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Kabel news
– ett frosseri i bruna berättelser

Herrlagets uppflyttning kommer att få ett helt eget Kabel ews, nummer 19... Det blir ett
fett festnummer som sannolikt kommer ut ganska snart. I varje fall är det redaktionens
förhoppning. Å andra sidan hoppades redaktionen kunna ge ut det numret redan i november…
Det Kabel News du nu har i dina händer (eller kanske på skärmen framför dig) har nummer
18, och är rensat på allt som rör uppflyttningen. Här finns i stället allt annat som hände i den
bruna sekten. Och det var så mycket att det fick avgränsas till tidsperioden från början av maj
fram till den 10 november – alltså över Mariedal cup.
Och ja, det innebär att redaktionen redan ligger ganska långt framme med Kabel News
nummer 20, ett nummer som rör händelser från 11 november och fram till i dag.
Men innan vi drar igång med ett brunt frosseri i fjolåret måste jag ta chansen att dela ut ett helt
fång röda rosor till ett gäng bruna bönor. Det är nämligen ett tiotal tjejer som gjort en kanoninsats
med att få ihop årets lag. Ingen nämnd, ingen glömd.
I samband med Borgstenacupen den 3 januari hade jag en otrevlig känsla av att det kunde vara
sista gången Bruna bönor spelade tävlingsmatcher. Men tjejerna ville annat, bet ihop, visade att
de är riktiga kablar och började kämpa.
Nu 2,5 månader senare är läget ganska ljust. Vi har nästan dubbelt så många spelare som vi
hade i fjol vid den här tiden, och vi har äntligen hittat en ansvarig tränare.
Onsdagen den 11 mars tog herrlaget årets första seger genom att slå Sparsör med 3–2. För mig
personligen var det dock en större lycka att se 14 bönor träna på planen bredvid. Många har
kämpat hårt för det här, och även om det ser ljust ut nu är kampen inte över.
Efter många år i den här klubben vet jag att man aldrig får slå sig ner och vara nöjd, man
måste hela tiden vilja ta sig framåt. Det innebär att både brassar och bönor har mycket mer arbete
att göra i år.
Men fortsätter vi att ha kul ihop är det arbetet lätt att göra. Och kul skall 2009 bli. Förutom
spel i femman för båda lagen väntar godbitar som träningsläger i Köpenhamn, 30-årskalas och
mycket, mycket mer. Det är alltid kul att vara brun.
Och trots att jag bara plockade ut ett urval av alla de roliga händelser som inträffat i den bruna
sekten under nämnd tidsperiod så blev det här ett smällfett nummer. Så sätt av en eftermiddag,
eller ett par, för här är Kabel News nummer 18. Det handlar om hela 22 fullspäckade sidor.
Trevlig läsning.
Ordförande
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…”

Som bekant skall vi spela i Champions League senast år 2028. Vi kommer dock inte att bli de
första som spelar i turneringen i bruna dräkter.
Det blev nämligen Ålborg i mitten av september.
De hade helbruna dräkter i bortamötet med Celtic. Naturligtvis nådde danskarna framgång i
det superläckra matchstället. Att ta en poäng på Celtic Park i Parkhead är nämligen inte lätt.
Jaja, vi blir inte det första laget som spelar i brunt i Champions League. Men Ålborgs
dräkt var ju bara en engångsföreteelse. Vi kommer att bli den första klubben som har brunt som
ordinarie ställ.

Att vår hemsida bara blir mer och mer populär för varje år som går är ingen nyhet. Under 2008
slogs återigen rekord på rekord när det gäller antalet besökare.
Vid årsskiftet 2007/08 stod räkneverket på www.kabelattio.com på 138 002. Ett år senare
noterades siffran 198 991 – alltså hade vi haft totalt 60 989 besök under 2008, varav 39 465
unika. Det är nytt rekord med cirka 18 000 klick. Makalöst.
I vår gästbok fyllde vi hela 38 sidor med bruna inlägg– även det förstås makalöst.
Och siffrorna för januari talar för att 2009 blir ett nytt rekordår. Januari brukar nämligen vara
en av årets allra sämsta månader på den bruna hemsidan. I fjol hade vi bara drygt 2500 besökare
under årets första månad. I år var motsvarande siffra drygt 4000.
Under januari passerades en drömgräns, den 8 januari gled räkneverket upp på 200 000
besökare. Noterbart också att antalet besökare från utlandet ökar, vilket man kan se på vår
statistiksida. Som exempel kan nämnas att vi hade 12 utländska besökare av totalt 175 besökare
fredagen den 13 februari. Nio besök från europeiska länder, och tre från USA.

Med ett damlag i klubben dyker det upp problem som vi aldrig tidigare varit nära. Som den där
torsdagen i maj då bönorna spelade bortamatch mot Långared.
Jenny var bortrest med jobbet, så Sandra Fyhr vikarierade som målvakt. I första halvlek hade
hon antagligen för mycket tid till egna funderingar, för i samband med genomgången i halvtid
utbrast hon:
”Svamp, kan du hämta mina p-piller?”
Huruvida Fyhr hade span på en annan typ av bortamatch är oklart. Hon hade i alla
fall tid att stå kvar i målet i andra halvlek också – och göra en riktigt bra match.
Uttalandet från Långared den 29 maj vann förstås pris vid Kabelgalan som Årets Citat.
Tacktalet blev kort:
”Jag vet inte vem jag skall tacka mer än Svampen, som sprang och hämtade dem…”

Uppsättningen attraktiva bruna prylar fick ett tillskott under 2008. Nu har nämligen stora delar av
våra lag bruna Kabelväskor att packa ner sina träningsprylar i.
Det var Jenny ”Pigge” Kullberg som fixade de snygga, men kanske lite väl små, väskorna.
Den 2 september fanns skönheterna för uthämtning. Och visst kändes det lite lätt proffsigt när
stora delar av den bruna sekten kom med likadana väskor till matcher och träningar på senhösten.

De bruna brassarna och Bruna bönor. Det är officiella smeknamn på den bruna sektens
flaggskepp. Men det noteras numera att andra klubbar (läs Byttorp) är avundsjuka, och
försöker sno våra smeknamn.
Byttorps IF har nämligen valt att hämta sin inspiration från världens bästa, och brunaste,
fotbollslag.
På en tidigare version av Byttorps hemsida kallade sig herrlaget för de gröna brassarna. Och
en länk på Byttorps sida på Facebook tar oss vidare till hemsidan för damlaget, som kallas
Byttorps bönor.
Det senare visade sig vara ex-kabeln Marcus Mordenfelds verk. Och gissa vilka bönor han fått
idéen ifrån?

En fördel med att starta något nytt, som ett damlag, är att det är mycket lättare att få stipendium
för nyheter.
Vi sökte, och vi fick 20 000 kronor ur Stiftelsen Föreningssparbanken Sjuhärad. Den 28
maj var själva festligheterna på Grand, och de bruna representanterna på plats var Pernilla ”Pege”
Gustavsson och Emma Jutemar.
De rapporterade så här, Pege först:
”Jaha då har jag och Emma varit och hämtat stipendiet vi fått.. ÅH vilka festligheter = ) Det
började med en liten välkomstdryck utanför för att senare gå in på Grand och hitta till vårt bord.
Väl där insåg man kanske att vi har så jättemycket gemensamt med våra bordsgrannar, men när
man är på en sån fin tillställning är det bara att dra på smilbanden och försöka göra sitt bästa för
att se trevlig ut... Det började lite lätt med en förrätt, efter den så vi fick vi lite underhållning av
Shirley Clamp, åh vilken stämning. Sedan kom huvudrätten in, får inte glömma att säga att det
delades ut stipendier lite då och då… Innan efterätten kom in så var det dags för
idrottsstipendierna och där med vår tur att glänsa lite i ljuset = ) För att summera: jättegod mat,
väldigt trevligt sällskap i form av Emma och mysig kväll...”
Emma sedan:
”Oj vad duktiga vi var på att vara artiga! På ena sidan hade vi en man ur styrelsen som krävde
stora bokstäver, och på andra sidan en man som fick pengar för något historiskt projekt. Fick
inget riktigt grepp om vad det hade med idrott att göra. Vår fina statyett, en betongklump med en
plastgrunka upptill, kommer att kunna beskådas i omklädningsrummet inom en snar framtid.”

Vi har haft många enögda domare under åren. Frågan är dock om inte han som dömde de 20
första minuterna av veteranderbyt mot Wästerhov tar alla tiders pris.
Saken var den att Hovet hade glömt att kalla domare. De kämpade hårt, och fick till slut tag på
Kalle Grönbäck, som skulle kunna dyka upp efter cirka 30 minuter.
Lagen valde dock att dra igång, och inte invänta Grönbäck. Pipan gick till vår spelande
lagledare Mikael ”Räkan” Reinholdsson.
Antagligen sparade han sig till sitt eget inhopp i matchen, för han var inte speciellt rörlig.
Dock verkade han ha bestämt sig för att ge våra motståndare handikapp. För under de 20 minuter
han dömde gav han våra ärkefiender två straffar. Två straffar.
”Jag hade inget val, båda var solklara,” förklarade han.
På ett sätt låg det lite i det han sa, men vad han undanhöll var att han vid den första straffen
borde ha blåst brun frispark i förstaläget. När han valde bort den avblåsningen tvingades han
blåsa straff i läge två.
Efter 20 minuter kom Grönbäck och tog över. Räkan drog då på sig den bruna tröjan och
anslöt till laget han hade dömt bort.
”Vi vill ha tillbaka den där förste domaren,” bönade Hovets spelare.
Vi vägrade förstås. Men faktum är att Räkans korta domarinsats sedermera blev prisbelönt.
Vid veteranernas egen avslutningsgala fick nämligen Räkan pris som Årets Quisling (förrädare).
IFK Norrköpings serbiske back Djordje Mrdjanin värvades från något som borde vara FC Kabels
kusinklubb i Serbien, FK Kabel Novi Sad.
Vår avlägsna kusinklubb spelar i en lägre serbisk liga. Deras ordinarie matchställ har tröjor
som är rödsvartrandiga på bredden. Till det gäller röda byxor och stumpor.
Reservstället är originellt. Det är nämligen extremt lila. Lila tröja, lila byxor och lila strumpor.

Vissa kablar tränade ofta och flitigt, som Gotland och Jimmy – etta och tvåa i träningsligan på 48
respektive 47 träningar.
Andra verkar tro att man kan kompensera dålig närvaro med att ge precis allt när man väl är på
plats. Typexemplet är Magnus Felix – bokförd för två träningar 2008.
Han – som normalt brukar visa sig först en vecka innan B-lagets premiär – dök i fjol upp redan
på gruset i månadsskiftet februari/mars. Han noterade ganska snart att övriga gubbar hade börjat
hitta formen, och orkade trycka på i löpningarna.
Kliva av, eller vika ner sig var dock inget alternativ. Felix deltog hundraprocentigt i alla
övningar, inklusive åttan och ryssen. Det borde han inte ha gjort. Det blev helt enkelt lite för
mycket för honom. Eller snarare väldigt mycket för mycket.
Han höll på att kollapsa på planen. Felix låg utslagen på gruset, sjukt tröttkörd.
Kalle och Gotland tvingades hålla i honom, för att han skulle orka stå upp. Tillbaka i någon form
av medvetande väste Felix fram att Gotland fick köra hem både honom och hans bil.
Väl hemma var dock Felix så trött att han inte förmådde ta sig ur bilen. Han hade
hjärtklappning och hyperventilerade.
Efter Felix önskemål ringde Gotland efter ambulans. Den kom, och personalen såg till att
Felix började återhämta sig och kunde ta sig in i lägenheten, innan de åkte igen.
Hur Felix mådde dagarna efter träningen har vi ingen koll på. Klart är dock att han verkligen
gav allt på träningen…
2008 var inte Felix år. När han började komma igång, någon månad efter kollapsen på Broplan,
kom nästa motgång.
I Squadra B:s möte med Tigris i maj fick Felix en boll rakt upp i ögat, och tvingades återigen
uppsöka sjukvården akut. Det blev en blödning i ögat, och ett tag var faktiskt synen i fara.
Felix missade stora delar av Squadra B:s säsong, vilket ju var en bagatell i frågan. Viktigast
var att han fick tillbaka full syn.
Med tanke på att han gjorde åtta B-lagsmatcher och två träningar, och fick uppsöka sjukvården
efter 20 procent av aktiviteterna så kan man ju tycka att Magnus Felix borde ha varit
självskriven som Årets Albyl 2008. Trots det blev han inte ens nominerad.
Antagligen tyckte Kabelakademin att Felix var överkvalificerad…
Den 5 oktober 2008 – samma dag som FC Kabel Åttio blev klart för kval mot femman – fick vi
även rubriker för ett grymt inhopp på Enevi i Blidsberg.
Där gjorde nämligen Maria ”Mia” Rönnberg sin debut i herrfotbollen.
Hon fanns på plats för att få se sin pojkvän Erik spela med sitt Dannike IK. Vid samlingen
visade det sig att de gulsvarta bara hade nio spelare, varav två 14-åringar.
Lagledaren frågade Mia om inte hon kunde tänka sig att vara med. Det kunde hon.
Det samlades ihop prylar, bland annat fick hon låna ett par skor i herrstorlek. Hon blev spelare
nummer tio, och gjorde en storstilad insats i Dannikes backlinje. Faktum var att hon
fick pris som bästa Dannikespelare av en jury i Blidsberg.
Och vid Kabelgalan fick hon en välförtjänst plakett som ”Årets spelare i Dannike IK 2008”.
Noterbart är att matchen blev en udda historia. Med tio spelare, varav en tjej och två 14åringar ställde Dannike upp 3-3-3 – en inte helt genomtänkt taktik.
Inför avspark låg Redväg trea på 18 poäng och 13 minusmål. Dannike fanns på placeringen
under med 16 poäng och sju minusmål. Upplagt för en jämn historia alltså. Hur det gick?
Jo, Redväg vann med 18–1.

Vår ordförande fick besök av Tv4 och Ernst Kirschsteiger i sin stuga i slutet av maj. Programmet
”Sommar med Ernst” sändes måndagen den 7 juli.
Två dagar tidigare hade den bruna sekten fest i stugan. 14 kablar – sju av vardera kön –
invaderade Bua. Eftermiddagen ägnades åt sol och bad.
Vissa fick inte nog av badandet, och på småtimmarna tog sig en trio bestående av Kalle
Åkerström, Niklas Johansson och Jenny Kullberg ner till vattnet för ett dunkelt nattdopp.
I början av juli är det ljust under typ 21 av dygnets 24 timmar. Trion valde taktiskt nog de tre
mörka timmarna för sitt bad. Följden blev att Nicke vurpade ganska rejält när han gick bland
stenarna på stranden.
För Kalle gick det ännu sämre. Han lyckades få till en brottningsmatch med en brännmanet,
där den senare vann på fall. Kalle brände sig nämligen så illa att han fick hela natten förstörd av
smärta.
När han vandrade omkring bland klipporna passerade han bland annat en gungande bil. Men
det är en annan historia…
Olika spelare utmärker sig på olika sätt när de debuterar. 2008 hade vi tre debutanter som blev
målskyttar direkt i sina första tävlingsmatcher. Samtliga var bönor.
Både Lina Stenberg och Carin Nero gjorde dessutom två mål i sin debut. För
motståndet svarade Sjömarken respektive Holmalund. Den tredje spelaren att göra mål i sin första
Kabelmatch var Pernilla ”Svampen” Johansson.
Av trion var Carin Neros gästspel mest anmärkningsvärt. Med Carin i laget gick bönorna från
att vara slagpåse i serien till att skaka blivande seriesegrarna Holmalund. Tre gånger ledde vi
matchen, 3–2-målet föll med tio minuter kvar, utan att kunna hålla ut.
Tyvärr gjorde Alingsåslaget sitt segermål med bara minuten kvar att spela. Trots att det blev
en tung förlust var bönorna glada efteråt. Vi visade ju både oss själva och alla andra att vi inte är
så långt ifrån topplagen.

Efter succén med vårens upptaktsträff planerades en storslagen EM-fest lördagen den 14
juni, där vi gemensamt skulle se Sverige–Spanien.
Jakten på lokal gick dock inte alls som vi hade tänkt oss. Vi hittade helt enkelt ingen. Till slut
gjordes ett upplägg med partytält och storbilds-tv på Ryda.
Malm ordnade tv och tält och Lars Persson fixade bänkar.
Fast upplägget var inte speciellt uppskattat. Återbuden haglade så tätt att den stora festen blev
en liten, och hölls hemma mot Malm.
Efter en kväll av brun samvaro splittrades gänget. Fyra bönor gick till exempel till BT och
sjöng Kabelsånger för Johan. Och målvakterna Zamora och Tvålen sökte upp en bar, och satt där
långt in på småtimmarna och löste alla stora och små världsproblem.
I Squadra B:s avslutningsmatch för året inträffade en situation som kunde ha blivit en klassiker
på youtube, om den hade filmats av någon.
Ställningen av 0–0 när Johan frispelade Jörblad. Jiddan gjorde inget misstag, utan fintade ner
Tigris målvakt och slog sedan bollen mot det tomma målet.
Jiddan kunde sedan konstatera att bollen rullade in… -te in i mål.
Kraften hade varit mer än tillräcklig – om det inte hade regnat konstant i tre veckor. Just innan
bollen skulle passera mållinjen tvärstannade den därför i en vattenpöl. Något retligt...

För sjätte året i rad fanns FC Kabel Åttio med i Mariedal cup. Den här gången var de bruna
ungbrassarna riktigt nära att ta poäng.
Domare som inte kunde reglerna fällde oss i drabbningen mot Grimsås – där vi spelmässigt
var minst en klass bättre än våra motståndare. Att Grimsås på sin hemsida kallade sitt lag för
talangfullt gör att man anar att storhetstiden snart är över för vår kusin från Kind, det gulsvarta
Kabellaget.
Det var sista gruppspelsmatchen, vi låg fyra på bättre målskillnad än Grimsås och ledde med
2–1 efter mål av Andreas Berntsson (1–1 efter 6.18) och Robin Magnusson (2–1 efter 7.02) när
domarskandalen var ett faktum.
Efter 12.14 valde domarduon att ge Berntsson rött kort för målchansutvisning, och Grimsås
fick öppen frispark från sex meter, mot vår målvakt – utespelaren Tobias Gabrielsson. Mål
förstås.
Vi visste inte själva vad som gällde, utan frågade domarna om hur många spelare vi skulle ha
på planen. Svaret ljöd: ”tre utespelare.”
Det visade sig vara fel. Julle, som stod i klacken, försökte få fram budskapet, men
misslyckades. Vi skulle nämligen ha blivit fulltaliga i samma ögonblick som Grimsås gjorde mål
på sin frispark.
Nu spelade trion John (Gustavsson), Rasmus (Backlund) och Guffe (Christoffer Gustavson) ut
fyra grimsåsare, och vann tvåminutersperioden med 4–1 i öppna målchanser. Det jobbiga var att
Grimsås gjorde mål på sin, 3–2 med 52 sekunder kvar att spela. Blytungt.

Som vanligt fanns det en stor, glad och ovanligt röststark brun klack på plats i
Boråshallen när klockan slog 01.20 natten mellan fredag och lördag i Mariedal cup, den här
gången mellan 7 och 8 november.
Det var starkt med tanke på att klackförfesten förstördes av en ytterst tråkig, och
beklagansvärd incident.
Våra tappra supportrar fick laget John Gustavsson, Mattias Lengberg, Rasmus Backlund,
Robin Magnusson, Andreas Berntsson, Joakim Hölsö, Karl Jutemar, Christoffer ”Guffe”
Gustavson, Adam Lindqvist och Tobias Gabrielsson nå följande resultat: IFK Göteborg 0–10,
Västerviks FF 0–4, Vytis 2–4 (Mål: 1–1 4.28 Karl, 2–4 11.40 Guffe) och Grimsås IF 2–3 (se
ovan). I Andra chansen föll vi tungt med 5–1 (Mål: 3–1 6.50 Hölsö) mot blivande kvartsfinalisten
IFK Falköping.

Under många år har lokaltidningen Borås Tidning närmast bojkottat FC Kabel Åttio. Sannolikt
har vi fått lida eftersom det finns så många BT-medarbetare i klubben.
Men hösten 2008 hände något. Först blev det ett matchbesök på vår hemmamatch mot
Norrmalm. Sedan ett stort reportage om vårt Mariedal cuplag den 7 november. Där var de bruna
brassarna på bild på BT:s förstasida för första gången någonsin.
På bilden fanns sju av våra tio spelare.
Faktum var dock att när bilden togs vid 21.00 torsdag kväll, alltså 28 timmar innan vår första
inmarsch, så hade vi fortfarande inte sett de tre sista spelarna.
Det kom drygt en halvtimme in i sista träningen, hann presentera sig, betala cupavgiften – och
bli en del av den bruna sekten.

Det var inte bara i BT, som vi fått välförtjänt uppmärksamhet. Tommy Larsson sjöng
Kabelsånger i SR P4 Sjuhärd, eller kanske snarare försökte sjunga Kabelsånger, fredagen den 7
november.
Hans text lät nämligen: ”Ni kan nått som inte vi kan, ni kan spela fotboll… …Men, vi kan nått
som inte ni kan, vi kan dansa hula.”
Kanske inte klockrent, men det hindrar inte att det är kul när våra projekt och satsningar
uppmärksammas utanför www.kabelattio.com
Ett annat exempel på bra marknadsföring är att vi var med i Sportmagasinet S – det
sista numret 2008. I deras frågelek eftersökte de en färg, och på högsta poängen – fem – fanns
den här lätta ledtråden:
”FC Kabel Åttio från Borås hävdar att man är Sveriges enda klubb med denna färg.”

De allra flesta som har spelat med oss bara älskar FC Kabel Åttio. Kärleken brukar växa sig stark
ganska tidigt. För andra kommer den omedelbart.
Som för Christoffer ”Guffe” Gustavsson, en av våra juniorer i Mariedal cup.
Han hade inte ens varit med på en hel träning. Han var en av dem som kom med knappt en
timme kvar av träningen dagen innan cupen.
Guffe – som är innebandyspelare i IBK 7-härad – kände omgående den bruna kärleken. Och
ville betala tillbaka.
Mot Vytis, i den tredje matchen i gruppspelet kom chansen. Guffe spelade sig fram till ett bra
målläge, visade iskyla och rullade säkert in bollen vid burgaveln.
Sedan rusade han i lyckorus fram till den stora bruna klacken, vrålade ut sin lycka – och kysste
utedasset.
Han hade mindre än två timmar i FC Kabel Åttio, och han kysste klubbmärket.
Rörande vackert.

Under inledningen av serien var bönorna för snälla, i de flesta bemärkelserna.
Vi var till exempel inte nära några varningar eller tillsägelser.
Det gällde fram till Mathilda Lindahls första match i brunt – bortamötet med Långared den 29
maj. Bergdalenförvärvet klev nämligen in hämningslöst i duellerna, från första sekund.
Det dröjde dock till matchminut 70 innan hon fick gult kort – bönornas första i seriespel.
Och vilken kapning det var. Långareds yttermittfältare hade fått upp bra fart när Mathilda kom
farande. Smällen var rejäl, och Långaredsspelaren bjöds på en vådlig flygtur följd av en
kraschlandning.

Lars är Sveriges tredje vanligaste namn.
Det är ingen överraskning i bruna sammanhang, i varje fall inte bland veteranerna. Där hittade
vi under 2008 tre lassar, i form av Lars Persson, Lars ”Pysschen” Axebrink och Lars Bredin.
Det var dock dålig utdelning mot hur det har varit. Vid en inofficiell Kabelresa till Ibiza
på det tidiga 1980-talet var nämligen Lars namnet på sju av elva resenärer.
Nu kanske just den resan inte ger ett helt rättvisande procentuellt utslag på hela Sveriges
befolkning, men vid årsskiftet 2005/06 hade i alla fall 244 283 personer namnet Lars, varav
107 605 hade det som tilltalsnamn.

När FC Kabel Åttio för första gången tog sig upp i femman slogs förstås ett gäng
klubbrekord.
De mest prestigeladdade var förstås största seger (11–1), mål per match (53 på 16 matcher)
och antal matcher i rad utan förlust (tio).
Sviten av förlustfria matcher slutade på tio, fördelade på åtta segrar och två kryss – från och
med Fritsla den 30 maj till och med Olsfors den 21 september.
Klubbrekordet över flest gjorda mål på en säsong är fortfarande från 1988, och lyder på 67
fullträffar på 22 omgångar. Fast vi var trots det målfarligare under 2008. Sett till mål per match
överträffades nämligen 1988 års notering med 2008 års 53 mål på 16 omgångar.
Snittet på antalet mål per match under 2008 blev 3,31, vilket motsvarar 73 mål på 22
omgångar.
Storsegern med 11–1 mot Bosna på Rydas A-plan den 29 augusti kvalar in som vår största
seger någonsin i seriesammanhang. Vi hade en tiomålsseger tidigare, men 10–0 (Målsryd på
samma plan 1992), placeras ju som bekant efter 11–1 i tabellen.

Fem man fyllde 100 Kabelmatcher totalt under 2008.
Det handlar om Andreas Eriksson (står nu på 114), Mattias ”Gotland” Johansson (113),
Gustav ”Gurra” Risinger (108), Niklas Johansson (106) och Kalle Åkerström (102).
I Kabelmatcher totalt ingår samtliga elvamannamatcher utomhus, alltså även träningsmatcher,
cupmatcher, veteranmatcher och förstås såväl A- som B-lagsmatcher.
Två man är snubblande nära 100-gränsen, nämligen Peder Hallberg (står på 99) och Mikael
Martinsson (93).
Bland veteranerna fortsätter Lars ”Pysschen” Axebrink att äta sig allt närmare noteringen 300
bruna matcher totalt. Dit återstår nu bara tre kamper.
Inga bönor är förstås nära 100 matcher ännu. Det är liksom svårt att nå dit på ett år.
Närmast är Elinor Martinsson och Jennifer Sirén, som deltog i samtliga fjolårets 19 matcher.
På 18 står Sandra Fyhr (missade en träningsmatch) och Jenny Kullberg (missade Långared borta),
medan Malin Georgsson är ensam om att ha spelat 17 matcher i brunt.

Wästerhov är inte bara vår granne på Ryda, och som sådan vår klassiska arvfiende. Hovet är
tillsammans med vår andra granne Knallen det lag vi stött på oftast i seriesammanhang. Inte
mindre än 13 säsonger, alltså i 26 seriematcher, har vi spelat i samma serie.
Historiskt sett har Wästerhov varit ett spöke för oss, vi hade aldrig tidigare tagit full pott mot
dem någon säsong. Trots att vi varit starkare än dem varje säsong som vi ställts mot dem på
2000-talet.
2008 inträffade det. Först slog vi dem med 3–0 i premiären på Arenan, i det som kanske var
vår spelmässigt bästa match på hela året. Sedan körde vi över dem med 5–2 på Ryda i returen, i
en match där vi borde gjort minst dubbelt så många mål.
Aldrig tidigare har vi varit så självskrivna för titeln Rydas stolthet.
Totalt sett är vi fortfarande en bit efter dem. Vi står på nio segrar, de på 14. Målskillnaden är
74–59 i deras favör. Eftersom vi inte lär stöta på Hovet någon mer gång på vår resa mot
Champions League så får vi väl acceptera att de har inbördes på oss…

Saxat ut gästboken
Som vanligt händer det oerhört mycket i gästboken. Många roliga inlägg har det blivit sedan
mitten av maj. Här är ett axplock:
Viggo fick först ett dystert besked, som blev en laddad följetång:
Viggo
Onsdag den 21 maj 2008 16.34:
”Tråkig nyhet för/från mig. Tydligen har jag benhinneinflammation och de på vårdcentralen
beordrade mig till vila en period så den nästa träning jag kan komma på är 11/6 och matchen
med B-laget 14/6:/”
Viggo
Onsdag den 11 juni 2008 20.07:
”Resten av vårsäsongen får vara utan mig på träningar och matcher. Benhinneinflammationen
släpper inte så jag ska vila upp mig under juni–juli så att det kanske blir bättre. Ses i augusti.”
Viggo
Söndag den 3 augusti 2008 20.59:
”Jag kommer om läkaren godkänner att jag kan börja spela/träna igen... ska till läkaren 14:45.
Är det okej att spela i så fall i något av lagen?”
Viggo
Måndag den 4 augusti 2008 16.01:
”Vill bara meddela att jag blir borta från spel under en oviss tid. Ska få tid att röntga knäna och
efter det blir det eventuellt ett litet ingrepp/operation. Jag kommer tillbaka så fort jag kan spela.”
Viggo
Tisdag den 30 september 2008 16.56:
”/är sätter inomhusen igång, dag tid? Ska till röntgen den 8 oktober så i mitten/slutet av oktober
kan jag förhoppningsvis börja träna igen.”
Viggo
Onsdag den 15 oktober 2008 16.14:
”Vill bara meddela att jag kommer börja träna igen. Efter röntgen av knän konstaterades inget
fel. Får nog hellre koncentrera mig om att gå ner i vikt så mina knän håller:-)”
Affen
Fredag den 17 oktober 2008 18.19:
”Gällande M cup så har Julle och jag under överinseende av herr Ordförande inlett årets
satsning inte bara med att bonka det svarta laget med 24–22 (OK hypokondrikern Viggo och
store starke Anton hade en viss del i det hela) och Artistligan (tunnlar) med 14–10 utan
framförallt har ynglingarna fått skrika ut sina första egna 10-20... i ringen. Domare Julle
bedömde det som en 8.5:a för att vara första gången.//Affen”
Viggo
Söndag den 19 oktober 2008 00.33:
” Affen: Vad menas med "hypokondrikern Viggo"????? Jag hoppas att det var ett dåligt försök
till skämt.”
Vimmel
Söndag den 19 oktober 2008 02.59:
”Viggo sluta lipa. Var är självdistansen.”
Viggo
Söndag den 19 oktober 2008 11.28:
”Vimmel: Självdistansen? Den finns inte när man har haft både benhinneinflammation och
knäproblem som gjort att man missat nästan hela utomhussäsongen och någon säger att man är
hypokondriker. Du kanske gillar att bli kallad elaka saker men jag gör det inte.”
Affen
Söndag den 19 oktober 2008 16.46:
”Viggo: självfallet var det kärleksfullt försök till skämt och om du kommer ihåg så skojade vi om
det i omklädningsrummet. Vi är ju bara glada att du är tillbaka :-)/Affen”

Viggo
Söndag den 19 oktober 2008 19.03:
”Affe: Det var det jag hoppades, är bara känslig efter att ha missat så mycket fotboll och läkarna
säger att det inte är nåt fel på mina knän trots stora smärtor, ses på torsdag:-)”
Viggo
Onsdag den 29 oktober 2008 16.00:
”/u hoppas jag kunna børja min 100% satsning igen....men bara før att inte få roliga namn
kallar jag detta min 75% satsning:-) Har t.o.m skaffat gymkort:D”
Alla val vid årsmötet var tydligen inte klockrena:
Jenny
Torsdag den 22 maj 2008 12.53:
” Vad är Valberedning? Jag är ju med där men har helt glömt vad det står för.. =)”
Under ett par veckor i maj var det tungt och poängfattigt för alla klubbens lag. Då fick
optimisterna ta över i gästboken:
Julle
Måndag den 26 maj 2008 17.19:
”Äh, upp med humöret. Vi är ändå brunast – med eller utan sol. Snart vänder det igen.
Go brunt!”

Med bönorna fick vi ett nytt språkbruk i gästboken:
Cicci
Tisdag den 3 juni 2008 11.51:
”Ja jbr t sju så ja blir lite sen t träningen. Mia kmr inte ida hon har nån shitgrej me skolan. EMfesten: Självklart kmr ja! Öl å fotboll kan man ju inte tacka nej t!”

Av de 27 utespelare som deltog i A-laget gjorde 20 mål. Det kunde ha varit ostraffbara 21, men
Torbjörn var inte bitter efter 2–1 mot Olsfors:
Torbjörn
Onsdag den 4 juni 2008 23.24:
”Det var knappt att Emil fick det sista målet, han stod med ryggen mot målet och gjorde allt för
att komma undan när jag sköt bollen på hans ben och in i mål... Men jag är inte bitter,(vill ju inte
att en strumprullare ska bli det första målet i kabeltröjan) det kändes helt klart som en bra
revansch för den sura förlusten mot /orrmalm!”

EM var sommarens fotbollshändelse utanför den bruna sekten. Vissa fick dock in FC Kabel Åttio
även i begivenheten i Schweiz/Österrike:
Viggo
Lördag den 7 juni 2008 22.44:
”Bara jag som tyckte de turkiska fansen sjöng 10, 20 30....?:p Kanske önsketänkande från min
sida:-)”
Ordförande
Måndag den 9 juni 2008 12.46:
”I går fick jag äran att rejält minska medelåldern på FC Kabel Åttios mest rutinerade lag
någonsin. I vets hade vi 16 spelare. Jag var i särklass yngst. Mats Berg var näst närmast
juniorlaget - och han blir snart 43. Äldst var 50-åringarna Arne Rydbäck och Tommy /yberg.
Sällan har det känts så naturligt att skrika: "Kom igen nu gubbar..." Det var förresten en luring
från Coach Kaiser, att påstå att han skulle åka till USA, när det var Schweiz och EM som var
hans destination. För plötsligt dök vår engagerade coach upp i Turkiet backlinje i skepnaden av

Servet Cetin... Jaja, kanske inte lika som bär, men spelstilen, positionen och födelseåret var
banne mig identiska...”

Redan inför vårens seriefinal mot Brämhult fick vi stifta bekantskap med en profil i
Boråsfotbollen, Oscar Ingström – en herre som tyvärr gjorde sin sista match den här dagen:
Tränare Tvål
Fredag den 13 juni 2008 14.20:
”Hoppas och tror att samtliga som ska spela dagens match kommer vara på gränsen till
övertända. Det är till och med jag och då ska jag ändå bara gasta från linjen ikväll.”
ingström
Fredag den 13 juni 2008 15.08:
”Varför på gränsen till övertänd. Vad skrev jag som gör dig till det?”
Tränare Tvål
Fredag den 13 juni 2008 15.46:
”Bäste Ingström... det var absolut inget som du skrev som på något sätt retade mig. Bara det
faktum att det är en seriefinal gör ju att man tänder till lite extra.”
ingström
Fredag den 13 juni 2008 16.09:
”Tack jag trodde att du tog någonting som olämpligt och det var inte meningen. Lycka till
ikväll.”
Zamora
Fredag den 13 juni 2008 21.38:
”Härlig match idag kablar dock ett mycket tråkigt slut på matchen då en brämhultare bröt benet
när han sparkade Eriksson över benet.”

På stenåldern – alltså innan mobiltelefonerna – var det ett jättejobb att få tag i folk när man skulle
kalla till match. Fast vissa är fortfarande näst intill omöjliga att nå, inte minst Öjerhed:
Coach Kaiser
Tisdag den 24 juni 2008 16.34:
”KA/ CHRISTOFFER ÖJERHED OMEDELBART A/MÄLA SIG TILL
LAGLED/I/GSEXPEDITIO/E/. DETTA GÖRS GE/OM SAMTAL ELLER
TEXTMEDDELA/DE TILL 0735-468950.”

I början var det näst intill omöjligt att få ihop full trupp till B-laget, men på slutet av vårsäsongen
blev konkurrensen så stor att man var tvungen att göra reklam för sig:
Tommy
Torsdag den 26 juni 2008 13.02:
”Spelar gärna på söndag. Vilken position? Profil: Anfall – många års erfarenhet.
Mittfält – orken är slut. Back – det är väl här jag hamnar.”

I juli dök en brun ordförande upp i Tv4:s mys-tv-satsning ”Sommar med Ernst,” något som
väckte gammel-kablarna:
Affen
Måndag den 7 juli 2008 10.44:
”Ja, tänk att jag misstrodde vår ordförande när han skyllde frånvaro från V-match på Ernst. Inte
bara det, jag klassade in hans svar som topp tre på Kabellistan över usla men ändå lysande
bortförklaringar (nästan i paritet med legenden Magnus Huddbergs patetiska, men ändå i åratal
lyckosamma undanflykt att tvättmaskinen antingen var upptagen eller de sista åren, trasig. Allt
förstås i akt och mening att slippa använda denna svårbemästrade tingest för att blästra våra

ljusbruna banlonställ). Jag borde ha förstått att vår Johan ALDRIG ljuger eller skojar om
sådant. Däremot har den gode mannen inte bara dålig träningsnärvaro, han har bara spelat en
enda match med Vets i år och har dessutom sämst statistik av alla över 35 minus 1–5! /åja, vi
gillar honom ändå och det ska bli väldigt intressant att se bröderna Bäver i kväll.”
Björn veteran
Tisdag den 8 juli 2008 19.18:
”Kul att se ordförande frottera sig med Ernst. Det blev riktigt bra och vilket härligt sommarhus
familjen har. /u till bortförklaringar, men denna gång en omvänd sådan. Året är 1985 och det är
en småregnig söndagsförmiddag. Springsteen hade dagen innan spelat på Ullevi och skulle på
söndagskvällen genomföra sin klassiska spelning då arenan sånär gungade sönder. Telefonen
ringer hemma hos mig och en kompis berättar upphetsat att han har en biljett över till kvällens
spelning och frågar om jag vill följa med. Exakt här begår jag ett av mitt livs största misstag. Jag
tackar nej till erbjudandet med motiveringen att jag ska spela match med Kabels B-lag. Snacka
om att ställa upp för en klubb in absurdum. Men, men, säga vad man vill om min dumhet: JAG
SVEK I/TE KABEL ÅTTIO!/.”
Affen
Tisdag den 8 juli 2008 23.54:
”/u tror jag det spökar här i syberrymden – är det verkligen du Björn Dahlbäck – ännu en
legendar anno dazumal?! Om det är du var har du varit sedan sist och vill du vara med och spela
med vets nu när du verkar ha lagt kulorna på hyllan (ser dej aldrig i resultatlistorna numera)?
Jag gillar i och för sig inte Bruse men det var ändå en fin, och sann vill jag minnas, brun saga.
På tal om brun "idioti" så pendlade undertecknad mellan Göteborg och 7-härad i fem år för att
spela i b-laget och inte faen slapp jag tvätten för det! /är vi nu ändå vet att du fortfarande följer
sekten, spritter det inte i benen? Vi har ju målvakt numera. Eller sitter du hemma och sjunger på
alla låtar du kunde texten utantill på? själv kommer jag nättåjämt ihåg 10-20-. Jag har inte
hunnit titta på Ernst-Johan ännu, har det på band – men familjen sa han gick rakt genom
kameran även om dottern tyckte han hade litet udda dialekt! Har hon inte hört sig själv, tro/Alf”

Under en regnig period under höstupptakten var Rydas planer avstängda, och vi fick ägna oss åt
alternativ träning:
Gotland
Tisdag den 12 augusti 2008 12.45:
”Det var en mycket kul träning som majoriteten av kablarna missade i går. TEAM Gotland vann
till slut, helt rättvist kan tilläggas den prestigefulla olympiaden som stod på schemat. Gren 1
Armkroksstafett vanns av lag Enhörning. Gren 2 Rysshoppsstafett vanns även det av lag
Enhörning och likaså Gren 3 som var irländsk julafton med straff. Gren 4 Jägarvila i grupp vann
lag Gotland. Sedan kom fotbollsgolfen som länge var jämn men som vanns av lag Enhörning. Så
långt såg läget mörkt ut för Lag Gotland som också bestod av Svedberg och Gustafsson. Då kom
paradgrenen 200 meter simning. Lag Enhörning försökte fuska till sig en seger men icke.
Gotland the Eel slog sin motståndare Daniel "Stenen" Kristiansson, David "the bullet"
Gustafsson slog sin /emesis micke "hålhand" Enhörning och slutligen utklassade Martin
"Torpeden" Svedberg den för dagen något bleke /iklas "kroppkakan" Johansson.”
Affen
Tisdag den 12 augusti 2008 15.41:
”Och varför simmade inte der Kaiser?”
Gotland
Tisdag den 12 augusti 2008 16.14:
”Affen: Kaiser var upptagen med att samla grodyngel i en liten pöl han hade grävt i
strandkanten.”

Bönorna åkte på många tunga förluster under premiäråret. 3–4 hemma mot blivande seriesegrarna
Holmalund var dock som en seger – trots att Holmen avgjorde precis i slutskedet:
Sirén
Måndag den 18 augusti 2008 21.31:
”Fyfan vilken bra match bönor! (ursäkta ordvalet) men alla kämpade så otroligt bra, och var en
helt annan stämning i laget tycker jag, kändes absolut som en vinst, trots skitmålet i slutet! /u
har vi visat att VI kan spela fotboll (vi är inte bara snyggast)”
Svampen
Måndag den 18 augusti 2008 22.04:
”Fasen va skoj de va o spela ida asså... Tyckte alla slet som djur på planen. Såhär ska de va!
Sista målet va skit men va fan bästa matchen hittills :D....en vinst som sagt.”
Ellie
Tisdag den 19 augusti 2008 09.12:
”Jävla Sjömarken, dom har dragit sig ut, så inga poäng och några mål är borta.”
Fyhr
Tisdag den 19 augusti 2008 10.42:
”Fan va kul det var att spela igår. Synd bara med förlust. Men vi tar det nästa gång.=)”

Vissa spelare föredrar grus, kyla och snålblåst. En av dem är redan nämnd, han led dock också
lite när gräsplanerna på Ryda stängdes gång på gång i regneländet. Fast bara lite:
Kyla
Onsdag den 20 augusti 2008 15.05:
”Jag har ju bestämt mig för att träna min första grästräning idag så det vore väl själva fan om
det skulle bli avstängt på grund av regn. Då blir det backträning i Björbo i stället.”

Squadra B hade extremt lång startsträcka det här året. I slutet av augusti var vi placerade sist i
tabellen:
Jocke
Måndag den 25 augusti 2008 11.28:
”Ja, det går trögt för B-laget i år. Det är bättre lag i serien i år, men om vi bara visar lite bättre
vilja och lite jävlar anamma så ska vi kunna spela jämnt mot samtliga lag i serien. /y chans för
uppryckning blir det på söndag kl 17:00 mot Sjömarken hemma på Ryda. Bäckis och Öje kallar
laget. Ställ upp för B-laget nu kablar, så att vi kan avsluta säsongen med värdighet.”

Och bönorna hade en riktigt tuff höst:
Ordförande
Torsdag den 28 augusti 2008 22.03:
”Sex bönor tränade i dag, alltså ungefär det antal vi har haft hela hösten. Faktum är att det
börjar se riktigt tufft ut. Den sedan tidigare tunna truppen håller på att bli ännu tunnare.
Lördagens match har vi redan fått flytta, och till den på onsdag har återbuden börjat trilla in.
Obra. Åtgärder för att snabbt få in fler bönor välkomnas.”
Ordförande
Lördag den 13 september 2008 18.19:
”Sedan några ord om bönornas match i förmiddags. Det var en sådan match man helst hade
velat slippa. Vi var elva spelare vid start, varav en halvskadad. Ganska snart hade vi två
skadade, och spelade i princip med nio spelare. Det var lite kaos.ME/. Alla bönor som har varit
med och kämpat den här hösten är värda all beundran. I sann Kabelanda har de hållit uppe
humöret trots att utgångsläget varit det sämsta inför flera matcher.”

Vi slog klubbrekord i grenen storseger när Bosna krossades den 29 augusti. Fast vår ordförande
var allt annat än glad, och fick medhåll från tränarhåll:
Ordförande
Fredag den 29 augusti 2008 21.09:
”I dag slogs nytt klubbrekord när vi krossade pinsamma Bosna med 11-1. Siffrorna var i
underkant. 2 mål vardera gjordes av Gurra, Robin, Larsson Jr och Emil. 1 vardera av Jörblad,
övertecknad och Eriksson. I övrigt hoppas jag att Bosna gör sin sista säsong.”
Ordförande
Lördag den 30 augusti 2008 12.05:
”Det konstigaste är att man inte är speciellt glad över ett nytt klubbrekord. Själv är jag
fullständigt mörbultad. Bosna är ett skitlag som inte borde få spela kvar i seriesystemet. Deras
uppträdande på planen är fullständigt oacceptabelt, inte minst hur de agerar mot varandra.”
Coach Kaiser
Lördag den 30 augusti 2008 13.18:
”Som redan sagts är känslan efter den historiska storsegern väldigt delad. Självfallet är jag
supernöjd med att vi fullkomligt öser in mål och att vi aldrig riktigt faller in i Bosna ultrasega
tempo utan bara kör på matchen igenom. Men eftersmaken av den här matchen är ngt vämjelig.
Bosna var verkligen helt pinsamt urusla och patetiska i sitt uppträdande. Mot domare, mot
motståndare (vi blev spottade på, slagna och inte minst oerhört provocerade) och mot varandra.
Det är när man ser ett sånt gäng på planen som man verkligen får se division VI-fotbollens allra
sämsta sidor. Skräp är vad de är och jag hoppas också innerligt att de inte spelar någonstans
nästa säsong.”
Emil
Lördag den 30 augusti 2008 17.30:
”Tur att vi slipper möta dom nästa säsong, när vi ligger i 5:an.”

När inte Robinho gjorde mål i squadra B ägnade han en stor del av året åt diverse mer eller
mindre genomtänkta festligheter. Tur då att han har bruna vänner:
Robinho
Söndag den 31 augusti 2008 10.05:
”Gött när man lite trött igår kväll somnar på busshållplatsen vid 10 tiden, efter en lång
kräftskiva, blir väckt av polisen. Tur så var ju det tobbe polis, en brun vän. Då slapp man sitta i
fyllecellen.”

Men det var inte i alla frågor som de bruna vännerna var på Robinhos sida:
Robinho
Tisdag den 2 september 2008 22.18:
”Kan man få sitt smeknamn bortbytt? Robinho är inte bara en mercynary cunt utan också en
skyblue.”
Lauda
Onsdag den 3 september 2008 07.16:
”Robinho: Tror vi kommer att använda ditt smeknamn ännu mer nu bara...”
Gotland
Onsdag den 3 september 2008 07.40:
”Robinho! HAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA.”
Coach Kaiser
Onsdag den 3 september 2008 08.31:
” Robinho: knappast!”
Robinho
Söndag den 28 september 2008 09.16:
”/är samlas styrelsen? vill lämna in en motion på officiellt smeknamnsbyte...”
Mação
Onsdag den 5 november 2008 12.50:

”Okey här kommer min motion till styrelsemötet ang. smeknamnsbyte. /i känner mig som
Robinho. Men mitt namn gått ifrån att heta MARCUS till Robinho i bruna kretsar. Det var okej
så länge det var endast robinho. /u heter jag även Robben, Robban, Robin. Ser ni hur
fundersamt det blir när alla 4 namn används. Dessutom har det ju inget med mitt födda namn att
göra och för inte att tala om att det finns en ljusblå spelare i den andra delen av stan i England.
Kanske mest här stör det mig att heta Robinho. Många vet att jag är otrolig Unitednörd och det
känns bara så fel att ha ett ljusblått namn. /u har jag hittat ett smeknamn som passar in till mitt
vanliga namn. Det är portugisiskt, det är exotiskt (precis som jag tjejer!) det är enkelt: ----Mação ------ Mackan fast på portugisiska :-)”
Persson
Onsdag den 5 november 2008 13.30:
”Full mitt på blanka förmiddagen ? Du glömde att jag brukar kalla dig för Robocop... men lovar
att tilltala dig med Marcus hädanefter, skulle jag glömma, så får du en extra tunnel på Alf Peter
Magnusson , tackar affen, med 148år på nacken kan jag nog titullera mig som äldst i landet,
genom alla tider / Persson/DÄ”
Lauda
Onsdag den 5 november 2008 13.30:
”Hur coolt är det att försöka mynta ett smeknamn själv?! Inte alls... Du kommer för alltid att
kallas Robinho!”
Coach Kaiser
Onsdag den 5 november 2008 13.54:
”Stööön... Robinho du gör det verkligen inte lätt för dig. Givetvis kommer vi aldrig kalla dig det
smeknamn som du så ocoolt försöker byta till dig... Du är och kommer alltid förbli Robinho eller
Robban, get used to it!”
Zamora
Onsdag den 5 november 2008 14.37:
”Äh jag kommer kalla dig för sterling!”
Sterling, robbocop, robinho, robben, robban etc
Onsdag den 5 november 2008 17.13:
”Anyway jag vill ha ett nytt smeknamn tills jag kommer tillbaka. för övrigt låter Mação precis
som Falção, vilket är ett jäkligt coolt namn. Och nej jag är inte full. Hög på socker möjligtvis.”
Affen
Onsdag den 5 november 2008 18.47:
”Robert: man förtjänar ett smeknamn och t o m ett öknamn men man kan inte döpa om sig själv.
Hur många vet att jag eg. inte heter Affen – knappt jag själv längre och sonen presenterar sig
som Robin – Affens son – coolt. Vi får se vad du heter när du kommer hem från utlandet/Peter”
Gurra
Torsdag den 6 november 2008 15.30:
”Vi kan kalla dig Rongedal! Där har vi det! Alla blir nöjda!”

Vissa B-lagskommandon hade inte så bra koll på vilka spelare de hade kallat, som här i samband
med coachsegern mot Brämhult B:
Gurra
Lördag den 13 september 2008 21.22:
”Laget imorn! Jimmi "Jätten/Jormo" Eriksson-Freddy-Tobias (ingen aning vem detta är men han
kommer :)-Jörblad-David G-Jack-Lauda-Bocken-Bernt-Gotland-Felix-Eriksson-Peder-JamieSvedberg-? GURRA?. 16man med Gurra som handikappad. Detta ska vi kunna dansa hem
imorn. Truppen ser stark ut. samling 10-10:15... /og ikke pigg imorn, men det är ni!:) x.”
Ordförande
Söndag den 14 september 2008 13.21:
” Grattis Squadra B. Fick Gurra klarhet i vem Tobias är?”

Gurra
Söndag den 14 september 2008 18.01:
”Hehe, ja.. Tobias Sigridsson 190cm 89kg.”
Gurra
Söndag den 14 september 2008 18.36:
”Det var till en början otroligt svårt att få ihop gubbar till dagens B-lagsbatalj. Allt löste sig till
slut å jag fick till och med ta bort Julle :D.. Jag hade inte klart för mig hur jag skulle lägga
laguppställningen, så jag körde lite improvisation i omklädningsrummet. Kom på i talande stund
att vi inte hållit nollan en enda match så jag tänkte säkra upp en stabil backlinje till å börja med
så jag drog ner både Eriksson, Svedberg, David G i backlinjen tillsammans med rutinerade
Freddy. Å det visade sig vara en coachseger :D.. Såg ruskigt stabilt ut bakåt. Endast en farlighet
på hela matchen å det var ett skott utanför. Jimmi i målet visade rutin å ropade föredömligt till
sig bollarna när det blev rörigt å halvlånga bollar mot straffområdet. Första målet kom av just
Tobias – som jag faktiskt varje träning hittills har frågat vad han heter – efter ett lobbskott långt
utifrån:$.. 2–0 kom inte förrän i andra halvlek efter en god tåpaj av Jack.. 3–0 kom efter fint
förarbete av Jack som tyvärr träffade målvakten, men returen fiska Jamie upp å slog in säkert
längs marken i bortre. Bara nån minut senare kom /iklas loss på kanten å slog ett lysande inlägg
där Gotland fick till ett fint häng å nickade mkt snyggt in slutresultatet 4–0. Vi kände oss aldrig
riktigt hotade.. Mkt bra insats av samtliga.. Kraam på d!”

Det var ju en riktig rekordsäsong. Det var även rekordjämnt mellan våra målvakter:
Coach Kaiser
Onsdag den 24 september 2008 09.00:
”FC Kabel Åttio har utan att tveka den bredaste och jämnaste truppen i klubbens historia i år,
men något som tidigare har varit dolt i skuggorna är hur sanslöst jämnbra målvakter vi har!
Kolla bara in den här statistiken efter 14 BOKFÖRDA matcher:
Stefan:
7
5
1
1 26– 8
16
Tvålen: 7
5
1
1 25– 7
16.”

Ofta kallades stora delar av Squadra B genom gästboken. Där redovisades också hur många
spelare vi hade:
Felix
Torsdag den 25 september 2008 18.41:
”Bäckis/Öje: Jag är gärna med och sparkar boll på söndag!”
Bäckstrand
Torsdag den 25 september 2008 20.24:
”Sex med Felix!”
Viggo
Torsdag den 25 september 2008 21.17:
”Bäckstrand... Det kan misstolkas;-)”
7&8
Torsdag den 25 september 2008 21.17:
”Vi kan tänka oss att ha sex med Felix...”

Jimmy hade chansen att vinna Sniken-B-Kabelligan, men gav bort sin straff till värste
konkurrenten:
Jimmy
Söndag den 28 september 2008 13.49:
”Är helt slut, men oerhört lycklig och stolt över squadra b i dag. Vi var knappt fullt lag, men då
kämpar alla bruna lite extra och hjälper varandra. Mycket kul att se och få vara med om. 3–2-

vinst mot Rävlanda. Tråkigt för egen del att mina nerver inte pallade trycket å lämnade över en
straff åt Robinho, när jag blev snyvad på mitt nickmål. Rävlandabacken vid stolpen fick rött kort
när han med handen slog ut min OERHÖRT fint placerade nick som skulle segla in i krysset.
SVI/. :) men ja e inte bitter. Eller jo kanske lite.”

Sedan iscensatte Jimmy årets luring, att Gotland gjort hattrick i sista matchen och därmed precis
tagit sig förbi Robinho i skytteligan. Robinho svalde betet, och fick en natts dålig sömn. Sedan
kunde Gotland inte hålla sig:
Jimmy
Tisdag den 30 september 2008 19.25:
”3–3. Å det gotländska vidundret gjorde hattrick i andra halvlek. Enastående!”
Ordförande
Tisdag den 30 september 2008 21.54:
”Kul match i eftermiddags. Kändes udda att man hade spelat färdigt en vardagsmatch när
klockan är 19.00... Vi vände tvåmålsunderläge i halvtid till ledning med 3–2, innan vår
målvaktsfantom Coach Kaiser tvingades kapitulera för tredje gången. Inte minst kul att se
Gotland så inspirerad. /är blir det tårta?”
Robinho
Tisdag den 30 september 2008 22.58:
”Vad är det jag hör! blev jag snuvad på mållinjen?”
Gotland
Onsdag den 1 oktober 2008 07.39:
”Robinho! HAHAHA. /ä, du behöver inte vara orolig. Det var bara en liten komplott. Våra tre
mål gjordes av Micke Enhörning, Ordförande och Dirk "Peder" Kuyt. Den enda poängen jag fick
med mig var en assist.”

Vissa bönor har tydligen både problem med rättvisan – och stavningen:
Nr 7 & 8 i a-laget Lördag den 4 oktober 2008 20.29:
”/är börjar träningen i morron? Vi kmr om inte polsien tar oss i natt igen...”
Svampen
Lördag den 4 oktober 2008 20.37:
”Den börjar 11… Såå se t o va nyktra o inga handfängsel på er ;)”
Ordförande
Söndag den 5 oktober 2008 11.56:
”Det verkar som att sjuan och åttan i A-laget inte haft lika stor tur som Robinho. Eftersom de
inte dök upp i Erikslundshallen i morse antar jag att någon icke-brun polsi gripit bönduon...”
Nr 7 & 8 i a-laget Söndag den 5 oktober 2008 11.56:
”Vi slapp polisen men taxigubben var svårflörtad när vinflaskans innehåll hamnade i taxin... Så
förmiddan bestod av att städa en taxibil... hmm vilka poliser är bruna? Han i fredags var
definitivt inte brun, han var inte villig heller...”

Vissa motståndare har både problem med skador, och med hur de formulerar sig:
Gotland
Fredag den 10 oktober 2008 07.58:
”Trist läsning på Ingströms skadeblogg. Framför allt trist att han inte verkar läka ordentligt på
grund av någon miss vid operationen men också detta: "Känns så trist att en skitkapning med 30
sekunder kvar av vårens sista match ska bli avgörande om man över huvud taget kan gå rätt
igen." Om ett motlägg kan kallas för en skitkapning tror jag att den psykiatriska termen heter
överföring, man behöver helt enkelt någon att skylla på och är en helt vanlig skyddsmekanism.

Synd bara så här i Internets fria värd att bloggande lätt kan ge felaktiga bilder av ett förlopp då
bara en synpunkt finns att tillgå. Tråkig läsning på morgonen men framför allt att Ingström inte
verkar läka ordentligt. Jag tror att vi alla tycker lika dant om vi sätter mänsklighet före
fotbollshjärta.”
Ingström
Måndag den 13 oktober 2008 21.01:
” Hej Gotland. Beträffande min skadeblogg. Med skitkapning menar jag inte att det skulle vara
något fult spel bakom. Mitt ben kapades av och det var det som menades. Ibland så tolkas det
även fel av den som läser och det är också synd.”
Julle
Måndag den 13 oktober 2008 21.35:
”Att hitta på egna betydelser av vedertagna begrepp är som gjort för att skapa missförstånd. Här
är något som förhoppningsvis bara kan tolkas på ett sätt: Jag tränar gärna på torsdag. Det
betyder att jag kommer och tränar på torsdag om det blir någon träning.”

Som vanligt numera dök vi upp i lite olika medier landet över:
Coach Kaiser
Tisdag den 21 oktober 2008 11.27:
”Det bruna evangeliumet sprids vidare!
Följande är taget ur Magnus Janssons sportblogg på www.everysport.com:
’En riktig skitklubb?
Söndag 19 oktober - 21:53
I mitt förra inlägg skrev jag om konstiga klubbnamn och jag efterlyste fler förslag än BK Skjutet
och Samlaget som jag fick in tidigare. Mejlboxen fullständigt sprängdes av svar och här nedan
hittar ni några fler intressanta namn på svenska klubbar.
Thomas Johansson kom med följande förslag: Vad sägs om Kabel Åttio? Med en dassdörr som
klubbmärke och bruna matchkläder. Klubbens damlag heter för övrigt Bruna bönorna. /ågot
sjukare namn går nog inte att hitta, eller? En riktig skitklubb :-)’.”

När vi jublade som mest över uppflyttningen sattes den in i sitt sammanhang:
Böna
Tisdag den 21 oktober 2008 16.55:
”Hmm jag har helt för mig att bönorna har lirat i 5:an hela denna säsongen..;) ”
Ordförande
Tisdag den 21 oktober 2008 17.02:
”Böna: Minns du inte hur kopiöst vi firade bönornas uppflyttning förra hösten? Eller firade du
för kopiöst?”

Det haglade inte direkt in förslag på specialpriser till Kabelgalan, ett dök dock upp:
Jimmy
Fredag den 24 oktober 2008 15.41:
”Tycker Rydén ska få pris för bästa utbrott. Å då menar ja inte i Bosnamatchen utan mot
Ubbhult. Då Johan rusar mot linjedomaren å säger "Du e så så dåååålig!". :D”
Zamora
Fredag den 24 oktober 2008 16.52:
”Va det inte "Du, du är så dåååålig" ;)”
Ordförande
Fredag den 24 oktober 2008 17.57:
”Minns inget utbrott, och för övrigt så belönar vi inte ojusta, regelvidriga eller nedvärderande
saker i den bruna sekten...”

Afze
Lördag den 25 oktober 2008 10.27:
”Om vi inte belönar ojusta, regelvidriga eller nedvärderande saker, hur fan ska jag då nånsin få
nåt pris?”
Affen
Lördag den 25 oktober 2008 12.47:
”Afze: hav tröst, jag har aldrig varit någon stjärna i fotboll men man kan få pris ändå. Till
exempel Årets Kabel, årets torped, träningspriser, årets märkligaste inkast (nja det fick jag nog
aldrig för men det var nära) så gaska upp dej pojk – din tid kommer. Kabel är möjligheternas
klubb. /Affen”
Ordförande
Lördag den 25 oktober 2008 12.58:
”Affen: Är lite nyfiken på årets märkligaste inkast. Hur såg ditt nästan prisbelönta inkast ut, och
om du inte fick priset – hur såg då segrarkastet ut?”
Affen
Lördag den 25 oktober 2008 14.30:
”/ä det kan jag inte, jag var för nära situationen men det var borta mot Viskafors i början av 80talet och jag fintade bort hela laget, det vill säga vårt eget inklusive mig själv – jag tror dom som
såg fortfarande garvar. Segraren – nja, kategorin inkast har väl aldrig riktigt premierats – synd.
Men kanske Afze...?/ /u börjar travet, ser bra ut – som alltid på förhand...”

I samband med Mariedal cup fick vår satsning välförtjänt utrymme både i tidning och radio.
Enligt en brun radiopratare kunde vi något som ingen annan kan, nämligen dansa Hula??:
Ordförande
Torsdag den 6 november 2008 23.22:
” Har just byggt ett nytt Mariedal cuplag. Kan grabbarna bara hålla sina huvuden kalla kan det
säkert bli både mål och poäng. En kul grej var att BT kom på besök – ni kommer att se resultatet
i tidningen om några timmar. De kom innan de tre sista spelarna anslöt. Och det är sant i alla
bemärkelser. /är BT var på reportagebesök hade vi verkligen inte sett de tre sista spelarna en
enda gång. Men de kom, och de var bra...”
Ordförande
Fredag den 7 november 2008 09.10:
”Det är en historisk dag. För första gången någonsin (rätta mig om jag har fel) är det en bild av
FC Kabel Åttio för BT:s förstasida. Det är för övrigt något vi kommer att få vänja oss vid på
resan mot Champinjon-ligan 2028... ”
Affen
Fredag den 7 november 2008 14.30:
”Stilton din gamle ost: Hmmm, intressant att man får en egen art uppkallad efter sig, undras vad
Linné skulle tyckt om det? Kul att du hittat ur idet, har saknat dina mysko kommentarer. Vad gör
du nuförtiden? kränger små bruna bilar i Götet? Kirurg: Tänk dig nu för så du inte tar med fel
tidningar – jag har familjen med mig i natt – beebop! Ordf: Vilken skööön läsning i Gresabla´t
idag – underbart! Sonen är so alla tonåriga killar för det mesta trött men så trött som han var
när BT´s reporter ringde för en intervju har han nog aldrig varit – måste vara en mardröm värre
än Zlatan att intervjua en sömnig 16-åring. Men, han sa de rätta sakerna som stolthet och vad
som är viktigt! /Affen”
Ordförande
Fredag den 7 november 2008 15.26:
”Tommy Larsson har just dragit gamla Kabelramsor i P4. Surfa in på Radio Sjuhärads hemsida,
lyssningsarkivet och leta upp programmet Cocktail cirka 15.10 Kul att få springa på Shilton igen.
En brunbilsägande ost (?) som varit saknad både på och vid sidan av planen ett tag...”
Coach Kaiser
Fredag den 7 november 2008 16.05:
”Sen när i hela helvete har vi dansat Hula istället...”

Ordförande
Fredag den 7 november 2008 16.21:
”CK: Tommy L har nog varit borta från klacken lite väl länge...”
Affen
Fredag den 7 november 2008 16.31:
”Tommy var inte så het – men skitsamma – man snackade Kabel – det räcker för mig.”
En välkänd ur-kabel föll i ett intelligenstest – mot sin 13-åriga dotter:
Jimmy
Måndag den 10 november 2008 07.29:
”Affen: Kollade upp lite statistik. 18% av Sveriges befolkning är under 14 år. Och låt oss gissa
att det finns en del smarta 13–14-åringar. Detta innebär att du då hamnar på en intelligensnivå
motsvarande en 12- kanske 13-åring. :) Inte så tokigt ändå. Du kan ju i alla fall vara stolt över
att din dotter tillhör den delen av 13–14-åringar som har en nivå över medel. :D”
Jimmy
Måndag den 10 november 2008 07.34:
”Affen: Måste ju tillägga att detta utgår ifrån att hela Sveriges befolkning är "friska i huvudet".
Ska men räkna bort diverse intelligenssänkande defekter hos vissa människor, så hamnar du
kanske på en 10–11-årings nivå. :) Men du får ju givetvis räkna in dig i vilken grupp du vill. ;)”
Affen
Måndag den 10 november 2008 11.49:
”Jimmy: 1) jag hade druckit öl (tror jag) 2) jag hade otur 3) jag är färgblind 4) det var ett dumt
test 5) passa dig annars petar jag på ditt bensår! 6) hur IQ är du själv då? Funderar på
kommentaren från igår citat " det var inte straff, snarare tvärtom"! hehehehhe”
Jimmy
Måndag den 10 november 2008 15.20:
”Affen: Ja diskuterar inte min IQ med folk som ligger bland Sveriges dummaste 20%. :) Du
förstår ju inte vad man säger ändå. Vad jag sa på under träning igår räknas ju inte. Jag var ju
hög på Bullens ångor.”

Röster om Kabel ews nummer 17:
”Tack Ordförande för den härliga läsningen.”
Kalle Åkerström.

”Tack för K 17, får avnjuta den i morgon på tåget.”
Peter ”Affen” Magnusson.

”Tom i själ och hjärna efter en månads EM-koll och ensam och
allena, gräsänkling för kvällen, kryssade jag runt efter underhållning på nätet.
Och vad fann man där?
Jo, mitt i mejlboxen fans ett oöppnat litet ett från herr Ordförande. Kvällen
var räddad. Kabelnews nr 17 var precis vad jag behövde!
Fantastiskt att läsa om Kabels framgångar den senaste tiden.
Det som kändes mest i hjärtat var dock nostalgipartierna som väckte gamla
fina minnen till liv. Freddys svettiga och stressade (men på något sätt ändå

alltid likna lugna) anlete under 740-manövrarna i ett labyrintlikt och
obegripligt Köpenhamn på bakfyllan – jösses.”
”Raul” Olle Rydsjö

Minnesvärda citat sedan maj 2008:
”Man vet att man har hamnat i en klubb på rätt nivå när en av spelarna
röker vid samlingen.”
Malin Lithander efter sin böndebut.

”Jag behöver mina p-piller.”
Sandra Fyhr i halvtid i Långared.

”Det är gott att försäsongen är över, för den har varit usel…”
Arne Rydbäck efter vets enda träningsmatch – 0–6 mot Sandared.

”u har vi räddat julen för Elinor.”
Pappa Martinsson efter att bönorna spelat 0–0 mot Timmele i Vårgårdacupen.

”Det kunde ni väl ha sagt, vi behövde väl inte göra det där sista målet.”
OS-spelaren Johanna Almgren tyckte synd om bönorna, som åkte ut med ett måls marginal i
Vårgårdacupen.

”Det här betyder mer än ni kan tro. Jag har varit i klubben sedan 1998 –
och aldrig fått pris. Sedan vill jag tacka Jimmy, utan pressen från honom hade
jag aldrig gjort 48 träningar.”
Gotlands tacktal sedan han vunnit träningspriset för 2008.

”Skicka ett sms”
Uppmaning från publiken till Kalle Åkerström sedan denne vunnit priset Årets Kabel, och
verkade ha svårt att finna ord till ett tacktal.

