mycket. Vi kommer att överklaga domen så 
förvänta er inte att ni kommer behålla poängen. Ni får fortsätta kämpa i bottenträsket. PS lycka 
till i serien.” 
 
 
Lördagen den 16 juni hade vi fest i kårens fina lokaler. Vissa festade hårdare än andra: 
Mr Bakis Söndag den 17 juni 2007 14.54:  
”Skjut mig...” 
Mange P Söndag den 17 juni 2007 14.57:  
”Vilken kabelfest! Tommy: KUNG på dansgolvet! hehe Ska bli trevligt och springa lite sen i 
eftermiddag, för man är ju inte alls bakis eller så...” 
Malm Söndag den 17 juni 2007 23.09:  
”Tack för en rolig fest, även om jag var lite sen... Det var inte sämre röj för det, ser redan fram 
emot nästa fest och då lovar jag att vara med från startskottet! Tisdagarna i sommar är givna 
och sen har vi ju 1 september. Särskilt roligt igår att se Tommy "Lambada" Sandberg i aktion. 
Gött röj till Holy Diver!!!” 
Ordförande Måndag den 18 juni 2007 0.00:  
”Måste tacka sociala utskottet för ett utmärkt arrangemang i går. Mycket trevligt var det. Plus 
också till DJ Robinho och Tommy Travolta som gjorde sitt till att höja stämningen. Det var 
egentligen bara en sak att reagera mot. Redan under kvällen föreslogs att styrelsen skall förbjuda 
tävlingar med inriktning på kraft och styrka – vi är ju en förening av och för eleganter. Jag står 
på förslagsläggarens sida, och tänker driva frågan stenhårt...” 
 
 
Våren var väl sportsligt sett sådär… Med ett sommarlovs distans sammanfattade Lasse sin bild av 
säsongens första hälft i ett megalångt inlägg, som fick delas upp i tre: 
Lasse Söndag den 29 juli 2007 20.05:  
”Med bara två dagar till höstpremiär på Ryda tänkte jag passa på att försöka sammanfatta 
vårsäsongen 2007. Det hela började på en iskall Broplan den 1:a februari. Nio tappra kablar 
närvarade och det var väntade ansikten som dök upp. Intresset för att träna redan i februari var 
som väntat ganska svalt. Men efter ett par träningar dök det upp fler och fler, dock inte 
tillräckligt och när det var dags för träningsmatcher var konkurrensen i truppen obefintlig och 
det gjorde att resultaten blev därefter. Efter första matchen mot Gånghester (3–4) hade vi en 
djup svacka med 4 raka förluster och 0–10 i målskillnad. Då började man undra vad man gett sig 
in på. Men det skulle bli bättre. Efter en rejäl uppryckning spelmässigt, lyckades vi nästan gå 
obesegrade i de sista 4 träningsmatcherna. De nya spelarna började hitta rätt i zon-spelet och 
det kändes allmänt uppåt i truppen inför seriepremiären, med god träningsflit och därmed en, för 
tränarna, ganska angenäm konkurrenssituation. Premiären mot Bosna (4–0) blev en riktig succé 
och självförtroendet var på topp i laget. Två matcher senare var vi nere på jorden. Yugo körde 
över oss och Wästerhov utnyttjade ett för dagen givmilt brunt försvar. Försvarsspelet, som 
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annars varit vårt signum de senaste åren har inte alls stått att känna igen i år. En förklaring kan 
vara att vi knappt haft samma backlinje två matcher i år. Vi har använt hela 12 spelare i 
backlinjen. Det håller förstås inte. Malms skada eller Liens och Ådahls usla träningsflit är andra 
möjliga förklaringar. Kontinuiteten i truppen har som vanligt inte varit den bästa och för många 
a-lagsaktuella spelare ägnar sig åt andra aktiviteter än att träna. Totalt har vi redan använt 29 
spelare i a-laget. Och då ska man komma ihåg att det är på hösten det brukar vara svårt att få 
ihop folk…” 
”Vi har trots det gjort flera kanonmatcher med brandskattade lag. Vem minns inte bragden i 
Tranemo? (0–0) En träningsmatch med flera storskrällar i laget. Fritsla (3–1), Kinnahult (1–1) 
är andra exempel på bra insatser trots dåliga förutsättningar. Årets största besvikelser är 
matcherna mot Ubbhult (1–1) och Bosna (1–2), då vi borde ha vunnit, men inte visade den rätta 
skärpan. Totalt sett är jag ändå ganska nöjd med vårsäsongen med tanke på omständigheterna, 
(oerfarna tränare, dålig träningsflit etc. etc.) Inför hösten har jag en förhoppning om att vi kan 
göra bättre ifrån oss. Om alla bara drar sitt strå till stacken, dvs. kommer och tränar, kan det bli 
en rolig höst. Och visst finns det förutsättningar för en rolig höst då vi har tre av våra resterande 
fyra hemmamatcher på Borås Arena. Speciellt med tanke på vädret och Rydas sedan tidigare, 
urusla skick…” 
”Till sist vill jag presentera lite statistik. Efter 30 utomhusträningar leds Träningsligan i skadade 
Malms frånvaro av ingen mindre än Karl ”Kalle-Fabio-Kaiser” Åkerström på hela 23 träningar. 
Sedan följer: Eriksson och Bäckis på 21. Malm och Adam 20. Robinho och Gotland 19. Tvålen 
18. Ordförande, Afze och Mange 17. Freddy 15. David och Larsson Jr. 14. Övertecknad 13. 
Mackan 12. Tommy 11. Foppa 10. Fagrell och Matte 9. Larsson Sr., Kyla, Enhörning och Jimmy 
8. Gurra, Jamie och Felix 7. Johnny 6. Lien och Nyman 5. Jakob, Peder, Kryssman, Mirre, 
Zamora, Jocke och Peter L 4. Stellan, Oscar Gidman, Johannes Wihl, Daniel Karlsson 2. Sedan 
följer ett gäng på varsin ”provträning”. Bland dessa, utmärker sig Ådahl och Bocken, som alltså 
nöjt sig med 1 träning i år. Anmärkningsvärt… En rolig jämförelse kan då vara statistiken på 
antalet spelade matcher i a-laget efter 11 matcher. Där står Ådahl på 8. Intressant procent på 
Ådahl… =) ” 
 
 
Den breda bruna repertoaren av sånger och ramsor börjar sakta men säkert spridas över världen. 
Tacka Mariedal cup – och kanske framför allt krogköerna för det: 
Kaiser-Fabio Måndag den 30 juli 2007 14.00:  
”En smårolig anekdot från lördagskävllen. Jag och Razz står i kön till Träggan då ett gäng 
gladlynta 18-/20-åriga grabbar drar igång en ljudlig 10-20 så att hela centralstationen hör. Jag 
och herr Svensson ser förvånat på varandra och tittar efter bekanta ansikten. Inte det? nehe, det 
var ju märkligt. När vi testar "Mormor", "Det var en gång en ko..." eller varför inte "Framåt 
Kabel gör vi mål" med gänget så ser de bara gapande på oss... Då bestämmer sig allas eder 
favoritsvenljungabo Kaiser för att sätta ynglingarna på plats med den repetiva ramsan "ni är 
inga riktigt kablar, NI är inga riktiga kablar, NI är INGA RIKTIGA KABLAR!!!!!" Detta kanske 
inte riktigt föll i god jord hos crewen, men efter lite munhuggning så förstod de att de mopsade 
upp sig mot två Kabelveteraner (sorry Affen!), så då blev det knip på munnen. Efter detta så 
samlades vi alla över ett par bägare mjöd och så lärdes ramsorna ut... generationsutbyte kallas 
det!” 
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A-laget snodde en match från B-laget i höstupptakten. Där bjöds den fåtaliga åskådarskaran på ett 
par riktigt sevärda pangmål: 
Lasse Söndag den 5 augusti 2007 22.23:  
”Vinst med 4–2 (1–1) mot ett starkt Od/Annelund efter hela tre drömmål. "Rydinho" slog till två 
gånger med riktiga drömskott. Kvitteringen till 2–2 (som egentligen var menat som ett inlägg) 
var ett långskott från 40 meter. Övertecknad slog en kort passning i sidled till Johan, som valde 
att vräka iväg bollen i en vacker båge över målvakten. Målskytten vände sig om och såg väldigt 
förvånad ut... Rydinhos andra mål, som betydde förlösande 4–2 var ännu snyggare. Jamie 
klackade fram bollen till Rydinho som befann sig ett par meter utanför straffområdet. Han såg att 
målvakten befann sig ett par meter ut och valde en yttersida som gick i en underbar båge över 
målvakten och in i bortre krysset. Fantastiskt!! Erikssons 1–0 var inte speciellt mycket sämre... 
Han skickade iväg ett kanonskott med vänstern(!) på halvvolley från 25 meter otagbart i första 
krysset! När satte Kabel tre distansskott i en och samma match senast? Jamie´s 3–2-mål kan 
räknas in i kategorin "vanligt" mål, trots det var det mycket snyggt. Övertecknad bröt ett uppspel 
på mittplan. Snabbfotade Mange fick bollen och drog igång en kontring, höll i föredömligt och 
släppte ut till en överlappande Jamie, som iskallt placerade in bollen i bortre... Matchen var vår 
första 20 med lysande passningsspel och rörlighet, men sedan somnade vi in och gav över 
taktpinnen till O/A. Efter deras kvittering levde vi farligt och Tvålen räddade oss vid ett flertal 
tillfällen. I början på andra valde domaren felaktigt att döma straff till Od/Annelund efter att 
Ådahl på ett regelrätt sätt glidtacklat bort bollen. Men domaren, som inte hade sin bästa dag 
valde ändå att blåsa. Totalt sett var detta en nyttig genomkörare inför Rydaderbyt på fredag. 
Men först och främst är det träning på tisdag. Väl mött då!” 
 
 
Foppa byggde om som bekant om köket under i princip hela 2007. Kanske var det därför han 
hade lite rörigt även i garderoben. I mitten av augusti var hans träningströja – och hans folkdräkt? 
– plötsligt borta: 
Foppa Fredag den 10 augusti 2007 18.42:  
”Har någon sett min matchtröja Modo-/landskaptröja. (har någon en Modo-/landskaptröja över 
som jag kan låna?) MVH FOPPA” 
 
 
Vår cheftränare körde typ en lägesrapport i veckan i gästboken. Här är en från mitten av augusti: 
Lasse Söndag den 19 augusti 2007 22.26: 
”God afton alla bruna själar. Vi närmar oss slutspurten på säsongen 2007. A-laget har 6 
matcher kvar, varav 4 mot lag som ligger efter oss i tabellen. På pappret ser det därmed bra ut. 
Men vår sargade trupp ser däremot allt annat än bra ut för tillfället. Tunga skador på Fagrell 
och Malm och dessutom flera spelare som är halvskadade. Den fysiska statusen är genomgående 
dålig och det kommer att krävas hårt arbete för att försöka avsluta säsongen på ett bra sätt. Men 
det finns saker att glädjas åt som t ex flera spelares goda form. Våra genomgående bästa spelare 
i år; Eriksson och Rydén fortsätter att producera. Larsson Jr gör en kanonsäsong och 
glaslirarna Larsson Sr och Gurra imponerar trots att de inte kan gå för 100%. Gamle Ådahl 
börjar vakna till liv, han gjorde en bra match senast. Men roligast av allt är Afzelius förvandling. 
Från en säkerhetsrisk med träbensvarning till en vass målskytt med prickfritt passningsspel och 
suveräna tacklingar! Gôtt! Självklart tillskriver jag mig själv den gode Afzes förvandling. =)” 
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Träningsnärvaron var lite si och så på flera händer. Det var nog orsaken till det här minst sagt 
ironiska inlägget: 
Felix & Jimmy Tisdag den 21 augusti 2007 16.24:  
”Vi kan inte träna någon gång i år, men vi kan vara med på alla matcher.” 
 
 
Även om vi börjar få ut vårt bruna budskap till allt fler över vårt avlånga land, så finns det 
fortfarande alldeles för många – inte minst en färghandlare i Skåne… – som helt missat FC Kabel 
Åttio, de bruna brassarna: 
Jamie Fredag den 14 september 2007 9.15:  
”Såg i Metro nu på morgonen angående den eventuella sammanslagningen av Häcken, Gais & 
Öis så hade de frågat Mats Månsson från Beckers färg i Helsingborg vad det skulle bli för färg 
på dräkterna om man blandade alla. – Det kan inte bli annat än brunt. Det finns väl inget lag 
som har brunt?! Låter som ett skämt. Märker ju att han inte har nån koll hur fotbolls-sverige ser 
ut...” 
 
 
En gång i tidernas begynnelse då Persson den äldre – som då var yngre – hade slutat att leva på 
modersmjölk blev Villafranca snabbt hans favoritdryck. Det billiga, vita – eller snarare gula, 
spanska vinet har en aningen jordig doft med ton av gråpäron, smaken är aningen jordig med ton 
av rött äpple. Och än idag är Villafranca periodvis glödhett: 
Krönike – Ztefan Fredag den 14 september 2007 9.10:  
”Fredag den 14 september, nådens år 2007... Aaahh, morgonstund har guld i Kina... nä, inte 
förrän 11.00. Bra; Bush är kvar i Irak, jag är kvar under täcket, och Malou/Bengt har suttit i 
morgonsoffan i 15 år. Cirklarna alltså ännu inte rubbade allt för mycket. Och så: blixten från 
Bengt Frithiofsson. Helt oförberett, men med dimmig blick, stadig fylla och sluddrande liknelser, 
halar han upp en VILLAFRANCA!! Såg du Persson...??! Kolla annars alla 
repriser/direktsändningar i efterhand. Dyrgripen fick TRE SOLAR, och kostar simpla 49 kronor. 
Som drucket!! (Och beklagar i efterhand alla minnesluckor kring denna raritet. Naturligtvis har 
det alltid varit VF, och inget annat!!) ” 
 
 
Vi är inte alltid nöjda med domaren. Ibland – fast inte så ofta – är domaren mindre nöjd med oss. 
Och än mer sällan börjar rättsskiparna debattera i gästboken efter matchen. Fast Peter ”Pelle” de 
Groot Boersma är inte som alla andra domare. Han fullständigt älskar att debattera: 
domaren Måndag den 1 oktober 2007 9.30:  
”Intressanta synpunkter. När man dömer Kabel två gånger under hösten och de vinner får man 
beröm av ordföranden på jobbet dagarna efter. När man sedan behåller samma nivå och Kabel 
får stryk är man plötsligt reservdomare. Men ni får skylla er själva. Hade ni spelat bättre och 
vunnit serien hade ni fått bättre domare nästa år… Hittade ett citat på er hemsida. Det bruna 
lagets fair-play policy: ”Kabel gnäller inte på domare och motståndare. Domslut mot oss 
accepterar vi som en del av spelet.” Fina ord (och hyckleri) hjälper inte domarbristen. Massor 
av duktiga domare har lagt av för att de ofta får skit av lag som har förlorat. För det kan ju 
aldrig vara så att motståndarna vann för att de var bättre…” 
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Zamora Måndag den 1 oktober 2007 14.22:  
”Tycker det är roligt att domaren inte själv kan hålla käft för våra enstaka avvikelser från fair 
play när vi absolut inte får kommentera deras "få" fel! Måste oxå då säga att i reservserierna 
finns det guldkorn ibland. Domaren vi hade igår samt förra söndagen (samme man) visade 
föredömligt hur en domare skall agera. Trevlig från första stund han beträder planen och duktig 
på att låta spelet fortsätta när "rätt lag" har eller får bollen. Man minskar ju antal gnälltillfällen 
desto mindre antal gånger som bollen ligger still. Har man diskuterat domare så måste jag ju 
avsluta med ett citat från en av de mest domarälskade målvakter i sjuhäradsbygden "Allvarligt 
domarn, du är SÅÅÅ dååååliigg" ;)” 
 
 
Lördagen den 13 oktober var det dags för årets fest – Kabelgalan. Den är gången var det en 
tvåkönad tillställning, en minnesvärd sådan. Tackinläggen började strömma in redan under 
småtimmarna. Här är ett urval: 
Ordförande Söndag den 14 oktober 2007 2.41:  
”Har just kommit hem efter en grymt kul kväll. Lasse Martinsson blev Årets Kabel, och får 
välförtjänt ha hand om vandringspriset det kommande året. Grattis. Andra priser var: Årets 
Färska Kabel: Fredrik Larsson, Årets Albyl: Henrik Malm, Årets Mål: Lasse Martinsson igen. 
Femkamp: Emil Dahl (debutant) och Becky Ekeberg. Några specialpriser hade vi förstås att dela 
ut också, Kalle och Tommy prisades för fiskartalang?, Bäckis för brist på lokalkännedom, Foppa 
för framgångsrikt bönraggande och Ådahl för brist på träningsnärvaro. Många tacktal var 
minnesvärda, men det jag kommer att minnas från den här kvällen är definitivt Johanna Drugge 
Show. Den var suverän. Underbar. Oslagbar.” 
Pernilla Söndag den 14 oktober 2007 2.48:  
”Måste ju skriva att Johan är jättebra som tränare *blink blink* hade jättekul ikväll... tack till 
Beck (eller va du nu kallas) kommer inte glömma er och så han snälle som köpte pommes frites 
till mig, ingen aning om vem han var...” 
Zamora Söndag den 14 oktober 2007 12.41:  
”Vill tacka alla för en underbar kväll igår! Man har alltid skoj på Kabelfester och nu har det ju 
inte precis blivit sämre för att Bönorna dykt upp. Dock är jag en gammal man numera så 
vaknade inte förrän strax efter 12 så nån träning blev det ju inte. Otroligt dålig stil! Skall skärpa 
mig till nästa kabelgala!” 
Affen Söndag den 14 oktober 2007 13.28:  
”Grattis Martinsson – välförtjänt trots dina grumliga tillhörigheter i Allsvenskan mm!! //Årets 
Kabel 1984” 
Malin Söndag den 14 oktober 2007 13.57:  
”Tack alla kablar för en trevlig kväll igår med femkamp, gala o fest. :)Görnice! En stor eloge 
med till de man såg på dagens träning, trots att alla kanske inte mådde alltför bra, inkluderat mej 
själv :P ” 
Malm Söndag den 14 oktober 2007 14.03:  
”Årets Albyl, vad ska jag säga? Otroligt kul att jag kunde fylla mitt skadeuppehåll med något så 
roligt som våra bönor. Därför är utnämningen ganska lätt att bära. Ett jättelyft för föreningen 
och för gårdagens fest (även om det brukar vara roligt). Tack alla som var där och gjorde det till 
en fantastiskt rolig kväll! En sån samling härliga människor, jag är otroligt stolt att få tillhöra 
vår gemenskap. Vi måste vara den bästa föreningen i hela världen...“ 
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Raul Olle Söndag den 14 oktober 2007 20.27:  
”Instämmer helt där Malm, lätt den bästa föreningen i världen! Och tuffaste. Och snyggaste. Och 
brunaste. Och mest kärleksfulla! Jag hade hur som helst förbannat roligt igår. Riktigt kul att få 
träffa alla nya färska fina fantastiska kablar! Alltid lika kul att komma hem till klubben och 
männsikorna i mitt hjärta. Trots att det saknades ett par riktiga hjältar på festen så var det som 
vanligt kärlek och högt i tak, och Bäck som vanligt fullast och gladast. Och träningen idag 
var...ja, intressant. Många tunga ben och tröga skallar men såklart glimrande gladfotboll ändå!” 
Webmaster Malm Söndag den 14 oktober 2007 20.54:  
”Nu behöver ni inte vänta längre – 74 bilder från igår finns på hemsidan!” Glömde tacka Uwe, 
Jocke, Johan, Stefan, Räka, Kalle, Foppa, Pernilla och Martinsson för att ni hjälpte till med 
festen.” 
Ordförande Söndag den 14 oktober 2007 22.09:  
”Ett antal bilder från galan ligger även i Facebook, dels på min, dels på Pernillas sida. I 
gruppen Kabel 80 ligger även ett videoklipp – om jag gjort rätt får det snart sällskap av 
ytterligare ett. Många, inklusive övertecknad, har redan kommenterat gårdagen. Kan bara 
konstatera att den bruna sekten varken är bortskämd eller rådlös. När musiken dog redan efter 
första delen av galan var det ingen som gnällde. I stället löste vi det genom att Kabelkören körde 
hela sin repertoar. Underbart.” 
Lasse Söndag den 14 oktober 2007 22.36:  
”Tack för i går alla bruna!! Riktigt kul och som vanligt ett par minnesvärda händelser. Det var 
en stolt "Årets Kabel" som vaknade strax efter tolv i förmiddags... Det blev med andra ord ingen 
träning för mig. Det kan jag kosta på mig en dag som denna. =) På fredag är det dags för nästa 
höjdpunkt för den bruna sekten. Då väntar nämligen Norrby i Borås Arena Cup. Det är den 
största matchen för Kabel Åttio sedan Elfsborgsmatchen på 90-talet. Laget är ännu inte spikat. 
Det återkommer lagledningen med under veckan. Jag förväntar mig en enorm uppslutning på 
läktarplats. Vi lär behöva allt stöd vi kan få... Matchen börjar 18.00 på Borås Arena. 
Välkomna!” 
Sandra Måndag den 15 oktober 2007 4.07:  
”Ville bara tacka för festen i lördags, hade skitkul! Jag kände verkligen den bruna kärleken =) 
Jättekul att vi bönor får vara med! Ser fram emot kommande säsong med Kabel!” 
Bæck!! back in oslo… Måndag den 15 oktober 2007 7.45:  
”Tack før en strålande helg gubbs & bøner... forza kabel. på torsdag så førnedrar ni 
greeessssaaa norrby, Ha de.” 
Gotland Måndag den 15 oktober 2007 9.20:  
”Huj vilken skallebank jag hade i söndags. Men vad kul det var. Gick upp redan 08.30 för att två 
ungar vägrade att sova och Bella låg däckad. Men blev det någon träning då? Nej... Däremot 
lyckades jag bakfull som en gotländsk älg att städa badrummet och tvätta fönstren. Detta är inte 
klokt. FORZA KABEL så ses vi på onsdag.” 
Kaiser-Fabio aka Stain Boy Måndag den 15 oktober 2007 10.40:  
”Ja jävlar... måndagsbakfyllan är intakt och magen döps snart om till Pompeji. Men VAFAN gör 
det när man fortfarande har Kabelgalan 2007 färskt (eeeeh...) i minnet? Tack alla för en 
fantastisk kväll (as usual) och en genomtrevlig femkamp. Tack till mig själv för att jag fick med 
mig en grenseger i år igen, tack till Gotland som inte snuvade mig på grensegern, tack till vakten 
på XoY som trots upprepade frågor om jag "inte fått en anings för mkt innanför västen ikväll" 
och onda ögon INTE valde att eskortera mig ut från etablissemanget, tack till mig själv ännu en 
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gång för att jag stretchade mig igenom större delen av höstsäsongen och tog hem träningsligan 
(som overkligt nog har lett till att jag är "större" än någonsin), tack till Herrar Martinsson/Glas 
för en fantastiskt rolig säsong (trots att Martinsson gjorde sitt yttersta för att spoliera min stereo 
i lördags :)), tack till Malm/Ordförande för en mkt väl genomförd lördag i brun anda, tack till 
bönorna som verkar ha bestämt sig för att gå in i den bruna sekten med all den kärlek som det 
medföljer, tack till Sofiero som sponsrade mina fyllor den här helgen, tack till... äh vafan: TACK 
KABEL ÅTTIO!” 
Jamie Måndag den 15 oktober 2007 12.57:  
”Tack för i lördags! Hade riktigt kul den tiden jag kunde närvara, längtar redan till nästa 
kabelgala!!! ” 
Enhörning Måndag den 15 oktober 2007 22.36:  
“Kärlek, Kärlek, Kärlek, TACK!” 
 
 
I slutet av november var det äntligen dags för våra bönor att visa upp sig i offentligheten: 
Zäändra Fredag den 23 november 2007 21.58:  
”Synd grabbar att ni inte gick vidare idag, fastän jag, Pernilla och Emma stöttade er med våra 
fina bruna tröjor på oss.. =) Tycker dock att det var lite dålig uppslutning av övriga kablar i 
Boråshallen idag, man måste ju ställa upp för laget även om det är dåligt väder och idol på teve.. 
Räknar förresten med lite brunt stöd på läktaren imorgon, kan ju behövas såhär när bruna bönor 
gör premiär =) Tack och adjö” 
PG Fredag den 23 november 2007 22.05:  
”Håller med zäändra... å hoppas på mycket stöd imorn, så som vi tre har stöttat herrarna både 
idag och igår = ) hoppas alla ni bönor är laddade nu, längtar redan till min bruna debut...” 
Zäändra Fredag den 23 november 2007 22.08: 
”PG jag vet att du längtar efter att få ta på dig den fiiiina bruna tröjan och sjunga kabelramsor 
;)” 
PG Fredag den 23 november 2007 22.11:  
”Zäändra/ jo det har vart min dröm länge nu och äntligen ska den bli verklighet = )” 
Ordförande Lördag den 24 november 2007 15.38:  
”Bruna bönors andra världspremiär – den första var en tjuvstart för tre år sedan – gav mersmak. 
Vi gjorde tyvärr inga mål, men visade trots det att vi inte är chanslösa mot de klubbar som spelar 
i division fem. Resultaten blev enligt följande: Rydboholm 0–0, Kindaholm 0–1 och Mariedal 0–
1. Alltså ett kryss och två uddamålsförluster. Spelmässigt stod vi upp väl, och vi var faktiskt en 
kanonräddning från seger i premiärmatchen. Alla spelare var bra. Skall man ändå lyfta fram en, 
så måste det vara Jenny som spelade strålande i målet. Något som däremot var långt ifrån 
strålande var närvaron av herrspelare i hejarklacken. Inte någon... Fiasko också att blixten till 
min kamera var usel, så att samtliga de lagbilder jag knäppte var oskarpa. Förhoppningsvis har 
Malm lyckats bättre. Efter damturneringen åkte jag vidare till Fristad och fick spela i 
veteranernas nya matchställ. Trevligt. Hur det gick? Det har jag glömt... Men vi spelade tydligen 
i någon form av zon.” 
Malin Lördag den 24 november 2007 23.25:  
”Jättebra spelat idag bönor :) Riktigt imponerad av att vi klarade oss med enbart 2 insläppta 
mål, trots att det var första gången vi lira match ihop. Stor eloge till Jenny som var strålande i 
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mål, o alla andra bruna töser som var suveräna. Nästa gång satsar vi på mål framåt med :) 
Träning imon, see ya there!” 
Rydboholman! Torsdag den 6 december 2007 18.55:  
”Måste bara säga att jag blev riktigt imponerad av hur bra era damer spelade i Knallen cup. 
Dom borde absolut gått vidare, för spelmässigt var dom bland de bästa i gruppen. Satsa hårt på 
dessa "bönor", för det kan nog bli nåt stort av dom. Härligt o se att de "bruna gänget" satsar 
framåt.” 
 
 
Alla våra smeknamn och signaturer ställer lätt till det för nya kablar. Fast en del tycker mest att 
namnen är härliga: 
_klirr_ Fredag den 2 november 2007 14.05: 
”Härliga smeknamn ni har, får man ett direkt när man joinar på köpet eller?” 
Kaier-Fabio Fredag den 2 november 2007 14.55: 
”Klirr: Du måste FÖRTJÄNA ett smeknamn också, men det är inte så svårt... hehe” 
Robinho Fredag den 2 november 2007 17.08:  
”Long time sen senast. Livet på soliga Gran Canaria leker. Fasen vad man längtar hem nu när 
Mariedal Cup hägrar. Men, men man kan inte få allt. Träffat en tjej här nere som det är seriöst 
med. Så något datum hem lär inte bli satt. Men lite söndagsfotboll ger en verkligen suget att åka 
hem för. Roligt att höra att Tvålen/Åkerström är nya managers. Lycka till i Cupen nu och se till 
att Kabel är störst bäst och vackrast. Brun kärlek!” 
Affen  Fredag den 2 november 2007 20.42:  
”Robben – ta me fruntimert vettja – vi har ju damträning – å så glöm inte å håll ihop bena dina – 
tänk på tunnlarna! //Affen som fantamej förtjänat sitt smeknamn” 

 
 

På grund av dåligt intresse tvingades vi ställa in träningslägret. Det fick i alla fall en man att se 
rött: 
Ordförande Onsdag den 16 januari 2008 23.36: 
”Bara åtta man på inomhusträningen i kväll – inte direkt upplyftande. Och det fanns inte ens 
Champions League att skylla på... I går kväll hade jag besök av nio man och en kvinna för 
styrelsemöte. Det blev en tre timmar lång genomgång, där vi bland annat kom fram till följande: 
1) På grund av det usla intresset – bara elva anmälda – blir det inget träningsläger. Grymt 
tråkigt.” 
Bäck Torsdag den 17 januari 2008 14.09: 
”Inget läger! Jag blir UPPRÖRD....” 

 
 

Vid serieläggningsmötet för Boråssexan passade Johan på att göra en enkät bland seriens tränare, 
om hur de tippar serien, och om hur de ser på FC Kabel Åttio: 
Lasse Lördag den 19 januari 2008 00.25: 
”Det är nästan så att man sträcker på sig lite extra som brun när man för höra om den respekt vi 
skaffat oss inför årets säsong. Det är kul att höra! Men det kan vara till nackdel och det nya 
tränarkommandot Tvål-Kalle ställs inför en betydligt tuffare utmaning än fjolårets upplaga av 
tränarstab. 2006 var ett konstigt år. Ekonomin blomstrade som aldrig förr men sportsligt sett var 
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säsongen 06 en katastrof, kantad av för högt ställda förväntningar, dålig träningsnärvaro och 
besvikelse när uppställda mål krossades. Det fanns därmed ingen sportslig press på Glas-Lasse 
och resten av föreningen inför 2007. Det tror jag var en av de viktigaste nycklarna till 
fjärdeplatsen. En tabellposition som med större engagemang och en bättre start på säsongen 
kunde blivit ännu ädlare. Just det dåliga engagemanget gjorde tyvärr 2007 till ett ekonomiskt 
fiasko för FC Kabel Åttio. I år står vi inför en rejäl utmaning. Toppa fjärdeplaceringen och 
förvandla de röda minussiffrorna i bokslutet till svarta med bred marginal. Det viktigaste är 
förstås att rätta till ekonomin samt att bibehålla den så viktiga "kabel-andan" Med den kommer 
engagemanget och i förlängningen de sportsliga framgångarna. Jag är övertygad om att vi 
tillsammans kan uppnå de målen! En förkylning tvingar mig att vila från träning på söndag, men 
jag kanske tittar förbi och hälsar på! Trevlig helg alla bruna!” 
 
Träningsläger och vanliga fester får inte kablarna att lyfta många fingrar, men när det börjar 
pratas jubileumsfester – då är gubbarna på hugget: 
Julle Tisdag den 22 januari 2008 15.06: 
”Jag är sällan först med/i/på något, men jag skulle gärna vilja anmäla mig till 30-arsfesten nästa 
år. På den punkten känner jag mig i alla fall härmed hyfsat i framkant. Prost!” 

 
 

2006 började Lien i FC Kabel Åttio. 2006 avslutade Lien i Hedared. 2007 spelade Lien i FC 
Kabel Åttio – han var i varje fall med på våren… 2008 börjar Lien i Töllsjö. 2008 avslutar Lien i 
… Ja, den som kan fylla i den rutan är uppe på miljonnivån. Sannolikt avslutar Lien dock inte 
2008 som skuldfri: 
Lien Måndag den 28 januari 2008 20.04: 
”Nu är jag skuldfri... eeeeeh här” 
 
Nytt tränarkommando innebär ny satsning. Tvål-kejsarn drog i gång grusträningen tidigare än 
någonsin förr: 
Coach Kaiser och Coach Tvål Måndag den 4 februari 2008 16.02: 
”Då så gott folk! De svettiga hallarnas tid är förbi, kylan biter i kinderna och skallarna ryker av 
ansträngningssvett. Gruspremiär! Klockan 19.30 imorgon begår vi säsongspremiär på Broplan.  
Jag behöver väl knappast understryka extra noga att det är viktigt att vi är många och väldigt 
laddade på träningarna som kommer framöver. Det är nu vi lägger hela grunden till säsongen 
2008, året då vi helt enkelt SKA vara med och fightas i toppen! Karaktär, gemenskap, vilja och 
själ kommer bli ledmotiven för de bistra månaderna vi befinner oss på grus, men vi gör det för 
att vi älskar Kabel och vi vill att vår klubb ska bli ett namn att räkna med. Så damer och herrar, 
nu tar vi i, biter ihop och beger oss ut på grus!” 
Robinho Måndag den 4 februari 2008 19.57: 
”Tjenis! Solen lyser, baksmällan ihållande och saknaden till fotbollen enorm. Man kan inte få 
allt tydligen. Hemkomst är just nu den 25e februari, om inte jag köper en ny biljett lite tidigare 
än så. kan väl passa på att säga till coach kaisertvål att träningen går bra här nere. Kör mycket 
styrketräning och sängträning med damerna. Kör hårt på gruset nu!” 
Enhörning Måndag den 4 februari 2008 21.20: 
”Någon som förstår vad Robinho menar med "sängträning med damerna"? Är det samma 
träning Malm håller i?” 
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Och det var riktigt bra fart på träningen, redan från premiären. Och det gällde både bönor och 
brassar: 
Zamora Tisdag den 5 februari 2008 21.38: 
”Då kan man boka av nummer 1 på tio personliga mål med mitt deltagande i FCKÅ 2008. ’Göra 
fler grusträningar än 2007’” 
Ordförande Tisdag den 5 februari 2008 22.50: 
”Missade tyvärr Tvålen och Kalles första, historiska träning. Fick dock vara med om en annan 
historisk träning på den andra planhalvan, och sedermera den andra planen. Hela 15 bönor 
deltog i tidernas första bruna grusträning för tjejer. Dessutom stod ytterligare två och tittade på. 
Totalt 17 bönor alltså, på lera, i början av februari. Bönträningen var uppdelad i sex moment på 
vardera 15 minuter. De första fyra syftade till att lära in hur man tänker i zonförsvaret  – något 
för Affen kanske? Först testade vi hur man styr sin motståndare i spelet en-mot-en. I moment 2 
lade vi på understöd och spelade 2-mot-2. I moment 3 lade vi på täckning, och spelade 3-mot-3. 
Sedan avslutade vi dagens zonlektion med ett slags match i en rektangel, där försvarande lag 
ganska snart upptäckte hur mycket lättare det är att bryta motståndaren om man sätter effektiv 
press. Totalt sett en mycket väl genomförd bönträning. Hoppas att alla hade så kul att de kommer 
tillbaka.” 
Coach Kaiser Onsdag den 6 februari 2008 09.31: 
”17 man äntrade den vämjeliga Broplanen igår för årets första träning på grus. Ett mycket bra 
facit för att vara en gruspremiär i början av februari. Kul att se herrar som till exempel Larsson, 
Martinsson och Afze (även Johnny som tittade förbi och utlovade närvaro i framtiden) vars 
frånvaro inomhus har varit något uppseendeväckande. Riktigt jävla kul att se var även den vilja 
och inställning vi visade på samtliga övningar, det är mycket viktigt att vi fortsätter kämpa, 
behåller fokus och hjälper varandra på alla träningar. Tråkigast var väl dels den extremt 
undermåliga planen och dels att så få av det unga gardet visade sig på första träningen. Men 
sammanlagd känsla efter första träningen är att vi kan åstadkomma något stort i år om vi alla 
fortsätter att träna såhär bra!” 

 
 

På ett stort antal söndagsträningar har vi kört mixade lag. Det har funkat grymt bra, däremot har 
inte de kaxiga bönorna motsvarat förväntningarna när det gäller att skjuta snabbprick… 
Zamora Måndag den 11 februari 2008 10.25: 
” Skoj på inomhusträningen igår. Affen fortsatte att skjuta på allt utom mål. Stubb dök upp och 
det var längesedan iallafall jag såg honom. Olle gjorde drömmål. Och Elinor, du är helt galen, 
men det var härligt att få uppleva att bli förföljd av en tjej. Sen får du be Johan och Malm att du 
skall få träna på prick på utomhusträningarna. Ser fram emot kamp nästa söndag igen.” 
elli Måndag den 11 februari 2008 20.29: 
”Haha. Zamora, jag behöver inte träna prickträning. Jag tänkte att du behövde vinna, så därför 
släppte ja in alla skott. Men jag och Pernilla utmanar dig på söndag igen, å följde efter vet jag 
inte riktigt, du råkade bara vara där jag sprang hela tiden:P) Det var ju du som följde efter mig, 
det såg alla:) Japp tränar i morgon. Vi kan ta straffträningen då, det är ju riktiga mål:)” 
Zamora Måndag den 11 februari 2008 22.15: 
”Elli: Jag ställer alltid upp för att sparra dig vetu. Fast kanske inte bör lova något. Har en 
tendens att ha svårt att röra mig efter de avslutande rysshoppen. Men söndag då är det absolut 
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kamp igen. Jag och Pernilla får la strunta i att ta med händerna och fötter bara så att du får 
göra nått mål också.” 
elli Måndag den 11 februari 2008 23.37: 
”Haha:) Du vågar inte i morgon? Du får väl hoppa över rysshoppen:) Pernilla får ta med 
händerna, inte du. Men du har ingen chans ute, då vinner jag stort;)” 
Zamora Tisdag den 12 februari 2008 07.42: 
”Elli: Jag hoppar gärna över rysshoppen men tror Kalle och Tvålen tycker jag maskar 
tillräckligt ändå. Men men du behöver handicapet så jag what the fuck: Du o jag... ikväll... 
elvameter ifrån varandra...” 
elmaco Tisdag den 12 februari 2008 12.00: 
”Hmm, ser det där med 11 meter från varandra som en utmaning, fast jag vinner:) Ses innan 
träningen och gör upp vem som is the star av oss tre?” 
Jocke Tisdag den 12 februari 2008 14.16: 
”Fan vad gôtt det ska bli med rysshopp ikväll. Längtar redan. Zamora: Strafftävlingen får du ta 
efter rysshoppen, du behöver ryssarna. Plus att det ger tjejerna lite extra handikapp :)” 
Zamora Tisdag den 12 februari 2008 16.13: 
”Elknaso: Kommer till ryda cirkus 19.00 så får vi se när jag väl kommer till Broplan, om vi 
hinner med straffar innan träningen. Jocke: "Tjejerna" behöver inget handikapp. Det är bara elli 
som behöver.;)” 
elmaco Tisdag den 12 februari 2008 21.55: 
”Jag behöver inte alls handikapp, det är du. Vi gör oss bara till:) Men vi utmanar dig på söndag 
efter träningen:) Då får vi se vem som är bäst:) Förresten, gick det bra att springa diagonalen, 
tyckte inte du låg i topp när vi såg er springa. Så vi kan ju snart tävla i diagonalen med, du jag 
och Pernilla:P” 
elmaco Tisdag den 12 februari 2008 21.58: 
”En fågel viska i mitt öra att Zamora född den 6 juli 1877 var president i den andra spanska 
republiken. Det innebär att du är väldigt gammal och väldigt bra för din ålder:):P” 
 
 
Med jämna mellanrum dyker gamla bekantingar upp i gästboken. Här är en som längtar tillbaka 
till de bruna brassarna:  
Pfeil Måndag den 18 februari 2008 22.13: 
”Hej på er kablar, här kommer en hälsning från Mölndal, från en numera pensionerad ex-
kabel... Men det finns också lite bitterhet i hälsningen! Jag har precis läst klart matchreferaten 
från Borgstena–Kabel 2001 och känner mig lite kränkt av dig Johan Rydén... Det är inte snälla 
ord du skriver om mig... Jag vill ha upprättelse! Ta ditt ansvar Johan. Hoppas det går bra för er 
annars och lycka till denna säsong!” 
 
 
Den 1 mars är det dags för årets första stora Kabelfest. Till slut trillade anmälningarna in, men det 
utövades en del påtryckningar i gästboken först:  
Zamora Torsdag den 21 februari 2008 13.48: 
”Ordförande: Jag och Pantzar räknar ju med att göra comeback i festsammanhang och hoppas 
ju såklart se fler från det äldre gardet att ansluta. Affen och Lars P hade det ju varit ytterst 
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trevligt att få svinga en bägare med tex. Skall även bli skoj att få festa med lite bönor. Vilka har 
anmält sig?” 
jimmy Torsdag den 21 februari 2008 14.40: 
”Zamora: Jag och Johnny kommer på festen, vet dock inte till vilken kategori du vill räkna oss. 
Äldre? Ja än vissa. Yngre? Ja även där än vissa. Kvinnliga? Får säga samma sak där, mer eller 
mindre än vissa. :D” 
Zäändra Torsdag den 21 februari 2008 16.35: 
”Kablar! Anmäl er till festen nu, har fått in ca 15 st anmälningar än så länge, det måste bli fler! 
Inte så många bönor som har anmält sig, kom igen nu var inte så tråkiga ;-) Maila mig på 
sandra.th@spray.se. Träning ikväll då wiiiee! =)” 
Bullen Torsdag den 21 februari 2008 17.54: 
”Zæændra: En god lagom trind Bulle till festen, skulle de va nåt? 
Jag anmæler mig iaf:)” 
Persson Fredag den 22 februari 2008 08.33: 
”Jag kommer på festen under förutsättning att det går att ordna med färdtjänst. – Affen, du kan 
ju alltid säga till Anki att du ska med mig till Bohuslän och fiska ! / DÄ” 
Persson igen Fredag den 22 februari 2008 08.39: 
”Zammy, du vill väl att jag och Affen ska komma så inte du är äldst. Ska bli kul att slå dig i 
ölhävning / DÄ” 
Zäändra Fredag den 22 februari 2008 15.42: 
”Bullen: Det låter ju himla trevligt med en god lagom trind bulle på festen, skriver upp dig på 
listan då =) Jaha då var det sista anmälningsdag idag då och det börjar faktiskt likna nånting nu, 
har fått in 21 st anmälningar hittills + vi 4 som anordnar festen och med enkel lågstadieräkning 
blir det ju 25 pers! Får se vad inkorgen på min mail har att säga ikväll, hoppas det blir ett par 
till iaf. Ordförande: Du har inte anmält dig till festen än, vad har du för ursäkt?! Återkommer 
med mer info om festavgiften m.m inom kort! Nu ska jag in i dimman, trevlig helg på er! 
//Zäändra” 
Affen Lördag den 23 februari 2008 14.18: 
” Zäändra; jag har ingen vidare ursäkt men några förklaringar: 1) jag är konflikträdd 2) dottern 
fyller år samt 3) Jag förstörde de flesta invärtes organ på en tvåveckors Kabelresa till Ibiza 
1979. Räcker inte det så får jag väl ta färdtjänsten jag med. Zammie: jag är indisponibel för spel 
imorgon – ljumsklårmuskeln är paj// 7 rätt snart” 
Zäändra Lördag den 23 februari 2008 16.02: 
”Affen: Ok jag förstår din tanke. Dessutom kanske det inte är nån bra idé att dra ut och festa på 
dotterns födelsedag när man är konflikträdd hehe.. Vad gäller Ibiza 1979 tycker jag det lät som 
en trevlig resa, man måste ju hålla levern igång hehe ;-)” 
Malm Lördag den 23 februari 2008 17.09: 
”Årets Torped 2003 konflikträdd!? Ha! Familjekär snarare!” 
Affen Lördag den 23 februari 2008 22.17: 
”Malm: det är samma sak nästan.” 
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Röster om Kabel News nummer 15, april 2007: 
 

” Den senaste tiden har jag somnat som en stock på tåget till jobbet men två 
dagar så har kabel stört sömnen... men bägge på ett bra sätt. Först igår så var 
det Affen som "störde" då vi diskuterade pojkspolingarna som förstör i 
siffaland. Sen idag var det ett nytt förträffligt nummer av KabelNews som 
störde. Gick ju inte att somna när man slår upp bladet. När jag hade läst 
igenom den var vi redan i Lisebergstunneln. Hann dock somna innan vi hade 
dockat på Göteborgs centralen.” 

Zamora. 
 

”Här sitter jag i 35-gradig värme på ett pissluktande internetcafe och läser 
kabel-news och oj oj oj... vilken läsning. alla dessa kinapuffar som tittar pa 
mej då jag börjar snörvla. några kommer till och med fram för att se om jag 
sitter och hackar lök, men nej det är bara kärleken till de bruna som får mej 
att sakna ett vårkallt svedala. jävlarimej boys va det ska spelas boll när jag 
kommer hem.” 

Razze. 
 

”Lysande Johan! Jag har inte hunnit läsa förrän nu – många goa skratt – det 
händer en del i den här klubben!” 

Affen. 
 
 

Minnesvärda citat sedan april 2007: 
”Det gör ont, kan jag säga.” 
Affen gör ett uttalande i ämnet att bli betäckt av en känd avelshingst, som tyder på att han har 

egna erfarenheter i ämnet.  
 
”Varför håller du på och tar ut mig till A-laget? Fattar du inte att jag är för 

dålig för det?” 
Kyla var inte nöjd med Lasses laguttagningar på försäsongen i fjol. 
 
”Od's B-lag är ett A-lag fast i reservserien” 
Robinho är glasklar då han försöker förklara att Od A spelar i en reservserie. 
 
”Faan, i dag var det nära att jag gjorde mål. ” 
Affen gladdes över det lilla efter inomhusträningen den 22 oktober. 
 
”Kabel Åttio – det är ju bara en massa gamla gubbar.” 
Hört från Sjömarkens omklädningsrum i Knallen cup. Kul för alla våra 83:or att kallas gamla 

gubbar… 
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”I dag är jag skitnykter.” 
Malin Georgsson är lycklig över att träna inomhus utan den något obehagliga känslan av att 

huvudet håller på att sprängas. 
 
”Jag trodde att sista matchen var förra helgen.” 
Mackan tvingades tacka nej till avslutningsmatchen mot Björketorp eftersom han skulle vara 

hundvakt i Småland… 
 
”Skall ni två ut och fiska?” 
Malm blir något frågande då Tommy och Kalle anländer tillsammans till en höstträning, båda 

ändamålsenligt klädda i mörkgröna regnkläder. Bara sydvästern saknades. 
 
”Kom nu moppebögen, så går vi.” 
Johanna Drugge tog tag i Lasses slips och drog i väg med Årets Kabel 2007. 
 
”Jag kräver inte mycket, men det här är skandal. Ett litet pris borde jag väl 

få, till exempel en t-shirt som det står ´Jag är bäst` på…” 
Drugge tyckte att det var för dåligt att Kabelakademin inte hade tagit fram några pris till henne 

vid Kabelgalan. 
 
”Skall ni två ut och campa?” 
Kalle får se Malm och Emma komma in på årsmötet klädda i regnställ... 
 
”Tänker ni ta över fiskegrejen nu eller?” 
… och Tommy är inte sen att haka på. 
 
”Den dog. När jag inte hittade någon som ville köpa den fick den gå till 

skroten. Jag ville inte låta den stå och dra parkeringsböter.” 
Shilton skrotade den vackraste – och brunaste – bil som världen någonsin sett. Tråkigt. 
 
”Det är lika bra att de får se hur jag är direkt…” 
Malm skrämde alla nya tjejer på bönmötet inför den första grusträningen. 
 
”Ni kan väl inte vara lika dåliga som Kabel Åttio i alla fall?” 
Arbetskompis till nervös Sandra Fyhr inför bönornas premiärvisning i Viskaforshallen. 
 
”Jag insåg att jag inte kunde förklara där hemma att jag hade kört en 

snabbis med två tjejer…” 
Zamora förklarar varför han avbröt snabbpricken med Elinor och Pernilla J efter 

söndagsträningen den 10 februari. 
 
”Nästa år skall jag vinna pris på Kabelgalan.” 
Pernilla Gustavsson bestämde tidigt vilket hennes huvudmål för 2008 skulle vara. 
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”Skall vi tvingas möta Norrby i de gamla dräkterna?” 
Malm tvingades uppgivet inse att han fick åka hem och hämta Squadra B:s något slitna 

matchställ inför 2007 års största Kabelmatch. 
 
”Har han erkänt ännu?” 
David Hagström blev ganska snart utpekad som skyldig till bortförandet av det ordinarie 

matchstället inför Norrbymatchen. Frågan var inte om David hade dräkterna, utan mer varför han 
inte kunde erkänna. 

 
”Tack så hemskt mycket att jag fick chansen att dela ut Årets Kabel.” 
Jenny Kullberg var nästan rörd på Kabelgalan – och då hade hon bara fått dela ut ett pris… 
 
”Då får du träffa kungen.” 
Zamora till Uwe vid årsmötet, sedan Johan påtalat att 28 år i rad i en styrelse berättigar till fin 

utmärkelse i samband med Fotbollförbundets årsmöte… 
 
”Jag vill inte åka till Stockholm, jag har fått en Kabel (red anm: som 

hedersmedlem i FC Kabel Åttio), det får räcka.” 
…men Uwe trivs bättre här, där det är lugnt och skönt. 
 
”Det var det värt.” 
Malm utlovade ett kort och kärnfullt tacktal sedan han fått det mindre åtråvärda priset Årets 

Albyl 2007. Så blev det också. 
 
”Det är bara att titta på namnen som står här – idel stora namn. 1986 – 

Berndt Magnusson.” 
En rörd Micke Martinsson tar emot vandringspriset som Årets Kabel 2007 och inleder 

uppläsningen av de stora genom att nämna den minste av dem alla. 
 
”Det heter jag i andranamn.” 
Johanna Drugge hugger direkt när Martinsson läser upp Jörgen Ulfssons namn… Ovanligt 

andranamn… 
 
”Jenny trodde att Henrik var min pappa.” 
Emma fick berätta att hennes relation till Malm låg på en lite annan nivå… 
 
”Jobbar Unell kvar i Norge?” 
Affens fråga i samband med en inomhusträning gjorde H-son något förvånad. Svaret? ”Nej, vi 

kom hem 1999…”  
 
”Lasse, har du tappat bort mitt telefonnummer?” 
Gotland var inte nöjd med att vara petad mot Älekulla på Jacks och Bullens bekostnad. 
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”Hur många prenumerationer på bingolotter får man sälja? Jag kanske kan 
fixa sju…” 

Elinor ”Elmaco” Martinsson är orolig att hon fixat för många prenumerationer. Men hon kan 
vara lugn, man får gärna fixa 700 om man kan… 

 
”Jag har fortfarande lite småsaker att fixa.” 
Foppa inför träningen, tisdagen den 19 februari 2008 – om renoveringen av sitt kök. 
 
”Jag var och spelade pingis i er klubblokal. Det satt i varje fall en massa 

bruna klistermärken i en källarlokal under Föreningssparbanken i stan…” 
Elfsborgs Andreas Augustsson berättar för Johan om sin koppling till den bruna sekten. 
 
”De tränade zonförsvar på första träningen…” 
Nya Jennie Eriksson var uppriktigt förvånad efter Bruna bönors första grusträning. 
 
”Ordf: spjuver där, bollen har aldrig varit min – inte länge i varje fall – 

men rund – som jag – och Lars – OK datum.” 
Affen svävar i väg och försöker sätta världsrekord i antalet tankstreck per ord när han i 

gästboken gör ett försök svära sig fri från ansvar för att visionsutskottet fortfarande inte har haft 
sitt andra möte. Det första hölls den 21 december 2002. 
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