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Det har blå st ljuv brun bris under 2005. Visst har det inträffat några klandervärda händelser –
såväl på planen som vid sidan av, dock inte så många och stora att det underbara helhetsintrycket
rubbas.
Lö rdagen den 8 januari drog orkanen Gudrun in ö ver landet från sydväst och spred skräck i de
syd- och västsvenska skogarna. Samma dag hade FC Kabel Å ttio fyra lag i tävlingsspel. Fyra lag
som spred mer eller mindre skräck i olika hallar.
Det handlade om två senior-, ett veteran- och ett damlag. Liten hade växt. FC Kabel Å ttio var
plö tsligt en klubb med stor verksamhet. Sedan krisen 2001 har många jobbat hårt och långsiktigt.
Belö ningen fö r allt slit har kommit i år.
Resten av fö rsäsongen var en enda lång fest. En fest som kulminerade i Avedö re leje i
Kö penhamns utkanter där vi hade ett härligt träningsläger under mitten av april.
Innan seriestart handlade det fotbollsmässigt mycket om zonfö rsvar. En satsning som till slut
givit oss ett effektivt fö rsvarsspel. Fast under en lång period var det många som svor i tysthet
varje gång zonfö rsvaret kom upp – och det var ofta.
Till premiären mot Frisco hade alla gjort läxan och sedan dess har vår defensiv bara blivit
bättre och bättre. Faktum är att vi släpper in färre mål än någonsin fö rr. Såväl A- som B-laget har
varit mycket svårforcerat.
Offensivt har vi inte varit lika effektiva. Trots det har vi totalt sett gjort mycket fina resultat på
planen. Inte minst squadra B och veteranlaget har imponerat stort.
Arbetet med att skapa ett eget spel fortsätter under hö sten, nu med att bygga anfallsspel.
Vid sidan av planen har vi haft god ordning på ekonomin och framfö r allt – som vanligt – haft kul
ihop. Sommartisdagarna med fotbollsgrillning på Sagavallen blev riktiga hö jdare.
En personlig hö jdpunkt var när jag äntligen kunde satta punkt fö r min megasatsning på att
skriva klubbens historia. Ä ven om allt alltid kan bli bättre är jag mycket nö jd med resultatet.
Har du inte kö pt jubileums-CD:n "Drygt 25 år med FC Kabel Å ttio" ännu är det hö g tid. Där
finns massor av godbitar från 1980 till och med våren 2005. Blott 50 kronor kostar verket, och
det garanteras mängder av leenden.
När det arbetet var klart gav jag mig på att sätta ihop Kabel News nummer 12. I och med att
2005 varit ett år fyllt av hö jdpunkter har det varit svårt att sålla. Många sidor blev det, hela 21
stycken faktiskt. Trevlig läsning.
Ordförande

Västkrö nikan

Den som söker –finner
alldeles för lite Kabel Å ttio
Gå in på sö kmotorn Google. Knacka ned ”Kabel Å ttio” – och du får 13 träffar med det
fullständiga namnet.
De var 13 runt bordet vid den sista nattvarden. Kabels trö ja nummer 13 bärs bara av ytterst få
utvalda: de utbrända, de utfestade, de utsatta.
Hur som helst. Tretton är fö r lite.
Kamrater! Målsättningen är klar. Var helst på jorden som en medborgare på Tellus slår in,
antingen: ”Kabel”, ”80”, ”10-20-30-40-50-60-70”, ”Mormor”, ”steker”, ”du”, ”sill”, ”nej”, ”jag”,
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”steker”, ”makrill”, ”brunt”, ”och”, ”vitt”, ”no”, ”shit”, ”Affen” – där, ja just där, skall en länk till
Kabel Å ttio finnas.
Malm – du lö ser detta!
Sedan går man naturligtvis in på hemsidan, och lö ser de posttraumatiska stressyndromen av ett
midsommarfirande med sol, istället fö r regn, genom att läsa referat från 1981 års matcher.
Det var tider det, som det heter när dåtidens jävligheter omvandlats till karaktärsdanande
erfarenheter. Vi fö rlorade då och då, noterar jag, men det värsta som kunde hända var väl Westins
(Peder, tidigare ordfö rande) små utbrott. Nu läser jag att dessa skärmytslingar också lockar kablar
årgång 2005.
Ordfö rande Rydé n tar hetsiga bruntrö jor i ö ronen och, visst, inte en Kabeluppställning utan
temperament. Men, gubbar, håll inne med korten!
Annars hoppas jag att klubben nu lö ser ö vergångarna under Silly Season med alla sedlar på
borden.
De blåvitas kreativa lö sning av Ijeh-kö pet, kan ju fö r sjutton bilda skola.
Vi låter Fredrik Berglund komma hem till Rydafältet, genom att teckna optioner i den framtida
fö rsäljningen av Kabel Arena till fiskemagnaten Bjö rn-Alf Magnusson (Affens son – om 25 år
storägare till rederiet Brown Brewery/Bruna bryggeriet) som låter en Kabeldriven ångare på
Viskan locka penningstinna gäster från den arabiska halvö n att segla från Ö resjö in till Borås med
bar, bärs, brudar och bruna matchbiljetter.
Min plan från fö rra året, att minska matchvikten till Maradonas (efter hälsohemsbesö ket) är
planenlig.
Jag beräknar touchdown till någon timma innan avspark i VM-finalen mellan Kabel och
Brasilien år 2006.
Fö r ni har väl hö rt ryktet… ?
Ronaldinho satt hemma och surfade i Barcelona, när han stö tte på uttrycket ”De bruna
brassarna”. Oerhö rt nyfiken kollade han upp Kabel, och nu är planen att gö ra en kupp. Med
Brasse Brännströ m som pausunderhållning på finalarenan, blir den totala upplevelsen ett faktum.
Ligg i hårdträning gubbar.
Vi får bara den här chansen!
SJ –på det bruna spå ret
Å ret inleddes i den bruna jämlikhetens tecken. Sö ndagen den 2 januari hade vi en välbesö kt
inomhusträning med både brassar och bö nor närvarande.
Sex dagar senare – lö rdagen den 8 januari – hade klubben fyra lag i tävlingsspel under samma
dag. Det var just den dagen orkanen Gudrun spred skräck ö ver stora delar av sö dra Sverige.
Precis en vecka senare – den 15 januari – var det storm i Mariedalsstugan. Bullen och
Micke Bäck var då nämligen med Karl Fabios hjälp arrangö rer fö r en mixad Kabelfest. Bö nor
och brassar skulle lära känna varandra. Trevligt var det.
På programmet stod bland annat en femkamp. En av grenarna var en omtalad version av Hela
havet stormar.
Henriksson samt arrangö rerna Bäck och Bullen såg till att det stormade rejält under den leken.
Inte minst finalen mellan Bäck och H-son blev rejält stormig – det handlade definitivt mer om
brottning än om lek.
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I januari emigrerade Micke Bäck till Norrland och Umeå. Det blev en kort emigration.
Till träningsmatchen i Hyssna på långfredagen (den 25 mars) dö k han plö tsligt upp igen. Han
sa att han hö ll på att flytta, men skulle komma direkt – lagom till matchstart.
Fö rst trodde kablarna att vänsterbacken var hemma på tillfälligt besö k, och hjälpte någon
kompis med flyttlasset.
När Bäck dö k upp – lagom till andra halvlek – visade det sig dock att det var han själv som
redan efter två månader vände hemåt.
– De har inga jobb – bara snö , var hans fö rklaring till varfö r han bytte Umeå mot Borås redan
efter två månader.
Lö rdagen den 5 februari hade Shilton Nö rdfest hemma på Bergsbo. Tvärs ö ver gatan hade Jocke
Pantzar inflyttningsfest. Det var gott om närvarande kablar på båda ställen.
Infö r festerna hade Jocke och Shilton pratat om att genomfö ra någon form av festutbyte under
kvällen. Jocke verkade dock inte speciellt intresserad av att hö ra av sig, vilket fick Shiltons gäster
att reagera. Och smida lö mska planer. Kring 23.00 inledde de sin aktion: Operation Brun
Pantzarstormning.
Ordfö rande Rydé n, Karl Fabio med dam, Raul Olle, Shilton, Peter Larsson och Bullen smö g
upp fö r trappan, och under bruna tillrop (10, 20 och så vidare) stormade de rakt in på en mycket
tyst och städad tillställning.
Gästerna hos B-lagsgeneral Pantzar häpnade ö ver besö ket. Pantzarfesten blåste hastigt upp
från absolut vindstilla till halv storm. Bamse och Zamora verkade roade av sina något
ö verfö rfriskade lagkamraters ankomst. Flera andra Pantzargäster var däremot närmast
vettskrämda och flydde ut i kö ket.
I vardagsrummet sjö ngs det, ramlades och dracks under en händelserik halvtimme. Oavsett
vad alla tyckte om de våldgästande kablarna lär samtliga närvarande minnas Jockes
inflyttningsfest...
Så gat genrep. Under fö rsäsongen handlade nästan alla träningspass om att lära ut
zonfö rsvar. Johan hö ll i träningarna och utan att vara med på speciellt många matcher upplevde
att spelarna lärde sig mer och mer fö r varje match.
Det byggde han bland annat på att vi gjorde en mycket bra defensiv insats på träningslägret
mot Upplandsgänget Håbo FF.
Den matchen visade sig dock inte vara representativ. Och när elva kablar gjorde en genomusel
insats borta mot Viskafors i genrepet fick Johan ett spel.
Han lämnade Svanehov utan att säga ett ord. I gästboken bjö d han däremot på ord och inga
visor. Det sågades av sällan skådat slag.
Under en knapp vecka diskuterades zonfö rsvaret ingående i klubben. Många undrade om det
skulle bli fågel eller fisk. I seriepremiären mot Frisco var Mackan fö rberedd på att kliva ner som
libero – om zonen skulle misslyckas.
Mackan behö vde aldrig kliva tillbaka. Plö tsligt satt fö rsvarsspelet 100-procentigt, och jublet
efter 3– 0-segern visste inga gränser.
Efter den dagen har vi inte ens funderat på att ändra tillbaka till markeringsspel.
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En sugen pokerspelare bjö d på årets aprilskämt. Eller var det allvar?
Hur som helst ringde Borås egen pokerstjärna Mattias Andersson upp ordfö rande Rydé n
fredagen den 1 april och frågade om han fick komma och träna med de bruna brassarna.
Ja, han snackade hur mycket som helst. Han snackade så mycket skit och ställde så konstiga
frågor att Johan fö rst var ö vertygad om att det handlade om ett skämt. Han sa bland annat
fö ljande:
– Jag har aldrig spelat fotboll, mer än med lite kompisar när jag bodde i Uppsala. Men nu är
jag riktigt sugen att satsa rejält. Jag vill spela varje dag. Fotboll och poker är mitt liv. Vad
behö ver man fö r utrustning? Måste man ha fotbollsskor? Jaha, då får jag kö pa benskydd. Går det
att träna med vanliga shorts och t-shirts?
Något "april, april" sa däremot aldrig pokerstjärnan, och han dö k upp som åskådare till
matchen mot Mariedal C på Broplan lö rdagen den 2 april. Där upprepade han mantrat om hur
sugen han var gång på gång till alla närvarande.
Han var så sugen att han även kom och tränade inomhusfotboll i Lundbyhallen sö ndagen den
3 april. Där var han något vilsen, och efter träningen fö rsö kte han locka med kablarna på
pokerträning. Ingen nappade, och sedan dess har inget pokerproffs synts till på någon
Kabelträning. Ä ven om ett antal av lägerresenärerna gjorde anspråk på att kalla sig just
pokerproffs...
Islossning på Burger King. Träningslägret i Avedö re leje, som låg i
Kö penhamnsstadsdelen Hvidovre, blev en riktig hö jdare.
Vädret och planerna var kanonbra. Dessutom var det nära in till centrala Kö penhamn.
Festsugna kablar fö rsatte inte chansen att redan fö rsta dagen – fredagen den 15 april – ge sig
ner till Rådhusplatsen och roa sig. Efter besö k på The Old English Pub och Rosie McGees skulle
ett tiotal man resa hem vid tvåtiden. På väg mot centralstationen utropade plö tsligt Olle:
– Titta, där sitter ju Kalle!
Jodå. Inne på Burger King vid Rådhusplatsen satt en aspackad Karl-Fabio Å kerströ m och
spottade is.
Han hade kommit ifrån sina lagkompisar inne på Rosie McGees. Fö r att gå upp på andra våning
där var man tvungen att hänga in sin jacka i garderoben. Trots att de var väl skyltat till aktuell
garderob hade Kalle inte hittat den. Efter ett tags letande gav han sig ensam ut i
Kö penhamnsnatten – utan att veta var han bodde.
Det kunde ha blivit en lång natt i Kö penhamn fö r Kaiser Fabio...
Väl tillbaka i Avedö re lejes filmby natten mellan fredag och lö rdag fick något berusade kablar en
snilleblixt.
Bara 30-40 meter från vår fö rläggning stod en pansarvagn uppställd som kuliss. Nu tänkte
flera till: "Varfö r inte posera på den – nakna".
Johan greppade Kalles kamera och fotade när Bäck, Bullen, Lien, Kaiser Fabio, Stellan Stolt
och Foppa Asplund besteg stridsvagnen och poserade iklädda ytterst lite kläder. Vissa visade allt.
Det var helt enkelt en brun nakenchock.
När Kalle lämnade alla sina lägerbilder till webmaster Malm fö r publicering på hemsidan
vågade den senare inte lägga ut bilderna.
– Det kan ju klassas som bö gporr, och vår hemsida kan användas i mer tveksamma
sammanhang, fö rklarade vår webmaster.
Att Kalle hade täckt ö ver alla nakna kö nsorgan med ett välkänt, brunt utedass räckte inte.
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Shilton var definitivt lite sugen under träningslägret. Och då inte bara på amerikanska Amber
under den heta lö rdagskvällen.
Vår engelska ex-landslagsmålvakt visade sig vara sugen redan på nedresan. Han åkte i Liens
vrålåk tillsammans med fö raren, Bäck och Bullen. De stö tte på ett par sö ta damer i en rö d Fiesta
på motorvägen genom Halland och Skåne.
Vid ett stopp i Landskronatrakten fick Shilton syn på en parkerad rö d Fiesta, som han trodde
var damernas. Han skrev sitt mobilnummer och frågan "Sugen?" på ett A4-blad och placerade
under ena vindrutetorkaren.
Det blev ett framgångsrecept, fö r visst var det en sugen Fiestaförare.
HAN ringde redan på eftermiddagen och fö rsö kte få till en date. Sedan fö ljde han upp med att
kontakta Shilton både dagen efter och ytterligare ett par gånger efter lägerhelgen.
Otur. Det var fel Fiesta...

Fyra lag samma dag. Lö rdag 8 januari 2005 – det är definitvit ett datum att minnas.
Då hade alltså FC Kabel Å ttio fö r fö rsta gången fyra lag i tävlingsspel. Bö norna var fö rst ut i
arla morgonstund i Sjö bohallen. Två segrar, två fö rluster och ett drö mmål i krysset blev deras
facit.
Veteranerna spelade i Mö lndal, men misslyckades totalt. Det gjorde även A-laget ute i Skene.
Innan dess tog sig däremot B-laget vidare i Team Sportia cup – en makalö st bra insats. Just
squadra B var därmed det enda laget som fick spela vidare även på sö ndagen.

Ett av årets stora glädjeämnen har varit träningsnärvaron. Vi sommaruppehållet låg snittet på fina
16.6 (träningslägret ej inräknat), och under hö stupptakten har det snittet hö jts ytterligare.
Det har svängt om Kabel Å ttio på många sätt. Fast träningsnärvaron har i stora drag
varit ganska stabil. Oftast har vi legat på 12-22 man.
Flest var vi den 17 maj, då hela 28 man sö kte sig till Rydas gräsplaner.
En period i mitten av april noterades dock en märklig svängning. Torsdagen den 14 april kom
bara sex man till Rydas grusplan. Att det regnade och att det var avresa till Kö penhamn dagen
efter bidrog säkert till den svaga närvaron.
Inte desto mindre var det en skräll att de båda fö ljande träningarna båda bjö d på fantastiska 27
man. Fö r såväl tisdagen den 19 april (grus) och tisdagen den 26 april (gräspremiär) kom 27
träningsvilliga kablar. Det svänger fort.

Som vanligt har det varit lite si och så med betalningen av till exempel bingolottoskulder under
året. Styrelsen valde därfö r att sätta ett slutdatum i mitten av juni. De som inte hade betalat senast
den 12 juni skull inte få vara med och spela matcher innan skulderna var reglerade.
En som inte klarade av att gö ra sig skuldfri tills dess var Lien. Han hade då stått utanfö r laget i
ungefär en månad eftersom han hade uteblivit från två matcher under våren utan att meddela
frånvaro. Nu var han på väg ur laget igen.
Han räddades dock av två riktiga kompisar. Micke Martinsson och Bullen lånade
nämligen ut 700 kronor, som de satte in på Kabels konto. Därmed räddade de båda kvar Lien i Alaget.
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Under många år var det alltid materialproblem infö r varje säsong. Samtliga Kabelspelare hade
nämligen ansvar fö r sina egna shorts och strumpor ända fram till säsongen 2000.
Innan dess var det inte sällsynt att kablarna kom till spel med fyra-fem olika färger på
strumporna under fö rsäsongen.
Mot Håbo på träningslägret var de problemen tillbaka. De bruna strumporna hade separerats
från byxor och trö jor, och råkade bli kvar på Johans rum på fö rläggningen. Eftersom matchen
spelades en timmes bilresa därifrån gick det inte att vända och hämta dem.
Vi fick skramla träningsstrumpor, och dessutom låna tre par av motståndarna Håbo. Till slut
kom vi till spel med en härligt färgglad uppsättning strumpor.
Vid en Håbofrispark i andra halvlek ställde Zamora upp en femmannamur, där samtliga
spelare hade olika färger på sina strumpor. Det var grö na, rö da, lila, vita och bruna. En riktig
regnbå gsmur.
I klubbens barndom var FC Kabel Å ttio en av stadens allra bästa innebandyklubbar. Lö rdagen
den 19 mars å terstod plastklubbssektionen tillfälligt.
I en korpturnering i Lundbyhallen ställde nämligen kablarna upp. Tanken var fö rst att vi skulle
komma till spel med ett riktigt slagkraftigt lag med Niklas, Mackan och Bullen som fixstjärnor.
Under ett par träningar såg det ganska hyfsat ut.
Men sjukdomar kom emellan. Den enda av stjärnorna som tog sig ut på planen var Bullen –
och han hade feber och stod därfö r mest still.
Ett lag med Shilton i mål och Ville, Micke J, Olle, H-son, Julle, Lasse, Felix, ordfö rande och
Karl Fabio som utespelare var riktigt uselt i bö rjan, men spelade upp sig och gjorde en riktigt
hyfsad kvartsfinal – där vi dock fö ll mot BSIF med uddamålet.
Kanske får innebandyn en ny chans till vintern?
Henric "Shilton" Samuelsson har varit en frisk fläkt i klubbledningen. Han har varit så
hängiven och offervillig att det nästan gått till ö verdrift.
När Shilton stod som värd fö r styrelsemö tet i slutet av juli bjö ds de närvarande på ett påkostat
fika med bland annat två tårtor. Han nö jde sig dock inte med det, utan fick dåligt samvete fö r att
han skulle behö va åka utomlands och arbeta mitt under tävlingssäsong.
Därfö r valde han att gå in med 400 kronor som matchsponsor fö r en match som kompensation.
Visst är det så att all sponsring är välkommen, men folk som går in med själ och hjärta i
fö reningen behö ver absolut inte känna dåligt samvete fö r att de måste prioritera sitt arbete
framfö r fotbollen ibland.
Å tta man har delat på ansvaret fö r uttagningen av squadra B det här året. Systemet har funkat bra.
I premiären var det Kaiser Karl-Fabio och Shilton som hade ansvaret.
Vid den sista träningen infö r den matchen (den 26 april) visade sig manager Å kerströ m inte
vara speciellt påläst.
I sin ledardebut – Skoj och ploj i Ö verlida i vintras räknas inte – visade det sig att vi hade en
coach utan koll. Han visste varker när premiären skulle spelas, eller vilka den var mot.
Sedan gick han dessutom och fö rlade sin lapp med kallade spelare vid två tillfällen. Trots det
blev det succé fö r kommando Å kerströ m/Shilton. De kom undan sina tre vårmatcher med två
segrar och en oavgjord. Dessutom fick de massor av berö m fö r att de fixade näringstillskott och
prisade bäste spelare.
Bra jobbat – till slut...
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Micke Bäck – och i viss mån även Bullen – ställde till med tidernas bruna fylleskandal
torsdagen den 26 maj.
De båda kom direkt från Shiltons stuga där de hade firat lillalö rdag dagen fö re. De hade även
fortsatt att fira under torsdagen, och var därmed laddade med mer än bara vanligt kranvatten när
de kom till Ryda fö r att träna.
Bäck var mest välfylld och hö ll sig fö rst vid sidan. I bö rjan av träningen kom han ut, inlindad i
ett täcke och lade sig vid D-planen – där kablarna hö ll till den här gången. Det tog inte många
sekunder innan en nästan lika fylld Bulle upptäckte att kompisen var näck under täcket. Något
som ledde till lite jakt.
Det lugnade sedan ner sig ett tag, men efter drygt halva träningen kom han ut ombytt – iklädd
prylar han hade hittat i Zambialådan – och skulle vara med. Under det avslutade spelet tacklade
han bryskt ner Julle – som spelade i samma lag. Julle kunde inte fortsätta…
Efteråt var flera av lagkamraterna mycket bestö rta – och fö rdö mande – ö ver att folk kommer
fulla till träningen. Drygt en månad senare gjorde en annan fylleincident att de båda kompisarna
tog ett avbrott i sin vänskap – men det är en annan historia.

Fö rsäsongen präglades alltså fotbollsmässigt av att vi tränade in ett fö rsvarsspel som byggde på
zoner istället fö r markering.
Johan byggde det nya fö rsvaret på en rak backlinje, som inte skulle ta några risker utan falla
hemåt när motståndarna anfö ll i djupled. Offsidefällor var förbjudna.
Det nya tänkandet var inte helt lätt att lära in fö r alla.
Till och med i genrepet mot Viskafors fö rsö kte backlinjen gång på gång ställa sina
motståndare offside.
Kalle Å kerströ m var allra mest vilsen. Vid ett tillfälle sprang samtliga spelare mot vårt mål –
nästan. Plö tsligt mö tte de Kalle, som hade varit sistagubbe, men nu tog sig en tur upp mot
mittlinjen fö r att se sig om. Där tog han en rejäl sväng under tiden Viskafors var mycket nära att
gö ra mål.
– Plö tsligt kom han springande – åt fel hål, sa Malm fö rvånat efteråt.
Det var inte så lite Mr Beankänsla ö ver den offsidefällan... Vi lärde oss dock mycket av
debaclet på Svanehov. Sedan dess har offsidefällorna gått att räkna på ena handens tumme.

Tisdagen den 19 april klev 27 träningssugna kablar ut på Rydas stenhårda och icke sladdade
grusplan. Vi gjorde det trots att Elfsborgs ungdomssektion, och IF Knallen gick ut på gräset.
Orsaken var ett kommunalt kaos av sällan skå dat slag.
Den 17 april hade Johan klagat hos Tommy Pargren på Turist- och Fritidskontoret ö ver att
Rydas grusplan inte hade varit sladdad på två veckor. Dagen efter beslö t samma kontor att ö ppna
gräsplanerna, en vecka tidigare än de brukar.
Problemet var att det budskapet inte nådde ut varken till berö rda klubbar eller de vaktmästare
som har Ryda som ansvarsområde. När vi ringde och kollade med kvällsvaktmästaren Jens hade
han ingen aning om något.
Vi valde därfö r att gå ut på gruset. Vi hade ju gnällt så mycket på kommunen tidigare. Och om
vi inte fö rgår med gott exempel och fö ljer de intstruktioner vi få är det ju svårt att fortsätta klaga.
Dagen efter visade det sig alltså att vi borde ha tränat på gräs. Kul.
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Freddys må lfyrverkeri. Vissa spelare är mer ofarliga än de andra. Freddy Zielinski har
inte gjort ett enda mål på drygt 50 seriematcher i A-laget.
Ute i Team Sportia cup i Arenahallen i Skene i våras var dock Freddy Z glö dhet. Han smällde
in mål efter mål. Fyra i gruppspelet och ytterligare ett i slutspelet – flera på frisparkar – smällde
Gånghestersonen in. Det var helt enkelt en sällsynt oväntad skyttekung som skö t det bruna
andralaget till en delad niondeplats i cupen.
Nu väntar vi bara på att han får samma islossning i division VI.
H-son blev illa serverad. Under nästan tio år har styrelsen planerat en egen fest. Det har
pratats om resor, bubbelpool på Plaza och gud vet vad allt.
I slutet av februari blev sammankomsten äntligen av. Det blev bowling på Katrinedal, middag
på Babbel och mycket samvaro.
H-son bjö d på kvällens skandal då han fö rolämpade den virriga servitrisen så mycket att
kablarna blev utkastade från Babbel. I bowlingen visade Affen att gammal är äldst. Han slog till
med fina 361 poäng ö ver två serier.
Gurras urladdande sömn. Få sover så mycket och djupt som Gurra Risinger. Vid
upprepade träningar har han dykt upp ett par minuter fö r sent eftersom han åkt hem och sovit sin
skö nhetssö mn efter jobbet.
Infö r GIF-matchen i våras somnade Gurra redan i bilen. Och han sov så länge att bilbatteriet
tö mdes. Sent omsider kom Gurra till Ryda efter att grannen hade fått hjälpa till och starta bilen
med hjälp av startkablar.
– Du är ju sanslö s. Du borde inte få gå ut utan vårdare, kommenterade Bäck när Gurra
berättade historien i omklädningsrummet.
I matchen var Gurra däremot inte trö tt. Tvärtom hade vilan gjort honom piggare än på länge. I
en tuff match räddade han vår poäng genom att gö ra ett mål och ett assist.
Vid 2004 års Kabelgala utgick specialpriser till Gurra fö r årets uppkast och Rasmus/Olle fö r årets
kuk. Samma priser kan delas ut även i år. Vi talar nämligen om favoriter i repris.
Det fö rsta uppkastet stod Shilton fö r redan efter sin fö rsta uteträning i våras. Klockan 23.18
skickade han fö ljande sms till Johan:
”Go träning i dag, men ska man kunna rö ra sig efteråt? Det kan inte jag. Tror att jag redan
aspirerar på ett av årets priser, la en go pizza när jag klev ur bilen hemma. Fast det var ju tio
minuter efter träningen, och då kanske det inte räknas?”
Shilton har sedan fått konkurrens även av Bäck som kastade upp under halva andra halvlek
under bortamö tet med GIF. Dessutom har Gurra flera gånger aviserat att han varit och balanserat
på pizzagränsen.
Ä ven vad gäller årets kuk finns det kandidater i år. Å klagare Tilly fixade sitt andra gula kort
mot GIF B genom att bjuda på ett verbalt kö nsord.
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Gamle Stefan Johansson briljerar i varje nummer av Kabel News med intressanta och välskrivna
västkrö nikor. Den gode gammelkabeln krö nikerar även i en lokal gratisblaska. Där har han
stuckit ut sin vassa haka rejält.
Redan under Elfsborgs extremt usla allsvenska upptakt lovade nämligen Johansson att simma
100 meter naken i Viskan om Elfsborg INTE vinner SM-guld.
Vi snackar vå gat löfte – eller snarare hot… Kabel News ansö ker nu om ensamrätt till
bevakningen av den kalla simturen.
Fö rsta natten spottade han is. Den andra blev Kalle-Fabio utlå st vid lägret i Avedö re leje.
Kalle delade rum med Foppa Asplund och Stellan Stolt. Den fö rsta natten hade Lien, Bäck och
Bullen tagit takvägen och klättrat in i Kalles/Foppas/Stellans rum genom ett ö ppet fö nster. Det
gjorde att trion inte fick så mycket sö mn som de tänkt sig.
Den andra kvällen valde de därfö r att stänga fö nstret och låsa rejält. Dessutom var det så att
bara två man per rum var utrustade med nyckel.
När Kalle kom hem hade han ingen nyckel. Stellan och Foppa låg dessutom redan och sov
djupt i ett vällåst rum. Kalle råkade vara rejält pissenö dig. När inte Stellan och Foppa hö rde
Kalles dunkningar på dö rren valde den senare att gå ut och kissa.
Det var ett ytterst dumt val. Han hade nämligen inte heller nyckel till ytterdö rren. Dessutom
var han endast iklädd kortärmat, och temperaturen utomhus var en bit under tio grader i
aprilnatten. Under närmare två timmar stod Kalle ute i kylan och ropade och dunkade på fö nster
utan att någon ö ppnade.
Det kostar på att lättklädd gå ut och pissa utan nyckel…
I bö rjan av året trodde alla att Adam ”Glaslirarn” Rylander skulle spela i brun dress även under
2005. I slutet av januari leddes dock Glas in på fel väg och valde att återvända till Lockryd.
Han fö rklarade klubbytet med att han ville spela i femman, och att vi hade haft så dålig
närvaro på våra träningar under hö sten.
Den gode brevbäraren blev därmed en av få medlemmar i den exklusiva klubben av spelare
som lämnat FCKÅ fö r en annan lokal fö rening. I den klubben finns även KJ, Greve Bané r,
Magnus Andersson, Micke Pfeil och Kortis. Noterbart är att de tre fö rstnämnda tog sitt fö rnuft till
fånga och återvände redan efter en säsong.
Adams ö vergång blev dock inte vad han hade tänkt sig. Medan Lockryd hade fem-sju man på
sina vårträningar snittade Kabel på drygt 13. Det verkade dock ha gått prestige i klubbytet, fö r
när Lockryd lämnade wo till en match och hotades av uteslutning snackade Glas om att gå ö ver
till – Norrmalm!!!
Lockryd fick spela vidare, men sista veckan i juni såg Adams karriär ut att vara ö ver. På
uppvärmningen infö r en match var hans puls uppe på 270 slag i minuten. Efter närmare tre
veckor på sjukhus fick han en pulsmätare inopererad, och han skall kunna idrotta även
fortsättningsvis.
Trots att han ö vergav oss, har obetalda skulder på närmare 1000 kronor och funderade på att
gå till Norrmalm slår våra hjärtan fortfarande fö r vår fö re detta glaslirare. Allt enligt devisen: ”En
gång Kabel – alltid Kabel”. När Glas kom hem från lasarettet uppvaktade FC Kabel Å ttio (genom
Shilton och Karl-Fabio) honom. Han fick ett plommonträd och ett brunt medlemskort. Han får
dessutom gärna komma tillbaka – och betala sina skulder…

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

Sällan har FC Kabel Å ttio haft en så bred trupp, och med så många spelare som kandiderar om en
A-lagsplats. Lagledningen har verkligen ställts infö r delikata uppgifter när de tagit ut laget.
Ett par uttagningar ifrå gasattes mycket hö gljutt. Fö r att lugna uppretade känslor
kallade styrelsen till ett spelarmö te i bö rjan av juni, där luften rensades.
Sedan dess har det varit lugnt, även om konkurrensen ö kat ytterligare om platserna då vi fått
ett par fina nytillskott under säsongen. Hur som helst är det skö nt att det blivit lugnare klimat i
fö reningen. Ett kamratgäng mår inte bra av att det blir fö r mycket skyttegravsstrid mellan olika
fraktioner.
Fö rsäsongens stö rsta provokation inom den lokala fotbollen stod Wästerhovs ordfö rande
Gö ran Lohne fö r när han i BT:s fotbollsbilaga uttalade fö ljande målsättning fö r säsongen 2005:
”Vi skall krossa Knallen och fö rnedra Kabel Å ttio.”
Dagen efter att vi på ett mycket onö digt och snö pligt sätt fått stryk av Hovet med 2– 0 i våras
damp fö ljande mejl ner i ordfö rande Rydé ns mejlbox:
” Att vakna i Sveriges huvudstad, tillika en av vä rldens vackraste huvudstä der, brukar oftast
vara trafikbuller, seg efter nattens övningar och alldeles för mycket att göra.
Men denna dag vaknar man genom att det kommer meddelande i telefonen. Kanske ett av de
ljuvligaste meddelanden som kommit till mig påmycket, mycket lä nge.
2– 0 mot Kabel Å ttio ! Dom bruna brassarna förnedrade av Die rote teufeln !
Eller som vi numera kommer att anvä nda oss av i annonserna – Kungarna av Ryda!
Å rets måslsä ttning – Krossa Knallen och Förnedra Kabel har infriats.
Sä rskilt med tanke påatt er målvakt gjorde vad han skulle för pengarna nä r han klackade ut
bollen till Jonas Carlberg hos oss!
Det var en bra investering anser jag!
Ha en riktigt bra dag Johan.
Mvh
Göran Leendet Lohne”
En av hö stens huvudmål fö r den bruna sekten blir således att få bort leendet från Lohnes
läppar. Ett bra sätt att gö ra det är att ta gruvlig revansch på de rö da djävlarna sö ndagen den 25
september.
Saxat ut gästboken.
Under våren har godbitarna avlö st varandra i gästboken. Många roliga inlägg har det blivit.
Här är ett axplock:
Nästan två veckor efter Kabelfesten i Mariedalsstugan utmanade den minsta bö nan – Elin Kerola
– en av de stö rre brassarna – Bullen. Flera blandade sig i utmaningen. Så här gick den täta
ordväxlingen till:
Elin Torsdag den 27 januari 2005 23.04:
” Bä ttre sent ä n aldrig: 1000-tack för festen den 15:e!! riktigt trevligt! Vad hä nder med bönorna i
framtiden? Citatmannen, du har missat de bä sta av de bä sta: YRROL!Se den och lä r... Bä ck: ha
det såhimla gött dä ruppe! Bullen: ska vi slåss om saken??... =) för övrigt röstar jag för att stolleken á la Kabel-fest-i-januari, blir OS-gren 2008, givetvis med Bä ck och Magnus i huvudrollen.
Over and out.”
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Bullen Torsdag den 27 januari 2005 23.07:
” Elin: eehh.. va e de vi ska slåss om???har ja gjort nåt dumt nu igen!!!”
Elin Torsdag den 27 januari 2005 23.28:
” Bullen: =) hmm...tycker inte riktigt att vi blev klara med varandra senast, du spottade faktiskt
vin påmig... Till råga påallt var det mitt eget vin, som du tillvaratog... =) men, låt oss dra ett
streck över detta och slåss nä sta gång.”
Bullen Fredag den 28 januari 2005 0.10:
” Elin: en styck fíght bestä lld alltså... Kanon. Sä g tid åplats bara :)”
H-son Fredag den 28 januari 2005 11.43:
” Det kommer bli en lä tt match, Elin. Bullen ä r kä nslig och nä r du trycker till han i mellangä rdet
går backventilen. Matchen ä r över på12 sekunder. 100 kr påElin !!!”
Caroline Fredag den 28 januari 2005 11.59:
” Nä r ä r nä sta fest?? Jag vill ocksåspotta vin påElin och leka lekar :-) Jag sä tter också100
spä nn påElin - såg vad hon gick för pånyårsafton ;-).

Kommentarer kring vinterns hårda festande, med Bullens och Glas-Adams båda inflyttningsfester
som kulmen, pågick under hela våren. Här är det signaturen Laukkinen som den 2 februari
2005 16.46 kom med fö ljande inlägg:
” Jo senare,fy fan. Jak por ranne med Pullen (2:a vån) med en sä ferhund och ristall-lampa.
Lura pålite sån kareokesångar påparty lite, discokola. Jak kan ta hunden met.”
Henrik Å dahl var en sällsynt gäst på vinterns inomhusträningar. Han flyttade – och fö rlovade
sig – i stället. Onsdagen den 2 februari 2005 18.59 tackade han fö r ett flertal grattisinlägg,
samtidigt som han delade ut en passning till Glas-Adam som hade valt att lämna FC Kabel Å ttio:
” Tackar allra hjä rtligaste för alla gratifikationer från den bruna sekten! Siktar nu stenhårt på
ytterliggare en comeback inom fotbollen, vilken förhoppningsvis sker påsöndag i Lundbyhallen!
Kanske kan man fåcomebackpriset 2005! Vad ä r det man sä ger: "Att komma tillbaka brukar ju
vara det svåraste"! Adam, jag både saknar och inte saknar dig! Som spelare sjä lvklart! Som
kamrat tveksamt... LYCKA TILL!!!”

Mackan berättade i februari att han skulle bli pappa. Det fö ranledde kablarna att hjälpa till att
spåna namnfö rslag till den lilla/lille. Raoul Olle stod fö r ett par.
” Karlakarl, visst vore helgrymma Ane Brun en finfin hedermedlem i Kabel! Varför inte Foxy
Brown? Eller Bruno K Ö jer? Ane han ä r bra! Han ä r jä ttebra, han ä r oootroligt bra!” (Onsdag
den 2 februari 2005 19.51)
” Fler namnförslag till Svampmackans avkomma: Karl-Johan, Kantar-Ellen, Champin-Jonas.
Ja det var vad jag har funderat ihop idag.” (Torsdag den 3 februari 2005 18.54)
Det festade friskt i vintras. Här är det Shilton som dementerar – eller mö jligen bekräftar – ett
par falska rykten från fö rsta helgen i februari:
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” Huruvida jag hrm... vilade lite påhallgolvet natten mellan lördag och söndag låter jag vara
osagt. ni vet alla att jag ä r en seriös man av ytterst största midjemått och att påståatt jag skulle
missat sä ngen med ett par meter nä r jag försökt gåtill sä ngs tidigt i lördags afton ä r ju helt
barockt! Jaa, för att inte sä ga absurt, eller alltså, vad jag menar ä r att jag minns ingenting. Det
ä r ett lösryckt rykte taget ur luften utan något som helst vatten påvingarna (eller hur det nu
heter) och jag kan som den ofantliga man jag ä r definitivt inte förneka att detta har hä nt.”
(Måndag den 7 februari 2005 12.40)
En finländsk man vid namn Seppo har tidvis varit en flitig gäst på hemsidan. Rykten gö r
gällande att han är god vän till H-son.
Seppo in the dog, Tisdag den 15 februari 2005 14.33:
” Sä nare krappar. Nu ä r snart priten klar i alla dunken. Jag sä ner att puggstegen sitter på
plats. Jah tar met sinpaj & poppers nya. Ja jä flar va rolig detta kan pli. Jag har min nua
sä nstepil i karaset om vi tappar Pä ck. Har nu Saap 99.See you in trapphuset pålördakkvä ll.”
Seppo of the dog, Onsdag den 16 februari 2005 9.16:
” Mita kolo in the traktoriiiiiiiii. Nu jä fla ryck i penet. Jak har övfat påsån liten kramgo låtar
om lite upptempopugg. Sortan ä r struken och pyxorna har prä ssvä ck. Jag sä ner sä rleksvibbar i
hela huset. Jak har varit selv med hunden nu snart i tvåår och sä ner jak vill prata lite. Snä lla
Pullen låt det pli fest.Jak,prossan och Morssan kommer jalla fall.”
Seppo, Torsdag den 17 februari 2005 8.58:
” Pullen: Niven ä r slipat åegget påden ä r pra. Nu lattar jak upp redan nu med lite ramgoalåt.
Jag sä nner mej lykklig åglat.Det ä r sä rlek mellan mej. Jo du Pullen....ä r du singel??”

Lö rdagen den 26 februari hade styrelsen fest. Det var samkväm, bowlingcup, middag och mer
samkväm. Någonstans under kvällen kom Zamora ifrån de andra. Så här glasklart såg han på
saken när han kom hem på natten:
Sö ndag den 27 februari 2005 2.20:
” Jag ä r hemma vart ä r ni. jag ull och bortkommen. ryktas alla gick till till caffreys .ja kvar på
bishop med knoppen och gä nget. han bjöd inte påen el ö. Dä remot bjöd olsforsmålvakten påöl.
vad ä r nu detta. vart ä r kabel påvä g. utslä ngda påbabbel.skä rp dig h-sson. borde lä rt dig att
man sä ger inget till servitören. man betqalar bara vad hon sä ger man skall betala. hon kan ju
inte hjä lpa att hon inte fattar nått.”
Sö ndag den 27 februari 2005 2.21:
” gick bä ttre ä n vad jag troidde att fåi hop förstårliga meningar. ;o)”
Sö ndag den 27 februari 2005 2.22:
” Rä ttstavning och grammmatik ä r överskattat.”
Raoul väntade ett drygt dygn innan han refererade styrelsesammankomsten, och fick därmed
till mer lättfö rstådda meningar.
Fö rst skrev han måndag den 28 februari 2005 14.26:
” Tack sa i ha gubba för en hejdundrande afton i lördags. Synd att vi blev bortkörda från
babbel, jag ville ha efterrä tt. Fick ta en Staro påCaffreys istä llet. En skojig grej: killen som av
vaktisen blev nedkastad från McEwans trappa och fortfarande satt kvar påmarken nä r vi gick en
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halvtimme senare. En tråkig grej: att klockan plötsligt redan var tvånä r jag ville ut och testa de
senaste movsen pånågot av borås trånga dansgolv. Nog om den kvä llen. Lasseman: jotack
fyrmanstä ltet sitter som limmat över låren. Affeman: vad betyder ekvationen 197+164=361? 197
kg + 164 cm = kroppshyddeindex 361? Eller ä r 197 bara midjemåttet? Å lrajt pågar vi ses på
trä ningen va, dåska vi döööna vettu.”
Sedan ä ven klockan 14.27:
” Nej just det, påtisdag har ju jag och malm och brazielinski bowlingträ ning. Rackarns.”
Nästa gästboksklipp kommer från torsdagen den 9 juni, då ordförande Rydé n analyserar
vårt aktuella tabelläge:
” En granskning av vår serietabell som den ser ut i dag ä r intressant lä sning. Efter GIF ä r det
grymt jä mnt. Det pratades avancemang till femman påmötet i tisdags. Skall vi ens kunna fundera
i den riktningen krä vs det nog tolv poä ng påde fyra matcherna som återstår innan sommarvilan.
Och det blir svårt. Tittar man nä ra påtabellen ä r det nä mligen såatt vi har tagit 2,0 poä ng i snitt
mot de andra fem lagen påövre halvan. Mot lagen påundre halvan har vi bara 0,7 poä ng i snitt.
Och de tre kommande matcherna ä r mot bottenlag. Håller vi trenden tar vi alltsåbara tvåpoä ng
påde tre matcherna, och sedan kan vi glömma drömmen om avancemang – för det hä r året. I
kvä ll kommer trä ningen att stenhårt koncentreras påspel mot svagt och defensivt motstånd. En
lite promenad, eller kanske två, kan det ocksåbli. Hoppas vi blir många. Låt er inte skrä mmas av
att Risinger skall hålla stretchingkurs påslutet...”
Samma dag, torsdagen den 9 juni, skrev även Lien ett inlägg där han tackar Lasse och Bullen
som hjälpt sin kompis med ett lån fö r att betala skulderna till FC Kabel Å ttio:
” Bullen/Lasse: Vet inte om det finns ord för det ni precis har gjort... Får en klump i halsen.
Inte blir det bä ttre nä r bilen krånglar, och jag ä n en gång tappar bort min mobiltelefon. På
samma sä tt som förra gången jag tappa bort min telefon har jag nu lyckats glömma telefonen på
biltaket. Tror inte det ä r meningen att jag ska ha telefon eller bil. Sett till det fina spelet och hur
bra det såg ut passningsmä ssigt sett tror jag vi kommer spela ut resterande lag som vi har kvar,
kanske inte totalt men inte långt dä rifrån. Börjar vi bara som mot Hedared och tar det lugnt utan
att börja slålångbollar såska det gåbra! Ä n en gång, Lasse/Bullen....Det finns inte ord!”
På träningen torsdagen den 9 juni kö rde Gurra Risinger ett stretchprogram. Det fick H-son att
skriva fö ljande dagen efter:
Fredag den 10 juni 2005 8.55:
” Efter gårdagens trä ning&stretching såvaknade jag utsövd. Nä r jag gick upp ur sä ngen
mä rkte jag att vä nsterbenen var borta. Det visade sig nä r jag stod och borstade tä nderna att de
satt bakom nacken.... Tycker vi ska fortsä tta med Gurras stretchstund efter varje trä ning.”
Fredag den 10 juni 2005 21.53:
” För övrigt har jag alltid undrat varför det har kliat i röven men efter Gurras strechningstund
såkunde jag titta efter och se.”
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Flera hårda rockkablar missade aktuell stretching den 9 juni eftersom de var på Sweden Rock
aktuell dag. En av dem var Freddy som tyckte att rockfestivalen hade flyt:
Måndag den 13 juni 2005 14.07:
” Sweden rock rules! En hårdrocks festival kä nns som ett fyra dagars lavemang. Allt flyter på
och man bara ler konstant. Efteråt ä r man lika lycklig men något tä rd och ganska spak. Tycker
fler kablar borde testa påfestivallivet.”

Måndagen den 13 maj inträffade undret på Ryda. I derbyt mot Knallen vände vi underläge 1– 0
till seger med 2– 1 på en minut i matchens definitiva slutskede. Det fick åskådaren Julle att
formulera fö ljande rader:
Måndag den 13 juni 2005 21.07:
” Storvinst? Dubbelt såmånga mål rä cker vä l. Oj oj, vilken underbar måndagskvä ll påRyda.
Fick lite ont i huvudet nä r jag hoppade rakt upp i avbytarbä nkstaket vid 2– 1-målet. Men det ä r
det vä rt. Tack ska ni ha för underhållningen, alla kä mpar påplanen.”
Måndag den 13 juni 2005 21.10:
” Sista gången någon sa "fy fan såtungt att förlora mot det hä r sketgä nget" var det typ fem
minuter kvar. Men Kabel kä mpade. Ä nda in i kaklet! Bom bom! Schwop schwop! Hä rligt!
Underbart! Gurra – vilket kä rnkraftverk! Wow! Fotboll ä r sårä ttvist ibland.”

Lö rdagen den 18 juni arrangerades det fö rsta Kabelmästerskapet i fiske ute på Almenäs.
Arrangö ren Lars Persson kunde några dagar senare (tisdag 21/6 klockan 09.03) meddela
fö ljande resultat:
” Seniorklassen: 1:a Johan Wångström, 2,06 kg.
2:a Christer kirurgen rednose Lidberg-Karlsson, 0,56 kg
3:a Affen Magnusson ( den riktiga gammelaffen ) på0,36 kg
Segrare i juniorklassen blev Robin Magnusson och tvåa blev Nicklas Persson. Nä mnas kan
ocksåatt storfiskare som Björn Dahlbä ck blev utan fisk, Peter M fick sju stycken, och jag sjä lv
endast en sketen aborre.
Noterbart från dagen ä r ocksåatt solen lyste och vi hade ett trevligt samkvä m, eller hur
Bullen? Bä ck visade ocksåkulturella inslag med sitt fina vinkunnande, Shiton tycker mer om fisk
från havet, Mats Klaesson var endast 0,05 kg från tredjeplatsen, Tilly njöt av Bullens
snarkningar och pilsnern, att vi fick fyra nya medlemmar, att H-son inte fick komma, att Zamora
fick en allergisk fiskchock och uteblev samt att korven var god.
(Nä sta år ä r det tveksamt om man får anvä nda "mä sk" och fuska sig till första och andra
platsen. ) over and out / DÄ ”
Efter fiskemästerskapet spelades tvåmål ute på Almenäs. Kirurgen ansåg att hans insats där
borde fö rt honom rakt in i A-laget. Han skrev tre meddelanden på det temat, det sista under
pseudonymen ”Besviken spelare”:
Lördag den 18 juni 2005 20.30:
” Tack alla som gjorde denna dag såtrevlig. Att jag blev tvåa ä r ju kul ä ven om man alltid vill
vinna. Efterfesten var påAlmenä s dä r vi med ett hopplockat lag lyckades vinna tre av sex
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matcher emot Guliganlag. Det var en perfekt avslutning. Bli inte förvånade om jag dyker upp på
någon trä ning efter den insats som jag gjorde påplan.”
Lördag den 18 juni 2005 20.57:
” Efter att analyserat matcherna, dä r jag tekniskt spelade ut alla unga, men upptä cker att min
kondition sviktade lite. Såä r det en tvåträ ningar jag behöver innan jag kan ta en A-lagsplats.”
Söndag den 19 juni 2005 9.43:
” Efter min strålande insats igår har jag suttit och vä ntat vid telefonen. Besviken Kirurg.”
Efter B-lagets sjätte seger fö r året (2– 0 mot Vänga B den 28/6) skrevs fö rsta matchreferatet. Det
var coach Raoul-Olle som bjö d på fö ljande rapport:
” Jajamä n! Kabelseger med 2– 0 påVä ngahov i afton. Efter mycket om och men och hit och dit
och till och från såstod 13 ystra kablar påparkeringen vid McD och vä ntade otåligt påavfä rd.
Pågiven signal från reseledare Lasse Kongo Martinsson svingade sig alla bruna in i de
framkörda droskorna och gasade bort mot horisonten. Noterbart ä r hä r att formstarke Pinnen
Platenik och orienterande Peder åkte direkt till den vä l dolda planen i Vä nga. Sistnä mnde
skogsmulle hade i förvä g varnat att skulle komma sent till matchen, nä rmare bestä mt en
halvtimma in.
Vä l i Vä nga samlades alla i omklä dningsrummet, det byttes om under skä mt och glam och
Lasse klargjorde laguppstä llningen. Eftersom det var allmä nt kä nt att flera av kablarna stod
inför kommande seriematch påtorsdag, såbestä mdes det att satsas påfyra innermittfä ltare för
dagen, Micke J, Pinnen, Olle och efterslä ntrande Peder. I backlinjen bildade Kalle och Tilly
mittlås medan Freddy och comebackande Gustav Björkengren tilldelades ytterbacksplatser.
Peter Nyman (som inte ä r såny lä ngre), Stor-Julle och Lasse sattes som yttermittfä ltare och
Felix, Shilton samt Lill-Julle delade påstrikersysslan. Målet vaktades av Ville.
Ledarna för dagen, Lasse och Olle, passade ocksåpåatt uppmuntra till gladfotboll, klackar
och annan grannlåt var definitivt inget som skulle bestraffas. Olle iklä dde sig papparollen och
bä nde upp kaptensbindeln påvä nster överarm efter att Kalle Fabio mycket fult och berä knande
hade försökt snika åt sig densamma – bindeln alltså, inte Olles arm. Karl muttrade nåt om att
den minsann dessutom satt uppochner.
Ä ven uppvä rmningen prä glades av kompisanda och positivism, stä mningen var minst sagt
uppsluppen. Allmä n bolljonglering, kvadraten i rund form, vä rmningslöp samt tvåmål stod på
schemat före match. Ä ven lite skott påVille hanns med innan domaren blåste i trollflöjten.
Matchen då? Jo, den inleddes svajigt från Kabelhåll men strax togs kommandot över av brunt
som stundtals spelade ut riktigt fint. Ett par fina hörnor från Lasse höll påatt resultera, men icke.
Lill-Julle kom loss till vä nster och slog ett inlä gg som Shilton mycket påpassligt nickade ner
till Olle som fick skottlä ge, dock hanns det inte med 14 tillslag för att lä gga bollen tillrä tta och
skottet tä cktes av Vä ngaben. Strax dä refter fick Olle chansen igen, bollen spelades in till Pinnen
som kom oattackerad centralt utanför straffområdet. Den gamle hörde och såg Olle komma
ångande och vä nde upp och la fint i ordning bollen för den senares högerfot. Bra trä ff men
målvakten gjorde en fin rä ddning och således stod det alltsåfortfarande 0– 0.
Det skapades ett par möjligeter till i första men inga mål. I andra halvlek hade alltsåPeder
kommit till rä tta och bidrog till mer kraft i nä rkamperna, något som hade efterfrågats i paus. I
pausen snackades ocksåom att rulla mer ut påkanterna och överhuvudtaget spela lä tt till
varandra, dock inte smånä tt spel i mitten som ofta hade resulterat i tappad boll i första halvan.
Chanserna kom ä ven i andra halvlek, bland annat pågrund av att vi anvä nde kanterna mer och
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att Vä nga såg en smula hä ngigt ut. Många fina kombinationer ledde till många inspel från
kanter.
Shilton hade en språngskalle som dock burvä ktaren lyckades bemä stra. Micke J gjorde en raid
lä ngs höger kortlinje och avslutade snyggt, dock påutsidan av kryssribban. Micke J spelade in
bollen till en fint löpande Micke M, som fick bollen påvolley och tryckte till, riktigt snyggt men
den smet utanför till höger om målet.
Målen kom dock till slut. Olle la upp bollen för hörna och slog en kort, låg och hård påförsta
stolpen, dä r var dock ett rödstrumpat ben och skickade bollen över linjen. Hörna igen och den
hä r gången klaffade allt. Olle såg Pinnen komma stövlande mot straffpunkten och lyckades trä ffa
den gamles panna och nä tet stod som en strut. Vid andra målet var Olle framme igen minsann.
Efter att Micke J påhögerkanten oskadliggjort en rödvit som vred sig i plågor en stund och
blev utbaxad påbår, fick vi inkast som Peter kastade till Olle. Ingen gick pålagkaptenen sådet
blev ett avancemang in i straffområdet vidare ut mot kortlinjen och en hård pass parallellt med
linjen förbi back och målis till en framrusande Felix, som dunkade in bollen och nä tet liknade
ä nnu en gång en storstrut. Kramkalas och matchen var avgjord.
Bä st i Kabel för dagen: Kalle, som höll ihop backlinjen påett föredömligt sä tt och stod för ett
antal fina brytningar och i övrigt resolut spel. Stora plus ä ven till Micke J, Pinnen, Peter, Felix,
Lasse – ja listan kan göras lång, alla var bra helt enkelt!”
Ä ven efter B-lagets sjätte seger fö r året (4– 2 mot Borgstena B den 7/8) skrevs ett referat. Det var
coach Shilton som lämnade fö ljande matchrapport (publicerat 8/8 klockan 08.14):
” Squadra B fortsä tter krossa allt motstånd! Igår var det dags för Borgstena hemma, och som
de uppmä rksamma redan noterat hä r i gä stboken såvann vi.
Det var en fantastisk dag påRyda sportfä lt; solen sken, fåglarna kvittrade, publiken
strömmade till från nä r o fjä rran för att beskåda det berömda laget Kabel B. Första halvlek
kunde det beskådas lite varierande spel. Ibland lite stressat och förvirrat/osä kert och ibland
mycket vä l fungerande
Borgstena tog ledningen med 1– 0, men Felix svarade för en fin löpning och kunde stä nka in
1– 1 en stund senare. Ett mål som för övrigt var underbart att beskåda. Han löper sig fri med
målvakten och nä r han ä r cirka en meter ifrån densamme dundrar han påett skott som nä stan
punkterar bollen, rakt påmålvaktens smalben. Bollen studsar tillbaka mot Felix som uppvisar en
enorm teknik genom att iskallt knä a bollen förbi den hä nförde målvakten och in i mål.
Borgstena tog dä refter ledningen återigen, denna gång med 2– 1, men återigen lyfte "di brune"
upp laget och visade hur man spelar fotboll. Påen hörna nickar Tilly bollen till Bullen som står
nä stan inne i mål, och dä r sä tter till skallen sådistinkt och med sådan kraft att bollen nä stan
ä ndrade riktning och det var kvitterat.
I halvtid pratade vi om att byta oftare, försöka komma runt mer påkanterna samt våga hålla i
bollen lite mer. Vi hann ocksåberömma vårt fina passningsspel samt komma fram till att vi skulle
försöka lä gga bollen vid sidan av Borgstenas målvakt lite oftare. Detta fungerade vä l. Viktor
hade inte mycket att göra i andra halvlek, några ströbollar att plocka men inte mycket mer.
Dåhade Borgstenas målvakt mer att göra, och han gjorde det med ett lysande brunt resultat
dessutom. Johan Fagrell löpte loss påen djupledsboll, men hann inte först. Det gjorde dock inget
för Borgstenas målvakt hade Lovikavantar med såpa påsig och tappade helt enkelt bollen till en
förvånad Fagrell som enkelt rullade in 3– 2 i tom bur.
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Sista målet kom till efter att jag, som dagen till ä ra spelade vä nsterytter, pånågot egendomligt
och mycket tilltrasslat sä tt lyckats vinna boll påegen planhalva. Jag vet inte hur men efter att ha
vunnit bollen sålyckades jag tydligen ocksåsparka ivä g den till Bä ck som lade en lång fin
djupledsboll till Bullen. Ensam med målvakten kom han så, Bullen, ä lgande med jä ttekliv. En
snygg vickning påstjä rten och sålä t han bollen passera målvakten påena sidan medan han sjä lv
sprang runt påandra. Dä refter rullade såä ven han in bollen i tom bur. Slutresultatet skrevs
alltsåtill 4-2, en rä ttvis seger! Tack alla som var med och bidrog till denna fotbollsfest!”

Sagt om Kabel Å ttios jubileumsskrift:
"Du är helt sjuk!"
Erik "Julle" Jullander till huvudskribenten.

” Vad e detta för sätt? Just snyggt gjort av vå r käre ordförande att sätta
ihop en så sanslöst rolig och faktaspäckad jubileumsskrift att man inte kan
sluta läsa. Tiden bara försvann i natten o nu sitter man här dödens trött på
jobbet o känner att det kanske var osmart att sitta uppe halva natten o läsa
just nämnda skrift. Allvarligt skämtat så vill jag rikta ett STORT tack till herr
ordförande, och alla andra som bidragit, för en fantastisk jubileumsskrift.
Johan har verkligen gjort ett riktigt hästjobb och resultatet är allt annat än
trå kigt. TACK JOHAN! Lysande arbete!”
Henric ”Shilton” Samuelsson i gästboken den 27/7 07.57.

” Stämmer in i hyllningsså ngen till vå r ordförande angå ende 25skriften/cd:n.”
Kalle Å kerströ m i gästboken den 27/7 15.34.

” Ordf. En stämmningsansökan är på väg! Jag har få tt hyra in en
arbetsledare, ny kontorist, städhjälp hemma samt en trädgå rdsmästare. Jag
hinner inte med nå gon ting nu när cd:n är släppt. DU är bara helt djävla
bäst...vilken tripp tillbaka i tiden, Tack Johan / DÄ ”
Lars Persson i gästboken den 28/7 12.13.

” Sitter i spänd förväntan framför radjon å väntar på referat frå n
Giffamatchen –hå ller tummarna. Har lubbat en 8.5 km å knäckt en pint å
slagit upp Johans mastodontskapelse. Säg så här –det började bra med att
DJ-röset bröt in i Thin Lizzy-skivan som var på och tog över snacket via
Johans CD medan musiken tonades ner i bakgrunden och introt till Kabels 25-
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å ringstestamente började. Har bara läst sagan om Kabel så lå ngt men tå rarna
rullar av nostalgi, skratt och en hel del stolthet. Det som är så fruktansvärt kul
är att hela den mosiga massan av kablar –de frå n förr och de mitt i nuet, är
precis av samma skrot å korn. Och som jag sa till Zamora häromdan –Johan
få ngar alla å ren med samma kärlek och överbryggar därmed allt. Det är stort.
Det är inte bara en fotbollsklubb vi talar om, det är de facto en stor del av
vå ra liv. Vad hade vi varit och gjort utan Kabel? Nå got annat förstå s, men
lika bra? Knappast. Rydé n är ett geni, men ett geni med ett stort må tt av
ambition –det har inte alla stora. Vem i hela glödheta h-e hade "offrat" tid på
detta minimomument av samtiden utan att få ett öre för det? Bengt Bratt
möjligen. Jaja, nu å ter till "Hem till byn". Slå nu för allt i världen GIF//Affen
på väg mot 50 å r i världens bästa klubb.”
Nostalgisk Peter Magnusson i gästboken den 5/8 18.06.

” CD-skivan är ju skitbra. Så jag skrattade när jag läste 25-å rsvisionen.”
Niklas Johansson.

” Herr Ordförande och skribent: jag vill bara förtydliga att vad gäller bild
nr 76 på mig iförd integralhjälm frå n 1981 så har jag INTE fillingar på mig,
utan ett par chica vita badbyxor i en smäcker å ttiotalsmodell. Högsta mode
och tillverkade i finaste polyester med inslag av Lycra och i reså ret en
praktisk Elastan. Mycket praktisk klädsel när man till exempel å ker mc på
italienska bergsvägar.”
Peter ”Affen” Magnusson kommenterar en bildtext från skriften i gästboken 11.54 den 9/8.

Andra minnesvärda citat vå ren 2005:
"Skall du vara med och spela? Du är ju för gammal för det här nu."
Hyssnas skyttekung Andreas Svensson till ordfö rande Rydé n infö r matchen i Hyssna den 25/3.

"De har inga jobb –bara snö."
Micke Bäck om varfö r han flyttade hem igen efter bara två månader i Umeå.

” Ni har räddat min kväll.”
En besö kare på Jocke Pantzars inflyttningsfest ger sin hyllning till Kabels intrångsstyrka.
Ryktet säger att det handlade om Pantzargeneralens bror,

” Vi skall krossa Knallen och förnedra Kabel Å ttio.”
Wästerhovs ordfö rande Gö ran Lohne i BT:s fotbollsbilaga.
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” Att förlora med 3–0 är inte så då ligt.”
Micke Martinsson hade svårt med matten efter 2– 0-fö rlusten mot Hyssna.

” Nu kommer de väl snart och frå gar om nå gon av oss kan stå i deras må l.”
Bäck infö r matchen mot Mariedal C. Jodå, de kom och frågade – och Bäck ställde sig.

” Jag missade bussen. Sedan lovade Martinsson att hämta mig.”
Lien fö rklarar varfö r han kom fö rst till andra halvlek i aktuell Mariedalsmatch.

” Det var en förmå n att få uppleva hur de som aldrig tidigare hört talas om
zonspel for omkring över planen. Det hade nog inte skadat om de hade varit
med på en träning var i alla fall… ”
Jukka om sina lagkamrater efter träningsmatchen mot Norrmalm.

” Jag må ste säga vad jag tycker. Jag tror inte på det här zonspelet.”
Zamora hö jde rö sten i halvtid på genrepet mot Viskafors.

” Det hade varit roligt att se Johan riktigt förbannad. Det trodde jag inte
kunde hända.”
Henriksson beklagade att inte ordfö rande tog ut sin vrede direkt i omklädningsrummet efter
genrepet mot Viskafors.

” Ställ er nära Bullen!”
Ville ropar ut instruktioner om var de orö rliga lagkamraterna skulle stå under B-lagets
premiärmatch mot Vänga.

” Vi ses på trosdag.”
Sofia Dohlné r i gästboken infö r det tänkta bö nfikat, som inte blev av på grund av bristande
intresse.

” Domaren, jag skulle gärna vilja ha din syn på situationen inne i
straffområ det där jag blev skadad.”
Julle var inte helt nö jd med domarinsatsen i B-lagets seriepremiär. Det blev kryckor ett par
dagar efteråt.

” Skall vi käka pizza efterå t?”
Bäck vänder sig mot bänken mitt i en spelsituation under B-lagspremiären.

"Det kan ju klassas som bögporr, och vå r hemsida skulle kunna användas i
mer tveksamma sammanhang."
Malm fö rklarar varfö r han censurerat Kalle Å kerströ ms nakna lägerbilder.
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” En grej till grabbar, Ni få r ni inte stanna och titta på tå get om det å ker
förbi… ”
Manager Henriksson lägger upp taktiken infö r B-lagets bortamö te med Kronäng på
Hedvigsborgs IP.

” Ordet jag sökte i dag var pris. Jag fick ju pris i gå r när jag tränade fotboll
–så jag tyckte att det passade.”
En mycket stolt Tommy Larsson meddelar rätt svar i Radio Match´s ordjakt den 3 juni – dagen
efter att han prisats fö r att ha prickat in 2004 års bästa tvätt-tid.

” Ett grymt stort tack för plommonträdet...ni är bäst gubbar...dessutom är
jag ju numera medlem i kabel "for life"....tack än en gå ng...”
Adam ”Glaslirarn” Rylander i gästboken den 16 juli, efter att FC Kabel Å ttio besö kt honom
efter hans drygt två veckor långa sjukhusbesö k fö r rusande hjärta.

” Ni siktar väl mot Champions League? Ni har i alla fall ett spel för högre
sammanhang. Det är sällan man ser ett division VI-lag spela så klokt i
defensiven –och inte bara rusa på .”
Domaren vid hemmamö tet med GIF hyllar vårt taktiska kunnande.

” Där skall du ligga din jävla före-detting.”
Bäck ger Fredrik Mohlin en hård passning – sedan den senare sparkats ner av Malm.

” Gubbar, vi behöver inte göra segermå let förrän i 94:e minuten. Vi må ste
ha tå lamod, jag vill inte höra nå got gnäll om hur då liga vi är om vi inte skulle
få hå l på den inom en kvart.”
Johan predikar tålamod infö r derbyt mot Knallen. Att vi skulle gö ra två mål den sista minuten
och vända 0– 1 till 2– 1 var dock bättre än vår tränare hade tänkt sig.

” Jag tycker att det är då lig lojalitet. Nu är ju ungen redan född, och den
kan han ju träffa varenda dag. Matchen mot Vänga kommer däremot inte
tillbaka...”
Malm om att Marcus valde att stå ö ver ett par matcher även efter att Meja var fö dd.

” Kabel Å ttio är svå ra att möta, de byter 15-20 gå nger under en halvlek.”
Borås GIF:s tränare Claes Levin efter årets andra oavgjorda mö te med Sjö bogänget.
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