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Våren är här. Det är ingen överraskning för den som öppnat fönstret och tittat ut den senaste
veckan. Kanske börjar det även våras i Kabel Åttio Efter ett drygt halvår präglat av dåliga resultat
både fotbollsmässigt och ekonomiskt börjar det så smått ljusna.
Kabel News nummer 14 kom ut i oktober i fjol och hade underrubriken ”ljuset i det bruna
mörkret”.
Det visade sig vara klockrent. Knappt hade den 14:e bruna klubbtidningen nått sina läsare
förrän solen började skina över FC Kabel Åttio igen.
Det började med den underbara Kabelgalan och fortsatte med juniorernas fantastiska insats i
Mariedal cup. Den makalösa PR-succé som avslutades med gruppspel mot IF Elfsborg1, IFK
Göteborg1 och Helsingborgs IF1 kommer sena 80-talister och tidiga 90-talister i Borås att prata
länge om.
Hur stort Mariedal cup tyckte det var? Gå in på www.mariedalcup.com och titta själv. Där är
fortfarande (den 2 april) kablarnas avancemang den viktigaste nyheten. Vilka som vann cupen
verkar Mariedal inte bry sig om…
Trots att träningsnärvaron inomhus var dålig kom även resultaten för seniorlaget. Både i
Knallen och Team Sportia cup överlevde ena laget gruppspelet. I Team Sportia gick till och med
ett halvt andralag genom andra gruppspelet – för att åka ut i kvartsfinal.
Knappt hade nya tränartrojkan Glas-Lasse dragit i gång träningen, och bidragit till en del
intressant nytänkande, förrän tidningen Match kom för att sprida Kabel Åttios budskap över
landet. Som grädde på moset började Foppa ragga på ett helt damlag. Drömmen om bruna bönor
lever på nytt.
På hemsidan är trycket hårdare än någonsin. Drygt 100 besök om dagen har vi haft under hela
våren. Numera kan våra polska supportrar läsa lite om klubben. Undertecknad har producerat
artiklar om historik, utedass och bruna klubbar i världen. Malm jobbar hårt på att hela tiden hålla
sidan uppdaterad, och webdesigner Kyla har kommit in med kreativa idéer om hur sidan skall bli
ännu läckrare.
När träningsmatcherna drog i gång var resultaten däremot inget vidare. Det har börjat med fyra
raka förluster, och dessutom tvingades vi flytta Norrmalmsmatchen på grund av spelarbrist. Sånt
är aldrig kul, dessutom sätter det ner självförtroendet. Därför är det kanske inte så konstigt att
bara fem av 32 tippare på vår hemsida har oss tre i topp i Boråssexan.
Hur som helst. Vårens sportsliga bakslag får inte förstöra den goda stämningen i klubben. De
senaste månaderna har totalt sett varit så bra att hoppet lever om att 2007 skall bli ett brunt år.
Som en aptitretare på vad som komma skall levereras här Kabel News nummer 15 – din bruna
bil på livets väg. Det handlar om 23 fullspäckade sidor. Trevlig läsning.
Ordförande
Västkrönikan

K-fonden ger brun trygghet
Var föddes fotbollen?
Ett populärt svammel: i England på 1870-talet.
Sure.
Skulle dessa Rooneykopior, som käkar njurpaj, älskar med tofflorna på och tror att cricket är
en sport, kunna bidra till världshistorien med något så lysande som fotboll?
Nä, förresten, glöm den frågan. Det är för löjligt. Bort det. Bort, bort, bort…!.
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Då tittar vi hellre på det ögonblick när en samling bruna män äntrade gräsplanen på Ryda i det
begynnande 1980-talet under namnet Kabel Åttio.
I just detta ögonblick, mitt damlag och mina herrar, steg det som tidigare gick under det falska
namnet ”fotboll” in i en ny fas. Eller som vi säger inom sportforskningen: ett paradigmskifte.
Ni vet. Plötsligt händer något. Borg orkar inte mer, utan tar hjälp av högerhanden i
backhandslaget. Boklöv vinglar till i uthoppet och skidorna fladdrar ut i en v-stil. Gunde klarar
inte att stava diagonala spår utan gör en fri tolkning.
Just detta drabbade åskådarna runt den gräsplan där Kabels spel passerade gränsen in till en ny
dimension.
Där har vi legat sedan dess. Sett hur de själssvaga har ansträngt sig att följa efter. Noterat
plågsamma bollförsök.
Men ingen, jag säger INGEN, når upp till de bruna höjderna. Vi sätter vår egen standard. Allt
inom fotboll kommer att jämföras med den matchen, sportens eget ”Sgt Peppers Lonely Heart
Club Band”.
Det är först nu som världen börjat fatta vidden av händelsen. Förvånas alltså inte över sentida
reportage – först 27 år efter det inträffade. Vi accepterade inte Einsteins kvantteori i första taget
heller.
Känn därför stolthet, bröder. Bär den bruna fanan högt. Själv paraderar jag nedför Avenyn
bakom 1 maj-tåget och skriker ut alla matchdatum för vets.
Det är ett försök att påverka Mona Sahlin till en Kabel-vänlig politik i opposition. Fredrik
Reinfeldt är redan på vår sida. Enligt välunderrättade bruna källor kommer m att till hösten lägga
fram förslaget till förnyelse av a-kassan: k-fonden.
Det innebär att arbetstagare i Sverige automatiskt blir medlemmar i Kabel Åttio, varvar
ansvaret för tvätthögen, och får fritt inträde till Tipsextralördagarna via storbild på det stadion
som byggs för pengarna. En speciell brun valuta börjar tryckas – som motvikt mot EMU, och
alltihop ger en tryggad inkomst då Kabel Åttio investerar pengarna i bingolotter och Affens
aktietips.
I övrigt inget nytt, eftersom Kabel är historiens slutmål.
SJ – på det bruna spåret

När någon skriver in i en gästbok att han vill göra reportage om något brukar det oftast vara
skämt. När signaturen Marcus skrev i vår gästbok den 19 februari var det allvar.
Tre dagar senare – på årets i särklass blåsigaste och kallaste träning – dök tidningen Match:s
reporter upp på Broplan med fotograf. Allt för att föreviga våra bruna tröjor.
Vi hade klätt upp truppen med bruna matchtröjor av alla generationer utom en. Dessutom hade
Shilton rullat fram Kabelbilen. Fotografen tog bilder från alla möjliga vinklar på bilen och den
bruna truppen. Han fotade tills han höll på att frysa fingrarna av sig.
Resultatet blev bra, även om ingen av alla de bilder som togs på bilen kom med i tidningen.
Hur som helst skickades en tidning innehållande ett stort reportage om Borås bruna brassar ut till
alla Sveriges licensierade fotbollsspelare under mars månad. Underbart.
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Vilken succé. Vilken makalös megasuccé våra juniorer gjorde i Mariedal cup.
Framgångarna var så stora att det kan skrivas ett helt Kabel News om helgen då Kabel Åttios
publikfriande juniorer inte bara ägde publikstödet i Boråshallen – de spelade effektiv fotboll
också.
Och kan man göra ett helt Kabel News om något måste man förstås passa på. Därför kommer
ett fullspäckat nummer med varenda snedspark i Boråshallen att presenteras längre fram i vår.
Därför blir det inte så mycket mer om Kabels bragd i Mariedal cup i den här
upplagan. Men den som väntar på något gott…
2006 års Kabelgala blev så där alldeles, alldeles underbar som bara en Kabelgala kan bli. Fast det
tog ett tag innan feststämningen infann sig. Under galans första akt var det nämligen
lynchstämning i festlokalen.
Bara två man njöt av situationen – tränarduon Johan och Malm. Strax innan galan – över tre
fullstora panpizzor på Alléterrassen – hade de planerat en lömsk kupp.
Det var ju nämligen självklart för de flesta att Julle skulle prisas för Årets mål. Men eftersom
Robinho inte kunde vara på plats för att ta emot sitt pris (Årets Ollon) tänkte den lömska duon
luras lite.
Sagt och gjort. Johan inledde med att dela ut priset för årets mål. Ingen tänkte på att han lade
till Robinho som extra kandidat. Alla vrålade nämligen: ”Jullegoal, Jullegoal, Jullegoal” så att
betongtaket höll på att lyfta.
När Johan sedan läste upp just den extra kandidaten som vinnare blev det först knäpptyst.
Sedan började burop och visslingar dominera i lokalen.
– Men, jag röstade ju på Julle, utbrast Rasmus.
– Jag med, skrek Kalle förtvivlat.
En efter en gick fram och tröstade Julle.
Räka som hade beställt priserna gick fram till Johan och försökte förklara att något måste ha
blivit fel. Johan förklarade dock snabbt läget för Räka. Därmed var det tre man som visste om
luringen och kunde njuta av de kommande priserna.
Övriga i lokalen var chockade och förbannade. Stämningen var otrevlig.
Efter pausen ”råkade” Johan upptäcka sitt ”misstag”, och Julle fick sitt välförtjänta pris. Efter
det stora jublet gick liksom en lättnadens suck genom lokalen.
– Jag var så djävla förbannad, sa Kalle.
Julle sa så här:
– Jag vill tacka Bocken. Om han hade slagit passningen som man fick lära sig när man var
liten, alltså framför mig, då hade jag säkert missat. Nu var jag tvungen att stanna upp och klacka
med mig bollen – och ja, ni vet.
Till sist. Om ni undrar över hur de två kuppmakarna fick i sig tre fullstora panpizzor kan
avslöjas att de hade hjälp av ytterligare ett gäng hungriga kablar.
Noterbart är att vi trots 2006 års tveksamma resultat kom betydligt mycket närmare vår
målsättning om Champions League år 2028.
Numera räcker det ju med att vara bäst i kommunen för att få ställa upp i kvalet…
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Julle tackade alltså Bocken. Annars var 2006 års tacktal ganska torftiga. Den som varit på Kabel-,
Idrotts- eller Fotbollsgalan vet att de bra talen lätt går i repris.
David vrålade ut sin lycka över att bli Årets Rookie, eller Färsk Kabel som det också brukar
kallas. Hörde vi inte något om Svenljunga mitt i alla glädjevrål? Jo, så var det.
Bocken såg mycket besviken ut över att ha missat sin chans att bli 2006 års färska
Kabelspelare. Framme för att ta emot diplom som bevis för att han blivit nominerad citerade han
en annan som aldrig fått pris på någon sportgala – alltså Robert Gustavsson:
– Jag är inte bitter, sa Bocken.
Jack kopplade på reprismaskinen när han mycket välförtjänt korades till Årets Albyl.
– Jag är inte bitter, sa Jack.
Gurra återanvände sitt vackra tal från 2005 när han hämtade priset som årets Sniken Kabel.
– Det var oväntat, jag tackar allt, sa vår skyttekung.
En stund senare skulle samme Gurra bjuda på galans mest minnesvärda tal. Eftersom fyra man
delade på assistpriset höll kvartetten varsitt mycket kort tal. Så här lät det:
Jack var först ut: ”Jag är den nye Deco.”
Gurra högg blixtsnabbt: ”Jag tycker också om Adecco.”
Ja, vem älskar inte ett multinationellt bemanningsföretag?
Vad de två sista vinnarna sa? Det var det ingen som hörde.
En nyordning var att köra 2006 års femkamp som upptaktsfest för 2007. Den festen
hölls i Trandaredshallen lördagen den 3 mars. Eriksson tog hem titeln efter en imponerande spurt.
Han avslutade med grenplaceringarna 2-1-1.
Tvåa kom Johan, trea Mange P, fyra Gotland och femma Kalle. Grensegrare utöver
Erikssonx2 blev just Johan, Gotland och Kalle.
Förhandsfavoriten Niklas J brände sina skepp redan på sin paradgren (?) innebandy... I basket
imponerade Gotland genom att sänka tre skott i rad. Precis som i fjol kom årets chock i
fotbollsstraffarna – där Kalle (av alla) satte ett mycket svårslaget rekord, genom att dunka till
med sluttiden sju sekunder. Imponerade gjorde även fjolårets sensation Foppa som på två
säsonger gjort sex mål på sju skott.
Eriksson var överlägsen i teknikgrenen, och hade pole position inför den snurriga
avslutningsgrenen. Enda hotet utgjordes av Johan. Det skulle bli riktigt spännande. Johan gick ut
som näst sista man – och satte ett rejält personbästa på 39 sekunder. Det tog honom upp i
grenledning med bara ledare Eriksson kvar.
Den senare behövde göra under 45 sekunder för att vinna totalt. Eriksson imponerade dock
genom att vara bäst när det gäller. 36 sekunder gav andra raka grensegern – och första
totalvinsten i femkampen.
Den nya tränarduon är vass på plan. I Trandaredshallen hade vi däremot två bleka tränare.
Adam blev sist av de 15 som deltog i alla grenarna, och Martinsson slutade elva efter bland annat
en intressant uppvisning i att hålla sig på mattan. Eller inte. Han föll raklång på golvet i ett försök
att nå bollen med pannan.
Fast det var framför allt när Glas-Lasse belade två av jumboplatserna i den första
fotbollsgrenen som de flesta av de närvarande blev riktigt oroliga. Dock inte Shilton, som utbrast
med viss stolthet ”Lugn, jag tar hand om skotträningen i år…”
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Efterfesten till femkampen hölls hemma hos Shilton. Den tog sig alltmer formen av 16 små
Kabelpojkar. En efter en föll nämligen ifrån.
Först Uwe, som skulle på Darinkonsert… Sedan Nicke, som prioriterade en annan fest? På
bronsplats kom Foppa, som sa: ”F--n, vad full jag är. David, jag går hem till dig och sover.” Fyra
blev David, som gick hem till sig för att försäkra sig om att hans flickvän Alexandra och Foppa
sov i olika sängar… Lugnad kunde han konstatera att Foppa sov på golvet.
Femma blev Lien som likt Nicke smög i väg till en annan fest. På väg till stan försvann
Larsson Jr och Töllsjömaffians andra medlem. Nio man fortsatte till X&Y – där kablarna länge
ägde dansgolvet. Ju längre kvällen led, desto tröttare, svettigare och färre kablar blev det. De
bruna klistermärkena däremot verkade bara bli fler och fler. När stället stängde var det bara tre
tappra kvar – Johan, Mange och Bäckis. Dessutom fastnade Norrbybacken Albin Ohlin på en
vimmelbild med det bruna klubbmärket närmast hjärtat.
Kanske beror det på hans charm. Kanske på att ingen förstår vad han säger.
Hur som helst togs ett av årets allra mest anmärkningsvärda initiativ i mitten av februari då
Foppa började ragga på ett helt damlag.
Samma dag som journalisten Marcus Olsson från tidningen Match anmälde sitt intresse för att
skriva om Kabel Åttio kunde en exalterad Foppa rapportera att han var på gång att veva in
tidernas bruna fångst – en hel uppsättning bruna bönor.
Det handlade om spelare från Rydboholms före detta division III-lag. Foppa arbetar med en av
tjejerna – Camilla, och hon berättade att ett gäng var intresserat av att börja om i ny klubb.
Därifrån började arbetet med att håva in den intressanta fångsten. Och det skötte Foppa
verkligen helhjärtat. Kanske finns förklaringen till hans iver i det icke bekräftade ryktet om att
det fanns en fotomodell och en före detta Boråslucia bland de tilltänkta spelarna…
Hur som helst, innan träningen tisdagen den 20 mars åkte Foppa och arbetskamrat Camilla
runt till intresserade tjejer och kallade dem till informationsmöte. Vi snackar hög ambition.
Till mötet den 26 mars kom dock bara två tjejer. Där togs ändå ett par steg till mot ett lag. På
mötet beslutades nämligen om ett nytt möte på annandag påsk. Har vi 15 spelare då blir det spel i
korpen i år.
I början av mars gjordes ett vidrigt påhopp på den bruna kulturen. Någon/några valde
nämligen att slå ut höger framruta och göra inbrott i Kabelbilen.
Alla som sett den läckert brunlackerade skapelsen inser förstås att den måste innehålla massor
av stöldbegärliga prylar – not.
Bytet blev också omfattande. En dörrmatta och två svartvita mjukistärningar fick de/den
skyldige med sig. Shilton fick en manuell aircondition. Den gåvan var inte helt välkommen då
temperaturen konstant var inställd på kyla mitt i snorkalla vintern.
För tredje året i rad kom vi till start i Sjömarkens ledarcup. Den här gången gick vi som tåget i
gruppspelet. Det blev segrar mot i tur och ordning Sollebrunn, Sandhult och Sjömarken. Det fina
spelet fortsatte i kvartsfinalen där Sjömarkens andra lag besegrades.
Noterbart var att samtliga kablarnas sex mål gjordes av BT-medarbetare. Johan stod för fem
och Håkan Persson för det sjätte. Men inför semifinalen mot Sandhult tvingades vår
skyttekung åka och jobba – då kom förlusten.
Trots att vi hade spelat den bästa fotbollen i turneringen tog alltså det roliga slut i semifinal.
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14 matcher, sju segrar, en oavgjord, sex förluster, målskillnaden 29–28 och 22 poäng.
Exakt så såg tabellraden ut för Squadra B 2005. Exakt så såg den även ut för Squadra B 2006.
Snacka om jämnt över tid. Eller som Håkan Persson uttryckte det: ”Dom är inte bättre.”
Inte sämre heller, tydligen.
Det var när Johan satte ihop verksamhetsberättelsen han snubblade över de fullständigt
osannolika siffrorna. Den som hade undrat över om B-laget hade utvecklats positivt eller negativt
mellan 2005 och 2006 behövde liksom inte fundera mer. Laget hade stått helt still.
Jocke eller Julle som general manager spelade ingen roll – det gick exakt lika bra eller dåligt
ändå.
Frågan man ställer är hur stor sannolikheten är att få samma tabellrad två år i rad. Har det
någonsin hänt förr i någon klubb?
Och hur stor är sannolikheten att Squadra B vinner sju matcher, spelar en oavgjord, förlorar
sex och får målskillnaden 29–28 även 2007?
På förhand ser det dock svårt ut, serien består nämligen av nio lag i år. Fast å andra sidan har
det ju hänt förr att något lag dragit sig ur, och då…

Först smällde han in fyra mål på våra juniorer i Mariedal cup, sedan kom Peter Carlson till de
bruna brassarna för provspel.
Det är inte ofta vi har någon Elfsborgstalang på provspel. Och även om han rent
spelmässigt gjorde en intressant insats kändes det inte som att han hade rätt inställning. Styrelsen
ställde sig tveksam till om Carlson var intresserad av att lägga ner det arbete och den tid som
krävs för att nå Champions League till år 2028.
Därför släppte vi iväg honom till Norrby…

Efter Kabelgalan, när kablarna lämnade festlokalen på Sparregatan för att dra ut till stadens
krogar, var inga berg för höga. De galarusiga bruna brassarna kunde göra vad som helst. Trodde
vissa.
På torget började Shilton kämpa med ett projekt att förpassa sin kropp upp på torgbrunnen.
Det gick så där.
Projektet avbröts av farbror polisen, som valde att ta med sig Shilton från torget.
Oroliga, närvarande kablar undrade lätt försiktigt om Kabelbilens ägare skulle få göra en Lien
– alltså tillbringa en alldeles underbar galanatt i betonghotellet på Yxhammarsgatan.
Svaret kom snart, i ett sms till Olle:
”Det är lugnt, polisen körde mig hem.”
Söndagen den 12 november – alltså under Mariedal Cup – noterade vi tidernas besöksrekord på
hemsidan. 594 unika besökare gjorde totalt 639 besök – allsvensk klass.
Trycket hängde med in i påföljande vecka. På måndagen var siffrorna 358/378 och på tisdagen
221/236.
Och det är ett faktum att trycket på vår utmärkta hemsida bara ökar. Under februari och mars
har vi haft ganska exakt 750 besök i veckan – alltså fler än 100 besökare dagligen.
Under februari passerade vi även drömgränsen 100 000 besök sedan vi fick nytt räkneverk –
alltså på drygt fyra år. Oerhört bra för en division VI-klubb. Det är inte fel att säga att Kabel Åttio
lever genom hemsidan, och kanske framför allt gästboken.
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Normalt brukar inte Kabel News innehålla referat, men succén i Team Sportia cup den 13 januari
i Skene är värd ett längre stycke.
Vi nådde ju nämligen kvartsfinal, FC Kabel Åttios största framgång inomhus
på seniornivå de senaste 20 åren. Tränarduo Glas-Lasse hade delat upp två jämna lag. Lag 1
placerades i en på pappret rätt tuff grupp med ett division IV-lag (Landvetter) samt två gäng från
femman (Viskafors och Hajom).
Det blev förlust i första matchen mot Landvetter med 2–1. Där gjorde Johan tröstmålet.
Kablarna gjorde en blek inledning, och var lite snälla i defensiven.
Mot Viskafors – som spelade semifinal i Knallen cup – gjorde vi en kanoninsats. Nicke gav
oss ledningen på ett klassmål. Viskafors kvitterade. Julle förde åter upp oss i förarsätet, frispelad
av just Nicke. Sedan gjorde Viskafors två raka och hade 3–2 med två minuter kvar. Då kom
vändningen. Första drog Johan in kvitteringen på inspark, som gick via två viskaforsare in i mål.
Sedan, med bara drygt 30 sekunder kvar, visade Gotland oanat häng och nickade in segermålet på
ett utkast från Zamora.
Inför sista matchen, mot Hajom, visste vi att seger var nödvändigt för avancemang – helst
seger med ett par mål. Nicke gav oss ledningen, och vi hade lite lägen för ytterligare ett mål. Med
cirka en minut kvar att spela kvitterade dock Hajom, och Marklaget ville mer. De satsade på
tokoffensiv, med följden att deras målvakt klev fram i mitten. Johan bröt och kunde från
mittlinjen rulla in segermålet i tom kasse. Vi vann med 2–1 och fick hoppas på rätt resultat
mellan Viskafors och Landvetter. Det blev det. Vi gick vidare tack vare defensiv disciplin och
offensiv effektivitet.
Det innebar nytt gruppspel söndag morgon klockan 08.00. För motståndet stod Öxabäck 1,
Härryda och Skene 2. Samlingen hölls härliga 06.30 vid BT.
Lördagens lag bestod av: Zamora – Johan, Freddy, Afzelius och H-son – Nicke, Robinho,
Julle och Gotland. Till söndagens spel var Afzelius och H-son ersatta av Enhörning, vi fick alltså
gå runt på tre backar.
Det funkade alldeles utmärkt. Vi började med att spela 1–1 mot Öxabäck. Marklaget inledde
vassast och tog ledningen, men vi fortsatte att vara effektiva. Johan kvitterade nämligen på vårt
första anfall. I slutsekunden hade sedan Öxabäck ett superläge, men Zamora räddade oss med en
närmast övermänsklig parad
Mot Härryda gjorde vi en vass insats. Segern med 1–0 var klart rättvis. Johan blev segerskytt,
han fortsatte därmed hålla snittet med ett mål per match. Inför den sista matchen mot Skene2 –
som var Skenes bästa lag – visste vi att vi hade goda chanser att gå vidare om vi höll nere
siffrorna.
Trots att vi kämpade tappert föll vi med 3–0 delvis på grund av några onödiga försvarsmissar
– men framför allt eftersom det gick lite för fort för oss. När Härryda därefter hjälpte oss genom
att slå Öxabäck bröt det stora bruna jublet ut i hallen – FC Kabel Åttio var klart för kvartsfinal.
Där väntade Landvetter igen.
Återigen var vi givmilda mot flygplatsgänget. En försvarsmiss gav dem ledningen direkt i
början. När vi höll på att flytta upp spelet fick en motståndare på ett vådaskott från mittlinjen,
bollen satt som en projektil i krysset. Då satsade vi på fem utespelare – Johan ställde sig i målet.
Satsningen funkade inte, utan Landvetter kunde göra ytterligare ett mål. Vi föll med 3–0.
Trots den tunga förlusten i kvartsfinalen gjorde vi totalt sett en historisk kanoninsats. Kabel
Åttio hade ju aldrig tidigare överlevt andra gruppspelet i Skenecupen.
Det andra Kabellaget åkte ut redan i första gruppspelet efter seger med 1–0 mot Öxabäck2,
förlust med 3–0 mot Hyssna1 och oavgjort 3–3 mot Kinnahult2.
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I Kabel News 14 berättade vi om Kalle Åkerströms blogg. Nu är det dags att presentera nästa
bruna blogg, Zamora.
Bloggen finns på adressen http://zamora76.blogspot.com och handlar mest om musik, filmer
och annat trams.
Ett och annat inlägg med brun koppling finns dock, dessutom noteras ibland intressanta
nyheter. I ett inlägg från alla hjärtans dag, den 14 februari, läser man:
”Vill börja dagen med att skicka en Alla Hjärtans Dag kram till alla mina nära och kära. Love
You All! Störst alla hjärtanskram får såklart min älskade Lena och lilla zamoraknodden i
hennes lilla mage.”
En ny Kabel är alltså på väg att se världens ljus. Kabel News säger förstås stort grattis.
Det är inte bara på www.kabelattio.com som Borås allra brunaste brassar diskuteras. Även på
Guliganernas hemsida Ålgårdsläktaren dyker stadens allra trevligaste fotbollslag upp.
Bland annat i en debatt där signaturen Kribba undrade varför Ålgårdsläktaren heter just
Ålgårdsläktaren. Först meddelade någon kopplingen till Ålgården, som ju ligger ett par långa
stenkast från Borås Arena.
Sedan berättade signaturen howling wolf om varför Ålgården är så viktig för boråsarna. Han
fick omgående svar på tal från AIK-land. Se själva:
howling wolf
2007-01-22 21.24,05:
"På den tiden växte Borås snabbt och 1897 så bodde det redan 11 000 personer i staden. I takt
med att befolkningen ökade steg vattenbehovet, särskilt när det installerades vattenklosetter
(toaletter) och rinnande varmt samt kallt vatten i bostäderna. År 1900 stod ett nytt vattenverk
klart i Borås vid Ålgården."
Där har ni historien bakom Ålgården. Vi behövde vatten till våra toaletter.”
Gul & Svart i Solna
2007-01-23 00.00,50:
”howlin Wolf: Utifrån ditt intressanta inlägg med historiska vingslag, så känns det som om
IFE stal namnet Ålgården från dess rättmätige ägare, nämligen FC Kabel Åttio. Eller hur?
Förtydligande för Kribba: FC Kabel Åttio är en lokal stolthet i bajsbruna dräkter och med ett
utedass på klubbemblemet, en förening (eller Fest Club, som FC står för) fast förankrad i de
lägre trakterna av seriesystemet, om du förstår vad jag menar. För mer info:
http://www.kabelattio.com ”
Ålgården tillhör alltså egentligen Kabel Åttio. Jodå, den där ”Gul & Svart i Solna” verkar
absolut veta vad han snackar om…
FC Kabel Åttio är ett föredöme på många sätt. Inte minst när det gäller bevarande av
viktiga klubbtraditioner, som klubbmärke och tröjfärg. Vi skrev som bekant redan vid årsmötet
den 25 november 1984 in i våra stadgar att våra tröjor skall vara minst 75 procent bruna till
färgen.
När Elfsborg i år kommer till spel med ett modifierat klubbmärke närmast hjärtat och med
stora svarta inslag på tröjorna reagerade flera guliganer. Vid Elfsborgs årsmöte ville de få
inskrivet i stadgarna att Elfsborg alltid skall spela i gula tröjor.
Förslaget blev nedröstat. Då passade den brune guliganen Christer ”Kirurgen” Lidberg på att
jämföra med Borås mönsterklubb på hemsidan www.vigule.se :
”Visst var det mycket tråkigt att det inte gick att få in i stadgarna angående dräkterna. Jag
upprepar att vi gjorde så i Kabel Åttio.”
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Varje gång FC Kabel Åttio nämns i media eller på välbesökta hemsidor är förstås bra för
spridandet av det bruna evangeliet.
Speciellt när det handlar om positiva ämnen. Så här skrev skribenten Johan Svensson på
vigule den 26 mars angående fotbollens kärna:
”Denna kärna finns på flera olika nivåer, enligt mitt sätt att se. Den finns på Camp Nou när
Barcelona spelar med alla sina världsstjärnor, den finns när Elfsborg tar sig an Gais en ljummen
vårkväll på Arenan, den finns när Mariedal spelar en division tre-kamp på Kransmossen en
fredagskväll, den finns när Kabel 80 möter Wästerhov på ett oklippt Rydafält en
septembersöndag och den finns när Dalsjöfors F10-lag spelar 2-2 mot Målsryds F10 inför 35
mammor, pappor och mormödrar. Fotboll är så mycket, så underbart och så fascinerande och
jag bara älskar det.”

Saxat ut gästboken
Som vanligt händer det en del i gästboken. Många roliga inlägg har det blivit sedan början av
oktober månad. Här är ett axplock:
Ganska omgående efter avslutat seriespel släpptes den bruna bomb som gav eko i fotbollsvärlden
– Kabel Åttios tränarduo valde att avgå:
Fabio
Onsdag den 4 oktober 2006 9.20:
” Ojojojojoj... inga små nyheter man nås med denna morgon... Johan/Malm avslutar sin långa
och framgångsrika karriär i Kabel Åttios A-lag! Jag vet inte vad jag ska säga... förutom att ett
stort hål har rivits upp i min själ...”
Jamie
Onsdag den 4 oktober 2006 19.48:
”Såg det sorgliga om er avgång som tränare. Jag hoppas verkligen att ni fortsätter att spela för
det behöver vi i laget, det har jag märkt fast jag knappt har börjat själv. Men jag listar några
eventuella tränar namn som kan fylla den vakanta posten, dessa namn lär inte vara i behov av de
ersättningar ni inte erbjuder. Sven-Göran Eriksson, letar sannolikt efter en nytändning i
karriären och kan se Kabel som ett alternativ. Hans Backe, nyligen sparkad från grekisk
toppklubb och vill tillbaka till toppfotbollen så snart som möjligt. Glenn Hysén – kommentar
överflödig. Pia Sundhage, med en så ful tränare kan vi knappast tänka på något annat än just
träningen. Martinsson/Bullen, nä jag skojade bara. Ha de gött.”
Han hade grävt damm i flera år, trots det gjorde Affen ett grovt misstag i höstas och fixade ett
andra vattendrag i trädgården – som fick förgreningar ner i källaren. Översvämningar är ett par
kablars specialområde, så Alf fick snabbt hjälp:
Affen
Torsdag den 5 oktober 2006 20.33:
” Hej igen alla – nu är jag hyfsat med på banan igen tack vare goda råd från kabelkamrater med
Larsaperssa i spetsen men även Henke och Berra – tack för att ni bryr er. Torken är inhandlad
och igång och parketten har lagt sig så nu får man hoppas. Detta innebär att jag gärna är med
på lördag i ledarcupen. // Puss Affen.”
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En månad efter den bruna tränarbomben släpptes fler bomber i fotbollsvärlden. Den här fick
Zamora att föra ett samtal med sig själv:
Zamora Torsdag den 9 november 2006 17.07:
”Fan nån måste skämta aprilo med mig... Hedman till Chelsea. Han gör sig nog lika bra där som
om jag skulle stå i AIK nästa år! Har ryssen slut på pengar?”
Zamora Torsdag den 9 november 2006 17.09:
”De kan ju aldrig-aldrig-aldrig välja honom. Bättre att ringa Bruce Grobbelaar eller nån annan
föredetting som iallafall var bra när han lirade!”
Zamora Torsdag den 9 november 2006 17.10:
”Eller varför inte Anders Bogsjö?”
Zamora Torsdag den 9 november 2006 17.11:
”Tror till och med att Johan Rydén hade varit ett bättre val.”
Och dagen efter Hedmans provspel i en engelsk toppklubb försökte en ex-kabel sig på en
internationell karriär. Kabels styrelse lät Martinsson sköta förhandlingen:
Kinky
Fredag den 10 november 2006 10.35:
”+61420387117 Mitt nya telefonnummer. Om jag hittar ett fotbollslag här i Australien, behöver
dom kontakta Svenska Fotbollsförbundet för att jag skall kunna spela här?”
Lasse
Fredag den 10 november 2006 11.46:
”Kinky: Prata med din agent om den saken. Det kan bli fråga om en lösning via skiljenämnden.
Kabel ska ha minst 97% av övergångssumman.”

För att förbättra sammanhållningen i klubben, och kanske förbättra engagemanget beslöt
styrelsen om att införa fredagsmys, den första fredagen i varje månad. Premiären var i december:
Robinho Lördag den 2 december 2006 13.46:
”Jag får passa på att tacka berörda kablar för gårdagen. Mysigt! Efter några öl med Shilton så
fick jag hedersutnämningen suppleant i styrelsen. Trevligt med lite brun anda. Kvällen fortsatte
hemma hos en Calle på Norrmalm. Det var jag och Olle som kablade vidare tillsammans med tre
tjejer. Väldigt trevligt, något bizarre efterfest, still trevligt never the less.”
I adventstid gjorde Davids flickvän ett grovt misstag, som fick Foppa att välja mening med
omsorg:
Foppa
Lördag den 2 december 2006 22.47:
”Kära kablar! I dag inträffa det något jobbigt. När jag kom till David så märkte jag att hans
vackra pris var borta från sin hedershylla och istället ersatt av en TOMTE. Priset nerslängt i en
korg av hans flickvän! Hon heter Alexandra! Men Foppa tog sitt stora bruna ansvar och tog upp
priset på sin rätta plats, och sa en väl vald mening till henne.”
Det delades ut hårda tacklingar mellan ungt och gammalt på söndagsträningarna:
Robinho Lördag den 17 februari 2007 17.16:
”Tänkte att jag skulle springa i cirklar runt Affen i morgon...”
Malm
Lördag den 17 februari 2007 19.06:
”Det låter som ett långlopp;-)”
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Annars var det betydligt mycket sämre närvaro än vanligt på söndagsträningarna. Affen var oftast
där – och förde protokoll. Ofta offrade han hela söndagskvällen för att berätta om förmiddagens
äventyr. Notera att följande inlägg påbörjas på kvällen (19.37) och avslutas vid läggdags:
Affen
Söndag den 3 december 2006 19.37:
”Gokväll – säker seger på träningen i dag för förstärkt vets mot miniorerna. Ett mål upp. Allt
vände när Peder bytte lag (hmmm?). Det var en våldsamt fysisk träning med Bocken i
huvudrollen. Han var oerhört ful där han oftast låg ner och spelade. Jag har ont överallt, knän,
handled, skenben, där denna Bock sprungit in i mig. Förmodligen för att han åkte på tre tunnlar
av Affen. Även Olle var oerhört ful. Han fällde mig flera gånger när han själv hade bollen!! Han
var nog sur för att han hade cyklat från Götet i regn. Nåja, nu får man slicka såren till nästa
söndag och läsa på Futsalreglerna från sjuksängen. //G´natt – Affen”
Ibland letade sig fler än en Affe till Erikslundshallen:
Zamora Måndag den 26 februari 2007 8.05:
”Hello! Det var skoj att lira igår. För en gång skull så gick ju ett flertal av mina passningar dit
jag vill, samt att jag pytsade en hel del mål. Tycker också att vi skall drafta Affen jr. Han hade
talang att oftast springa rätt. Annat än sin far. Varje gång de slog en passning till Affen så var
han på helt fel sida! ;)”
Affen på Sth C
Måndag den 26 februari 2007 17.29:
”Hallå där gobbajävlar! Zammy lelle, det är inte Affen JR utan JRJR för det är väl inte mig du
vill drafta? Pajken vill gärna vara med i Kabel men han är bara 14, och jag vill att han ska ha
några hjärnceller kvar när han är 17–18! Dessutom är han ful, han tacklade mig i ryggen – bu!
(fast litet gött vart det allt). Nu har jag betalat årsavgiften – känns gött// Affen JR”
Efter succén i Mariedal cup ekade de bruna sångerna i flera veckor i centrala Borås – inte minst
sent på fredags- och lördagskvällar:
Fabio
Måndag den 4 december 2006 13.25:
”Vad underbart det var i lördags när jag, Kinke "Dyngraaak" Lundmark och Carl "Peter
Harrysson" Rasin bestämde oss för att liva upp kön till Swing med några väl utvalda
Kabelsånger. När vi körde igång med en klassisk 10-20... så fick vi genast svar. Se där! Där stod
ju El Capitano Los Junioros Enhörning med ett flertal andra bruna juniorer. Najs! Allsången
skallar än i dag... puss på rumporna”
Vid årsskiftet tog årskullen födda 1972 klivet in i veteranfotbollen. En av spelarna – ordförande
Rydén – välkomnades av Affen redan drygt en minut in på det nya året:
Affen
Måndag den 1 januari 2007 16.57:
”Herr ordförande – jag vill minnas att vi inte bara hälsade dig välkommen till veterandivisionen
utan även kallade dig till vårens första och möjligen sista, träningsmatch – vi vet inte riktigt när
den är men typ april–maj sådär, samling cirka klockan 17. //God fortsättning på det underbara
året 2007, kanske det bästa någonsin? //Alf-Peter”
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Betalningsmoralen är inte alltid på topp i den bruna sekten. En och annan bror Duktig har dock
även vi:
Malm
Måndag den 1 januari 2007 22.03:
”Då har man betalt in årsavgift och friköp för bingolotter. Hoppas fler gör detsamma omgående.
Finns inget skönare är att börja året med ett rent, brunt samvete!”
Vid årsskiftet hade räkneverket på vår hemsida tickat upp till drygt 95000 besökare på fyra år. En
något försenad milleniebugg verkade dock slå till när 2006 förbyttes i 2007:
Zamora Tisdag den 2 januari 2007 21.35:
”När jag kom in på hemsidan stod det att jag var besökare nr 1! Vad har hänt med räknaren?”
Fredagsmyset blev ingen omedelbar megasuccé, i varje fall var det svårt att få det sociala
utskottet att tända till. Ursäkterna för frånvaro var minst sagt varierande. Det var utlandsresor,
öbesök, huvudstadsbesök – och knattediscon:
(Sociala utskottet) Foppa
Onsdag den 3 januari 2007 20.55:
”Jag ska till Kullaberg på fredag, så jag kan inte. Gotland kan du?”
Öbesök var det alltså:
Gotland Torsdag den 4 januari 2007 9.41:
”Hej bruna människor! Var i min hemby Klintehamn för några dagar sedan, där finns en
restaurang som heter Bruna Bönan. Kommer ni till Gotland måste ni ju besöka den.”
Många nostalgiska kablar har blivit så gamla att de drömmer sig tillbaka i tiden – och lever på
gamla minnen. Det är ju inte lätt att göra sig fri från den bruna sekten:
H-son
Lördag den 6 januari 2007 17.05:
”Var ett tag sedan man såg vår grönklädda Christer "Kirurgen" Lidberg. Dom två sista träffarna
var ohyggligt roliga med Kirurgen. Den ena var i backarna i Rya åsar där han halkade till, for
ner i diket, och fastnade i en björk. Sa han... Den andra var när han satte sitt ansiktstryck i en
golv-/väggvinkel i vårat lunchrum på jobbet (lite trött där). Måste ha varit avslutningsfesten
2003. Jag vet att Jocka Palmén var där och stank...”
H-son
Lördag den 6 januari 2007 17.14:
”Måste också säga att ett träningsläger i Danmark (slutet av 70-talet) var himla roligt med
Kirurgen. Det var där han fick namnet, tror jag? Iklädd sin ortopediska mysoverall. Men det som
var kul var när han agerade bollpojk bakom målet. På en nyplöjd åker hämtade han bollar. Med
blicken på bollen sprang han... trampade fel och dök ner i en djup fåra och försvann... Efter sju
minuter kommer han upp med glasögonen på sned och jord i hela ansiktet. En rolig syn...”
Raoul Olle
Tisdag den 9 januari 2007 12.44:
”Jag vill bara passa på att flika in en enormt stor lyckönskning angående lördagens cupäventyr i
Skene. Mitt sega lag i Göteborg har inte den traditionen att vara med i några inomhuscuper, så
man blir änna sugen när det nalkas svett, bakfylleröda ögon hos halva truppen, pirr i magen,
ångest, kaffe och klementin på läktarn, domarklagomål, trixiga taktikgenomgångar och sist men
inte minst kravet att vinna sista matchen i gruppen med minst sex mål mot Skenes A-lag för att ha
en teoretisk chans att gå vidare och få gå upp 4.30 nästa morgon. Jag är fullkomligt övertygad
om att det kommer att gå alldeles finemang för er hela bunten! Hoppas jag får träffa er snart,
när är det kabelfest?”
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Visst är inbördes beundran en viktig ingrediens i alla sekter – fast ibland går det bara för långt:
Zamora Onsdag den 10 januari 2007 9.01:
”Tackar Martinsson för kaffet och tilltugget igår. Tackar Uwe för anekdoterna, Affen för sitt
vackra utseende, Jocke för skjutsen, Eriksson för värmen i soffan, Glas för att lyckas vara med på
hela mötet innan någon upptäcker att han inte tillhör styrelsen och Malm för att se till att vi kom
tillbax på rätt spår igen för annars hade vi nog fortfarande suttit kvar i Lasses krypin.”
Persson Onsdag den 10 januari 2007 11.06:
”Zamora: frågan är om inte du måste gå till en optiker, och det snabbt, skaffa nya glasögon med
flaskbottnar (vackert utseende???) / DÄ”
Zamora Onsdag den 10 januari 2007 13.12:
”Ordföranden: Du vet alltså inte att jag redan har flaskbottsglasögon. Sen att jag konstant
använder linser är ju en annan sak. Och de skall tydligen vara ok styrka. Och tycker att Affen är
vacker... på sitt sätt! ;)”
Zamora Onsdag den 10 januari 2007 13.20:
”Kanske skulle kolla ögonen ändå då jag fick för mig att det var ordförande som skrev inlägget
och inte Persson d.ä”
Ordförande
Onsdag den 10 januari 2007 13.21:
”Persson dä: Håller med om att det finns gränser för hur mycket man får ljuga för att få skjuts
till bruna träningar... Har man körkort och egen bil slipper man sånt där sliskigt fjäsk.”
Affen
Onsdag den 10 januari 2007 21.27:
”Herr ordförande och Herr gammelgädda: det tog Pinnen många år att förstå att man inte kaxar
upp sig mot en av huvudcoacherna för vets. Nu vet han. Däremot tycks Zamora insett den sanna
estetikens väsen, precis som ACÄM. I övrigt fick jag veta igår att många veteraner står i kö för
att få ta över ledarposterna efter oss tre. Det känns tryggt. Undras varför ni alla valt att vara
anonyma när vi frågat. Anekdot-Uwe är förvisso källan så man får la ta det med en nypa salt. I
övrigt vill jag bara säga att jag varit på samtliga styrelsemöten i år och det är mer än man kan
säga om herr ordförande och gammeltorsken – hrmf. //P4”

Efter succén med avancemang hela vägen till kvartsfinal i Team Sportia cup i Skene fylldes
gästboken förstås av massor av inlägg från lyckliga kablar. Här är ett urval ganska långa
utläggningar om effektiv och taktisk innefotboll:
Lasse
Söndag den 14 januari 2007 14.05:
”Härlig kämpainsats av FCKÅ I i dag! Anförda av en heltänd Ordförande gick vi fram till en
meriterande kvartsfinal. Där väntade Landvetter som inte såg helt omöjliga ut på förhand. Precis
som i öppningsmatchen, mot just Landvetter, inledde vi aningen stirrigt. Det kostade ett
baklängesmål. Sedan spelade vi upp oss och matchen stod och vägde när en Landvetterspelare
fick för sig att skjuta på en studsande boll från mittlinjen. Tyvärr fick han på sitt livs träff...
Bollen borrade sig in i första krysset och 0–2 var ett faktum. När vi sedan chansade och satte in
Johan i mål i jakten på kvittering kom 0–3 med minuten kvar. Tungt förstås, men vi fortsatte ända
att visa glöd, vilket var härligt att se! Totalt sett en mycket lyckad turnering av Kabel I! Gott att
se Peter Enhörning ställa upp på kort varsel med en innebandymatch och en krogrunda i benen.
Samtliga kablar kvitterar ut överbetyg. Domarna, som i och för sig var lite bättre i år, får nöja
sig med en överkorsad geting. Nu orkar jag inte skriva mer. Återkommer med en mer djupgående
analys av äventyret i Schääääneee!”
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Robinho Söndag den 14 januari 2007 14.19:
”Kabel med absolut tråkigast, men ack så effektiv fotboll klarade sig långt i en turnering med en
hel del bra lag. Vi spelade på ett sätt som gjorde våra motståndare lite förvånade. De andra
matcherna kunde de spela med flera touch, klackar och dylikt. Men när Kabels förstalag spelade
sattes det press på bollhållare och ytor krymptes. Zamora, och inte Bobby i West Ham utan våran
egen, gjorde många fina räddningar. Utan honom så hade vi nog inte alls kommit så långt.”
Lasse
Söndag den 14 januari 2007 14.27:
”Tråkig fotboll? Under Lasse-Shiltons spelas endast champagnefotboll! Förlåt, glömde nämna
Zamora. Han är alltid lika bra, man blir bortskämd! Men benparaden i sista minuten mot
Härryda(?) var värd entrépengen!”
Zamora Söndag den 14 januari 2007 14.35:
”Lasse: Det var nog mot fiskatorsk som benparaden ägde rum. Och tack för allt beröm men det
fanns en som var outstanding i dag och det var herr Rydén! Sällan man ser så offervilja som
Johan hade mot Skene! Mannen var fan överallt!”
Gotland Måndag den 15 januari 2007 9.23:
”Tack alla hjältar i Kabel I, spelare och coacher och även Kabel II. Tack sju matcher på två
dagar och tack för min kropp som värker överallt! Tack en veckas förkylning och tack 15 kg
övervikt. Ja, tack för livet helt enkelt!”
Enhörning
Måndag den 15 januari 2007 13.11:
”Känner mig stolt som fick deltaga i det oerhört offensivglada lag som tog sig till kvartsfinal.
Uppladdningen började redan på lördagskvällen med sånger och energidryck hemma hos
Bockasjömaffians ledare, Buffón. Lagkänslan var total och bar fram oss turneringen igenom. Vill
även passa på och undra hur man ska ge igen på Nicke J för att han lurade upp mig så tidigt.
Förslag på hämndaktioner mottages gärna. Peace.”
Ordförande
Tisdag den 16 januari 2007 23.59:
”Jag har svårt att släppa det härliga engagemang brunt brasselag nummer ett visade i helgen. Vi
slogs för att gå vidare. Själv var jag beredd att ta hur mycket stryk som helst för att gå vidare till
slutspel. Under mina 15 år i klubben hade vi aldrig tidigare gått så långt. Robinhos åsikt att vi
spelade tråkigt kan jag möjligen hålla med om på ett sätt. Men det var effektivt, och sannolikt det
enda sätt vi kunde nå framgång på. Och då det är roligt att gå vidare upplevde jag vårt spel som
underbar gladfotboll. Sedan minns jag precis som Lasse en makalös och avgörande
Zamoraparad i slutet av en av slutspelsmatcherna. Var det möjligen i 1–1-mötet mot Öxabäck?
Till sist vill jag tacka för allt beröm.”
Niklas J Onsdag den 17 januari 2007 5.03:
”Trodde faktiskt att jag skulle vara tröttare än jag var efter en kvälls supande och tre timmars
sömn i söndags. Men det var faktiskt lugnt att gå upp vid 06.15. (Kanske för att jag fortfarande
var full). Riktigt rolig helg!”
Enhörning
Onsdag den 17 januari 2007 10.20:
”Visst var det mot Öxabäck den fantastiska räddningen gjordes. Effektivt vet jag inte dock,
endast två mål framåt. Men med två målvakter kan det inte gå fel. Jag menar Johan, du låg mer
på marken än du stod. Gamla rangliga ben och en otrolig offervilja tros vara förklaringen. Och
Nicke. Morgonstund har guld i mun.”
Lasse
Onsdag den 17 januari 2007 14.52:
”Kämpainsatsen från Skenecupen kommer jag att minnas länge! Nu är jag, precis som både
Enhörning och Johan, övertygad om att Zamoras makalösa benparad ägde rum mot just
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Öxabäck. Spelaren som kom fri med Zamora hade mer eller mindre börjat jubla för mål. Hans
flin byttes snabbt ut mot ett mer fågelholksliknande ansiktsuttryck. Härligt Zamora! Jag kan
förstå att vår ordförande har lite blåmärken och brutna revben. Johans spelstil liknade mest
Detroits Thomas Holmström. Kanske ska vi börja kalla vår ordförande för ’Homer’?”
Den 28 januari skulle vi ha års- och spelarmöte. Det blev bara det förstnämnda. Närvaron var
nämligen för dålig för att det skulle vara någon idé att prata om kommande säsong. Tråkigt.
Sedan råkade (?) sekreteraren missa ett namn i protokollet – något som väckte starka känslor:
Ordförande
Söndag den 28 januari 2007 16.03:
”Usel uppslutning på dagens aktiviteter. Elva man på träningen, lika många på årsmötet.
Spelarmötet ställdes in. Kul uppstart för vårt nya tränarkommando... Årsmötet var odramatiskt,
den enda lilla debatt som fördes handlade om spelaravgiftens storlek.”
Persson Tisdag den 30 januari 2007 22.49:
”Fotboll är fruktansvärt kul, om inte d-vligt skoj. Men det finns gränser även för dom mest
inbitna entusiasterna, kan bara prata för mig själv, och i detta fallet går hälsan med hjärtbesvär
med mera före klubbkänslan ÄVEN för Kabel Åttio. Jag har en fundering, och det är varför inte
valberedningen hört av sig och förklarat varför jag/man blivit entledigad från styrelseuppdrag
trots att (jag) blev vald förra året på två år som ledamot? Kan detta bero på att man uteblivit
från x antal möten eller möjligen varit förkyld? Eller är det möjligtvis på grund av bakfylla ?
Förstår frustrationen i att det inte dyker upp folk på möten och träningar, men finns det möjligen
andra skäl för att folk uteblir??? Jag har nu förhoppningsvis tillfrisknat (även om man är
gammal) och hoppas fortfarande att det dyker upp gubbar (gamla som unga) på både onsdagar
och söndagar för lite god gemenskap och framförallt träning. Skärp er nu gubbar och visa
framfötterna. Och till tränarna vill jag bara säga, om det inte finns tillräckligt med folk till
inomhusturneringar och B-lagsmatcher så har vi "gamla gubbar" också en viss status, och
träningsmoral, dvs. vi ställer gärna upp. Go natt önskar en FD / DÄ, NUPIGGOCHKRY.”

I slutet av januari drog så vårt nya tränarkommando i gång träningen. Den innehöll en del nya
grepp – av det slag som sitter kvar länge i benen:
Tränare Lasse
Torsdag den 1 februari 2007 21.59:
”Nio tappra kablar äntrade gruset på Broplan för första gången i år. Hjältarna var: Malm,
Zwampen, Tvålen, Peder, Fabio, Larsson Jr., Afzelius, Freddy och Bäckstrand. Dessutom
närvarade hela tränartrojkan, dock var samtliga krassliga och deltog därför ej i den fysiska
aktiviteten. Mitt krav på tio spelare uppfylldes inte och nio kablar är förstås inte godkänt. =) En
ganska lugn träning avslutades med lite styrketräning. En "Ryssen" och 2 x "Jägarställningen".
Freddy Z, som brukar leverera vassa kommentarer, kunde inte hålla tillbaka när han fick reda på
att vi skulle köra "Jägarn": "I vilken matchsituation inträffar detta?" undrade Freddy... =)
Förhoppningsvis ger denna typen av fascism utdelning senare under säsongen. Hoppas på bättre
uppslutning nästa torsdag. Tack för idag gubbar!”
Fabio
Fredag den 2 februari 2007 10.57:
”Nu tror ni säkert att jag ska klaga över att mina lår gör ondare än 374 piskrapp på ryggen en
kall vinterdag, men icke! Till min abnorma förvåning så kändes låren helt okej i morse, och än
har de inte gjort något större väsen av sig. Kanske när man går i trappor så =). Det jag dock vill
göra är att berömma vårt nya tränarkommando å det grövsta för att sätta ribban högt, men
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välbehövligt och roligt! Stå på er gubbar och ta INTE skit om röster om för hård träning börjar
höjas! Kör på med er idé om hur Kabel ska göra och spela. Jag hyser det allra yttersta
förtroende för er och tror, snarare vet, att det här kommer bli riktigt bra! En sak till: Lasse, inte
schysst att sänka oss så, vi gjorde ju faktiskt först 15, sen 20 och till sist 25 rysshopp!!! :) puss på
rumporna alla bruna.”
Stel ordförande
Fredag den 9 februari 2007 7.58:
”Med två pass inomhusfotboll och Glas-Lasses ryska jägarpass inom 25 timmar mår benen
sådär. Den inbyggda broms man normalt har när man går nedför trappor är som bortblåst – en
obehaglig känsla. Men om en fyra-fem dagar är man säkert som människa igen...”
Malm
Tisdag den 13 februari 2007 22.06:
”Ute på en löprunda i dag och torsdagens träning sitter fortfarande i framsidan av låren. Får se
status i morgon, vilar eventuellt från morgondagens träning om det fortfarande är stelt. Har ett
av nyckelkorten så det kan krävas en hämtning av det. Såg förresten Bocken skymta förbi på
stan... Var är den träningsvillige evighetsmaskinen på torsdagarna?”
Zamora Onsdag den 14 februari 2007 9.26:
”När vältränade pågar som Malm och Johan klagar på stela och tunga ben flera dagar efter
träningarna, hur tror ni då och lite mer otränat folk skall våga sig till Broplan och träna. Jag har
ett ganska stort behov att kunna använda mina ben emellan träningarna oxå!”
Lagom till träningsstart dök en gammal bekanting upp i brunt – oväntat för vissa:
Lien
Torsdag den 8 februari 2007 15.34:
”Tjena gubbar! Ingen comeback för mig ikväll. En efterhängsen fotskada sätter stop. Jag hoppas
kunna träna nästa vecka.”
Fabio
Torsdag den 8 februari 2007 15.43:
”Lien? Comeback??? Jag hade ingen som helst aning om att du ens levde...”

Måndagen den 19 februari duggade nyheterna tätt i den bruna sekten. Först ville en Marcus göra
brunt reportage, sedan raggades det bönor:
Marcus Måndag den 19 februari 2007 15.56:
”Hej, finns det något telefonnummer där man kan få tag på någon i er förening. Jag arbetar på
fotbollstidningen Match och vill göra ett reportage om er och er klubbdress. Jag nås på mobil
0704-890909 eller marcus@matchplus.se. Hör gärna av er snart.”
Ordförande
Måndag den 19 februari 2007 17.20:
”Har just pratat med tidningen Match om ett dräktreportage. De dyker eventuellt upp på
träningen på torsdag – jag får besked om det blir så i morgon. Om de kommer skulle de även
vilja att vi får med lite äldre läckert bruna matchtröjor. Läge att även komma till en uteträning,
Persson dä, Alf och Pysschen med fler?”
Ordförande igen
Måndag den 19 februari 2007 17.24:
”Glömde en annan högintressant nyhet. Foppa nöjer sig inte längre med att ragga på en dam i
taget. Nu har han slagit på stort, och har ett helt damlag på kroken. Kanske kan vi få i gång de
bruna bönorna trots allt?”

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

Under våren fyllde vår härliga hemsida tio år – i samband med det passeras en annan milstolpe.
Räkneverket över besökare på vår hemsida (sedan december 2002) passerade drömgränsen
100000:
Ordförande
Fredag den 23 februari 2007 16.16:
”Om någon vecka fyller den bruna hemsidan 10 år. Alldeles nyss blev övertecknad besökare
nummer 100 000 – stort.”
Julle
Fredag den 23 februari 2007 16.26:
”Vår hundratusende besökare är väl förtjänt av sin historiska entré på hemsidan. Sedan var det
väl ingen skräll att någon som besöker hemsidan 18 gånger i timmen blev den lycklige. Själv
tycker jag det är väl så coolt att vara besökare 100 001...”

Medan vissa kablar led av hårda träningar, satt andra på jordens baksida och längtade efter att få
köra ryssar och jägare:
Tjejne Gurre Her
Måndag den 26 februari 2007 6.40:
”Vad goer ni pojkar. Sitter i Sydney, ska strax ivag och ata pa Chinatown. Hur gar det pa
traningarna. Jag har svarigheter att springa fortfarande, hoppas detta loser sig till
traningslagret. Kraaam pa er.”
Gue’rre fran newyork
Måndag den 2 april 2007 6.18:
”Tjejne kablar... kommer hem pa langfredag och da tankte jag sluta roka kanske... kommer och
tittar pa er på söndag. köpte en dator idag för 550 dollar för min pokervinst i lasvegas.. vilket
paradis alltså... räcker att man sitter vid ett bord och spelar en turnering så kommer det heta
servitriser i kort-kort o delar ut cocktails gratis... fantastiskt. hade även jacuzzi på hotellet,
kostade 83 dollar per natt och dom brydde sig inte om hur många man tog in på rummet. vi hade
kunnat ha förfest med kabel därinne. om jag har en tusenlapp över på fredag följer jag med på
lägret... hur många ska med? finns det möjlighet till ngn match därnere?”
Genom åren har Kabel Åttios olika tränare fått höra diverse mer eller mindre godtagbara ursäkter
för att slippa spela match. Här är årets sämsta försök hittills:
Robinho Tisdag den 27 februari 2007 10.09:
”Tyvärr kan jag inte delta i lördagens match. Liverpool och United drabbar samman. En match
som kommer avgöra ligan när vi ser tillbaks på säsongen i maj. Men alkoholhalten kommer ha
haft en jämn nivå hela dagen så jag väntar mig att komma i bra form till femkampen.”

Robinho lyckades dock inte få ledigt för att titta på TV. Så här såg nämligen Glas-Lasses första,
historiska trupp ut:
Lasse
Fredag den 2 mars 2007 11.15:
”Laget till första träningsmatchen är klart. Men det märks att vi har en ganska tunn trupp. Vi i
lagledningen har skrapat ihop följande trupp som ska möta Gånghester på Broplan kl 13 i
morgon: Henrik Tannerfors – Joan Ivarsson, Karl Åkerström, Henrik Malm, Johan Afzelius –
Marcus Nilsson, Fredrik Larsson, Andreas Eriksson, Jamie Gidman – Johan Rydén, Magnus
Persson. Avb. Adam Rylander, Marcus Edwijn, Freddy Zielinski och Carl Nero. Samling på Ryda
klockan 12.00 – senast! Ladda med taggtråd och batterisyra.”
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I sista stund gjordes några strykningar till Gånghestermatchen, då Tvålen och Mackan lämnade
återbud. In kom i stället Räka – en uttagning som väckte känslor bland gammelkablarna:
Persson Fredag den 2 mars 2007 21.14:
”Lasse: Har Räka vaknat till liv? Vi veterancoacher har inte sett ett spår av honom sen
sommaren 1963. Kul att hat återfunnits, eller pånyttfötts? men dööö! jag har ju utfört en 78%
utomhusträning och är ganska korpulent, varför är inte jag tilltänkt mellan stolparna? (skoja
bara) jag kommer på söndag/ DÄ”
På kvällen efter matchen mot Gånghester avgjordes 2006 års bruna femkamp. Här är lite
eftersnack, bland annat några rapporter direkt från den tidiga efterfesten hos Shilton:
Festen
Lördag den 3 mars 2007 21.01:
”Fan vad ni som inte är här missar! Nu jävlar är det tysk musik på stereon! Lassa halsar!
Eriksson vann femkampen och... Gotland kom hör och häpna trea – kram på er.”
HFesten Lördag den 3 mars 2007 21.06:
”Förlåt. Gotland kom fyra... I övrigt så har Gotland sen största magen, Hagström den fulaste
mössan, Lasse den mest erekterade frisyren, Fabio störst kamera, Johan stiligast, Foppa
Nashville och Shilton bäst på luftgitarr. Adam sitter och runkar i ett hörn medans lien tittar
på…”
David H Lördag den 3 mars 2007 22.44:
”Hallå eller!!! Kan bara meddela att Foppa ligger avdäckad på min matta, låg där som en dö
sill när jag kom hem. Sköt om er, och ta det lilla lugna nu ikväll. Ses på tisdag...”
Fabio
Söndag den 4 mars 2007 17.55:
”Tack för igår gött fölk! Helt lysande kul! Några bilder från kvällen finns på min blogg http://
fieldstreem.blogspot.com”

I väntan på tidningen Match kläcktes en högintressant idé:
Jamie
Tisdag den 6 mars 2007 11.11:
”Tänkte på en rolig grej vi kunde göra, känner en kille som har egen fotostudio kan kolla med
honom om vi kan göra en kalender. Eller vad säger ni??? ”
Så kom den då ut, tidningen som spred det bruna budskapet över landet. Naturligtvis diskuterades
den friskt i gästboken:
Brevbärarn
Torsdag den 8 mars 2007 16.40:
”Posten är snabb, Match-tidningen ligger redan i hyllan på Stadium. Ursnyggt!”
Ordförande
Torsdag den 8 mars 2007 23.01:
”Måste kommentera tidningen Match:s senaste nummer. Visst är det en framgång för den vackra
fotbollen när Ronaldinho, Totti, Ljungberg, Elmander, Kanouté, Malin Moström, Marta och
Larsa Persson förekommer på minst två bilder vardera. Och att få se FC Kabel Åttios lagbild
från 1981 med profiler som Affen, Peder Westin, Loppan, Pysschen, Tony Olausson och Stefan
Johansson redan på sidan 3 är ju som brun porr. Man brukar väl tala om Page-three-girls, här
är det läckra Sidan-tre-kablar...”
Affen
Fredag den 9 mars 2007 19.35:

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

”Brun porr?! Undrar om inte herr ordförande har müntat ännu ett odödligt ordspråk? Jag har
inte sett bilderna ännu men jag hoppas det är mjukporr. Om man betänker att Pyschebrysk,
Larsapersa och mig själv utgjorde 3/4 av träningsmaterialet i söndags så vart det troligen inte
hard core i vart fall. Vi har kort och kommer att träna oavsett jag och Persson men det vore kul
om ni kom och kollade våra polisonger och nyinköpa Volvo 142:or. //Alf-Greger”
Robinho Fredag den 9 mars 2007 19.45:
”Varför i helvete tog fotografen det sämsta kortet på mig för. Ser ut som jag har ett riktigt
hästleende.”
Persson Lördag den 10 mars 2007 10.57:
”Hästleendet: Med tanke på att det var 7 minus och 13 sekundmeter så fattar jag att vi hade vid
tillfället för kortet, frusit fast !!! När kommer den utlovade kabelmjukporrkalendern ? Stort att
vara med i samma tidning som Moström o Marta, tänk om jag ändå gjort en Carola, då hade ju
dom vetat att jag är singel, schiiitt. Affen kan man känna igen på Peace-v-tecknet, men annars är
du oigenkännlig / DÄ”
ExilKabel (Även kallad Helikoptern)
Måndag den 12 mars 2007 15.49:
”Snacka om att bli chockad! Här, 60 mil från Borås, har man blivit hånad för den bruna halsduk
man har upphängd på sin vägg och så får man den här upprättelsen, när Match dök ner i
brevlådan. Så jävla snyggt! Tack Kabel!”
Som vanligt fylldes ofta gästboken av intressanta ordväxlingar om ingenting. Här är ett talande
exempel:
Jamie
Måndag den 12 mars 2007 23.52:
”Tjena tänkte bara meddela att jag åker till England nu tisdag och kommer hem den 19 vi syns
nästa vecka. Lycka till i kommande matcher!”
En annan man
Tisdag den 13 mars 2007 1.19:
”Tjena tänkte bara meddela att jag sätter mig på toa nu tisdag för att skita och är färdig den 19e,
vi syns nästa vecka. Lycka till i kommande matcher!”
Tony Adams
Tisdag den 13 mars 2007 8.45:
“Hello! Just wanted to say that I've started drinking again! See you all at St Peters gate.”
Fabio
Tisdag den 13 mars 2007 9.02:
”Hej! Jag ville bara meddela att jag är en dum idiot! Fast tränar ikväll gör jag!”
Gotland Tisdag den 13 mars 2007 13.56:
”Hej! Vill bara säga att jag är lika sned och vriden som en rauk. Ses i kväll grabbar!”
Fabio
Tisdag den 13 mars 2007 15.15:
”Hej! Ville bara meddela att jag har en som är lång, smal och luktar ost!”
Rocco Sigfredi
Tisdag den 13 mars 2007 15.22:
“...”
Lasse
Tisdag den 13 mars 2007 18.20:
“Bra stavat där Rocco…”
Gurra
Tisdag den 13 mars 2007 18.35:
“Bra dar Staffan!”
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Under arbetet med att få ihop ett slagkraftigt gäng bruna bönor dök det upp frivilliga med mer
eller mindre lömska avsikter:
Gotland Onsdag den 21 mars 2007 7.48:
”Om ingen säger något till Bella så kan jag tänka mig att vara massör i Bruna Bönor.”
Affen
Torsdag den 22 mars 2007 20.25:
”Gottland: glöm det där med massör för damlaget. Gurra och jag anmälde oss redan 1983 så vi
har tjing. Möjligen kan duåja dela på det tunga arbetet. //Alfpetter”

När vi inledde försäsongen med att rada upp förlustmatcher blev der förstås ett och annat besviket
inlägg i gästboken. Men i en sekt av Kabel Åttios klass är trösten alltid nära:
Foppa
Söndag den 25 mars 2007 15.22:
”Kära ordförande, var inte så bitter ordförande, för att vi förlorade hela tiden. För varje förlust
kommer vi närmare en seger. Även om det kan kännas väldigt avlägset just nu. Men när vinsten
kommer, så kommer vi inte att släppa den underbara känslan. Utan vi kommer att plocka upp den
känslan under varje match, för det är själva repet för att vinna. Det gäller bara att hitta repet för
att vinna och för att göra detta måste vi leta genom alla vrån.”

Röster om Kabel News nummer 14, oktober 2006:
” Lysande jobb med Kabel News! Det gav många garv men också en väldigt
klar och tyvärr då, negativ bild av 2006. Förhoppningsvis en väckarklocka för
många kablar...”
Mikael ”Lasse” Martinsson.

”Applåder, underhållande läsning!”
Marcus ”Robinho” Edwijn.

Minnesvärda citat vintern 2006/07:
”Så är man lika stor som Ronaldinho.”
Larsa Persson efter att ha sett tidningen Match.

”Men jag röstade ju på Julle.”
Rasmus kunde inte för sitt liv förstå hur Robinho kunde vinna priset för 2006 års mål.

”I vilken matchsituation inträffar detta?”
Freddy var något skeptisk till att sitta i jägarställning.
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”Jag tar inte på mig det målet, Räkan pratade inte.”
Kalle förklarar varför han nickade bollen i eget mål mot Gånghester.

”F--n vad full jag är. David, jag går hem till dig och sover nu.”
Foppa efter femkampen.

”Lugn, jag tar hand om skotträningen i år.”
Shilton efter att ha placerat sig bäst av gubbarna i ledartrion i femkampens prickskjutning.

”Tänkte berömma mina bingolotter också det är helt sjukt va bra dom är
att ha. Varje månad i slutet när det tryter på kontot då rättar man en lott, å
vips så har man hundra pistolas att köpa pizza för.”
Gurra har sett fördelar med att prenumerera på bingolotter.

”Det är sådana som Affen som gör att vår bransch har en framtid.”
Fuktexpert H-son sedan Alf grävt en grop för sig själv, och fått hela källaren fylld med vatten.

”Kabels klack är given etta i Borås.”
Junioren Jacob Wallin var grymt imponerad av publikstödet under Mariedal cup.

”Jag måste säga att de där bruna är helt underbara. De var för sköna när
de värmde upp med svikthopp och simtag inför matchen mot Vytis.”
När Mariedal cupgeneralen Anita Zetterman av BT fick i uppgift att nämna cupens höjdare
valde hon att prata om FC Kabel Åttio. Ett givet val.

”Hon är ingen patient, om du trodde det!”
Foppa om den Camilla som han kämpat tillsammans med för att få ihop ett nytt bönlag.

”Dom är inte bättre.”
Håkan Persson om att B-laget fick exakt samma tabellrad två år i rad.

”Jag tycker också om Adecco.”
Gurras tacktal efter att han blivit en av fyra assistkungar 2006.

”Jag vill inte lämna ut min nuvarande vikt. Tycker det ser för jävligt ut som
det gör.”
Gotland när det var dags att uppdatera spelarpresentationerna. Vilken vikt han har där? Ett
tiondels ton.

”Störst alla hjärtanskram får såklart min älskade Lena och lilla
zamoraknodden i hennes lilla mage.”
Zamora avslöjar en het nyhet på sin blogg.
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”Ett stort hål har rivits upp i min själ.”
Kalle sedan han insett att Johan och Malm tänkte sluta som tränare.

”Det låter som ett långlopp.”
Malm om att Robinho tänkte springa i cirklar runt Affen.

”Jag vill att han skall ha några hjärnceller kvar när han blir 17–18.”
Affen om att sonen redan drömmer om att gå över till Kabel Åttio.

”Jag skall till Kullaberg på fredag, så jag kan inte.”
Foppa missade första fredagsmyset.

”Hoppas att jag får träffa er snart, när är det Kabelfest?”
Stackars Olle börjar bli desperat nere i Göteborg.

”Vilka djävla Kabel Åttio-fasoner.”
Bergdalens älskade lagledare Håkan Melin till några av sina spelare efter att ett motståndarlag
önskat flytta en match.
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