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Den bruna sekten är större och starkare än någonsin. Den 22 juni fyller undertecknad tio år
som brun ordförande. Jubileét kunde inte komma i en bättre tid. Och jag tänkte passa på att ta
tillfället i akt att klia min egen rygg…
Då, vid mötet den 22 juni 1998, hade FC Kabel Åttio en högst ansträngd ekonomi. Vi stod på
konkursens brant och försökte kravla oss uppåt.
Fotbollsmässigt var klubben mitt inne i en generationsväxling. Vi sökte huvudsakligen upp
spelare på högskolan, och byggde laget kring dem.
Satsningen misslyckades totalt. Hösten 2000 flyttade huvuddelen av våra studenter från Borås
– till jobben, och föreningen rasade samman. Säsongen 2001 blev en enda lång förlustsvit, och
den 9 december det året hade vi tidernas krismöte. På dagordningen fanns egentligen bara en
punkt: nedläggning eller ej.
Med röstsiffrorna sex mot tre valde vi att kämpa.
Sedan dess har vi kämpat, kämpat och åter kämpat. Vi har sakta men säkert byggt upp
föreningen kring engagemanget, och kärleken till allt det fina som FC Kabel Åttio står för.
Idag är jag oerhört stolt och lycklig över det vi uträttat.
Jag säger vi, och avser då i första hand mig själv och Henrik Malm. Men viktiga bidrag har
även kommit från åldermän som Uwe, Räka, Persson Sr och Affen, samt engagerade spelare som
Raul-Olle, Shilton, Micke J, Karl-Fabio, Lasse med många, många fler.
Det har krävt extremt mycket arbete och tålamod, men som uttrycket säger: ”trägen vinner.”
Nu blåser det nämligen en osannolik medvind i de bruna seglen. Häromdagen fick vi ett
stipendium på 20000 kronor för vår offensiva satsning på Bruna bönor.
Herrlaget går som tåget. Vi börjar närma oss 50 spelare i truppen, och kvaliteten är så hög att
vi uppskattningsvis skulle kunna ställa tre dugliga division VI-lag på benen. Resultaten har inte
låtit vänta på sig, vi står nu på nio raka matcher utan förlust.
Utöver de 45 seniorerna har vi cirka 25 veteraner, och så bönorna.
Just arbetet med att skapa ett damlag har varit det senaste årets stora utmaning. Vi ansvariga
har drivits mellan hopp och förtvivlan. Ibland har det känts självklart att vi skall lyckas, ibland
högst tveksamt. Den tunna truppen har slitits hårt.
Men alla bönor har visat grymt tålamod, stort engagemang – och de har snabbt blivit riktiga
kablar. De har dessutom bjudit oss på flera underbara idrottsstunder.
Som det första målet.
Jag jobbade, och missade träningsmatchen mot Kindaholm i Östra Frölunda. Men ett sms och
ett telefonsamtal gjorde att man gick med världens bredaste leende på läpparna hela kvällen.
Sms:et kom från Camilla Karlsson, klockan 15.34 den 6 april. Det löd: ”MÅÅÅÅÅL av Sandra.
34.38”
Genom ett samtal till Malm cirka tio minuter senare fick jag via länk vara med om lyckan när
bönorna efter slutsignalen firade målet med 10, 20… Att vi hade förlorat med 2–1 var det liksom
ingen som brydde sig om.
Och så seriepremiären. Efter en försäsong utan segrar, och med endast två gjorda mål, tog vi
tre poäng redan i den allra första tävlingsmatchen. Som jämförelse kan för övrigt nämnas att FC
Kabel Åttios herrlag inledde med 13 tävlingsmatcher utan seger under premiärsäsongen 1980.
Bönorna slog alltså till direkt. Vilken dag det var? Jo, bönsöndagen. Gissa om det firades på
Idrottsgården i Sjömarken?
Så tillbaka till herrarna. Två dagar innan bönornas premiärsuccé spelade vi ut den gamla
arvfienden Wästerhov i det första Rydaderbyt någonsin på Borås Arena. Det var en underbar
utklassning som grundlades av ett passningsspel som bruna brassar aldrig tidigare varit i närheten
av. Segern gjorde förstås att FC Kabel Åttio fortsätter att vara Rydas stolthet.
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Coach Kaiser såg nästan ut att spricka av stolthet där han stod och manade på de bruna.
Den gode Kalles makalösa engagemang är värt ett eget stycke. Han ringer runt och kollar läget
med spelare efter spelare, skickar ”ladda-sms” och lever sig in i matcherna på ett sätt som nästan
får en att bli orolig för hans hälsa… Det är ett sånt engagemang som får föreningar som vår att
lyfta.
KJ sa en gång med glimten i ögat att ”Det är inte lätt att leda en förening som rakt igenom
består av idioter.”
Våren 2008 har det varit ett rent nöje.
Hoppas nu att alla passar på att njuta av den bruna medvinden så mycket det bara går. För tro
inte att den kommer att bestå för alltid, bara för att alla saker och ting just nu går vår våg. Det
som tar år att bygga upp, kan rasa på nolltid.
Vi måste således fortsätta att vara ödmjuka.
Och vi måste jobba ännu hårdare – annars kommer vi inte att ha en chans att nå vår vision om
Champions Leaguespel senast 2028…
Som ni förstår har det inträffat en hel del trevliga bruna händelser sedan Kabel News nummer
16 kom ut i slutet av februari. I det här numret utlovas ett urval av dem, plus ett par
nostalgitrippar. Så sätt av en eftermiddag, eller ett par, för här är Kabel News nummer 17. Det
handlar om hela 23 fullspäckade sidor. Trevlig läsning.
Johan Rydén
Tyvärr blir det ingen västkrönika i det här numret heller. Vi får med spänning vänta ytterligare
ett tag på mästerverket på temat ”Idel ädel kabel…”

Efter årets första träningsmatch – den mot Norrmalm – klagade Malm på att kraften hade tagit
slut direkt i början av andra halvlek.
Kyla kontrade direkt med att: ”Det är så det går när man har sex före matchen.”
Malm viftade bort beskyllningarna, men flera spelare hade fått upp ett spår.
På Kabelfesten senare samma kväll konfronterades Emma med påståendet att Malm inte
kommer att kunna prestera på planen om de skall ha sex före matcherna.
– Hur vet ni det? svarade Emma.
Nöjda kablar brydde sig inte om att förklara. Men de hade fått precis det svar de ville ha…
Den stående frågan lyder ju: Är det bra för prestationen att ha sex före match, eller är
avhållsamhet att föredra? Inom FC Kabel Åttio kan konstateras – att vi trots hård satsning
på internforskning – inte fått fram några entydiga svar.
Malms krafter tog alltså slut.
Afzelius däremot utbrast frustrerat:
– Jag har inte haft sex på länge – och jag har inte blivit bättre för det…
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Kan man ha delad vårdnad om brun halsduk?
Efter Kabelfesten på Gif-stugan var Zamoras halsduk puts väck, och han kunde inte komma
ihåg vart han gjort av den.
Förvånansvärt nog dök den upp hos Elinor, som påstod att hon hade köpt halsduken för
drinkar på Harrys – men generöst nog erbjöd sig att ha delad vårdnad om den.
Vittnen gjorde gällande att det var Zamora som betalade för drinkarna. Och Elinor tvingades
backa.
– Jag ville bara kolla om han kom ihåg något, förklarade Elinor efteråt.
Det gjorde inte Zamora. Men han hade med sig Pantzargeneralen som reservminne...

David Hagström har gått från målvakt till målskytt.
Han är också lite av premiärernas man. Han gjorde det läckra 3–0-målet mot Wästerhov i sin
allra första tävlingsmatch som utespelare. Och i samband med sin första match som utespelare
alla kategorier gjorde David fyra mål i Danmark.
Det var på träningslägret 2007, där vi mötte Gilleby IF, som tränare Adam placerade
Hagström som toppforward. Redan när han besked om vilken position han var placerad på lovade
David fyra mål.
Ett av dem gjorde han i tvåmålsspelet på uppvärmningen, ett annat satt klockrent på
inskjutningen. De två sista sparade han till själva matchen – närmare bestämd andra halvlek.
Kvitteringen var ett motlägg. David pressade Gillebys målvakt, som rensade via vår offensiva
målvakts högerfot och in i mål.
Ledningsmålet var en djupledslöpning till vänster. Johan hittade fram till David, som först tog
med sig bollen och sedan slog till med vänstern. Skottet var löst, men välplacerat, och bollen
smet in i den bortre gaveln.
De båda målen kom med cirka två minuters mellanrum, och båda följdes av en mycket
minnesvärd glädje. David studsade omkring som om han hade avgjort en VM-final. Både
motståndare och domare tittade på de bruna och undrade om det var något fel på vår skyttekung.
FC Kabel Åttio ger numera 1310 träffar på Google. Om det är där Ajinboye Tokunbo hittat vår
klubb eller inte är oklart, men nigerianen vill hur som helst komma till Borås för att provspela
med oss.
På valborgsmässoafton dök nämligen följande mejl upp i Johans mejlbox – vilken ju också
fungerar som klubbens officiella:
DEAR MR JOHAN
I MY NAME IS AJIBOYE TOKUNBO I AM A TALENTED PLAYER IN WEST AFRICA NIGERIA I
WILL LIKE TO COME FOR TRAIL IN YOUR CLUB AND I WILL BE VERY HAPPY IF YOUR CLUB CAN
ACCEPT MY OFFER I AM FREE AGENT PLAYER .
I WILL BE HAPPY IF YOUR CLUB CAN GIVE ME A CHANCE TO SHOW MY TALENT.
THANKS
AJIBOYE TOKUNBO

Utan att först konsultera övriga medlemmar i den bruna styrelsen beslöt Johan att avböja det
generösa erbjudandet om internationellt provspel med de bruna brassarna.
Klubbens ekonomi tillåter inte nigerianska provspelare. Inte ännu.
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Fast med bönornas nya bötessystem kan vi nog snart ta hit spelare från alla möjliga
världsdelar. Vid genomgången inför seriepremiären i Sjömarken ringde det först i en
mobiltelefon.
– I Chelseas omklädningsrum under Morinho kostade den signalen 15000 kronor, förklarade
Johan.
Spelarna accepterade straffskalan, och redan två minuter senare ringde det på en annan
telefon… Under själva matchen blev det fler inkomster till klubben. Efter att bara ha gjort två mål
på fem träningsmatcher satte nämligen bönorna hela tre mål i andra halvlek, och drog in 15
kronor per målsponsor.
Att vår hemsida är mer populär än någonsin är ingen nyhet. Under de senaste månaderna har det
slagits rekord på rekord när det gäller antalet besökare.
Vid årsskiftet stod räkneverket på 138 002. Sedan dess har noteringarna varit:
Januari: 140 529 – totalt alltså 2527 besökare.
Februari: 145 081 – 4552
Mars: 149 995 – 4914
April: 155 110 – 5115
Under den sista veckan av april hade vi för första gången ett snitt på över 200 besökare per
dag, och månaden som helhet innebar 4098 unika besökare – makalöst bra. Och vad som är ännu
bättre är att antalet besökare hela tiden ökar med stor hastighet.
Många spelare har skapat brun historia den här våren, framför allt bland bönorna, men även bland
herrarna.
Mattias “Gotland” Johansson firade 100 med champagne lördagen den 26 april –
alltså 100 matcher totalt i FC Kabel Åttio.
Fast egentligen hade Gotland inte så mycket att fira. Dels gjorde Squadra B en riktigt usel
insats i matchen mot Baik C, dels var det Gotlands 101:a match. Vi har nämligen räknat in
fulltids internmatcher i den totala matchstatistiken, vilket innebär att Gotland egentligen fyllde
100 måndagen den 21 april.
– Säg inget till Gotland om det, för det är ju inte så roligt att komma upp i 100 matcher i en
internmatch, sa Kalle till Johan.
Fast egentligen, kan man hitta något bättre läge att fira än tillsammans med närmare 40 andra
kablar?
Till aktuell internmatch hade lagledningen anlitat en internationell proffsdomare. Tyske Erik
”Jullegoal” Jullander kom hem till Borås för att blåsa matchen mellan två bruna lag.
Redan inför avspark visade domaren brister, då han tillät lagen spela i svart mot
mörkbrunt. Med tanke på att solen stod lågt var andelen felpassningar under den första
kvarten högre än någonsin förr i den bruna sekten. Det visade sig att det inte var någon snilleblixt
att köra mörkbruna träningströjor mot svarta västar – alla spelare såg ju likadana ut…
När de mörkbruna drog på sig röda västar blev plötsligt spelkvaliteten klart bättre. Och
förutom färgfadäsen ägde Jullegoal matchen.
Ägde gjorde även Robinho, som blev tvåmålsskytt då Coach Kaisers lag besegrade
Tvålcoachens med 3–1.
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Historiska bönor var det. Här kommer en radda:
Första truppen till en match utomhus: Jenny Kullberg – Pernilla Gustavsson, Maria Engberg,
Malin Georgsson, Cecilia Vilotti Pereira – Louise Halldén, Johanna Drugge, Fanny Rölander,
Emma Jutemar – Elinor Martinsson och Ellen Lindell. Avbytare: Jennie Eriksson, Jennifer Sirén
och Sandra Thorell. Laget spelade 0–0 mot Mariedal den 18 mars.
Första målskytt utomhus: Sandra Thorell – lobbade in reduceringen till 1–2 borta mot
Kindaholm den 6 april.
Första truppen till en seriematch: Jenny Kullberg – Pernilla Gustavsson, Pernilla Johansson,
Malin Georgsson, Sandra Fyhr – Emma Jutemar, Sandra Thorell, Jennifer Sirén, Jennie
Eriksson – Elinor Martinsson och Lina Stenberg. Avbytare: Johanna Drugge och Fanny
Rölander. Laget vann med 3–2 borta mot Sjömarken den 27 april.
Första målskytt i seriespel: Lina Stenberg – kvitterade till 1–1 borta mot Sjömarken den 27
april.
Alla som var i Boråshallen och följde ungkablarnas sensation i Mariedal cup 2006 har svårt
att glömma den fantastiska helgen i mitten av november för 1,5 år sedan.
Inte minst cupledningen.
Det finns nämligen bara en historia att läsa på Mariedal Cups hemsida under vinjetten
”Nostalgi”. Den texten handlar inte om Ole G Solskjaer, Anders Limpar, Jonas Thern eller några
andra blivande världsstjärnor i fotboll.
Nej, det är förstås det långa referatet om de bruna brassarnas marsch till cupens tredje omgång
2006. Samma referat finns förstås också att läsa på www.kabelattio.com.

Jamie Gidman lämnade den bruna sekten för IF Mölndal Fotboll inför säsongen. Sannolikt var
huvudskälet ett stort missnöjd med träningen i FC Kabel Åttio.
Av ett Gidman-inlägg från travzonen.se den 26 februari framgår att han anser att hans talang
misshandlats av undermåliga tränare. Så här skrev Jamie:
”Hästen har ju samma träningspotential oavsett tränare och det är upp till dig som "ägare"
att förvalta kolbiten till en diamant med rätt verktyg. Har du en tränare med 1 stjärna så tränar
hästen sämre än om den hade haft en tränare med 5 stjärnor.
Se på Zlatan Ibrahimovic: Mabi, MFF, Ajax, Juventus, Inter, Landslaget.
Stor stjärna, han har säkert haft en rad med 5-stjärniga tränare och därför är han där han är
idag.
Mig: IFK Hindås, Bollebygds IF, FC Kabel Åttio, IF Mölndal Fotboll
Tyvärr har ju jag antagligen bara haft 1 stjärniga tränare genom min karriär och därför
harvar jag på en högerkant i div 6. Tänkt om jag haft lika bra tränare som Zlatan då kanske man
hade haft en Ferrari nu.
Alltså talangen och potentialen finns där men någon måste förvalta den.”
Glasklart va? Om Johan, Malm, Adam och Lasse Martinsson hade varit skickligare som
tränare skulle FC Kabel Åttio definitivt ha fostrat en världsstjärna…
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Måndagen den 21 april spelades en brun internmatch. Internmatcher har klubben satsat på vid
tre–fyra tillfällen tidigare under klubbens historia. Fast då har vi ofta fått kämpa för att få ihop de
22 spelare som behövs för två lag.
Kämpa var verkligen inte nödvändigt den här gången. Hela 36 man dök nämligen upp till
drabbningen på Rydas B-plan. Och då fanns det bara två veteraner i samlingen – Johan och
Magnus A.
Dessutom drabbades vi av flera återbud. Efter matchen roade sig Zamora med att betygsätta
insatserna från samtliga spelare. Han utgick från de laguppställningar som stod i gästboken inför
matchen, och fick till betygskommentarer på 36 man, plus några till.
Bland annat skrev vår målvakt följande kommentar om nye Måns Bergenzaun: ”var svår att
betygsätta”
Tro sjutton det, Måns tillhörde ju dem som hade lämnat återbud…

Alla vill väl spela på Borås Arena? Det trodde i alla fall vi. Fast vi hade fel. Det visade sig att
sömniga mödrar föredrar Ryda framför arenan, i varje fall de från Ubbhult, Hällingsjö
och Sätila.
Vi hade fixat Borås Arena till bönornas allra första seriematch på hemmaplan någonsin. Men
motståndarlaget vägrade. De gjorde det med skälet att deras äldre spelare – de med barn och
familj – tyckte att 19.00 var en alldeles för sen avsparkstid.
Effekten blev att vi fick spela 17.00 på Rydas ojämna B-plan istället för på Sveriges läckraste
fotbollsarena. Kul.
Vägran blir ännu mer förvånande när man surfar in på Ubbhults hemsida www.ubbhult.nu, där
framgår nämligen att våra motståndare har träningstider 19.00–21.00. Tränar de alltid utan sina
äldre spelare?
Daniel Olofsson har haft en fotbollskarriär i botten av alla tabeller. Först var han
spelande allt-i-allo för SK Winno, som flera år i rad var bygdens allra sämsta lag. De slogs till
och med på allvar om titeln sämst i Sverige.
När Winno lade ner sin verksamhet hösten 2000 – efter att ha slagit Kabel Åttio i en klassisk
match – valde Olofsson att byta till Vänga BK.
Vänga, som under slutet av 1990-talet hade åkt hiss mellan femman och sexan, var inne i en
generationsväxling. De tappade huvuddelen av sina bärande spelare. Och under Olofssons sju år i
klubben var de årligen med och kämpade för att slippa titeln sämst i Sjuhäradsbygden.
Nu har Olofsson bestämt sig för att börja spela med Kabel Åttio. Hoppas verkligen att det är
tredje gången gillt för honom, så att det inte är ett tecken på vart vi är på väg...

Bristen på bredd i böntruppen var en följetong under våren. Efter att 15 tjejer dykt upp på
premiärträningen den 5 februari var hoppet gott om att vi skulle ha rejält med spelare att tillgå.
Resten av våren blev en brun berg-och-dalbaneresa mellan hopp och förtvivlan. Av
det 15 fanns bara tio kvar vid seriestart. Faktum var att vi bara hade 17 licensierade spelare
mindre än två veckor före seriestart, varav tre egentligen inte var med längre. Alltså var vi bara
14. Vi lyckades fylla på licenslistan med ytterligare fyra namn under de sista två veckorna innan
premiären, men truppen kändes ändå alldeles för tunn när serien drog i gång. Vi har verkligen fått
jobba till varenda match för att få ihop folk. Och ännu är inte problemen lösta.
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Hur tunn böntruppen var märktes tydligt under försäsongsmatcherna. Antalet varierade spelare
rejält. Vi tvingades dra oss ur matchen mot MTV (Marbäck/Tvärred/Vegby) med kort varsel på
grund av bönbrist. Till mötet med Brämhult kom vi med precis elva bönor, och ett par av dem
fick avsluta matchen på planen – trots att de hade skador.
I Östra Frölunda, mot Kindaholm, hade vi 14 bönor, men redan efter tio minuter hade tre
fjärdedelar av backlinjen klivit av med krämpor; Malin, Camilla och Svampen. I 80 minuter var
vi alltså precis elva.
Och när det väl blev match mot MTV (på gräs i Marbäck) hade vi 13 bönor i truppen, men
skador på Cicci, Jennifer och Malin gjorde att vi trots det fick avsluta tillställningen med bara tio
spelare på planen.
Det fanns givetvis skäl till stor oro när serien drog i gång. Och då hade vi ändå inte räknat in
nästa stora problem, det kollektiva skoskavet. I Sjömarken fullföljde alla de 13 spelare vi hade i
truppen. Till och med Sandra Fyhr, som drabbades av en hjärnskakning i första halvlek...
Men mot Ubbhult slog skavet till på bred front. Laget fullständigt hamstrade compeed, tejp,
plåster och skavsårsplattor. En efter en fick spelarna kliva av och tejpa om sina såriga fötter.
Det kändes nödvändigt att bredda truppen med fem–tio spelare. De kom på en gång, till
träningen den 6 maj. Plötsligt strömmade det in bönor. Sex nya spelare kom på en
gång, varav tre från Bergdalen. De förklarade:
”Vi har nog tre–fyra tjejer till som är intresserade.”
Om samtliga skriver på lever med andra ord hoppet om ett liv efter jul för bönorna…
Squadra B har inlett årets serie blekt. Det räcker nog med ett ord, för att förklara varför:
lördagsmatcher. Bruna brassar och lördagar är ingen bra kombination. Till och med under grå
försäsong har vi ofta haft svårt att få ihop A-lag på lördagar.
Därför har det inte varit någon skräll att våra olika B-lagskommandon – trots tillgång till cirka
45 spelare – har fått slita ont för att få ihop tolv–tretton spelare per match.
Ett par bubblare har redan fått dra på sig den bruna dräkten. Till bortamötet med Transcom
letade vi förstärkning i Borås HC. Först var både Fredrik ”Frippe” Enhörning och Anders
”Stille” Skördåker med i truppen, till slut fick dock den senare lämna återbud på grund av
åtagande på vårmarknaden.
Hur det gick? Jodå, Frippe var bäst på planen.
Om Gunnar Persson tyckte om att hans spelare frilansade på fotbollsplanen? Kanske inte.
Mattias ”Bocken” Borgström lyckades springa in i en stolpe på uppvärmningen inför
seriepremiären mot Wästerhov. Det kan ha gjort honom skyldig till bloddopning.
För efter olyckan blev hans match en blodig tillställning. Blodet slutade nämligen inte
rinna, utan när han täppt till utåt, rann det inåt i stället. Bocken svalde gång på gång för att rensa
munhåla och svalg.
”Jag måste ha svalt minst en liter blod under första halvlek, och jag vet inte hur mycket mer
jag pallar,” sa han till Kalle i halvtid.
Han pratade även om sur mage.
Tro inte att Bocken gav upp, han fullföljde matchen, svalde säkert ytterligare ett par liter blod,
och sprang sönder Hovet. Det är här den internationella dopningskommissionen Wada kommer in
i bilden. Återanvändning av eget blod, brukar benämnas bloddopning. Wada har nu tillsatt en
oberoende utredning för att kontrollera om Bocken gjort sig skyldig till oegentligheter.
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I samband med bönornas hemmapremiär på Ryda gjorde Johan och Malm ett försök att locka
med några av åskådarna i laget. En av dem var Rebecka Ehnar, som tidigare spelat i Rydboholm.
Rebecka spelade först måttligt intresserad. När Johan sa att tjejerna i alla fall kunde komma
ner och träna någon gång, för att fotboll ju ändå är skoj, svarade Rebecka:
”Ja, om man inte får några skador.”
Men väl hemma fick hon ändå lite fotbollssug. Hon lade nämligen beslag på sina benskydd
och fotbollsskor. Det som kan bli positivt för bönorna, blir dyrt för herrarna, eller
framför allt för Rebeckas sambo Michael Enhörning. Han har nämligen använt hennes prylar.
Micke ringde till coach Åkerström och sökte lösning. Kalle kunde ordna fram ett par
benskydd.
”Bra, då behöver det här inte kosta mig alltför mycket,” sa Micke tacksamt.
Coach Kaiser, även känd under namn som Karl-Fabio, Kalle och Karl Åkerström, har uppvisat ett
närmast hysteriskt engagemang den här våren.
Han skriver inlägg i gästboken, ringer runt till spelartruppen, skriver långa referat och jagar på
alla med uppmanande sms. Ibland kan man undra om det är sant att han verkligen har ett jobb.
På förmiddagen (klockan 9.30) inför 3–1-segern mot Kronäng sände han ut följande sms till
de uttagna spelarna:
”Forza brunt! Nu är det bara laddning och fokus på kvällens match som gäller! LADDA
LADDA LADDA GUBBAR! IKVÄLL SKA VI GE ALLT!”
När Johan cirka tre timmar senare (12.25) meddelade nyheten att Petter Ullmans papper nu var
klara kom följande svar från vår ene coach:
Ok, gött! Ännu ett finfint nyförvärv till klubben klart! LADDA NU!
Just efter slutsignalen var herr Åkerström okontaktbar, och några timmar senare fick samtliga
spelare följande budskap via sms:
”Stort tack till er alla idag! Fantastiskt jobbat av samtliga.!”
Jodå, Åkerström har ett telefonabonnemang med gratis sms.
Vad han har för puls under matcherna vill vi nog däremot inte veta. Eller kanske är det en
vettig investering för hans hälsa att köpa in en pulsmätare, som han kan bära under matchtid.
Kvartsfinalen Brasilien–Frankrike i VM 1986 är ansedd att vara en av tidernas bästa
fotbollsmatcher alla kategorier.
Där gav Careca brassarna ledningen med 1–0 efter en spektakulär upprullning av det franska
försvaret. Efter några sekunders hysterisk glädje gjorde Careca en målgest där han fällde ut
armarna som vingar och låtsades sväva fram.
En ung Johan satt hänförd framför tv:n och såg matchen – och tog målgesten till sitt hjärta.
Johan har sedan använt den vid ett stort antal tillfällen, framför allt i samband med nickmål.
Efter 1–0–nicken mot Hovet på Borås Arena tyckte vår ordförande att Carecas målgest
var på sin plats, fällde ut vingarna och svävade fram.
Men något måste ha gått fel. Om felet låg hos utförare eller betraktare är något oklart, men
1986 beskrevs Carecas målgest så här av Arne Hegerfors:
”Careca leker flygplan.”
2008 beskrevs Johans målgest så här av Karl Åkerström:
”Johan drog till med ett Hagströmfirande, det vill säga overklig glädje med armar och ben
viftandes i full galopp.”
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Som framgick redan i Kabel News nummer 16 blev det inget brunt träningsläger år 2008. Kanske
fanns det en kollektiv baktanke med det.
Redan i Kabel News nummer 1, våren 1982, framförde signaturen ”Kär supporter” nämligen
följande tankar om internationella äventyr:
”Jag tycker att ni bör inrikta er enbart på Borås västra reservserie, och inte splittra er med
internationella uppdrag detta år.”
I år har vi riktat in oss helt och hållet på Boråssexan, och hittills har det ju gått bra…
Fredagen den 9 maj 2008 klockan 13.31 gick Gotland in i gästboken och klagade på att det var
dålig aktivitet. Man kan lätt fastslå att vi har flyttat våra gränser för vad som är bra respektive
dålig aktivitet i aktuellt forum.
Just aktuell dag hade det varit 23 inlägg sedan 07.29 – och då är inte Gotlands eget inräknat,
det innebär ett snitt på fyra inlägg i timmen.
En gång, inte alltför långt tillbaka i tiden, innebar ”dött i gästboken” typ fyra inlägg på
en vecka. Viss skillnad…

Saxat ut gästboken
Som vanligt händer det oerhört mycket i gästboken. Många roliga inlägg har det blivit sedan
slutet av februari. Här är ett axplock:
Många av bönorna hade stor frånvaro under februari månad. Rutinerade Affen tyckte att rutinen
var bristfällig i truppen, och ursäkterna alldeles för lätta att genomskåda. Dessutom jobbade han
hårt med olika kvalitetstester för att få ihop ett slagkraftigt visionsutskott:
jennifer Torsdag den 28 februari 2008 17.42:
”Skulle äntligen tränat denna vecka men så åker man på förkylning och halsont, så det blir till
att kurera sig till den omtalade festen på lördag;) Hoppas det blir en lyckad träning för bönorna
ikväll :)”
Malin
Torsdag den 28 februari 2008 18.09:
”Sorry bönor, men jag får stå över denna träning med. Den dumma förkylningen har satt sej hårt
:( Hoppas de blir en bra träning för er ikväll ändå babes :)”
Affen
Torsdag den 28 februari 2008 19.32:
”Zamora: du är gjuten i V-utskottet, som nygammal, dessutom har du ju nära till pizzerian och
har lovat skriva protokollet. Robben: dig får vi ta en funderare på, förvisso är du ganska ny men
du har svårt att hålla ihop bena allt som oftast: Möjligen om du är bra på att skriva och om
ingen böna nappar – verkar halvkallt på den fronten. Märkligt, jag som tyckte det lät så
lockande. För övrigt tycker jag att bönorna snarast bör hitta bättre bortförklaringar till
träningsfrånvaro – förkylning? Det går Malmen aldrig på. Kör med att brutit svanskotan eller att
det är punka på HD´n eller något riktigt. Tränarna är inte lätta att lura, jag lovar/A”
Marcus aka Robinho
Fredag den 29 februari 2008 18.54:
”Robben har blivit gräsklippare på Borås GK. Så jag kan räkna med ha världens goaste bonnabränna i sommar. För övrigt funderar jag på att stanna i Borås imorgon kväll och hoppa GBG
för 'the' fest. Imorn ser vi till och vinner matchen! Affen: Vill ju så gärna dela en Calzone med
dig!”
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Affen
Fredag den 29 februari 2008 21.18:
”Calzone, hur visste du att det var min favvopizza?! Du närmar dig utskottet – test – har du
något smakprov på en liten 5-åringsvision för Kabel? /Pokerkungen”
Robinho Fredag den 29 februari 2008 22.57:
”Vi, likaså Elfsborg, har Borås Arena som hemmaplan... Sug på den affen.”
Affen
Fredag den 29 februari 2008 23.36:
”hmmmmm?”
På eftermiddagen lördag den 1 mars debuterade vårt nya tränarkommando Tvålkejsarn i samband
med matchen mot Norrmalm. Det gick så där, förlust med 4–0:
Coach Kaiser
Lördag den 1 mars 2008 16.01:
”Naturligtvis skyller jag inte på regnet att vi förlorade i dag, om det nu var någon som trodde
det... Nä, vi förlorade på grund av att vi inte tog kampen, slarvade PÅ TOK för mycket i
bollbehandling och hade dålig kommunikation. Ni ska jag inte måla fan på väggen allt för
mycket, under stora delar av första halvlek hade vi fint rull på bollen och skapade upp emot fem
heta lägen, dock så var vi klassiskt kabelsjuka när det kom till att stänka in bollen.
Att förlora första träningsmatchen efter det att två mycket tongivande herrar lämnat återbud
mindre än en timma före samling och att nästan ett halvt lag lämnat återbud under veckan och
när vi dessutom blivit tvungna att värma upp, sen gå och sätta oss i Erikslundshallen i 45 minuter
på grund av de inkompetenta människorna på kommunen, värma upp igen och sen starta
matchen i all hast är absolut ingen katastrof. Vi såg lite sega och regnskygga ut, men det mina
herrar kommer bli bättre framöver. En sån här match ska man inte dra några större analyser av,
utan bara känna att det är skönt med att vara igång med matchandet, glömma bort och sen rikta
in oss på nästkommande batalj om en vecka.”
Lite trevliga siffror:
Coach Kaiser
Fredag den 29 februari 2008 13.06:
”Kan efter åtta genomförda träningar berätta att snittet på träningsnärvaron ligger på det för
Kabel magnifika 16.5! Riktigt gött gubbar! Beröm beröm beröm, såhär fortsätter vi!”
PG
Torsdag den 13 mars 2008 14.07:
”Så nu har jag lagt en order på våran underklädesförsäljning och det ser faktiskt ganska bra ut..
vi bönor + ordförande å zamora har fått ihop runt 5000 kr.. bra kämpat allihop.. kommer
sammanställa en topplista, den som vann försäljningstoppen är Määli = ) och får väl även passa
å gratulera på födelsedagen määli”

En annan positiv sak:
Zamora Torsdag den 13 mars 2008 22.28:
”Måste bara säga en grej innan jag går och lägger mig: Jag har inte tyckt att det varit såhär
skoj att träna sedan juniortiden. Och det är inte enbart för att kroppen känns ok. Det är så
härligt att se Jimmy kämpa runt de två sista åttorna trots kroppen säger ifrån. Gott att se de
flesta göra alla rysshoppen efter åttorna utan ett endaste gnäll. Gott att se att det inte enbart är
de vanliga påpusharna som malm och kalle som stiger fram och se till att folk kämpar.
Gott att se att fast det är stimmigt och skämtsamt mellan övningarna så är det bra skärpa när väl
övningarna sätter igång. Härligt att se och känna alla ryggdunkningar som sker mellan
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övningarna. Kommer detta fortsätta med det mycket trevliga träningsnärvaron kommer vi bli
svårstoppade i år. Både A och B-lag.”
Den 1 mars hände även roligare saker än förlusten mot Norrmalm. Det var nämligen datumet för
årets första stora Kabelfest. Här är eftersnacket:
Pite-Maria
Söndag den 2 mars 2008 11.39:
”Jag antar att festen var rolig och hård, med tanke på hur många träningssugna kablar som stod
utanför hallen 11:00 i morse. Var där, men beslöt mig för att åka hem och ta hand om
hushållsarbetet ist. Vi ses på Tis. Hoppas på några fler då!”
Robinho Söndag den 2 mars 2008 11.43:
”Vill tacka bönorna för festen! Väldigt trevlig och rolig sammanställning”
Malm
Söndag den 2 mars 2008 11.54:
”Instämmer i ett stort tack till festkommittén och även alla er andra som var där! Kul med Jamie
som inte kunde hålla sig borta från brunt. Har ett större antal bilder som kan publiceras senare i
veckan. Bl.a. en på Robinho i en kärleksfull omfamning med en tös”
Zamora Söndag den 2 mars 2008 15.01:
”Tackar oxå festkommittén för mycket bra fest. Många glada människor var det och full blev
man. Ellie: Förlåt för fyllesmsen.”
Elmaco Söndag den 2 mars 2008 15.56:
”Zamora, dom gick knapp att förstå ändå)mega kul i går:) ses på tisdag:)”
Zamora Söndag den 2 mars 2008 17.21:
”behöver jag berätta att jag inte är en stark man idag? tänker sätta i mig en billys panpizza nu
och sen gå in i dvala igen.”
Enhörning
Söndag den 2 mars 2008 23.07:
”Tackar så hjärtligt för gårdagens festligheter.... oerhört trevligt faktiskt... Pigg som en nötkärna
flög man upp ur sängen vid 10 för att bege sig till samlingen... yum.”
Gotland Måndag den 3 mars 2008 08.00:
”Tackar alla för i lördags. Blev nog lite på örat... Men jag tog mig hem i alla fall... 70 kronor is
komming up Jimmy!”
Svampen Måndag den 3 mars 2008 09.24:
”riktigt trevlig fest ni fixade i helgen! =)
när kommer nästa nu då... tycker vi ska ha en i månaden haha.”
Jamie
Måndag den 3 mars 2008 10.33:
”Riktigt trevlig fest i lördags hade det kanonkul den lilla stunden som jag var där, av någon
anledning kan jag inte se bilderna som ligger ute på facebook. Någon som vet varför??? Ha de
gött änna!”
Gotland Måndag den 3 mars 2008 12.11:
”Ser bilderna bra men var det inte suddigare i lokalen?”
Svampen Måndag den 3 mars 2008 12.41:
”ser ju inte riktigt klok ut på vissa bilder
skäms lite för mej själv hehe.”
Zamora Måndag den 3 mars 2008 12.53:
”Svampen: Vi kan bilda en klubb om du vill.”
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Zamora Måndag den 3 mars 2008 13.04:
”Sen har jag ju oxå insett att jag hade en kabelhalsduk med mig till festen men vet att jag inte
hade med mig någon när jag kom hem. Så är det nån som hittat en överbliven brun halsduk så
blir jag jätteglad.”
Svampen Måndag den 3 mars 2008 13.20:
”Zamora: de låter kanon =)
jasså du...sådana minnesluckor asså hehe...
tycker du ska kolla me Elli...hon kanske har den haha.”
Jocke
Måndag den 3 mars 2008 14.14:
”Tack festkommittén för en alldeles strålande kabelfest. Jag får bilda "tappat bort
halsduksklubb" med Zamora. Städarna hittade ett gäng halsdukar?”
Zamora Måndag den 3 mars 2008 15.14:
”Fan vad klubbar jag skall vara med i. Dyrt om det är medlemsavgift på alla.”
Sirén
Måndag den 3 mars 2008 15.32:
”Grymt snygga bilder;) håller med svampen fullt, minst en i månaden ;)”
Enhörning
Måndag den 3 mars 2008 16.33:
”Måste gå emot strömmen och säga att jag ser jäkligt klok och förståndig ut på alla bilder....”
Elmaco Måndag den 3 mars 2008 19.33:
”Som sagt zamora, du sålde DIN halsduk för drinkar på harrys, så vi får ha delad vårnad om
den:) glöm inte katalogen i morron:)”
Zamora Måndag den 3 mars 2008 20.53:
”Vem har köpt jockes då?”
Gotland Tisdag den 4 mars 2008 07.35:
”Ny valuta? 1 Kabelhalsduk = 4 Jäger/Red Bull.”
Coach Kaiser
Tisdag den 4 mars 2008 08.23:
”SÅLDE sin kabelhalsduk?????????”

Och här var det en gammal bekanting som surfade förbi:
Dahlin
Lördag den 15 mars 2008 17.54:
”Hej! Detta är målvakten från Gilleby IF. Tänkte bara tala om att jag fortfarande är grovt
mobbad efter vår drabbning i köpenhamn 2007. Men jag blev mycket glad av att läsa ert
matchreferat. Då var jag bäst i nåt lag. Numera kallas även jag Tvålen. Lycka till i serien. Mvh
Peter "tvålen" Dahlin.”
Påsken är en högtid som firas till följd av en mycket oväntad uppenbarelse. Fast kanske inte av
just den Kyla möttes av under årets påskafton:
kyla
Lördag den 22 mars 2008 13.47:
”rocca har gröna påskfjädrar på sin dörr och påskris i vardagsrummet så jag tror att Kabel har
god chans att vinna Champions League i år. Inget är för mig längre omöjligt. Känns
inspirerande. Glad Påsk alla bruna.”
kyla
Lördag den 22 mars 2008 13.47:
”o för er som inte vet så är rocca det samma som malm.”
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Något oväntat kopplade Jimmy Emanuelsson tidigt greppet om träningsligan. Han hade därför
rätt till lite självberöm:
Jimmy
Tisdag den 25 mars 2008 22.18:
”Härlig urladdning ikväll! Tänkte jag skulle ge mig själv lite beröm för dagens insats. Det får
man göra ibland. :) Kände mig förvånansvärt lätt (för att vara en 100+kille) idag när träningen
startade. Satte 100% av mina straffar och var till och med först över linjen vid ett par
straffmissar. Har ALDRIG hänt innan. Träningen fortsatte med Arsenal. Tycker jag gjorde en
riktigt bra insats där. Speciellt i offensiven. Gjorde en hel del mål, varav ett par, i mitt tycke,
snygga. Hade i och för sig en partner som ska det mesta berömmet med de fina framspelningarna
han hade. Efter Arsenal (lite innan den var över faktiskt), så tog mina krafter slut. Men som
vanligt, en oerhörd peppning från mina lagkamrater så lyckades jag att genomföra lite
jägarställning och rysshopp. GÖTTA i kroppen.”
Bönorna hade en något hackig försäsong, först tvingades två motståndarlag dra sig ur matcher –
sedan fick inte vi själva ihop lag:
Määli
Torsdag den 27 mars 2008 12.41:
”Jaha då va matchen inställd idag me då =( riktigt surt. men vi laddar väl inför match i
Brämhult på söndag istället. ses då bönor :)”
Piggelin Torsdag den 27 mars 2008 12.49:
”Åhhhhhh vad tråkigt! Pratade precis med johan, och vi är typ 10 pers till matchen... tråkifgt
tråkigt! Varför blir det så här! Vi måste ragga fler tjejer som akn vara med och spela! Viktigt nu,
alla måste hjälpa till! Fråga kompisen, grannen eller jobbarkompisarna! Alla är välkommna! :)”
Bönledningen
Torsdag den 27 mars 2008 12.49:
”Matchen idag är inställd. Vi ställer även in träningen för de få som ej är sjuka, skadade eller
bortresta. Fritt fram således för herrarna att träna. Jag försöker boka om matchen till i april.”
Ordförande
Torsdag den 27 mars 2008 12.58:
”OBS. INSTÄLLD MATCH. Som Määli redan konstaterat, det blir ingen bönmatch i dag. Den
här gången hänger det på oss själva. I går hade vi 13 spelare. Först kastade sedan Fanny in
handduken på grund av sjukdom. Sedan förklarade Maria att den skada hon fick i tisdags med
största sannolikhet stoppar spel. I morse fick vi nej från sista namnet på reservlistan. Dessutom
vaknade Emma upp sjuk. Vi var 10 spelare plus Maria. Bland de tio var ytterligare fyra tämligen
osäkra kort. Malin har sin rygg, Sandra T är inte helt frisk från sin förkylning, Sandra F har sin
tå och Razaw klev av träningen i tisdags. Det är tråkigt, men vi får bita ihop och ladda mot
Brämhult på söndag. Ärligt talat är inte läget kanonbra inför den matchen heller, men vi borde
nog kunna få ihop fullt lag. För att vila alla sargade kroppar hoppar vi över träningen i dag.”
Zäändra Torsdag den 27 mars 2008 14.43:
”Tråkigt att matchen är inställd idag. Men nu gäller det för oss sjuka/skadade att se till att bli
friska och hela till söndagsmatchen! Till alla sjuklingar: Hemligheten sägs ju vara massa cvitaminer, vitlök och om det behövs, ett glas whiskey (brrr hemska tanke). Till alla skadade: Vila
och åter vila. Helst någon pojkvän/sambo/man/helgpartner eller whatever som agerar betjänt åt
er medan ni ligger i soffan och myser. Man får ju inte överanstränga sig fattar dom väl.. Om inte
detta hjälper så är det bara att bita ihop och hålla käft =) Eller det kanske är nån annan som har
lite tips som kan hjälpa??”
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Cicci
Torsdag den 27 mars 2008 21.37:
”Ja vill m kan inte spela på sönd.. Knät/foten e inte ok ännu m om ja tar några voltaren funkar
d.. Kruxet e å få led på sönd.. Ska kolla om ja kan fixa d m just nu ser d väldigt mörkt ut.. :( Har
någon förresten fixat en pojkvän åt Ellen??”
Zonförsvaret har präglat den bruna sekten under flera år. Plötsligt försvann termen zonförsvar, till
Alfs stora lycka:
Ordförande
Söndag den 30 mars 2008 11.43:
”Så en glad nyhet till Affen: Du kan glömma det där konstiga som kallas zonförsvar –
fotbollsförbundet har nämligen döpt om det till positionsförsvar.”
Affen
Söndag den 30 mars 2008 13.30:
”Ahh, goda nyheter ordf, inget mera zonförsvar. Positionsförsvar förstår jag mkt bättre. Och
ingen gipsvagga blev det heller, alltså blir det till att satsa vidare på sin 28:e Kabelsäsong. Vad
gäller bönor så har jag en duktig dotter men hon är bara 13 så hon får stå på tillväxt ett par år.
Frugan är mer för basket. Sonen får väl förstärka B-laget om några år och själv har man väl 12–
15 goda år kvar men det hjälper ju inte damerna... Good luck BBeans/Aff.”
Vissa aprilskämt är roliga, andra mindre kul. Efter det här var det få som skattade, fler som
andades ut:
Coach Kaiser
Tisdag den 1 april 2008 08.56:
”Nåddes igår av en mycket tråkig nyhet som rör vår käre vän Zamora. Han har dock bett om att
han själv vill berätta det. To be continued...”
Zamora Tisdag den 1 april 2008 09.17:
”Jepp som Kalle nämnde så har jag något som jag grubblat en del över sista veckorna. Jag har
nu när kroppen plötsligt känns fräsch och efter mycket tjat från min moderklubb Sandared
funderat på att ställa upp som andramålvakt i Sandared. Troligen inte så mycket a-lagsspel men
närheten till planen samt en liten slant har gjort att jag troligen kommer spela för Sandared i år.
Det var tänkt att jag skulle meddela detta på träningen ikväll men jag men då jag är en
känslokille så kommer jag bara lipa så jag skriver detta här istället. Känner mig mycket elak mot
speciellt Kalle och Tvålen men nu har jag tänkt igenom det ett tag. Kommer i alla fall att dyka
upp en hel del i framtiden ändå för detta gäng kan man inte släppa.”
Affen
Tisdag den 1 april 2008 11.06:
”Zamora: jag blev skiträdd att det var ngt allvarligt med familjen eller så – och så var det "bara"
futbol. Tråkigt för Kabel, kul för Sandared, då kan man börja hålla på dem igen. Lycka till och
välkommen tillbaka/Affen.”
Jimmy
Tisdag den 1 april 2008 11.25:
”Zamora: Omdetta är ett 1:a april skämt så är det elakt, men om inte så får jag önska dig ett
stort lycka till. Kommer sakna dig.”
Gotland Tisdag den 1 april 2008 12.42:
”Kostar inte en bra målvakt pengar i dag? ;) Good luck Zammy, du är mer än tillräckligt bra för
högre divisioner. Men jag håller med Jimmy. Hoppas det är ett aprilskämt.”
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Zamora Tisdag den 1 april 2008 13.18:
”Jimpa: Du hade så rätt så. Klart det är ett aprilskämt. Jag skulle aldrig lämna kabel för
sandared... de har ju inget damlag! ;) Det var ju inte meningen att jag skulle ut och fiska beröm
så jag avslöjar sanningen lite tidigare än jag tänkt. Men tack för berömmet. ;)”
Määli
Tisdag den 1 april 2008 14.12:
”Zamora: Tur för dej att de va ett aprilskämt :P.. Men du som varit trogen publik nu på
matcherna, ska du me till Östra Frölunda på söndag och kolla när vi lirar mot Kindaholm? :)
Usch vilken träningsverk ja har, kommer bli tufft o röra sej runt på planen ikväll.. men de får väl
gå :P.. Ja e väl en liten klenis helt enkelt :P”
Persson Onsdag den 2 april 2008 09.57:
”– Zamora, tänk på oss äldre, hjärtat kan ju slå frivolter när du skämtar på detta sätt. Skönt att
det bara var ett skämt / Persson DÄ”
Zamora Onsdag den 2 april 2008 10.12:
”Trodde ju ärligt inte att nån skulle gå på aprilskämtet. Och ni som såg mig på träningen igår
såg att jag inte är lämpad för högre divisioner. Men vad gör väl det då Kabel är bästa klubben
att lira i!”
Niki Lauda
Onsdag den 2 april 2008 10.47:
”Zamora: jag gick på det... fick gå hem från jobbet med tårar i ögonen när jag läste det.”

Bönorna införde målsponsring, fem kronor på tillverkat mål. Listan, som lades upp på hemsidan,
fick i alla fall herr Åkerström att reagera:
Coach Kaiser
Måndag den 7 april 2008 14.41:
”Målsponsring Bruna Bönor: Nicklas Ringborg??! är inte det Norrmalms ordförande? I sådana
fall: riktigt stort!”
Määli
Måndag den 7 april 2008 15.15:
”Joo, Jag och Zäändra har fått våran kära jobbarkompis, den dansande zebran Nicklas
Ringborg att målsponsra oss =) Så gott folk.. fortsätt sponsra vettja =)”
I samband med årets längsta bortaresa – den till Furusjö mellan Mullsjö och Habo, drabbades vi
av en tung skada:
Coach Kaiser
Söndag den 6 april 2008 12.21:
”Erikssons nyckelben är mycket riktigt av och han kommer vara borta i 5–6 veckor. Ett stort
avbräck naturligtvis, men vi måste fokusera på vårt spel inför premiären och höja oss själva i
hans frånvaro. Vi har en bred trupp och ska kunna uppbåda ett lika bra spel ändå. Våra
sympatier går naturligtvis ut till Eriksson och vi skickar mången krya på dig-hälsningar!”
Ju fler vi blir, desto större chans att möta glada bruna sektmedlemmar på stan. Frågan är om den
här skribenten både var supen och påtankad då han ”sågjöng” Kabelsånger på torget:
robinho Söndag den 6 april 2008 08.12:
”Gårdagen var lyckad. Börjar med en kabelsång på stan. Vem som det sågjöng den? jooo bamse
som hade svensexa. Han fick hela sitt sällskap att sjunga en brun 10-20. efter detta gick det
utför... Jägermeister och 7.2 pripps blå tog det bästa ur mig. Bort supen mobil, nyligen påtankad
dessutom. minnen av igår är inte många. kom aldrig ens ut på krogen hehehe”
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Zamora Måndag den 7 april 2008 07.43:
”Måste berätta lite mer om den bruna sången på torget som Robban hörde (varför kom du inte
fram och hälsade?) Bamse hade ju en önskan där plötsligt mitt under svensexan att alla skulle ta
en 10..20...30.. osv för honom. Vi fick gå igenom texten och så med de som inte kände till den.
Samt så sa vi att vi brukar sparka på bollen sen. Då plötsligt kom bamse med en önskan till....
"jag vill vara boll". Så först en trevlig sång och sen fick vi sparka på bamse. Kan inte bli så
mycket bättre! ;)”
Och så gjorde då äntligen de bruna bönorna sitt första mål, något som framkallade oanade
känslostormar:
Ordförande
Söndag den 6 april 2008 15.39:
”Direkt från Östra Frölunda: Fick just följande sms-rapport: MÅÅÅÅÅL av Sandra. Bruna
bönor har spräckt nollan. Målet föll efter 34.38 av andra halvlek mot Kindaholm.”
Ordförande igen
Söndag den 6 april 2008 15.58:
”Slut i Östra Frölunda: Kindaholm vann med 2–1. Vårt historiska mål gjordes alltså av Sandra
Thorell – tydligen var det en lobb. Antar att det kommer att skrivas mer om den här i gästboken...
Annars präglades matchen av bruna småskador. Redan efter tio minuter hade tre spelare klivit av
med krämpor; Malin, Camilla och Svampen. Det vill säga tre fjärdedelar av backlinjen. Inte
konstigt att det blev stor förvirring i laget under första halvlek.
På länk från planen hörde jag nyss bönorna fira målet och Svampen genom att köra "10, 20..."
följt av "Ja, må hon leva". Svampen fyller nämligen 20 år i dag. Stort grattis.”
Määli
Söndag den 6 april 2008 18.14:
”Bra spelat i dag bönor. Äntligen äntligen har vi spräckt nollan, och de va zäändra som gjorde
det. diggar hennes kommentar efter målet: "Det var bättre än en orgasm".. haha =) Tappert
kämpat av alla idag, dock va de lite synd att större delen av backlinjen hade skador. Mitt lår höll
inte hela matchen, men stundvis. Dock blir jag borta från träning denna veckan. Innan kunde jag
knappt ta mej upp till lägenheten =(
Men iaf.. Nu är vi igång, och nästa match.. seger kanske? :)”
Zäändra Måndag den 7 april 2008 02.08:
”Instämmer med Määli, bra spelat idag alla bönor! Måste också säga att jag fortfarande håller
fast vid hur skönt det var att göra första historiska målet för bönorna haha =P Söndagnätterna
brukar vanligtvis vara nästan outhärdliga på jobbet men i natt går det ovanligt bra av nån
anledning hehe ;-) Nu är vi en bit på väg mot vår första seger iaf, så hoppas nästa match kan
firas ännu mer =)”
svampen Måndag den 7 april 2008 09.46:
”Tack för den fina sången igår tjejer =)
o Zäändra...riktigt snyggt mål...äntligen spräckte vi nollan =)”
Ordförande
Måndag den 7 april 2008 12.08:
”Brun orgasm i Östra Frölunda! Vi får väl hoppas att bönorna får uppleva mulipla orgasmer
såväl på Ryda som i Vårgårda, Sjömarken, Långared och på ett antal andra orter under året...”
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Redan drygt två veckor innan bönornas härliga premiär-viktoria förstod vissa att den spelades en
dag då vi inte kunde misslyckas:
Zamora Onsdag den 9 april 2008 13.12:
”Nån har säkert påpekat detta tidigare men jag har missat det då: Satt och skrev in alla matcher
i kalendern igår. Och såg till min stora förvåning att dagen som Bruna bönor har seriepremiär
kallas Bönsöndagen. Kan ju inte bli något annat än seger då eller? Till och med Gud är med
oss!”

Trots rekordstor herrtrupp har våra olika ledarkommandon fått slita hårt för att få ihop fullt lag
till Squadra B i säsongsupptakten. I desperation har man vänt sig till alla bruna inom 100 mils
radie:
Bäck
Måndag den 12 maj 2008 14.53:
”Vad händer?? har fått förfrågan om att va med i b-laget 2 helger på rad det har nog aldrig
hänt...har tyvärr flyttat ytterligare 50 mil bort från Borås, till Stavanger (ca80 mil totalt) Lovar
att höra av mig till b-lags coacherna när jag e i knalle nästa gång, gissar inom en månad..
FORZA BRUNT!”

Röster om Kabel News nummer 16, februari 2008:
”Riktigt trevlig och rolig läsning! Fann mig själv gapskrattandes på
kontoret när jag läste munhuggningen/debatten/pajkastningen/kärleksförklaringen mellan Enhörning och Kasier-Fabio. Även Lasse flikade in på
bästa Bo Hansson-manér.”
Jamie Gidman.

”Tack för trevlig läsning, Johan! Beträffande debatten med Lavrov AKA
Kaiser så hävdar jag fortfarande att jag hade rätt i mitt resonemang.”
Peter Enhörning.

”Hohohoho – ja jalar i min lelle låda – här sitter man vid datorn o skrattar
så man gråter å la familia fattar inte nået – som vanligt – å snart väl kommer
blinkebilen med vita rockar å hämtar upp den flinande dåren i Sandared å då
skriker han åt dem ett jovialiskt 10, 20... TACK JOHAN, världens starkas...
bästa ordförande! Oj, var det senaste mötet i visisonsutskottet 2002, jag trodde
det var 2003. Nästa möte bör vi ha som 5-års-vision att ha ett nytt möte. Kan
ni i kväll? Nähä, så är det jämt! B t w, borde vi inte ha med en böna också för
å fånga upp alla aspekter inför den så kallade framtiden. Nu har vi ju repr. för
de äldsta, de mellangamla och de halvgamla men vi det starkaste könet har ju
urusel täckning. Vad säger bönorna – finns någon kvinnlig omvärldsbevakare
med öppet – samt ölsinne och som inte är rädd att åka till Sandared en mörk
kväll och dricka pilsner och käka pizza och samtidigt kläcka ur sig idéer om
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FC Kabel Åttios framtidsvision? Nu blir jag riktigt inspirerad här känner
jag!//Sign; kanske redan i år?”
Peter ”Affen” Magnusson.

”Grandisimo! Tack Rydén för denna utsökta, lättsamma och bruna kärleksförklaring. Jag som hade tänkt att gå och lägga mig för en stund sedan. Eller
ja vid 00.30 rättare sagt. Så bra att jag stimmade igenom Kabelnews lite lätt
en andra gång efter läst klart den en första gång. Affen: jag vill osså vara med
i visionsutskottet, om inte så vill jag gärna äta pizza.”
Marcus ”Robinho” Edwijn – skrivet 01.34 den 28 februari.

”Underbar läsning Herr ordf.man blir glad i hela kroppen (och det är inte
lite) men när det är så många sidor att läsa så måste vi som är äldre sova
middag för att orka igenom det digra materialet, en fråga , Facebook...är det
en bok med ansikten som köps i bokhandeln ? / DÄ”
Lars Persson.

”Riktigt kul eftermiddagsläsning var det! Som vanligt kan väl tilläggas.”
Mattias ”Gotland” Johansson.

”Har ju glömt att hylla Johan för senaste numret av Kabel News, underbart
rolig läsning. Tycker ju att min Kabelnärvaro 2007 var ganska kass på alla
plan. Men ändå har man lyckas snirkla sig in på en del ställen. Förhoppningsvis kommer jag vara med mer i nästa! Ser fram emot ett trevligt Kabelår!
Men får ha det på en lagom nivå för redan börja kommentarerna komma där
hemma. ’Väldans vad träningssugen och kabelfestsugen du har blivit sen ni
fått damlag i klubben!’”
Stefan ”Zamora” Persson.

”Världsklass, Johan. /nr 4”
Stefan Söderberg – jo, det är sant.

Minnesvärda citat sedan februari 2008:
”Peka ut vem jag skall ligga med för att Robinho skall få en plats i
herrlagets startelva.”
Gissa vem av bönorna...

”Att spela centralt var lite som att stå på en perrong med tåg furiöst
forsande förbi på båda sidor!”
Visst hade vi bra kantspel i träningsmatchen mot Hedared, men Martin Svedbergs citat i
gästboken var ändå något tillspetsat…
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”Jag har aldrig avsagt mig ansvaret för priserna till Kabelgalan.”
På styrelsemötet hos Zamora lovade Räkan att fixa specialpriser i massor även efter den här
säsongen.

”Kan inte McDonalds sponsra oss? Vi skulle kunna få en krona per
hamburgare de säljer.”
Elinor kommer med ett lysande förslag. Om McDonalds accepterar den genialiska
sponsorslösningen skulle det innebära att vi får medel för att spela Champions League både med
herrar och damer redan till nästa år. McDonalds har nämligen dagligen 46 miljoner kunder, låt
oss anta att 30 miljoner köper hamburgare. Det skulle innebära att vi får 30 miljoner gånger 365
dagar, alltså närmare 11 miljarder kronor om året. Jodå Eli, det här är verkligen ett jättebra
förslag...

”…eller BT. Vi skulle kunna få en krona per såld tidning.”
Elinor utvecklar sin lysande sponsringside, genom att ta ner den till lokal nivå. BT säljer
närmare 50000 tidningar 350 dagar om året, vilket skulle ge oss 17,5 miljoner kronor per år i
sponsorsstöd – en summa som borde leda oss till såväl allsvenskan som damallsvenskan...

”Vi skulle ju kunna köpa in ett ställ i herrstorlekar – så kan herrlaget ha
dräkterna om vi inte skulle lyckas få ihop ett damlag.”
Malm provocerar närvarande damer vid styrelsemötet hemma hos Räkan.

”Jag tycker att de dräkterna vi har nu är snygga.”
Lina Stenberg fick svagt stöd för sin uppfattning bland övriga bönor.

”Tjejer tänk på att varenda poäng är viktig.”
Hört från Ubbhult/Hällingsjö/Sätilas omklädningsrum inför deras seriepremiär.

”Då går vi till förbundet. Vi får inte ihop lag om matchen börjar 19.00”
Ubbhults tränare Pierre Lekbrandt och hans tjejer vägrade att ställa upp på premiär på Borås
Arena.

”Du skojar.”
Ex-kabeln Micke Ståhl tror inte en sekund på Johan, när vår ordförande förklarar att tjejerna
som tränar på Ryda är FC Kabel Åttios damlag.

”Nu vet jag inte vad jag skall tro…”
Ståhl är närmast i chocktillstånd då Johan försäkrar att det verkligen är Bruna bönor som tagit
Ryda i besittning.

”Jag tror inte FC Kabel Åttio någonsin tidigare har presterat ett så bra
passningsspel på ett och två tillslag.”
Ordförande Rydén efter 3–0 mot Wästerhov. Och då är ändå Johan inne på sin 17:e säsong i
brunt…
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”Vafan Kalle, ni är ju Kabel, ni är ju grymma, ni är ju vinnare!!!"
Martin ”Helikoptern” Johansson var chockad efter att ha sett Kabel krossa Wästerhov på
Borås Arena.

”Jag var hos farbror doktorn i går, och han tömde mitt knä på två deciliter
blodröd vätska.”
Bönornas bästa spelare, Maria Engberg, skadade knät i näst sista träningsmatchen. Ett
läkarbesök den 12 maj gav sedan inga roliga besked. Troligen är korsbandet eller ett ledband
sönder i knät – och då är troligen hela säsongen körd.

”…men, när är nästa fest?”
Marias skada förhindrar spel, men det finns ju andra aktiviteter…

Brun specialbilaga:
Vid en genomgång av diverse dammiga skrymslen på redaktionen – eller rättare sagt vid en
noggrann genomgång av mejlboxen – upptäcktes diverse opublicerade texter från de senaste åren.
Vi börjar på avdelningen känslosamma avsked. ”Raoul” Olle Rydsjö checkade ut ur den
bruna styrelsen med det här mejlet den 11 januari 2006:
Kära styrelsekamrater!
Stunden är kommen.
Jag har för avsikt att lämna den bästa klubb jag någonsin spelat i iförd brun tröja.
Det är den halvsjaskiga pseudoklubben HK FC (Högaborg/Kärralund) som lockat och pockat
med sedelbuntar och machosvettig vänskap i trånga duschrum. Och som den naive och blåögde
bondpojk jag är så har jag svalt betet med hull och hår, och ämnar alltså spela för
svartvitrandigt (oroligt likt Norrmalm) kommande säsong(-er?).
Det är med ett desillusionerat samvete och svidande hjärta jag meddelar detta. Jag har ju inte
precis tänkt flytta tillbaka till Borås i brådrasket, så det kan nog dröja ett tag innan jag gör bort
mig på en fotbollsplan i Boråstrakten igen... Det är det som känns svårast, att det är ett ganska
definitivt avslut på Kabelkarriären. Buhu, frust, snörvel.
Givetvis kommer jag att fortsätta som stolt stö(r)dmedlem, hålla kontakten på gästboken och
hälsa på träningar och tillställningar så fort jag får chansen. Jag vet inte riktigt hur jag ska göra
med lägret, självklart åker jag gärna med men det ju hända att den nya klaubben vill ha mig med
på nåt dom också... Isåfall skulle jag vilja att mina tvåhundra inpröjsade riksdaler går oavkortat
till ett finfint femkampspris. Har för övrigt börjat klura ut lite frågor att skicka med om jag inte
själv är med, African Nations Cup går ju i år till exempel.
Så. Ska jag be HKFC skicka übergångspapper till Johan eller Uwen?
Jag har ju redan pratat styrelseframtid men nu är det alltså lika bra att kliva åt sidan helt och
hållet för framfusiga och karriärsklättrande ungtuppar. Ett förslag på sådan är Rasmus, om han
tänker stanna i Borås. Jag ska försöka komma på årsmötet, om inte annat för att trycka in kakor
och kaffe utav bara helvete!
Jag önskar alla en förfärligt gemytlig fortsättning på året!
Eders för alltid, Raoul Olle
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Och vad passar bättre efter det sorgliga avskedet, om inte ett sorgligt avsked till? Den 8 juli
2007 kom det ett mejl till styrelsen med rubriken: ”Med en liten tår…” Brevet löd så här:
Kära styrelse,
Med detta brev lämnar jag er. Det har varit en otroligt kul, lärorik och helt ljuv tripp att få
vara med i Kabels styrelse och de utskott jag deltagit i men nu är det tyvärr slut. Jag har haft
svårt att deltaga över huvud taget det senaste halvåret och det blir inte bättre. Att vara
styrelseledamot och allt där till fungerar inte för varken er eller mig. I stället för att vara något
roligt som Kabel ska vara, har det blivit som en belastning för mig då jag hela tiden känner mig
rent ut sagt för jävlig när jag inte kan/hinner deltaga och ta det ansvar jag som ledare borde ta.
Bättre också för Kabel att tillsätta någon som har möjligheten att ta arbetet som kommer med
ansvaret.
Jag hade imbecilla förhoppningar om att få mer tid till Kabel när jag sade upp mig från Eton
men i stället har det blivit tvärt om. Med mer ansvar i det nya jobbet har det blivit svårare och
med Dora på väg hit kommer det bli än mindre tid för Kabel. Hur mycket jag än älskar Kabel
kommer ändå Dora först.
Jag hoppas att ni förstår och att ni hittar en god ersättare för mig (att hitta en lika rund kan ju
bli svårt dock...). Ni ska också veta att jag lägger ner fotbollen helt, spelar jag inte i Kabel kan
det lika gärna va. Jag har aldrig egentligen spelat så mycket för fotbollen, utan mest för att
Kabel är Kabel. Så även om jag inte är aktiv längre så räkna med att jag finns där i kulisserna.
En gång Kabel, alltid Kabel!
Med bruna hälsningar, er Shilton

Den 30 oktober 2007 fick Jocke Lark följande beskrivning av vad det innebär att vara brun
från hemsidan ”Om ett ord”. Noterbart dock att de har missat den viktigaste bruna grejen
– FC Kabel Åttio:

Brun
Tisdag 30 oktober 2007

Brun är en färg som är en blandning av gult och rött och svart. En sann naturfärg. Men vi
använder också ordet för att beskriva allt från solbrända människor och pepparkakor till nazister
och exkrementer.
Färgordet har använts ända sedan den äldre fornsvenskan. Det är ett germanskt ord som har
spridits till många språk.
Ordet kommer från en indoeuropeisk rot i betydelsen skinande och brun. Det är besläktat med
ord för mörka djur, till exempel björn och bäver.

Så avslutningsvis något riktigt kul. I mitten av april 2005 gjorde vi vår första resa till
Köpenhamnsförorten Hvidovre. Så här såg det ut i gästboken efter hemkomsten:
Fabio
Söndag den 17 april 2005 16.12:
”Vadå två bra träningar??? Matchen var bra, men träningarna var ju kassa! Men jävlar vad kul
vi hade det...förutom när jag blev utelåst i de svinkalla nordanvindarna i morse... Uwe och
Zamora: ni ska ha så mkt spö så att ni aldrig kommer att kunna runka igen!!!!!!!!!”
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Shilton
Söndag den 17 april 2005 17.15:
”TACK GUBBAR! Fy helvete vad kul jag hade! Speciellt tack till Stollen o Foppa som dissade
mig o Fabio så att vi i stället fick njuta fullt ut av vår amerikanska tourguide. Hon tog oss på en
rejäl rundvandring i Köpenhamn innan vi slutligen segla in på ett gött ställe där ölen bara kosta
15 spänn! Hysteriskt kul är väl en lagom sammanfattning. Fabio/Ethan: BIKE!!!”
Malm
Söndag den 17 april 2005 18.04:
”Jag inställer i hyllningarna av årets Kabel-tour! Lysande takter från samtliga närvarande både
fotbollsmässigt och socialt. Tack gubbar!”
Raoul
Söndag den 17 april 2005 18.04:
”Tack sa i ha gubba! Så roligt har jag inte haft sen sist. Idag skippade vi som planerat Älvsbörg
och drog in till Köbenhavn ciity istället. Siktet var inställt på Parken och Malms uteblivna
bortamatch (han hade straffspark en kvart från slutet men blev avbruten och ivägskickad av
illvilliga danska supportrar) och Freddy lyckades med lite stön och stånk kryssa in pråmen till
Österbro, via diverse snurr i Hvidovre och ett diffust samtal med en nitisk danskpolis som tyckte
att 740:n såg oroväckande låg ut och förmodligen var packad med alldeles för många backar
sprit, och till sist hitta en p-plats. Sen hade nog tilltänkta fru Malm fått kalla fötter eller somnat
för något mer hördes inte från henne. Vi tog en prommis längs ca tvåhundra meter Österbrogade
och sen fintade vi oss ut ur stan medelst u-svängar och andra finesser. Mycket vasst styrt
Freddy!!! Luspank och med ett kilo dammråttor i halsen är jag hemma i olägenheten igen och ser
redan fram emot nästa läger, men först ska vi skoja med brögängen i boråssexan och fortsätta ha
kul i ett år till! Klart slut. /Raoul, som inte har kallats för just det under hela vistelsen...”
Lasse
Söndag den 17 april 2005 18.12:
”Tack ska ni ha gubbar! Kommer med en längre analys senare. Måste vila i 7 dagar först.
Bäck (fortfarande jättefull)
Söndag den 17 april 2005 18.26:
”Tack för ett helt osanning grymt attackläger. Vill skicka en liten x-tra tanke till Malm och hans
danish-love hoppas de ordar sig farbror Henrik men kom ihåg bättre en fetta i näven än en i
Danmark.”
Fabio
Söndag den 17 april 2005 21.00:
”Shilton: BIKE!”
Webmaster Malm Måndag den 18 april 2005 06.57:
”Närmare 85 bilder blev det från lägret, iaf i min kamera. Kalle: du får gärna bränna det du har
och lämna till mig imorgon. Lovar att göra ett försök under kvällen med att få ut guldkornen på
nätet.”
Zamora Måndag den 18 april 2005 08.30:
”Fabio: Kan säga att hade du bara kommit och knackat på vårt fönster hade jag kommit och
öppnat men när du inte ens orkade går så långt varför skulle jag lämna min säng och gå och
kolla om det KANSKE stod nån vi dörren och ville in. Kunde ju lika gärna varit ett gäng
fransoser som spände på varandra i dit lilla samlingsrummen så det skrapade och lät.”
freddy
Måndag den 18 april 2005 10.59:
”Ja vad skall man säga? Lite sång, lite dans o lite naket. (syftar på poserna på pansarvagnen).
Det är med tårar i ögonen jag skriver det här: Fan va sköj.”
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