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Kabel news
– Å rets brunaste julklapp
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God Jul. När du fått nog av skinka, Jansson, tomtar och allt annat julen bär med sig kanske
det kan passa med ett rykande färskt nummer av Kabel News.
Nummer 11 avhandlar hö sten 2004, en tid som inte var speciellt rolig – sportsligt sett.
Vid sidan av det grö na gräset har det däremot bjudits på mängder av godbitar. Det har varit
en så oslagbart händelserik hö st att alla hö jdpunkter inte ryms ens i det här sällsynt fullmatade
numret. Allt om Mariedal cup och receptet på bruna bö nor kommer därfö r senare i separata
bilagor.
Den här tidningen innehåller trots det flera hö gst minnesvärda russin som vi petat ut ur årets
Kabelkaka. Vad sägs om segerjubel i Sjö marken, vita soffor, Lasse Nilsson, kinkiga Jossan,
en västkrö nika med brunkål, bävernytt, språk- och sångpolisens pardonlö sa tillslag,
Kabelgalan och alla kommentarer kring 25-årsfesten. Slå dig ner i soffan och njut av en
härligt brun jul.
Ordfö rande

Västkrö nikan

Rädda julen –och karriären –med brunkål
Det är naturligtvis den yttersta frågan varje kabel ställer sig i färd med att angripa julens
läckerheter, framdukade hos svärmor, faster i Rångedala eller hemma hos Persson:
”Vad bö r jag äta fö r att behålla min goda grundkondition fram till vårsäsongen??”
Svaret: Brunkål!
Denna ofta fö rbisedda, lite egna rätt som håller sig fö r sig själv ute på den bortre kanten av
julbordet är verkligen nyttig.
Den innehåller Folacin, C-vitamin och Kalium, samt att Aristoteles under antiken utropade
kålen till botemedel mot både fylla och baksmälla… !!
Här har det gått 25 år av kabelskt lir, utan att medicinväskan packats med det mest
nö dvändiga infö r sö ndagsmatcherna, klockan 11.00 på Ryda.
Märkligt.
Därfö r, kamrater, är det som jag nu yrkar, å det bestämdaste, att styrelsen tar sitt ansvar och
inhandlar ett väl tilltaget mått av brunkål, att inmundigas av kablar med yrsel strax innan
matchstart.
Fö ljderna är oö verskådliga: serieavancemang, räddade äktenskap/benpipor/hälsenor/
självfö rtroenden, SAMT att ”Kirurgen” Lidberg ö kar sin nyttiga matmeny med 100 procent
(efter komplettering av vitaminerna i grapen till vodkan).
Därtill kan brunkålen, efter att den fått jäsa i springande kablar ett tag, utgö ra ett effektivt
motvapen mot crossbollar bakom backlinjen. Nämn den motståndaranfallare som vågar närma
sig straffområdet efter att det inre trycket utjämnats hos bruna fö rsvarare.
Nä.
Just det. Går inte.
Alltnog.
Funderar bara på om inte Tomas Brolin är en ”smygkabel”.
Ni vet. De springer runt i landslag, proffsligor, på Café Opera, gängar sig med fotomodeller,
men tärs av ett tvivel att de inte nått sin fulla potential, att det finns något bortom rikedomen,
äran, intervjuerna med Albert Svanberg, det där tjafset som skymmer det verkliga Nirvana:
Kabels omklädningsrum!
Det räcker ju att notera orten där karlen har sin årliga fotbollsturnering: Brunflo.
Say no more.
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Annars har ett rö d/blått gäng här i fö rorten värvat Zoran Lucic som tränare.
Mats Olsson i Expressen: ”Vet Zoran vad han gjorde när han bytte Spy Bar och Kharma
mot Feskekö rka?”
Uppenbarligen inte.
Att fö rbigå Torgbrunnen, Sands, Ryda Sportfält, Kabelfester, en klubb som har visioner
präglade av en Sandaredpizzerias salladsfläckar, DET, Mats Olsson tyder på svår fö rvirring.
Jag frågar istället ”Tobbe”. Den gamle skojaren kan få mental träning av ”Affen” innan han
upptäcker att U 21-landslaget kunde värvat bland Kabels talanger. Dessutom kan Nilsson
koka festkorven, väl lämpad med sin krö garerfarenhet.
Jo. Så får det bli.
Tills nästa gång:
På västfronten inte nytt, mer än att avsaknaden av ett brunt gäng är
svår.
Jag tänker underkasta mig Atkinsmetoden, Westintortyren,
Rydé nsemantiken.
JAG SKALL GÅ PÅ LINJEN I A-LAGSPREMIÄ REN!
SJ –pådet bruna spåret

”Har du spelat fö r Kabel Å ttio i Mariedal Cup?”
Strassbourgproffset Alexander Farnerud ställde frågan till Johan under U21-EM i Tyskland
i somras. Johan svarade nej. Det hindrade dock inte Alex från att bö rja frossa i Kabelminnen.
”Du liknar en kille som slog en tunnel på Jonas Lundé n, och sedan gav tillbaka bollen till
Lundé n. Kabel Å ttio var riktigt roligt att titta på. När brorsan spelade i Mariedal Cup fö rsö kte
jag alltid se Kabels matcher,” sa Farnerud.
Vid en koll visade det sig att Farnerud junior även hade bra koll på hur man räknar till
Kabel Å ttio. Det bruna evangeliet har spridits ut i proffsvä rlden.
Fö r på temat Farnerud och Kabel Å ttio kommer här en gammal favorit i repris:
Jens Bäckstrand, Martin Inganäs, Simon Ulfsbäcker och ytterligare några grabbar ur Kabel
Å ttios allra fö rsta Mariedal Cupuppställning befann sig sommaren efter på sydliga
breddgrader fö r en tuff nö jesresa. På en bar fick de en trevlig chock. Plö tsligt drog ett gäng
unga skåningar i gång 10, 20, 30-40-50, 60, 70 Kabel-Kabel-Å ttio.
Kabelgänget undrade fö rsynt hur skåningarna lärt sig den klassiska ramsan.
– Vi mö tte ett brunt lag i Mariedal Cup fö rra året. Efter det har vi kö rt den ramsan på våra
fö rfester, berättade skåningarna – som visade sig vara Landskrona BoIS:s juniorlag.
Bland de Kabelvänliga skåningarna fanns bland annat blivande Monacoproffset Pontus
Farnerud.
Stridskuken klarade sig. I samband med inomhusträningen dagen efter ”Slit och
sprit” i Ö verlida samt Bullen och Nästan Glas fö rsta inflyttningsfest sö p vi bort A-lagets fulllastade sjukvårdsväska.
Jobbigt stora mängder tejp och bindor fö rsvann därmed från klubben.
En av de viktigaste prylarna – Stridskuken – klarade sig dock. Den hade nämligen trillat ur
väskan vid utlastningen i Ö verlida och låg därfö r kvar i Johans bil. Vi snackar kuk med nio
liv.
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Alla tiders bruna drömelva. Kabel News erbjö d i fö rra numret samtliga att ta ut sin
egen alla tiders Kabel Å ttio-elva. Bara två fö rslag har kommit in.
Karl-Johan Johansson:
Lars ”Preben” Josefsson – Magnus Huddberg, Roland Larsson, Lennart Nordin, Stefan
”Stubb” Johansson – Johan ”Pinnen” Platenik, Tommy ”Joffe” Josefsson, Joakim Snygg,
Magnus Andersson – Michael Carlströ m (Bané r) och Karl-Johan Johansson.
Lennart Nordin:
Hans-Owe Kjö rnsberg – Magnus Huddberg, Christer ”Fille” Skoglund, Roland Larsson,
Lennart Nordin – Johan ”Pinnen” Platenik, Ulf Johnsson, Tommy ”Joffe” Josefsson, Joakim
Snygg – Karl-Johan Johansson och Michael Bané r (Carlströ m). Avbytare: Peder Westin och
Lars ”Pysschen” Axebrink.
Redaktionen välkomnar fö rstås fler fö rslag.
Kablar, vad det kukade till sig fö r de bruna under året. I Vänga fick Rasmus Svensson Kabel
Å ttios andra grova utvisning på 2000-talet. Han fick det fö r att han ropade kuk efter att ha
skjutit utanfö r.
Henriksson tyckte att straffet var hårt. Efteråt ville han kolla gränserna.
”Jag frågade domaren om man får gult kort om man sä ger pillesnopp… Nja,
hihi, sa han då. Då frågade jag om han inte tyckte att fitta var finare än kuk. Då svarade han
att det spelar ingen roll. Det var kul,” sa Henriksson efteråt.
På hö sten var det Olles tur att kuka ur. Med samme domare som tidigare visat ut Rasmus –
usle Dan Pettersson från Vårgårda – inom hö rhåll kunde inte Olle låta bli att säga ett par väl
valda ord om sitt kö nsorgan.
Pettersson, som kunde vissa regler, kunde inte låta bli att plocka fram det rö da kortet. På
avslutningen fick Rasmus och Olle sina välfö rtjänta pris, när de delade specialpriset ”Å rets
kuk”.
Het Kabelkonferens störde tågresenä r. Mellan 6.37 och 7.32 tisdagen den 15
juni hade Affen och Zamora minikonferens på tåget ner till Gö teborg.
De avhandlade lite om Sandareds historia, och mycket om Kabel Å ttio. Andra i kupé n var
inte lika engagerade som konferensdeltagarna.
– Gubben framfö r ojjade sig hela resan. Märkligt, sova får man gö ra på hemvägen,
kommenterade Affen.
– Snubben framfö r kunde väl haft med sig ö ronproppar. Dålig rutin, menade Zamora.
Ramsor och sånger fö rändras ö ver tiden. Det är ett faktum. Ofta är orsaken felhö rningar eller
rena missfö rstånd.
Liknande fö rändringar har skett av kablarnas mest traditionella sånger. Fast på
klackfö rfesten infö r Mariedal cup utfö rdes en razzia av språk- och sångpolisen.
Kirurgen tog då stort ansvar fö r att de ursprungliga texterna skulle återkomma.
Många ungkablar blev det fö rvånade när de fick hö ra att sången heter ”Tacka vet jag
Kabelhård” och inget annat. Illusioner sprack även när herr kirurg poängterade att mormor får
steka vad hon vill, bara ”VI får ohoh”.
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Lasse Nilsson till Kabel Å ttio. Nyheten speds som en lö peld ö ver landet i bö rjan av
november. Kabel News kan nu avslö ja hur man kan skapa en stor riksnyhet.
Lö rdag den 30 oktober spelade Elfsborg i allsvenskans sista omgång på Malmö Stadion. På
kvällen var det avslutningsfest i Borås. Fö rst med Guliganerna på O´Learys, sedan med
speciellt inbjudna på Grand.
Till O´Learys hade Christer ”Kirurgen” Lidberg tagit sig med Kabeltrö ja och kamera. Vår
klubbläkare lyckades lura med sig Lasse Nilsson in en mö rk vrå och ta en bild på
Elfsborgsanfallaren med Kabeltrö ja.
Redan dagen efter sändes bilden ut till både Expressen, Aftonbladet och Kabel Å ttios
hemsida. Nyheten om att Lasse funderade på att utvecklas i ny omgivning slog ner som en
bomb i media. Fast det borde inte varit någon skräll. Att spela i en festclub passar ju en
festprisse som handsken.
Några veckor senare, på Fotbollsgalan, tog Aftonbladets utmärkte krö nikö r Simon Band upp
ämnet med Johan. Och flertalet elfsborgare klickade på länken från guliganernas debattforum
VG, och fick läsa fö ljande nyhet på den bruna hemsidan:
Lasse Nilsson byter gulsvart mot brunvitt?
2004-11-01. Redan så här tätt inpå allsvenskans slut går rykten om att Elfsborgs Lars
Nilsson nästa år väljer att spela i FC Kabel Å ttio. Ett år hos det bruna division 6-laget kan
vara just vad som behö vs fö r att få igång målskyttet hos den kvicke anfallaren.
En fotograf slank igenom den hårda bevakningen som omgärdade fö rhandlingarna och
lyckades knäppa en bild. Nilsson ser onekligen ut att trivas med sina nya klubbfärger.
Enligt vår källa är det endast den tuffa ekonomiska delen kvar att lö sa. Nilssons krav på att
slippa sälja Bingolotter ses med skepsis av Kabelfolket.
"I Kabel är ingen tillräckligt stor stjärna fö r att slippa sälja lotter," säger en
klubbrepresentant som vill fö rbli anonym.
Vita soffor ä r bruna favoriter. Micke Martinsson har en. Adam och Bullen har också
en. När Martinsson skulle stå som värd fö r ett styrelsemö te i bö rjan av augusti fö rklarade han
att han hade ont om sittplatser.
Det är dock en sanning med viss modifikation. När han arrangerade Kabelfest i sin fina
lägenhet den 15 maj noterades nämligen att Mickes/Lindas vita soffa är extremt rymlig, och
tar utan problem närmare en halv busslast kablar.
När Lindas kompis Jennie slog sig ner i soffan fö r att titta på melodifestivalen rymde den
nämligen utan problem plö tsligt ytterligare sju man. Utrymme var inget problem när alla
skulle omringa den sö ta damen.
Vita soffor har dessutom en sällsynt fö rmåga att suga åt sig ö l och vin. Det fick Martinssons
rymliga vita soffa känna på under aktuell kväll. Svampegenskaperna hos Bullens och Adams
soffa testades ännu mer under deras kabelinflyttningsfest den 13 november. Då välte nämligen
Bäck ut ett helt bord med halvdruckna ö lglas ö ver soffan, som blev mer våt och illaluktande
än vit.
Att Bäck sedan satte sig i soffan och fick en härligt blö t ö lrumpa är en annan historia.
Virtual Kabel goes international. Kabels hemsida har alltid varit en hö jdare. Men
det är ingen tvekan om att 2004 har varit ett rekordår. Med ö ver 16000 besö kare har sidan,
och kanske framfö r allt gästboken, blivit en samlingsplats fö r hela Boråssexan.
Folk från Sjö vik, Bergdalen och Hemsjö gö r gärna besö k i vår gästbok, som därmed bidrar
till ö kad gemenskap i serien. När vi besegrade Knallen i sista vårmatchen gick till exempel
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omgående en Hemsjö spelare in och gratulerade. Dessutom tackade han fö r våren, och skrev
att Kabel var en stor ljusglimt i en annars grå serie.
Men det är inte bara i Boråssexan som det bruna budskapet sakta men säkert spridits.
Faktum är att hemsidan även nått utanfö r våra nationsgränser.
I november surfade till exempel mängder av vänner från Norge (supportrar till FK
Ø rn/Horten och Mjö ndalen) in på vår sida fö r att kolla sin bruna vänklubb i Sverige.
Annars går väl lö rdagen den 19 juni till historien som en av våra mest internationella dagar.
Fö rst surfade Larsa Persson in från Las Vegas. Inlägget efter skrev en Bergdalenspelare in
från ett IT-café i Portugal. Att Larsa vill fö lja den bruna sekten när han är ute och åker är väl
en sak, men att seriekonkurrenter väljer att besö ka vår sida när de är i Portugal fö r att fö lja
fotbolls-EM säger väl det mesta om hur beroendeframkallande www.kabelattio.com är.
Malm kastade ut motståndare. En lö rdagskväll i oktober var det fest hemma hos
Malm på Alvestagatan. Tre kablar hade tagit sig dit, nämligen ordfö rande, Bullen och Adam.
Dessutom värvades Elisabeth Olausson till bruna bö nor.
Det man kommer ihåg festen fö r var dock att Adam hade tagit med sig sin kusin Rickard,
som fö r ö vrigt spelar i Lockryd. Medan kablarna glatt kö rde en och annan Kabelramsa
kämpade Rickard fö r att gö ra Lockryds rö st hö rd. Plö tsligt fick dock värden nog av detta.
– Den som nämner någon annan klubb än Kabel Å ttio här inne åker ut, slog Malm fast med
bestämdhet.
Rickard kände behov av att känna på gränserna.
– Lockryd (klapp-klapp-klapp), Lockryd (klapp-klapp-klapp), kö rde han.
Han hann inte kö ra ramsan många gånger. Sedan ekade nämligen ”UT” i hela lägenheten.
Och säger Malm något är det allvar. Rickard fick snällt gå ut, och någon chans till fö rlåtelse
gavs inte. Lockrydsspelaren fick stanna utanfö r.
Kabelgalan var alldeles, alldeles underbar. Världsklass är kanske att ta i. Med
det råder ingen tvekan om att årets Kabelgala i varje fall var den mest proffsiga någonsin.
Johan skö tte småsnacket, Bamse skö tte bakgrundsmusiken och diverse olika prisutdelare
skö tte kuvertsprättandet.
Tacktalen var genomgående bra. Faktiskt bättre än vad vi vant oss vid från både Idrotts- och
Fotbollsgalan. Kablarna har fö rstås mycket stö rre retorisk talang än andra idrottsstjärnor.
Eriksson blev något av galakung med tre priser; Sniken kabel, Färsk kabel (Å rets rookie)
och Å rets mål. Något pris fö r Å rets tacktal tog han inte hem. Den annars ganska klartänkta
mittfältaren fattade nämligen inte någonting – någon gång.
– Jag fö rstår ingenting. Jag har aldrig gjort så många mål fö rr, sa han typ varje gång han
skulle fram och hämta pris.
Det är tur att klubbens ekonomi är bättre än på länge. Det är nämligen fler än Uwe som gjort
åt metervis med tejp den här våren.
Värst har Gustav Risinger varit. Han har infö r varje match krävt 1000 kilo tejp, bara fö r
att sedan finna tejpningen oduglig. Till Hedared borta kom han fö r sent eftersom han varit och
kö pt upp alla fotledsskydd som fanns i stadens sportaffärer. I ö vriga matcher var det dock tejp
som gällde, ofta så mycket att han knappt fick ner foten i sin sko. Tejpningarna hjälpte dock
aldrig. Till vårens sista matcher bytte han tejpare från Johan till Zamora. Det bytet gjorde
varken till eller från. Risinger var helt enkelt ett hopplö st fall.
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Lars ” Loppan” Berghagen-Magnusson dominerade. 25-årsjubilé et blev som
väntat en megasuccé med mänger av minnesvärda händelser. Kabel News bjuder på en
snabbgenomgång:
Det regnade på Ryda. Feststart och alla klämde in sig under partytälten. Kommitté n hade
chockgula t-shirtar. Ö vriga fick svarta. 25 år är respekt. Regnet slutade och nog kikade väl
solen fram? Vaktmästaren hissade Kabelflaggan. Jocke grillade korv. Sex lag gjorde upp i
femkamp som inleddes med en fotbollsturnering. Lagen var 1) Bruna Brassar, 2) Kabel, 3)
Brown and Beauty, 4) Brun utan sol & 4) Räkorna samt 6) Schö ö na Kablar. Fö räldrar,
flickvänner, vänner och barn gjorde inramningen mer familjär. Spånades på bruna bö nor. Moa
var på. Många matcher blev 0– 0. Jocke grillade korv. Henriksson fixade ett baklängesmål. En
grupp fick avgö ras på straffar. Zamora tog nästan allihop – dock inte Kirurgens. Berndts
yttersidesstraff var av världsklass. Bollen orkade inte fram. Perssons systerdotter kom med
kamera. Hon hö ll också världsklass. Det bö rjade blåsa hysteriskt. Tobbe Lindkvist nickade in
Bané rs inlägg i krysset. Stefan ”SJ/Knoppen” Johansson bjö d på ett bejublat sologenombrott.
Partytältet blåste ut på planen. En och annan ö l slank ner i struparna. Några tappra fö rsö kte
bygga upp partytältet. KJ avgjorde finalen. Prickskytte var andra gren. De tappra gav upp –
partytältet revs. Fille avgjorde prickskyttet i särskjutningen med ett skott i krysset. 83:orna
kom – typ tre timmar fö r sent. Strutslalom tog vid. Vänster, hö ger, vänster, vänster, vrålade
alla. Magnus Andersson gick så långt åt vänster att han säkerligen hade sprungit ner i Viskan
om det inte varit ett staket emellan. Några brottades. Uteaktiviteterna var slut. Flera gamlingar
gick hem. Dusch och bastubad. Bastun var kall. Jukka hämtade ris. Den kalla bastun blev
snart ö verfull. En och annan ö l slank ner i struparna. Dags fö r fö rflyttning från Ryda. Då blev
bastun varm. Tipsprommenad med frågor om bävrar och andra bruna fö reteelser. Till
Bjö rbostugan. Mingel. Jubileumsplanscher på väggarna. Lagfoto utomhus. Mormor steker du
sill. Mat. En och annan ö l slank ner i struparna. Mycket mat. Gemenskap. Loppan ställde sig i
vinglig brun barnstol. Allsång. ”He-a gål, jung åp-fa-a-la-a-lej”. Mer mat. Mer allsång.
Loppan till Skansen. Eller till Borås lasarett – om den bruna barnstolen hade vält. Mingel.
Musikkryss. Gemenskap. En och annan ö l slank ner i struparna. Halsduksbeställningar. Johan
tackade festkommitté n – glö mde fö rst festgeneral Malm. Kabelbandet tog ö ver. Ö s. En och
annan ö l slank ner i struparna. Stefan J sjö ng hö gst av alla. När han fick mikrofonen tystnade
han. Mer ö s. Kabelbandet dominerade. Rasmus fick telefon från flickvännen. De unga stack
till stan – ett stort misstag. Auktion. Full Nordin skö tte utropen. Nordin hade varken
ö verblick, eller koll på buden. Marcus ropade in två trö jor nummer 7. Full Bulle sluddrade till
sig trö ja 14. Hö ga och fina bud. Trö jorna fö rdelades mellan de närvarande. Gotland och
Kirurgen ropade in resten. Tobbe Andersson fö rsö kte berätta om hur klubben fick det fö rsta
bruna matchstället. Mest sludder. Ringde efter taxibilar. Freddy kö pte en trö ja nummer 7 av
Marcus. Ett par veteraner hade svårt med balansen. Lagen hamnade i femkampen enligt
ordningen ovan. Ett par unga hade också balansproblem. Det märktes att en och annan ö l hade
slunkit ner i struparna.
Klockan närmade sig midnatt när kablarna begav sig ner till stan fö r att avsluta en succé dag
i Borås uteliv. Där sjö ngs kampsånger och värvades bruna bö nor. Det var en ofö rglö mlig
kväll, eller som Jukka Paananen uttryckte det:
– Det var den bästa fest jag varit med om.
Bamse erkände i efterhand att han var både hög och full på 25-årsjubilé et. Mer om det kan
du läsa nedan. Där har Kabel News nämligen samlat kommentarerna från gästboken och även
några mejl som dö k upp dagarna efter festen. Där noteras bland annat att Bamse bugar
hö gfullt. Andra bugar hö gaktningsfullt. Bland kommentarerna berättas flera små trevliga
anekdoter från den fantastiska lö rdagen den 28 augusti.
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Loppan ropade in flaggan. Ett utrop på auktionen väckte mer uppmärksamhet än de
andra. Det var fö rstås den stora och fina Kabelflagga som Peder Westins herrklubb – där
Loppan ingår – ropade in fö r 1000 kronor på auktionen vid 20-årsjubilé et.
Nu hade de skänkt tillbaka flaggan till Kabel Å ttio. Ganska omgående bjö d någon 500
kronor. Loppan – som hade fått herrklubbens uppgift att skö ta ropen – kontrade snabbt och
drog till med:
– 1000 kronor.
Det budet knäckte alla eventuella konkurrenter. Det blev tyst i lokalen. Utropare Nordin
fö rsö kte dock trissa upp buden. Loppan tittade på Peder Westin, och fick en nickande blick.
– 1100 kronor, ropade Loppan och bjö d på så sätt ö ver sig själv.
Medan Nordin nö jt ropade: ”1100 kronor bjudet av Loppan. Skall han få den här åtråvärda
flaggan fö r 1100 kronor? Fö rsta, andra och… ” utbyttes nya blickar mellan Westin och
Loppan.
– 1300 kronor, vrålade Loppan och bjö d på så sätt ö ver sig själv fö r andra gången.
Efter en diskussion med auktionsledningen visade det sig att herrklubben betalade 1300
kronorna bara om pengarna ö ronmärktes som startkapital fö r bygget av Kabel Å ttios egen
pub, ”Nr 80”. Alltså den pub som skall ligga i den fina arena vi skall bygga på Ryda senast
2028.
Pengarna skulle placeras på ett fondkonto, och fick inte rö ras fö r annat än pubbygge. De
1300 kronorna fanns inte i klubbens ägo i mitten av december.
– När jag får ett kontonummer, och få se ett styrelsebeslut på att pengarna är ö ronmärkta fö r
pub ”Nr 80” sätter jag in pengarna, sa Peder till Johan.
Ä ven KJ ropade in en pryl han själv hade skänkt, nämligen en Kabelkeps. 200 kronor
betalade han fö r den. Betalade och betalade fö rresten. I mitten av december fanns inte heller
de pengarna på Kabels postgirokonto.
Kabel Å ttio har bygdens bä sta ledare. Det kunde slås fast lö rdagen den 16
oktober. Då vann nämligen Kabel Å ttios ledarlag Sjö markens ledarcup, och kunde titulera sig
bäst i väst.
Några veckor innan turneringen ringde fö re detta Kabelspelaren och -tränaren Jonas
Brydewall, som numera är ungdomsledare i Sjö marken, till Johan fö r att kolla om Kabel Å ttio
kunde tänka sig att ställa upp i deras ledarcup. Det var sjumanna som gällde, och lag med
tjejer i uppställningen fick maximalt två handikappstraffar.
– Jag tror att vi skall kunna få ihop lag, så vi anmäler oss. Alla har dock varit aktiva i Aeller veteranlaget under året, sa Johan.
– Det viktigaste är att ni ställer upp. I värsta fall kan ni ta med någon som inte är ledare. Det
finns en åldersgräns på 25 år också. Ni kan väl fö rsö ka hålla den, fast tar ni med någon yngre
kan ni väl vara tysta om det, sa Brydewall.
Det såg fö rst ut som att vi skulle kunna få ihop ettrent ledarlag – utan underåriga. Sedan var
Å dahl upptagen (det har han varit hela hö sten), Mackan skulle plocka svamp, Räkan skulle på
samma herrklubb som Pinnen och så vidare. Pinnen kunde dock vara med i Sandhults lag.
Med bara sju man i uppställningen kvällen innan turneringen ringde vi in vår egen Skoj- och
plojgeneral. Något fö r ung, men trots allt pseudoledare.
Vi bö rjade med att mö ta just Pinnen och SSK. Det blev 1– 1 sedan Jocke P gjort vårt
skitmål, och Micke J slagit en läcker klacktunnel på Pinnen. Det senare var faktiskt
gruppspelets hö jdpunkt. I andra matchen blev det seger med 1– 0 mot Sjö marken, sedan Olle
stått i vägen och snott Johans mål. Fö rlusten med 3– 1 mot Alingsås KIK kom sedan den
Kvinnliga idrottsklubben satt båda sina handikappstraffar. Larsa Persson gjorde vårt trö stmål.
Vi slutade trea i gruppen. Alla lag gick dock vidare till slutspel.
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I kvartsfinalen gjorde vi vår bästa match och skapade tusen ö ppna lägen. Vi missade dock
alla och det blev 0– 0 mot Tö llsjö . Efter straffar vann vi till slut helt rättvist med 2– 0 sedan
Zamora och Johan satt sina och Micke J skjutit ö ver. Zamora räddade dessutom två straffar.
Efter kvartsfinalen insåg vi att det var farligt att spela ledarcup. Alingsås målvakt brö t
nämligen fotleden i en annan kvartsfinal, och när ambulansen kom fick den med sig en
Sjö markenspelare också – som hade fått näsan knäckt.
Vi fick mö ta just Alingsås KIK i semifinalen. Det blev en grinig match vi vann med 2– 1
efter mål av Affen och Johan. Baklängesmålet var just en handikappstraff. I finalen väntade
Borås AIK. Ä ven den matchen blev 0– 0. Vi vann återigen straffarna med 2– 0. Målskyttar
Olle och Johan. Zamora blev också hjälte genom att ta två straffar. Hans egen straff däremot
hade säkert hamnat i Viaredssjö n om inte Sjö markens klubbhus hade stått i vägen.
Sedan Johan dundrat in 2– 0-målet och avgjort turneringen utbrö t det bruna segerjublet. FC
Kabel Å ttio hade tagit sin tredje titel på 25 år. Affen och Larsa Persson var snabba med att
konstatera att de hade varit med vid samtliga tillfällen.
Fö r Johan tog det 13,5 år i brun tjänst innan han fick vara med och vinna något. Skoj- och
ploj-Kalle tog fö rsta segern efter bara någon månad.
Affen fick chansen att hö ja segerpokalen. Då var klockan 13.55. Nämnd skoj- och
plojgeneral skulle jobba fö r BT på en dammatch i Dalsjö fors. Den bö rjade 14.00, så han fick
lite bråttom. Kalle hann dock perfekt till andra halvlek.
Kabel förstä rker Elfsborg. Elfsborg fö rstärkte aldrig Kabel. Vi lyckades alltså inte
lö sa Lasse Nilsson. Däremot snodde Borås fotbollsstolthet en Kabelprofil på senhö sten.
Snodde och snodde fö rresten.
Jonas Brydewall hade inte tillhö rt Kabel Å ttio på flera år. Men vi har i alla fall lärt
Elfsborgs nye fö rsäljare av sponsorspaket allt han kan.
Zamora tog priset. Eriksson må ha fått tre fina priser på Kabelgalan, och kan på så sätt
kallas galakung. I så fall var Zamora galans kejsare.
Stefan Persson – Å rets kabel 2004. Om det var det ingen tvekan. Kabelakademin – som
råkar ha exakt samma sammansättning som styrelsen – var i det närmaste enig i det valet.
Utmärkt arbete med B-laget, lysande målvaktsspel under hela säsongen och stora insatser i
kommitté n fö r jubileumsfesten var fö rstås de tre avgö rande skälen. Det fanns fler.
Motiveringar från tre av ledamö terna finns nedan.
Zamora själv blev mycket ö verraskad när fjolårets kabel, Pär Cederlund, offentliggjorde
årets segrare.
– Jag var helt säker på att Micke Johansson skulle vinna. Nu skäms jag nästan ö ver att ha
tackat nej till att fortsätta med B-laget, sa han bland annat i sitt tacktal.
Fö r en gångs skull fanns det faktiskt en galadrottning också, nämligen Monika Lundgren,
som hade fixat lokalen. Hon var lätt generad när hon infö r ö ronbedö vande jubel prisades med
blommor och bruna bö nor.
Kabelakademin har ordet. Så här motiverade tre av medlemmarna sitt val:
”Svårt, mycket svårt att enbart utse en utav dessa herrar. Min rö st faller dock på Stefan
Persson, framfö rallt fö r engagemanget och slitet med B-laget, bra jobb i jubileumskommitté n
och sin positiva attityd. En riktig kabel i mina ö gon!”
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” Stefan Persson ä r min kandidat till Å rets kabel. Kanske lite tidigt, med ” bara” två å r i
klubben, men han kä nns som en ä kta kabel. Stä ller alltid upp på trä ningar, matcher, fester
och styrelsemö ten… Och ä r en go gubbe!”
”Johan och Malm gö r ju ett jättejobb fö r klubben år efter år – åtminstone är det den
uppfattning jag fått nu efter min andra säsong i klubben. Johan är som ordfö rande, ledare och
lite av en fadersgestalt på plan i A-laget oerhö rt nyttig fö r såväl sammanhållningen som de
sportsliga prestationerna. Malm har med en fantastisk inställning mycket bra träningsnärvaro
trots skada vilket återspeglar en del av hans engagemang fö r klubben.
Detta till trots, så vill jag lägga min rö st på Stefan "Zamora" Persson. Han håller en jämn
och hö g nivå på plan, han är en fantastisk kompis både på och vid sidan av planen och han
lägger ned mycket tid och engagemang i klubben. Min rö st, alltså, på: Stefan "Zamora"
Persson som Å rets kabel! ”
Störst kä ftar, sä mst resultat. Den traditionella Femkampen avgjordes som vanligt i
anslutning till Kabelgalan. I år var platsen Trandaredsskolans idrottshall.
Sedan många år tillbaka har det blivit en sanning att nykomlingar aldrig vinner Femkampen.
Både Bullen och Karl-Fabio Å kerströ m hade laddat hårt fö r att sätta den sanningen på skam.
Båda var storkäftade och hävdade att de skulle ta hem spelet.
Chansen fö r debutantseger fanns, då nio av 24 startande var nya i gamet. Redan efter ett par
grenar var den storkäftade duon borta från segern, och infö r slutgrenen låg de på sista
respektive näst sista plats. Det blev till slut som det brukar. Bara en nykomling – Bäck – slog
sig in bland de tio främsta.
Segrare var Holme, som inte bara vann. Han gjorde det hysteriskt ö verlägset. Platssiffrorna
1-7-2-1-4 alltså totalt 15 på fem grenar var fö rstås näst intill oslagbar. I efterhand hö jdes
rö ster om att Holme skulle diskas fö r fusk. Han hade nämligen med sig ombyte. Juryn
underkände protesten, och den slutliga resultatlistan såg ut så här:
1) Holme, 2) Niklas, 3) Å dahl, 4) Bäck, 5) Räkan, 6) Pinnen, 7) Malm, 8) Ordfö rande, 9)
Micke J, 10) Larsa Persson, 11) Uwe, 12) Jocke P, 13) Zamora, 14) Bamse, 15) Jukka och
Lien, 17) Freddy och Olle, 19) Eriksson, 20) Risinger, 21) Adam, 22) Kalle Å , 23) Bullen, 24)
Micke M.
Lien tog taxi till grått hotell. Lien var en av de hetare på avslutningsfesten. Under
den stora galan blev han dock utan pris – trots alla hans felriktade frisparkar.
Därfö r tog Tö llsjö fö rvärvet chansen direkt när han insåg att han kunde slippa att lämna
lokalen på Sturegatan tomhänt. När en flaska whiskey auktionerades ut bjö d Lien hö gst. Han
hade dock inga pengar, utan kö pte flaskan på krita.
Med den nyinropade whiskeyn i handen gav sig sedan Liemannen ut på stan. På Stora torget
stod pappa polisen, som reagerade direkt. Lien slets in i en pling-plongtaxi och fick enkel resa
till en svit i ett stort grått betonghotell.
Ett illvilligt rykte säger sedan att Lien, sedan han vid sextiden på morgonen skrivits ut från
sviten själv kö rde hem. Kabel News redaktion hoppas verkligen att det ryktet är falskt.
Skuldtyngda festkablar vä cker kä nslor. Många fester har det varit under hö sten,
både i Kabels och enskilda spelares regi. Allt har inte bara varit kul. Vissa har druckit stö rre
mängder alkoholhaltiga drycker än vad som är hälsosamt.
Det väcker dubbla känslor hos omtänksamma kablar. Dels viss irritation då flera av de
stö rsta festprissarna samtidigt har tämligen stora skulder till klubben, vilket gö r att Kabel
Å ttio indirekt sponsrar deras drickande. Dels omsorg då drickandet ibland spårar ur.
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Tisdagen den 6 juli tog sex kablar chansen att dricka alkoholhaltig sportdryck och spela
tvåmål på Sagavallen. Efteråt gick fyra man vidare ut i Borås nattliv.
Kvartetten Micke J, Zamora, Larsa P och Henriksson visade sig dock inte vara speciellt
rutinerad i Borås uteliv. De flesta av Borås ställen kö rde två fö r en. Kablarna kö rde en fö r två.
Fö rst gick de till den enda uteserveringen som hade fullpris den kvällen. Persson däblev så
betagen av den sö ta, unga servitrisen att han tog räkningen och lämnade mer än dubbla priset i
dricks.
Som tack fö r den stora dricksen strö k servitrisen Larsa ö ver axeln, och räddade hans vecka.
– Hon hade Chanel 5. Chanel 5, upprepade han sedan engagerat kvällen ut.
Vid halv tolv anslö t ordfö rande till gänget, och fem kablar drog vidare till Caffreys vid
McEwans och drack ö l. Samtidigt i Båstad fö rsö kte en nykabel värva Josefine Ö qvist till de
bruna bö norna. Jossan var dock kinkig. Nykabeln däremot hade drunknat i VMhjältinnans blå ö gon.
– Hon är ännu snyggare i verkligheten, sa den betagne nykabeln i en direktrapport från
Skånemetropolen.
Trots massiva ö vertalningsfö rsö k tackade Jossan definitivt nej till att bli nyckelspelare i de
bruna bö norna. Inte ens på senhö sten sedan Umeå, Djurgården/Ä lvsjö och Malmö FF tackat
nej till unga frö ken Ö qvist – som fö r ö vrigt gö r sig bra i baddräkt, vilket vi har kunnat se i
omklädningsrum 1 på Ryda – tände 21-åringen på att ansluta till Bruna bö nor. Jossan har vid
flera tillfällen visat dåligt omdö me. Det gjorde hon även den 10 december när hon skrev på
fö r Linkö ping – vi snackar felval modell gigantiskt.
Positiva bä vernyheter. Under hö sten 2004 var bäverjakt ett hett ämne i Kabel Å ttio.
Jägarna hade olika jaktlycka. Bäverjägare nummer 1, Lars-Henrik-Magnus-Ivar Å dahl,
tillhö rde de som fick in en fullträff. Hans extrema närstudier av sin bäver har gjort att han
knappt synts till på hela senhö sten.
Med tanke på jaktlyckan var nyheten om att bäverstammen runt Borås håller på att ö ka
ingen skräll. Radio7 var fö rst, redan onsdagen den 7 juli. Sedan fö ljde media på media på med
det glada budskapet.
Faktum var att alltfö r intensiv bäverjakt gjorde att de små liven var utrotningshotade i hela
landet på 1800-talet. Från Västergö tland fö rsvann bävern redan på 1700-talet. Till många
kablars stora glädje ö kar alltså bäverbeståndet i Sjuhärad nu igen. Det märks bland annat i
Kabel Å ttio, där en bäverkoloni har siktats under hö sten 2004 efter 25 års frånvaro.
Borås har dock än så länge en ganska liten stam. Däremot ö kar beståndet snabbt i bland
annat Ulricehamn och Herrljunga. Det kan kanske bli aktuellt med att fö rlägga aktiviteter till
just de kommunerna. Dalsland skulle annars kunna vara ett hett resmål – där finns nämligen
en hastigt växande stam. På 20 år har antalet bävrar där vuxit från 350 till 1500.
Svenljunga och Kinds kommuner däremot är fortfarande helt utan bäver. Besö k där kan
alltså inte rekommenderas.
Kabel tog över Mariedal Cup. Kabel Å ttios femte deltagande i Mariedal cup blev det
klart bästa. Helt enkelt en megasuccé .
Inte fö r att vi fick sportsliga framgångar. Absolut inte. Få lag har någonsin varit så långt
ifrån några framgångar.
Men reklamvärdet var oö verträffat. En ny, ung generation boråsare tog FC Kabel Å ttio till
sina hjärtan. Vårt lag och vår klack blev riktigt älskade i Boråshallen. Av publiken och av
cupledningen.
Det finns mycket att berätta om den fantastiska fredagskvällen i Boråshallen. Så mycket att
det kommer i en separat Mariedal Cupsammanfattning. Håll ut.
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Tvåbruna bönor slog juniorlaget. Lö rdag den 30 november klockan 11.00-12.30 i
Lundbyhallen skrevs Kabel Å ttiohistoria. Då hö lls nämligen den fö rsta damlagsträningen.
Vi hade fått tiden med ganska kort varsel, och av de 16 spelare vi hade på en lista dö k bara
två upp, båda med Henrikssonanknytning. Mangan var också på plats med videokameran i
hö gsta hugg fö r att filma storasyster Susanne och sambo Anna.
De blev dock de enda två bö norna som kunde komma med kort varsel.
Johan hade anat att det kunde bli dålig närvaro från tjejerna och hade även bjudit in
Mariedal cuplaget. Därifrån kom fyra man. Johan hoppade in i tjejernas lag, och sedan
spelades det.
Chockerande nog blev det jämna matcher. Hade Johan valt att skjuta själv när han fick lägen
hade bö nlaget vunnit varje gång. Fö r det ö ppnades nämligen mängder av ö ppna lägen.
Efteråt utbrast Susanne:
– Skall de här spela i Mariedal Cup? Det måste man nästan se.
Jodå, juniorerna var anmärkningsvärt dåliga.
Det mest anmärkningsvärda den här lö rdagen var dock att FC Kabel Å ttio hade haft sin allra
fö rsta damlagsträning. Låt vara att det bara kom två tjejer.
Justina var först. En dryg vecka efter den halvlyckade premiärträningen startade
damlagssatsningen på allvar. Platsen var Erikslundshallen, och datumet sö ndag den 7
november. Tiden var 11.30-13.00.
Nio tjejer var på plats, nämligen Maria Martinsson, Justina Alfredsson, Anna Ottosson,
Elisabeth Olausson, Moa Lö fgren, Susanne Henriksson, Elin Kerola, Monika Lundgren och
Cecilia Sjö strö m-Henebäck.
Samma nio utgjorde också FC Kabel Å ttios fö rsta damlag i tävlingssammanhang. Cirka 20
supportrar hade tagit sig till Sandaredshallen fö r världspremiären lö rdagen den 20 november
klockan 09.00. Rävlanda AIS stod fö r motståndet i premiären.
Tjejerna kom undan med äran i behåll, och fö rlustsiffrorna 4– 0. I andra matchen väntade
Svenljunga lag 1. Där kom fö rsta målet, när Justina dundrade in en frispark. Den matchen
slutade med 4– 1-fö rlust. Det gjorde även sista matchen mot Svenljunga lag 3. Vårt mål där
gjorde Elin efter ett kanonanfall som avslutades med väggspel mellan Elin och Cissi.
Justina och Elin blev alltså fö rsta målskyttarna. Fö rhoppningsvis blev de inte de sista.
Tjejerna fick nämligen blodad tand, och redan den 8 januari spelar de turnering igen.
Sålde nä stan 100 halsdukar påen vecka. Lagom till Mariedal cup kom
äntligen våra halsdukar.
I många år har Kabelhalsdukar stått hö gt upp på ö nskelistan. Kostnaden fö r en beställning
har dock varit avskräckande hö g. I våras kom ämnet återigen upp på ett styrelsemö te, och nu
skulle det verkligen bli av. Ingen tvivlade på att vi lätt skulle kränga 100 halsdukar, men att få
in fö rskottsbetalning fö r alla var ett problem.
Johan lö ste det genom att lova att låna klubben de pengar som behö vdes. På 25-årsfesten tog
Malm upp beställningar, och under hö sten fö ljde sedan arbetet med att ta fram en lämplig
modell. På fö rsta provdet var utedasset fö r lågt, men på det andra var allt perfekt.
Vi beställde och två dagar innan Mariedal cup kom godbitarna. De blev en veritabel
fö rsäljningssuccé . Nästan 100 halsdukar gick på tre dagar. I skrivande stund finns några ex
kvar. De går att beställa på hemsidan, där fö rsäljningschef Malm startat en souvenirbutik.
Något ö verambitiö st kan tyckas då det bara finns halsdukar till fö rsäljning just nu. Men fler
souvenirer är på gång. Fö rst skall vi ha en mö ssa som matchar halsduken. Sedan står
kaffemuggar hö gt på listan. Och klubbnålar. Och vem vet, snart kanske även Freddys drö m
om duschdraperier slår in…
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Kablar hårt straffade påmorgonkröken. Redan tidigt när Kalle Å kerströ m kom
till Kabel framhö ll han hur kul det var att åka till Ö verlida på senhö sten. Kalle såg därfö r till
att anmäla två Kabellag till en inomhusturnering som hette Stoj och ploj, Hafs och krafs,
Trams och flams eller något i den stilen.
Kalle anmälde också två lag. Det ena fick drö mlottning med fö rsta matchen redan 07.30 –
vilket innebar att det blev samling 5.45 en lö rdagsmorgon (den 13 november). Ett sent återbud
ställde till det, men Felix tackade jag kvällen innan.
– Felix verkade nästan glad ö ver att det var samling kvart i sex, sa Kalle – som hade dåligt
samvete fö r den extremt tidiga samlingstiden och fixade frukost åt morgongänget.
Det andra laget hade sin fö rsta match 09.30 och samlades fö ljaktligen 07.45. De fick dock
ingen frukost.
Väl ute i Ö verlida – en liten by mitt i skogen mest känd fö r ett tonårsdansställe vid namn
Kullaberg – upptäckte vi att vi fick handikappstraffar mot oss. Mängder av handikappstraffar.
Otroliga mängder av handikappstraffar. Dessutom handikappstraffar från halva plan i tomt
mål.
Lag mö rkbrunt låg således under med 2– 0, 2– 0 och 3– 0 när deras gruppspelsmatcher
inleddes. Och matcherna var blott åtta minuter. Vi snackar mission impossible. Lag ljusbrunt
drabbades av något liknande.
Efteråt fick Kalle stå till svars fö r att han lockade ut laget till Bö k och krö k – eller vad nu
eländet hette. Så här skrev till exempel signaturen ”morgontrö tt” i gästboken klockan 12.41
aktuell lö rdag:

” Kalleballe, Kalleballe, Kalleballe, Kalleballe, Kalleballe, Kalleballe, Kalleballe...
Fö rst sex mil mitt i natten, ingen frukost, 600 sek, tre stycken matcher (24 min), halt p å
vä gen, 18 straffar mot oss. Kalleballe, Kalleballe, Kalleballe. Inga domare, bara
pö jkar. Då lig fö rlorare. Kalleballe, Kalleballe!”
Kabel fick hela Trandared att skaka. Efter ”Hafs och slafs” i Ö verlida hade
Adam och Bullen brun inflyttningsfest på Trandared.
Det blev en rö jarskiva få skall glö mma. Redan vid sjutiden var stämningen hö g, och
Shiltons hemgjorda bruna flagga vevades vilt i vardagsrummet. Strax efter välte en trö tt Bäck
ett helt soffbord i en vit soffa. I ett hö rn låg en halväten pizza.
Från balkongen på sjunde våning framfö rde Kabelkö ren hela reportoaren. Bullen tyckte det
var olämpligt, och gick ut fö r att tysta kö ren. Han hann knappt komma ut på balkongen fö rrän
han själv tog initiativ till en ”10, 20, 30-40-50… ”
Bäck blev blö t i rumpan sedan han suttit länge i en ö lfärgad soffa. Det hånglades i Bullens
rum. Bullen fö rkunnade fö r ö vrigt att han skulle gifta sig med Emelie, även kallad Bullina.
Datumet var satt till den 28 maj.
I Adams rum testade danssugna kablar musikanläggningen. Den var hypereffektiv, och fick
hela sjuvåningshuset att skaka. Det spilldes ö l och vin mest ö verallt på golvet. Henriksson
kom. Bäck gick till attack mot H-son. Han tog sats i den blö ta soffan och gjorde en
Messerschmidt. H-son gled dock undan snyggt och Bäck landade med nacken fö rst på
parketten.
Huset fortsatte att skaka. Golvet blev så klibbigt att folk tog på sig skorna. Bullens och
Bullinas brö llop ställdes in sedan brudgummen hällt ett helt glas ö l ö ver sin blivande fru.
Bullen och Bäck gick till gemensam attack mot H-son. Å ldermannen visade att gammal är
äldst.
– Dö da mig inte nu, bö nade Bullen när han satt som i ett skruvstäd i Henrikssons grepp.
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Det var helt enkelt en klassisk rö jarskiva, och klockan var bara 22.30 när Securitas kom och
fö rstö rde det roliga. På väg ut tog sig Bäck en tupplur i hissen. De unga stack till McEwans,
från vilket Bullen ganska snart var utkastad. Strax efter blev han inkastad i pappa polisens
betongbunker. De äldre stack fö rst till Peter Larsson, och sedan till Grand. Där blev ingen
varken in- eller utkastad.
Hypernervös Glas-Adam förolä mpade lä ckra brudar. Två veckor efter sin
fö rsta inflyttningsfest var det dags igen. Glas-Adam och Bullen skulle ha en ny. Den här
gången framfö r allt fö r sina kompisar utanfö r Kabel Å ttio. Grannarna var skeptiska, Securitas
var redo, och i Kabels gästbok mö ttes beskedet med fö ljande kommentar:
” Ska Bullen&Glas ha en fest till... Herre min skapare, Fransiscus och Samariten. Har ni
bjudit era grannar eller? Vore nog ingen dum ide. Hoppas Malm jobbar den kvä llen. Seppo
(finnen med hunden på vå n 2) kanske dyker upp. Bä ck kommer bli av med ett eller två
ö gonbryn. Lå s balkongdö rren! Flytta ut alla vä rdesaker till kä llaren. Tä ck in golv, vä ggar
och tak med plast. Sen tror jag att festen kan bö rja!”
Bäck var konstigt nog åter inbjuden. Den effektiva musikanläggningen var däremot
avstängd och allsång på balkongen hade bannlysts.
Lasse-Micke hade ordnat så att festen lystes upp av 200 läckra brudar – ett initiativ som
välkomnas även på framtida Kabelpartyn. Ä ven om allt var mycket lugnare än festen två
veckor tidigare var Adam nervö s. Det var ju så mycket folk i lägenheten.
Vid kvart ö ver nio – med 45 minuter till dess det behö vde vara tyst – gick Adam uppgivet in
till sitt rum och la sig på sängen.
– Nu orkar jag inte tjata på folk att de skall vara tysta längre. Och Bullen skiter i allt, han är
ju bland de mest hö gljudda. Och Rickard…
Vid halv elva lämnade flera av de mest hö gljudda festen till Adams stora glädje. Samtidigt
lämnade också de 200 pumorna Trandared.
– Skö nt att ni går nu, sa Adam.
Han sa det egentligen till Rickard med vänner. Mellan Adam och Rickard befann sig dock
flera av de attraktiva damerna. Innan han hade pratat färdigt insåg Adam vilken miss han hade
gjort. Tjejerna var fö rolämpade, och inga fö rklaringar i världen räckte fö r att ändra på det.
Trots missö det kunde Adam snart andas ut. Det blev ingen omedelbar vräkning. Ljudnivån
sjö nk nämligen sedan Rickard med vänner hade gått.
Bä ck-svart helg påKielfä rjan. Tommy Larsson (DJ TL) lämnade Borås fö r att spela
på Tysklandsfärjan fö rsta helgen i december. Ganska snart insåg han att han hade gjort ett
allvarligt misstag.
Tommy var nämligen inte ende Kabelspelare på båten. Det fick han erfara redan i
färjeterminalen. Där ekade nämligen fö ljande hit:
– Tommy Larsson (klapp-klapp-klapp)…
Nedresan gick ganska bra, men på hemvägen ställdes Tommy infö r en svår utmaning. Varje
gång han sa något drog nämligen jublet i gång. Då och då byttes ovationerna mot ramsan:
– Tommy Larsson är homosexuell…
Så här beskrev Tommy själv mardrö msscenariot i gästboken:
” Till min fasa, vem var med ombord om inte Bä ck… Tror ni att han vra full å jobbig? Svar
JA!!! Och skojar du jobbig. Dessutom så erbjö d han sig att hjä lpa till. Nä r jag lite fö rvå nat
frå gade med vad så sluddrade han bara. Och nä r jag fö rsö kte prata i micken så stod han och
två polare och skrek mitt namn, vilket så klart var jä ttekul en halv gå ng ungefä r...”
Micke Bäck har en helt annan version av historien. Han säger så här:
– Efter att ha tagit tio ö l får man syn på Tommy Larsson. Det var hur kul som helst.
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Saxat ut gä stboken.
På senhö sten har Kabels nätforum ofta varit ö verfullt med inlägg. Gästboken har fungerat som
en megafon fö r vilka känslor som präglat spelarna i fö reningen. Nedan fö ljer ett axplock av
vad man kunnat läsa hö sten 2004:
Efter det heta hö stmö tet med Bergdalen (3/9) svallade debattens vågor hö ga i gästboken.
Micke Martinsson, alias Lasse tappade tålamodet och vrålade ut fö ljande inlägg:
” Oj oj oj... Var fick bergsgeten så mycket luft ifrå n? Han tycks ha missat att Kabel ä r det
lag i Sverige med ö verlä gset bä st sammanhå llning. Bergdalen ä r flera hundra mil ifrå n. Det
ska bli jä vligt skö nt att slippa det lag som gnä ller mest i hela jä vla Sverige. Psykfallet som
leder skitlaget (Mr Hå kan Melin) ä r den sjukaste jä vel jag nå gonsin mö tt på en fotbollsplan,
ja kanske ö verhuvudtaget.. Han fö rsö ker hela tiden skapa en konflikt med nå gon spelare,
ledare och ibland till och med publiken! Jag fattar inte hur man kan vara så arg hela tiden?
Men det ä r nog vä rst fö r stackars Hå kan sjä lv... Hans bedrö vlig instä llning och gnä llmentalitet smittar av sig på resten av laget som sö ker upp situationer att mucka grä l. Jag
hatar Bergdalen!!!!!!!!!!!!!!!!!! Sen kan jag erkä nna att det ä r ett duktigt lag som kan spela
fotboll nä r dom inte gnä ller. Men precis som Zamora ä r inne på så kä ndes Sjö vik och Hemsjö
bra mycket bä ttre nä r vi mö tte dom. Jag hoppas att Hemsjö gå r om men ä ndå inte... Jag
spelar ju hellre mot trevliga Hemsjö nä sta sä song ä n mö ter Sveriges vä rsta gnä ll-gä ng!”

En dryg månad senare (natten mellan den 9 och 10 oktober) satt Lasse hemma och
analyserade året som gått. Och delade ut en hel hö g fö rtjänstpriser. Klockan hann bli
00.09 innan han sände ö ver fö ljande:
” Å rets må lvakt: .Zamora – vilken skrä ll. Vi har sexans, femmans och kanske fyrans
bä sta må lvakt. Hade vi spelat i U-hamssexan hade Zamora slä ppt in fä rre må l ä n
Tranemos kona. Garanterat!
Å rets back: Mackan “ Zvampen” Nilsson. De andra ä r inte nominerade på grund av
Glasfasoner! Skä mt å sido. Bå de Malm och Glas bö rjade sä songen strå lande men har
på grund av skador inte kommit upp till Mackans j ä mna nivå .
Å rets mittfä ltare: Eriksson! Gö r man elva må l frå n den positionen ä r det svå rt att
petas frå n denna utmä rkelse. Olle, Micke J och Å dahl har också spelat bra men nå r
inte upp till Erikssons nivå .
Å rets anfallare: Jä mnaste kategorin, men Bullen/Bulen/Bulllen/Bulan har varit bä st!
Inte bara fö r sina sex må l utan ä ven fö r stabila arbetsinsatser! Johan och Mangan har
varit vä ldigt nyttiga och gö r aldrig bort sig.
Å rets spelare: Stefan “ Zamora” Persson, utan konkurrens!
Å rets rookie: Andreas Eriksson! Frå n stabilt backlö fte i Mariedal till må lfarlig
mittfä ltsstjä rna i FC Kabel Å ttio. Steget ä r stort men Eriksson klarade av det.
Å rets Albyl: Daniel “ Bamse” Johansson! Var ä r Bamse? God två a ä r Larsson och
trea ä r ju solklart Glas himself: Adam Rylander!
Å rets argaste: Bulen, som ville gö ra kaffeved av en fjolla i Bergdalen. Konstigt att
Bergdalen alltid ä r inblandat nä r Å rets argaste kabel ska utses...
Å rets snackis: Ryda sportfä lt.. Eller var det risfä lt?
Å rets skrytmå ns: Joan “ Lien” Ivarsson gjorde klart fö r trä narstaben redan innan sin
debut i Kabel att han var en hö gklassig frisparksspecialist med tunga meriter frå n bla
DM, dä r han lä r ha avgjort en 128-delsfinal med, var det fem eller sex frisparksmå l?
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Nå ja, Lien landade på jorden efter sin fö rsta frispark i di brune.. Bollen dä remot, har
nog inte landat på jorden ä n. I så fall lä r den ha så pass svå ra frostskador att det nog
inte ens gå r att tina upp i Saharaö knen.”
Kvaliteten på Ryda risfält har varit en fö ljetong under året. Sedan kommunen givit oss ett
negativt svar på vårt krav om hyresbefrielse fö r våren skrev vi en debattartikel i BT som
publicerades den 8 oktober. Svaret från kommunen stod i samma tidning den 13 oktober. Det
fick Shilton att reagera på fö ljande sätt senare samma dag:
” Det var en vä lskriven artikel Borå s Stad skrivit i dagens BT. Det var en mycket
vä ldisponerad opinionsvä ndare. Fö r det ä r vad det ä r. Den vä nder sig inte direkt till oss i
Kabel, Wä sterhov och Knallen. I stä llet vä nder den sig till den gemene lä saren. De bö rjar
med att fö rklara varfö r de skriver artikeln och mä rk vä l att de endast rä knar upp oss i
ingressen fö r att sedan inte nä mna oss vid namn och på så sä tt distansera oss frå n lä sarna.
Det ä r vä lgjort, det skapar mindre sympati fö r oss. Vidare nä mner de att vi redan få tt svar på
vå ra synpunkter och att vi till och med sjä lva referar till detta svar i vå r artikel. Ä ven detta ä r
bra, de nä mner inte vå ra klagomå l utan endast att de redan svarat. Det gö r att vi ser få niga
ut. De skriver att de "vill bara tillä gga nå gra fakta" vilket också det ä r bra, fakta ä r ju lika
med hå rdvaluta. Sen fö ljer en fö rklaring på hur organisationen fungerar kring skö tseln av
planerna och detta skapar fö rstå else fö r dem och de anvä nder också det mä ktiga "vi"uttrycket som skapar samhö righet fö r lä saren.
Sen kommer vad som kan uppfattas som en lam ursä kt; vä dret. "Vå rvä dret 2004 gav då liga
fö rutsä ttningar fö r fotbollsplaner...". Nä r jag lä ser det så ser jag regn och kyla framfö r mig
och det begriper ju vilken lä sare som helst att det inte gynnar fotbollsplaner. Underbar
slutklä m på stycket dessutom: "Mot vä drets makter kan inte Borå s Stad rå da". Klart de inte
kan! Nu tycker man som lä sare nä stan synd om Borå s Stad. Sedan blir det klubbarnas fel, vi
beträ der grä set fö r tidigt. Stackars Borå s Stad, behö va ha att gö ra med så dana idiotiska
fotbollsklubbar som inte begriper att grä set inte ä r redo fö r spel och som dessutom kommer
och skyller på Kommunen efterå t!
Nä sta stycke i artikeln ä r underbart! Borå s Stad har minsann, trots spott och spe frå n
klubbarna, stä llt upp och jobbat med planerna fö r att de ska bli bä ttre. De lovar till och med
att de ska fortsä tta jobba med dem. Nu framstå r Borå s Stad som riktiga hjä ltar!
Hittills ä r artikeln ett retoriskt mä sterstycke. De vä nder den lilla opinion som vi eventuellt
skapade med vå r artikel fullstä ndigt och just nu ä r troligen hela BT:s lä sarkrets mot oss.
Lysande skrivit faktisk, som taget ur handboken.
MEN! Nä sta stycke ä r en dundertabbe! De berä ttar om Borå s Arena och skriver "Vi hoppas
och tror att samtliga aktiva fotbollsspelare och fotbollsä lskare ser de nya mö jligheter som
detta innebä r fö r fotbollen i Borå s med bland annat ytterligare trä ningstillfä llen och
matcher." Misstog jag mig? Skrev de att Borå s Arena kommer ö ppna mö jligheter fö r
"ytterligare trä ningstillfä llen och matcher"? Jag ä r inget språ kgeni men med de kunskaper
jag besitter om svenska språ ket och retorik så gav Borå s Stad precis oss och hela BT:s
lä sarkrets svart på vitt att Kabel, Wä sterhov, Knallen med flera kommer få spela och trä na på
Borå s Arena nä sta å r. Så snä llt av dem, vi hade ju faktiskt nö jt oss med att de ordnade till
planerna på Ryda.”

På eftermiddagen torsdagen den 14 oktober hade Zamora inget att gö ra på jobbet.
Under 25 trista minuter fyllde vår målvakt gästboken med hela 16 inlägg på rad – nytt
klubbrekord under kontorstid. Det var så mycket svammel att Kabel News valt att

PDF created with FinePrint pdfFactory trial version http://www.fineprint.com

sortera bort de 13 fö rsta inläggen, de som kom 15.49, 15.51, 15.52, 16.02, 16.03,
16.03, 16.05, 16.06, 16.08, 16.08, 16.09, 16.10 och 16.11. S å här lö d de tre sista:
Namn: Zamora
Datum: Torsdag den 14 oktober 2004 16.12
Nu kom chefen in! Han kan bli lite tjurig ibland. Fö rstå r inte varfö r!
Namn: Zamora
Datum: Torsdag den 14 oktober 2004 16.13
Speciellt nä r jag suttit och ringt ihop b-lag på arbetstid! Surpuppa!
Namn: Zamora
Datum: Torsdag den 14 oktober 2004 16.14
Nu stä nger jag ner internet. Dyker upp ikvä ll igen fö r att se om jag blivit utesluten ur
klubben!

Utslängd blev Zamora fö rstås inte. Däremot fö rsö kte Bullen slå rekordet redan
fö ljande natt. Hans långa svit brö ts dock av ett inlägg från Bulen, vilket gö r att Zamora
står kvar i rekordrullorna.

Lö rdagen den 13 november blev samtliga kablar bjudna på pubrunda i Halmstad. Tyvärr var
det samma dag som Bullen och Adam hade sin fö rsta fest. De hade nog glatt sig om till
exempel Bäck nappat på erbjudandet.
Vem eller vilka som under pseudonymen FC Kabel Å ttio Fan!!! stod fö r inbjudan är
hö ljt i dunkel. Fö ljande text fanns i vår gästbok fredagen den 12/11 klockan 23.00:
” Hej! Vill bara meddela att jag och ett gä ng kompisar har i en turnering med hö gskolan i
Halmstad anvä nt oss av ert kungliga namn FC Kabel Å ttio. Men misströ sta ej, vi bar fram
fanan MYCKET hö gt! Vi sopade banan med alla och tog hem turneringen i storartad stil! Det
bä sta av allt, prischecken bestod av ett presentkort på en pub i Halmstad. Skulle gä rna bjuda
in alla Kabelspelare, så om ni hinner lä sa detta innan morgondagen ä r ni hjä rtligt
vä lkomna!! mvh De Bruna!”
En halvtimme senare (23.30) skrev Alesandro Nesta #13 fö ljande:
” Skulle fö rst och frä mst vilja tacka mina medspelare fö r en vä l genomfö rd turnering. Tack.
Men inte nog med att vi vann hö stens mest prestigefyllda turnering. Vi vann också kvinnornas
hjä rtan i publiken. Det skall man aldrig fö rakta. Ett lag byggs inte bara upp på lojala spelare
och ledare, utan också hä nfö rda anhä ngare. Och det var just dessa som fick oss att vä nda det
till synes hopplö sa underlä get i "semin". Så ett stort tack till er som grä t med oss i
motgå ngens tider, fö r att senare fä lla tå rar av annat slag nä r Robban på ett beundransvä rt
sä tt lyfte trofé n i form av en check på den lokala puben Kompassen. Till slut vill jag tacka
mina fö rä ldrar som troget fö ljt med mig i min vä g till toppfotbollen. Slutligen, Tack, tiden ä r
vå r, FC Kabel Å ttio...”
Dagen efter var det ”Tjo och Tjim” i Ö verlida. Affen var klart besviken ö ver att han inte
tagits ut av Karl-Fabio. Inte heller hade han nämnts som kandidat till det korplag i innebandy
som Micke J planerade. Lö rdag den 13 november klockan 13.11 skrev Alf fö ljande:

” Deprimerad och petad Affen. Detta land ä r tragiskt å ldersfixerat. Affen ä r i
superform och få r inte var med. Affen var dessutom skyttekung i korpseriens div. II i
innebandy på 1980-talet, nu vill han inte vara med er "unga" fö r han tycker inte om er
lä ngre. Ä ndå kan han bå de supa er under bordet alla på en gå ng SAMT tunnla er
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OCH sparka ner er i morgon i Lundby. Det funderar han på att gö ra i sin depression.
//Lycka till i alla ungdomscuper ö nskar Affedona.”
Bullen fick ingen vidare trevlig avslutning på hans och Nästan Glas-Adams fö rsta
inflyttningsfest. Måndag den den 15 november klockan 12.53 berättade mr Bulle själv om
sina mindre trevliga minnen av den jobbiga natten:

” Jaha...vad ska man sä ga. Rå kade lite illa ut i lö rdags, tre anabolaanvä ndande
vaktgorillor gick loss på en liten bulle… Slä ngde upp honom mot vä ggen, tryckte ner
honom mot marken, satte knä t i ryggen så han inte fick luft, och nä r han bad att de
skulle lä tta lite på trycket blev det naturligtvis ä nnu hå rdare. Det gillade inte Bullens
syster som fö rsö kte undsä tta honom men å kte i backen med ett stukat finger, en rejä l
bula och ett antal skrapså r som fö ljd. Farbror polisen kom och lå ste in Bullen i en
cell. Man kan tro att det slutade dä r, men icke. Dagen efter, nä r Bullen få tt komma
hem, ringde en vaktgorilla och sa att hans byxor hade gå tt sö nder. Bullen fick då två
alternativ, antingen betala gorillans byxor eller bli anmä ld fö r vå ld mot tjä nsteman.
Helt jä vla skrattretande. Man å ker på stryk så in i helvete och till fö ljd få r det att man
blir anmä ld fö r vå ld mot tjä nsteman? Hur fan e allt funtat igentligen...
Knallen cup blev ingen brun succé . Lag 1 tog en poäng, och lag 2 blev poänglö st. Ä ven
veteranerna gö r bäst i att snabbt glö mma eländet. Noterbart dock att Gurra Risinger blev
historisk som fö rsta målskytt i det nya matchstället. Tisdagen innan turneringen (16/11) hade
dock Zamora gott hopp. Innan han vaknade ut sin drö m spådde han cuputgången så här i ett
inlägg från 15.26:

” Siktar fö rst på att bli bä ste må lvakt i Knallen cup. Och mest assist! Niklas tar hem
skytteligan med Johan som god två a. Bullen vinner utvisningsligan efter att fö rsö kt
brotta ner och gjort sö nder domarens byxor vid tre tillfä llen! Shilton blir utslä ngd frå n
hallen mest gå nger efter att ha konkurerat ut Knallenkiosken med ett eget litet
fö rsä ljningstä lle med bruna muffins! Bä ck hittar de inte fö rrä n tidig må ndag morgon
då han somnat i en mycket vä l gö md mathiss! Bullen kom och sy in mig på Psyk. Det
har gå tt sö nder nå got i hjä rnverksamheten hä r!”

Sagt om 25-årsfesten:
Tack fö r i går, Kabelvänner. Nu är det bara fyra år och 364 dagar kvar
till nästa jubileumsfest. Typ.
Erik Jullander

Härlig dag i går och tur med vädret hade vi oxå.
Magnus Felix

Festkommitté n: Lysande arrangemang gossar. Oerhö rt tacksam fö r allt
arbete ni lagt ner såatt vi kunde fåen såyster heldag. Tack allihopa!
Henric ”Shilton” Samuelsson
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Måndag morgon: Arbetskamrater rusar ystra omkring, ännu har inte
dagens/veckans slit bö rjat riktigt påallvar. Själv sitter jag med två
trumstockar till nedre extremiteter och fö rbannar vissa kablars oskarpa
sikte, som tvingade mig till konidtionskrävande ruscher fö r att hämta
fö rlupna bollar bakom mål. Men jag gjorde det sågärna. Jag var ju där vid
händelsen det kommer att pratas om som: Festen, Mö tet, Samlingen, De
bruna själarnas hemvist, med mera. Ord är ö verflö diga. Några siffror i
stället: 43 (år i livet), 25 (år med Kabel), ö ver 60 (kablar påfesten), 8 (ö l), 2
(allsånger av Lars M, balanserande påen brun (!) barnstol), 520 (kronor
som Karlsson-Lidberg satsade - helt riktigt - pålegendarisk kabel-trö ja), 30
(kronor som sidotecknad satsade påen rulle gråtejp - vakta väl, Uwe!), 50
(år kvar till 75-årsjubileet), 93 (egen ålder vid detta jubileum. Kö r vi
femminutersmatcher då, Malm?!) 17 (Dé va som)
Stefan ”Gordon Banks” Johansson

Tur att det var mer ö s i Bjö rbostugan i lö rdags än här i gästboken. Måste
tacka festkommiten fö r en väl genomfö rd fest. Go mat och dryck och roliga
lekar. Kul att se att vet's fortfarande kan hålla låda i världsklass!!! Längtar
redan tills nästa fest...
Magnus Henriksson

Vill ocksåpassa påatt tacka festkommitté n fö r ett kanonarrangemang!
Man får heller inte glö mma gubbarna i Kabelbandet som imponerade trots
småfö rberedelser. Ä r nyfiken påvilka som vann melodikryzzet och
tipspromenaden!? Antar att lag "Bruna Brassar" plockade hem dom
grenarna också...? Vi hade ett grymt Go i vårt lag! Gamle(?) Peder Westin
visade att nio års frånvaro från toppfotbollen inte gjort honom nämnvärt
sämre... Att K-J var målfarlig visste alla. Det visade han med eftertryck i
finalen. Tvåidentiska "tåpajjare" säkrade segern! "Gotland" och "Fille"
Skoglund var grymt stabila där bak. Micke Pfeil var väldigt alert och
offensiv(!) i målet.. "Kirurgen" dominerade med luriga djupledslö pningar.
Vi "a-lags junisar" verkade lite trö tta efter Norrmalmmatchen. Men vi
orkade ståupp och det räckte till vinst! Nästa gren blev en ny triumf fö r
"Bruna Brassar". Vi var grymt pricksäkra gick upp i ledning påstabila 19
poäng. När sedan lag "Räkorna" fick ett par felträffar och tvingade fram
fö rlängning i straffdramat visade vår head coach P.Westin
fingertoppskänsla. Han skickade fram rutinerade "Fille" Skoglund som
visade is-kyla och smällde upp bollen i klykan. Saken var klar! Stafetten
kantades av fusk och därfö r hamnade vi bara trea eller nåt… Längtar
redan till nästa jubileum!!! P. Westin tyckte att vi skulle ha samma lag på
30-års festen. Den idé n gillar jag!
Mikael ”Lasse” Martinsson
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Ställer mig i ledet av personer som hyllar festkommitté n. De har gjort en
underbar insats. Och likt de tvåjubileum jag tidigare varit med påblev det
här en dag att minnas länge. Fö r egen del rasade min kamera ihop redan
fö re festen. Jag efterlyser därmed bilder. Många bilder. Har du kort tar jag
gärna en kopia. Till sist är jag lite nyfiken påslogantävlingen. Vem hade
skrivit det vinnande bidraget? Varfö r vann inte Gotland? Och vad fanns
det fö r andra slogans? Gotlands superbidrag var fö r ö vrigt: "25 år utan sol
–Ä ndåbrunast i Sverige."
Johan Rydé n

Bockar och bugar hö gfullt infö r jubilé umskommité n! Tackar fö r ett
superbra arrangemang, det har ni inte gjort fö r sista gången... Kul fö r en
relativt "färsk" kabel att träffa de legendariska kablarna som tog sig till
jubilé et. Vilken härlig klubb man har snubblat in i. Inte alla klubbar som
kan stoltsera med ett band oxå. Gö tt åhö ra.
Daniel ”Bamse” Johansson

Jag vill ocksåvara med och tacka. Tack! Jubileumskommitté n ska ha en
hästastor eloge fö r slitet med festen. Det hela var redigt lyckat! Härmed vill
jag dra ett litet fjun till stacken och anmäla mig till
Avslutningsfestkommitté n. Sådet så.
”Raul” Olle Rydsjö

Tack alla kablar fö r en ofö rglö mlig kväll! Särskilt tack till mina kollegor i
kommitté n som gjorde en beundransvärd insats. Johan: jag har ca 140
bilder från festen pådatorn som jag kan bränna åt dig. Dessutom lyckades
jag fåmed ett cirka 20 sekunder långt videoklipp med ljud och allt från
inledningen av bandets tolkning av "Eye of the Tiger" samt ett kortare
klipp av Uwe och Pinnen utfö randes en boxningsinspirerad dans! Några
riktiga pärlor till kort utlovas bland annat några liggande kablar, taget på
småtimmarna... Affen, vet du vilka de bilderna kan fö reställa?
Henrik Malm

Tack fö r en grö mt minnnesvärd lö rdag (det man nu minns vill säga).
Strålande jobb av festkommitten. Shilton: jag tappade min mobil i Viskan i
lö rdags, dö k efter den dock åhämta upp den, men den fungerar inte, därav
har ja inte kunnat hö ra av mig, slår en signal imorgon. Gotti gotti alla
gamlingar me, riktigt goa gamla ras. Loppan: du välkommen på
studiebesö k till mitt jobb när du vill, du skulle nog känna dig som hemma...
näää… längtar redan till 30-årsfesten... moset e gott.
Mikael ”Bullen/Bulen” Aronsson
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Rö sten har pajat och njurarna är njurpaj, men tack ändå, igen. Och igen.
Bandet var bara fö r j-a bra och den där snorige lille Gånghesterkillen med
den stora basen blev raskt en speciell favorit. Det är givetvis Phil Lynott
som spö kar. Nehej påjkar, det var fö r himla skojigt. Gamla och nya och
halvgamla KABLAR. Vet inte vad som var i fulö len men det satte sig på
synen, fö rståndet mm. Glö mde bort att ringa Annchatrinälsklingenmin som
skulle hämta oss i staden. Nja, eller rättare sagt, jag fick inte igång de små
knapparna påmobilen. Å sen blev jag antastad av någon homofil vid
Grand och som tur var såfick vännen och räddaren i nö den, herr Platenik
sin kära Carolaäls....min att hämta oss och rädda oss hem (jag har dina
väskor här hemma i varje fall). Tack alla andra som jag har glö mt också.
Nu ser vi fram emot litet B-lagsmatcher, avslutning samt inte minst Herr
Ordfö randes grymma jubelskrift. Och när alla blåmärken läkt ut som
Kalles fällningar gav mig (fy va jag är glad att jag inte spelar i
motståndarlagen) såska vi nog snart bö rja inomhus. (Har vi anmält oss
Uwe/Johan?). Jag sammanfattar alla intryck från i lö rdags med att säga så
här BaMsE: Legendarisk i Kabel blir man mycket fortare nufö rtiden och
bra många i lö rdags är påriktigt god väg, du med. Och nu vet jag hur alla
nya ser ut, vad de heter i smeknamn, men inte vad de heter påriktigt. Men
vad gö r de´? Hur många vet till exempel att jag heter Lars-Brynolf på
riktigt? Visst är det en litet unik klubb vi har, eller hur?! Och ett sån´t
festagäng! Tack ska ni ha. Ps, jag undrar varfö r inte min slogan vann. Va
säger ni om "Bira, brudar och raka(de) kablar"?//sov gott kablar, de ä ni
värda.
Peter ”Affen” Magnusson

Jag vill oxåtacka alla kablar fö r en trevlig fest i lö rdags. Det var extra kul
att fåträffa alla gamla rävar som man bara har hö rt talas om. Speciellt
tack till kollegorna i kommitté n. Ni slet som djur...... nästan som
bäverhanar.
Joakim Pantzar

Vill oxåtacka fö r en underbart rolig fest! Var en ära att fåvara med och
hålla i den. Inget krångel och inget bråk. Fan vad underbart gäng detta är!
Hoppas att man kan träffa pådessa skö na lite äldre kablar lite oftare!
Tyvärr gjorde jag en miss och deltog i fotbollen fast jag var fö rkyld såjag
har blivit helt utslagen i dagarna tre.
Stefan ”Zamora” Persson

Starkt av mitt lag (Kabel) att komma tvåa efter bara en poäng av 50
mö jliga påstraffprickskjutningen. Fö r ö vrigt kan ju Gotlands lysande
sloganfö rslag användas på30-årströ jan. Någon klimatfö rändring lär ju inte
vara pågång. Finns det fler lysande slogansfö rslag som vi gick miste om?
Erik ”Julle” Jullander igen
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Vill passa påatt tacka alla kablar fö r en grym fest i lö rdags. Undrar om
det finns någon såhärlig ideé ll fö rening någonstans mer i Sverige. Jag tror
inte det. Fan vilka Goa Gubbar ni är. Femkampsresultatet presenterades ju
i lö rdags som dom flesta nog vet men fö r dom som inte kommer ihåg såblev
det: 1) Bruna Brassar, 2) Kabel, 3) Brown and Beauty, 4) Brun utan sol &
Räkorna, 6) Schö ö na Kablar. Musikkrysset vann: Brun utan sol. Struten
vann: Brown and Beauty. Fotbollen, straffarna & tipspromenaden vann:
Bruna Brassar.
Mikael ”Räka” Aronsson

Tänkte även jag stämma in i hyllningen av festarrangö rerna. Suveränt
jobb!
Gustav Jullander

En bö rjar repa sig från helgens batalj. Det var en sittning som går till
historien. Tack fö r allt gubbar.
Freddy Zielinski

Ä ven jag stämmer in i alla fö regående inlägg, jag hade (skit)-skoj och
bandet var suveränt, inklusive han den där Risinger. Kan även meddela att
jag i morgon firar ytterligare ett 25-årsjubileum. Har varit påBorås
Byggservice i 25 år... Hu vad gammal jag känner mig helt plö tsligt, får nog
tö mma alla slattarna i kväll. Fest igen.
Lars Persson igen

Ställer mig i hyllningsledet fö r lö rdagsroligheterna. Tack alla som bidrog
till en mycket trevlig dag, framfö rallt tack till mina kommitté vänner.
Kabelsammanhållningen är något utö ver det vanliga. Gö tt ä´de. Lars-Ivan.
Henrik ”Lars-Henrik-Magnus-Ivan” Å dahl

Vill ocksåtacka fö r en toppenfest... Verkligen askul... Jag drog alldeles fö r
tidigt.
Adam ”Glaslirarn” Rylander

Tack!! Vilken underbar tillställning!!! Det är ju inte utan att vi båda
hedersmedlemar är lite rö rda. Vi vill ocksårikta ett STORT tack till
festkommitten som har gjort ett kanon jobb. EN SAK är säker vi anmäler
oss redan nu till nästa jubileum 30års!!!!! Vi måste säga ett extra grattis till
Kabels nya generation pojkar. Att ni har fö rvaltat Kabelandan påett
underbart sätt. Vi är bergsäkra påatt visonen kommer att fö rvekligas och
Arenabygget kommer att starta senast 2028. Ett hett tips är att Borås
byggservice & LWM bygg sponsrar bardisken i arena puben, "NR80". Kö r
hårt vi ses 2009, fö rmodligen lite gråhårigare. /Hedermedlemarna
Peder Westin (och Lars ”Loppan” Magnusson)
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Fö rsta inlägget efter festen och dåmåste jag passa påatt tacka alla fö r i
lö rdags. Hade väldigt trevligt. Trö jan satt fint och påjobbet var de
imponerade ö ver det nostalgiska värdet i denna raritet.
Marcus Nilsson

Sagt om Kabelnews 10, juni 2004:
” Tack fö r ett underbart blad, men jag måste påpeka att 30 minuter i Blaget var minst 70, sådet så!… … Fö r att spinna vidare påvad Magnus
Andersson sa om fö rra numret: ” Får jag såmycket utrymme, trots att jag
varit med sålite. Dåmåste ni tycka om mig.” såhar jag en fråga: Å dahl är
omnämnd väldans lite, eller rättare sagt han har bara sitt namn med på
grund av ett citat. Betyder det att vi INTE tycker om honom?”
Stefan ”Zamora” Persson.

” Tackar ordfö rande fö r en skö n hängmatteläsning, och som du skriver i
Kabel News angående "brun finkultur" kan jag meddela att även over
there är den bruna färgen påframmarch. Vid mitt besö k i Bevery Hills på
Rodeo drive fick jag till min lycka se penningstinna shoppingkossor komma
ut ur en av affärerna med diverse olika bruna t-shirtar. Jag gick in fö r att
kolla, och en fjärdedel av affären var fylld med diverse bruna plagg. Ska vi
fö rlägga nästa styrelsemö te i LA och shoppa lite? Kan meddela att det sitter
ett Kabelmärke påen lyktstolpe påR-drive. SJ käre vän, jag har aldrig satt
mina läppar påen Tirnaveflaska. VILLA FRANKA heter den utsö kta
sportdrycken som även går att dricka ur en ej diskad stekpanna en
midsommardagsmorgon påTylö sands camping, fråga min vän Affen. Kan
med varm hand rekomendera ett besö k kvällstid i Las Vegas, det vore
något att tillägga i 25-årsvisionen att även fåett casino påRyda. Dåkan vi
sluta med bingolotter.”
Lars Persson.

” Hehehehehehehe, ja jävlar, du/ni har ö verträffat er själva. Vi talar seriö s
journalistik här. Och galonlakan går att använda även till glädjetårar! Var
hittar ni allt?”
Peter ”Affen” Magnusson

” Bra jobbat med senaste numret av Kabelnews. Kul att en gammal
institution hålls vid liv.”
Bjö rn Dahlbäck
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Andra minnesvärda citat sommaren/hö sten 2004:
” Bara tre timmar innan samling till en bortamatch i Madrid står vi utan
fullt lag, men det ordnar sig eftersom ett par veteraner ställer upp. Laget
spelar i trö jor med elva olika bruna nyanser, och naturligtvis samlas vi vid
McDonalds i Knalleland –eller vid BT.”
Tommy Larsson tänker hö gt om hur det kommer att se ut med Kabel Å ttio i Champions
League år 2028.

” Varfö r hade du inte talat om att ni skulle spela i Sjö marken? Och såfår
man läsa i tidningen att ni gick och vann.”
Zamoras pappa Lennart var inte nö jd med sin son efter Ledarcupen. När Kabel Å ttio
äntligen tog en titel var den stö rste supportern inte ens meddelad om att det fanns en
turnering.

” Finns det vatten här?”
Adam tittar in i duschrummet i ett av Lundbyhallens omklädningsrum. Där inne stod ett par
kablar och duschade, så svaret var…

” Kan vi inte turas om att ha telefonjour fö r Bullen när han behö ver någon
att prata med?”
Tommy Larsson appropå Bullens (och Bulens) många inläggssviter i gästboken.

” Ni är ju inga ledare. Ni är ett djävla pack!”
En domare i ledarcupen i Sjö marken skrädde inte på orden infö r en Kabelmatch. Själv var
tonårsdomaren knappast torr bakom ö ronen.

” Tyst, pepparkaksgubbar!”
En annan betydligt äldre domare i ledarcupen i Sjö marken gav svar på vår fråga om han inte
kunde blåsa i gång finalen. Han ville hellre stå och rö ka än dö ma fotboll.

” Varken Persson eller Affen var med, såvi hade ett ganska starkt lag!”
Räkan efter veteranernas fö rlust med 2– 1 mot Viskafors.

” Jodå, de är ganska snygga –men de är ju såsmå!”
Uwe om Kabels enda träningsoveraller – de från 1982.

” Den som nämner någon annan klubb än Kabel Å ttio här inne åker ut.”
Malm på sin egen lilla fest i september.

” Vimplar finns det ju redan! En bal kostar 7.95 påEkohallen och
klistermärkena har väl Uwe?”
Avdelningen dassrullar duger när Olle ger sig in i styrelsediskussionen om nya souvenirer.

” Gotti, gotti! Vi har ingen Totti. Och inte Italien heller! Tre matchers
avstängning blev det.”
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Zamora diktar i gästboken om Fransesco Spotti.

” Du, jag måste fåställa en fråga. Får man gult kort om man säger
pillesnopp?”
Magnus Henriksson till domaren efter bortamatchen mot Vänga.

” Skö nt att ni går nu!”
Gentlemannen Glas-Adam till några av de läckra brudar som Lasse Martinsson tagit med till
Adams och Bullens andra inflyttningsfest.

” Chanel 5...”
Lars Persson yrade efter att ha fått en klapp på axeln av en ung och sö t servitris.

” Nu blir väl Martin arvslö s?”
Lasse Schö ö n och Tobbe Lindkvist undrar hur familjen Rydé ns familjeråd kommer att ställa
sig till mellanbroderns ogiltiga frånvaro från Kabel Å ttios 25-årsfest.

” Jag har hö rt att Lasse Nilsson är påväg till Kabel Å ttio”
Aftonbladets Simon Bank på Fotbollsgalan i Stockholm.

” Vet ni om att jag gjorde tvåfrisparksmål mot Svenljunga i DM?”
Jodå. Det vet vi sedan nye Joan Ivarsson på Caffrey´s i somras upprepat samma mening
ungefär 100 gånger.

” Inom glas och ram kommer en axelbit av min t-shirt att sitta, det går bra
att lämna anbud redan nu dåden kommer att aktioneras ut på25årsjubileum… Går naturligtvis oavkortat till Kabels klubbkassa.”
Lars Persson dagen efter att han fått en klapp på axeln av en ung och sö t servitris.

” Laget bö rjar ta form, och det ser mycket lovande ut!”
Johan om vårt fö rsta damlag.

” Ajajaj, Kabels hemska period fortsätter, det vill säga resultatmässigt.
Aston Villafö rbannelsen vilar månne ö ver oss? Kanske skall vi gåtillbaka
till galonbollar och sockiplast?”
Affen funderar tidigt på hö stsäsongen ö ver om det är de nya Premier Leaguebollarnas fel att
klubben på fem fö rsö k inte vunnit en enda hö stmatch.

” Till min fasa, vem var med ombord om inte Bäck… Tror ni att han var
full och jobbig? Svar JA.”
Tommy Larssons jobb på Kielfärjan blev inte vad han tänkt sig.
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