Kabelnews 1997:
* Eftersom turneringsledningen fö r Mariedal Cup bestämt att hö ja åldern med ett år till
19 kan Kabels fantastiska juniorlag från 1996 få en ny chans i 1997 års turnering.
Sexmålsskytten i Mariedal Cup Pär Andersson och åttamålsskytten från Fristads Nationella
inomhuscup, och tillika landslagsspelaren i tennis, Marcus Sarstrand har visat stort intresse fö r
en comeback.
Ladda upp fö r FC Kabel Å ttio J infö r fullsatta läktare i Boråshallen i november!!
*

En av juniorerna, Kalle Uddh, gjorde ett bejublat fö rsö k att vända A-lagsmatchen i
Borgstena när han och några tappra kamrater kö rde den klassiska 10, 20, 30-40-50, 60, 70,
Kabel-Kabel-80 och andra käcka Kabelramsor påfullsatta läktare påNosseborg. Tack Kalle!

*

B-laget har ocksåinlett sin säsong. Som väntat har det blivit tre raka fö rluster och
därmed fanns det inte mycket att tillägga i det ämnet.

*

Fjolårets tappra A-lagsmålman Lasse “ Preben” Josefsson gjorde ett ynkligt intryck
när han besö kte Ryda under Kabel-Knallen. Stackars Preben hade just fått veta att både Aoch B-laget spelade samtidigt och att han inte ens varit påtänkt fö r spel. Preben visste
dessutom att det var omö jligt att varva ner. Lägre än sämsta laget i sämsta serien går det ju
inte att komma.

*

Efter fyra segrar och en oavgjord match på de inledande sex omgångarna bö rjar
initierade fotbollsexperter från hela landet hävda att Kabel måste sluta träna kondition såatt vi
fö rlorar våra matcher. Annars kan kultstatusen som Borås mest oseriö sa fotbollslag helt
ofö rtjänt tillfalla någon annan klubb.

* Junioren och muskelbyggaren Andreas Larsson har precis som han tidigare utlovat
gjort comeback i B-laget lagom till att gräset blivit grö nt. Resultatet har varit ö verväldigande
bra. Tre vinster påfyra matcher och tvåmål av Larsson i 5– 1-matchen mot Borås FF. Målen
gladde Andreas pappa Berndt såtill den milda grad att han utbrast till avbytarna:
– Det där var min son... Andreas... Vad roligt fö r Andreas! Han ligger ju flera månader
efter med träningen och sågår det såhär bra. Det var verkligen roligt fö r Andreas.
Jodå. Det var det väl.
* I B-lagets fö rlustmatch mot Olsfors tyckte Andreas Larsson att målvakten Kalle
Uddh borde gått hem och sovit av sig ruset från studentavslutningen dagen fö re.
Uppfattningen blev sällsynt tydlig när han efter 0– 3-målet skrek:
– Har vi inte någon kona vi kan ställa i mål??
*

Mer Larsson: I vinstmatchen borta mot Winno (3– 2) fick fö r dagen hö geryttermittfältare Larsson utstå mycket hård kritik fö r att han inte fö ljde sin motståndare i dennes
lö pningar. Till slut tog Larssons tålamod slut och han utbrast:
– Det finns väl ingen anledning att springa efter en sådålig mittfältare!!

* Ytterligare Larssonnyheter: I 4– 3-vinsten mot Brämhult C valde Andreas att fö rdrö ja
spelet vid en motståndarfrispark genom att med full kraft sparka bort bollen tvåplaner längre
bort. Domarn visade naturligtvis upp det gula kortet, något som inte berö rde Larsson det
minsta.
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– Ä h, det spelade väl ingen roll eftersom jag inte hade fått något fö rut!!

* Fö r alla nuvarande och blivande Kabelspelare kan härmed meddelas att hö stträningen
drar igång måndagen den 28 juli klockan 19.00 påRyda. Slavdrivare Augustsson har lovat att
det åtminstone blir en liten utflykt till Bjö rbobacken den dagen. Sedan är det även träning
samma tid onsdag och torsdag samma vecka. Väl mö tt påRydas välklippta gräs!!
*

Marcus Sarstrand rapporterar att kvalet i Stockholm Open inleds påMariedal Cuplö rdagen, men han lovar att omedelbart ansluta till Kabels trupp när han slagits ut.

*

Juniorlagets senaste nyfö rvärv har en egen supporterklubb. Erik Jullander är
nämligen ordfö rande fö r IF Elfsborgs hejarklack Guliganerna. Erik garanterar många brunvita
anhängare under Mariedal Cup i vinter.
Ladda upp fö r FC Kabel Å ttio J infö r fullsatta läktare i Boråshallen i november!!

* Det finns funderingar påatt kö pa in Kabelhalsdukar till Mik Cup. Sedan tidigare har
Kabel Fan Club rutiga mö ssor och käcka avlånga klistermärken. Tyvärr har vimplarna haft en
så strykande åtgång att de är helt slut. Har du intresse av att kö pa läckra brunvita
Kabelsouvenirer skicka din beställning till:
FC Kabel Å ttio
c/o Kjö rnsberg
Saliviagången 4 507 52 Borås
*

B-laget har hela tio poäng och är inte sist i tabellen!!

*

Fjolårets tappra A-lagsmålman Lasse “ Preben” Josefsson som länge inte platsade i Blaget är oerhö rt angelägen att fåberätta fö r alla nätsurfare att han nu faktiskt har spelar några
B-lagskamper – som hö gerback.

* Borås Tidning reagerade starkt ö ver att Kabel kallat sig Borås mest oseriö sa
fotbollslag. Det finns många lag som är mindre seriö sa menade den tidning som hade Kabel
påundre halvan i sitt tips infö r året.
*

K-J Johansson ansåg att hemmamatchen mot Hedared var en enda lång njutning. I
varje fall utbrast han i paus vid ledning 4-2: “ Vi har ju i alla fall fortfarande ett långt fö rspel”

*

Tränare Augustsson har aldrig haft och vill inte ha roligt när han spelar fotboll. Detta
avslö jades påett något ö verraskande sätt när den gode Pär blev alldeles fly fö rbannad och
skällde ut de alltfö r många kablar som bö rjade skratta år K-J:s långa fö rspel.
– Nu får ni sluta skratta. Jag hatar folk som skrattar! Ni får bara skratta när ni gjort mål
och/eller när matchen är slut och vi har vunnit, sa Augustsson ilsket.
Vi snackar ord och inga visor.
*
Under rubriken: ”Det är aldrig fö rsent” i Borås Tidning fredagen den 10 oktober får
det alltid lika målfarliga konditionsfenomenet Mats Dahlqvist breda ut sig ö ver en spalt såstor
att det går att tro att han blivit uttagen i något landslag.
Vi får via BT reda påatt Mats är 29 år, 181 centimeter lång, väger 73 kilo, har en egen
lägenhet, ser motorsport påTV, läser biltidningar, äter tortellini, inte kan ett dyft om fotboll –
något vi i och fö r sig inte behö vde läsa i tidningen fö r att fö rstå– och innehar titeln dataserviceingenjö r.
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Att Mats haft en fantastisk fotbollskarriär fö rstår väl alla när han nämner sitt fö rsta Alagsmål i FC Kabel Å ttio som sitt livs bästa fotbollsminne. Sedan blir vi inte sålite frågande
när vi läser fö ljande svar påfrågan om sämsta fotbollsminne:
– Har inget. Jag har bö rjat från skiten och det har bara gått uppåt hela tiden.
Hmm. Skiten....
Ä r det såatt det inte Kabel Å ttio passar fö r dig Mats kan du väl alltid gåtill Knallen. De
brukar ta emot vem som helst.
*
Journalisterna påBorås Tidning har verkligen fö rstått att de skall vända sig till kablar
om de vill ha udda svar påsina frågor. Därfö r valde BT:s hö gskoleredaktion att fota och fråga
en Lars Schö ö n när de till lö rdagen den 11 oktobers blaska ville fåsvar påvad kläder har fö r
betydelse fö r studenter.
Internetexpert Schö ö n, alias: ”Organet” (large kö n) eller ”Enkö pings mest tekniska back
genom tiderna”, blev på kåren efter en eller annan ö l från division III ö verraskad av den
frågvisa reportern. Enligt egen utsago ansåg sig inte Schö ö n vara i hundraprocentig form fö r
att påett balanserat sätt besvara spö rsmålet. De något glansiga ö gonen påbilden i BT talar fö r
ö vrigt fö r Organets fö rklaring. Vad drog han dåtill med fö r svar? Jo:
– Det har jag inte tänkt på... men det rätt tråkigt med kläder. De värmer mot kyla, men
annars går det bra utan...
Det ryktas att valberedningen efter detta pinsamma svar omedelbart sammankalldes fö r att
skriva om ö nskelistan till nästa års ordfö randepost. En ö nskelista där Schö ö n tidigare belade
den ö versta platsen.
Valberedningens ordfö rande Karl-Johan Johansson ville på presskonferensen efter
valberedningens mö te inte nämna vilka namn som hade diskuterats, utan nö jde sig med
fö ljande uttalande:
– Det är inte lätt att jobba i en fö rening som uteslutande består av dårar...

*

Lugn hundägare. Lugn. Vi garanterar er att ni även fortsättningsvis kan ta med era
hundar till Kabels matcher, även om Andreas Ljungman råkar vara med. Risken fö r att den
militante (?) djurrättsaktivisten skall klippa av kopplet och befria er vovve är nämligen
minimal – om ni håller er här i Boråstrakten.
– Skulle jag gö ra en aktion skulle jag inte gö ra den någonstans nära min hemstad! sa
nämligen Andreas Ljungman enligt Borås Tidning tisdagen den 14 oktober.
Annars var Ljungmans liv som extremist något han hade dolt väl fö r sina lagkamrater och
fans. Mö jligen var det så att han inte ville skrämma supportrarna att lämna sina husdjur
hemma under matcherna och därfö r låg lågt. Vad är dåbakgrunden till att vi i FC Kabel Å ttio
känner att vi måste gåut offentligt och lugna alla husdjursägare?
Såhär ligger det till: Tidigare nämnt datum toppade Borås Tidning med nyheten om att
7000-8000 minkar hade släppts ut från en minkfarm i Svenljunga. Inne i BT fanns under
själva huvudartikeln en mindre dito som handlade om tvåsåkallade djurrättsaktivister som
gladdes ö ver att minkarna hade släppts ut.
Ä ven om alla i FC Kabel Å ttio vid det här laget hade vant sig vid att ha minst en lagkompis
på bild i tidningen varje dag såvar det nog ändåen och annan som satte morgonkaffet i
vrångstrupen när de påbilden såg att en av aktivisterna var den såfö rsynta och blyga Blagsvänstersmygaren och tillika junioren Andreas Ljungman. Att Ljungman, som i artikeln
berättar att han brukar gå klädd i rö dfärgssprejade pälsar fö r att demonstrera mot
pälsindustrin, umgicks i extremistkretsar var verkligen en riktig hö goddsare. Men i de
lugnaste vatten...
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Och nu när vi vet bättre uppmanar vi i alla fall alla hundägare att ha koll påLjungman och
gärna skaffa starkare material i era koppel. Dessutom bö r ni undvika att ha hunden/hundarna i
bur eller hundgård. Fö r även om han säger sig vara fö rsiktig påhemmaplan ser han aktionen
mot minkfarmen som positiv civil olydnad och säger:
– Kan du rädda djur genom att klippa upp stängsel ska du gö ra det.
*
Inomhusträningen kö rde igång sö ndagen den 12 oktober i Sturehallen mellan 13.00
och 14.00. Kostnaden är fortfarande 10 kronor per gång, men nytt fö r i år är att Organet har
ordnat rabattkort som gäller fö r 12 gånger och som kostar 100 riksdaler. Välkomna!
*
Efter en hel utesäsong med obefintlig träningsnärvaro kände sig ”Loppan” och
Berndt Magnusson välkomna att träna när inomhusspelet drog igång. Oväntat nog hade de inte
med sig Peter ”Affen” Magnusson. Styrelsen väntar nu bara påatt de två, eller tre, liksom alla
tidigare år skall kräva att fåett eget lag i Knallen Cup, Lusseblixten, Nattabollen i Alingsås,
Gö teborg Night Open, inomhus-SM i five-a-side och Winnoträffen.
*

Fö r ö vrigt har fö reningen anmält ett lag till vardera Knallen Cup och Winnoträffen.

*
Den populära avslutningsfesten hålls i år, som vanligt, påBäckängskolan lö rdagen
den 8 november med start 16.00. Den traditionella Femkampen startar 17.00 och efter
Femkampens avslutning begynner den minst lika traditionella prisutdelningen. Som vanligt
blir det en fest utan dess like, och i år utlovar styrelsen minst en riktigt stor ö verraskning.
Kom och lämna hämningarna hemma!!
*
Å rsmö tet hålls liksom avslutningen påBäckängsskolan. Mö tet äger rum sö ndagen
den 23 november klockan 15.00. Alltså direkt efter inomhusträningen. Mö jligen kan årets
upplaga nåfjolårets hö ga kvalitet. Dåfö reslogs något oväntat av icke namngiven konstant
småful mittfältare i A-laget att vi skulle sälja Hans Fransson till SK Winno fö r att fö rbättra
klubbkassan... Fler sådana kreativa fö rslag är välkomna i år.
*
En tipslö rdag arrangeras liksom avslutningen och årsmö tet påBäckängsskolan. Tid
och datum är satta till lö rdagen den 6 december klockan 15.00. Varje andel kostar 50 kronor
och hela den satsade summan går till spel. Däremot tillfaller 20 procent av vinstsumman FC
Kabel Å ttio.
Vi tippar vardera ett stort V75- och ett stryktipssystem. Styrelsen ser helst att varje spelare
kan sälja fyra stycken tipsandelar. Sista fö rsäljningsdag är 30 november.
*
Karl-Johan Johansson gratuleras härmed till vinsten i sniken-Kabelligan. Kalle, du
har verkligen kämpat, både påplan och vid styrelsebordet fö r den här segern. Speciellt minns
vi den fråga du ställde innan du hade gjort en enda A-lagskamp under punkten ö vriga frågor
påett styrelsemö te i våras.
– Kan vi inte även räkna in mål i B-laget i sniken-Kabelligan?
*
B-laget har verkligen gjort en enastående säsong. De har faktiskt fö r fö rsta gången på
flera år tvålag efter sig i tabellen och vi minns med speciell glädje den meriterande vinsten på
hemmaplan mot topplaget Brämhult C. Anders ”Han som kan bö ja benen påalla mö jliga och
omö jliga sätt” Friberg vann sniken-B-Kabelligan påimponerande 11 mål.
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*
A-lagets framgångar under året har fått många att bö rja prata om seriesegrar. Johan
Platenik utbrast efter matchen mot Säven:
– Hade alla fö rortslag tagits bort såatt det blivit en riktig Boråssexa hade vi vunnit.
Helt riktigt Johan. Fast hade vi gått upp i femman skulle nog klubben tvingats i konkurs...
Fram fö r fler fö rortslag i serien även nästa år alltså.
*
Fö r ö vrigt kan vi i FC Kabel Å ttio återigen, efter ett par år pådekis, kalla oss Rydas
stolthet. Tomislav hamnade i mitten, Knallen, IFK och Läget har blivit riktiga bottenlag.
Wästerhov var också ett bottenlag, fast i femman, men eftersom vi slog dem med 3-1 i
träningsmatch måste vi rankas hö gre än dem också. Ordningen är således återställd infö r
1998. Borås Kommun bö r ge oss bruntrö jor Rydas Wembley (A-plan) fö r alla våra
hemmamatcher.
*
I sitt Fotbollsextra infö r säsongen tippade BT Kabel påsjunde plats i serien. De hade
rätt så till vida att de noterade att ”konditionen och de fina träningsmatcherna” skulle ge
resultat. De hade även rätt i att vi skulle fö rbättra fjolårets niondeplacering. Men... hur kunde
deras såkallade tipsexpert sätta gubbgänget Knallen och allmänt usla IFK Borås fö re oss?

FC Kabel Å ttio i Mariedal Cup 1997
Ring och informera rö ststarka fö re detta kablar, vänner, släktingar och bekanta. Fram med
Kabelmö ssor, trö jor, ja allt brunvitt ni kan hitta och ert allra bästa hejaklackshumö r!! Alla
supportrar till FC Kabel Å ttio är att gratulera. Vi har fått en drö mlottning i Mariedal Cup.
Klockan 00.40 natten mellan fredag 31 oktober och lö rdag 1 november har det brunvita
laget fått äran att fö r fö rsta gången någonsin spela Mariedal Cup i Boråshallens A-hall.
Direkt efter att hemmalaget Mariedals IK:s fö rstalag har avslutat sitt gruppspel är det dags fö r
Kabels beryktade juniorlag att ta ö ver showen.
Och motståndet är inte vilket som helst, utan vi har hamnat i den mest geografiskt
utspridda gruppen i hela turneringen.
Den fö rsta kampen går alltså 00.40 och det är norrbottniska Bodens BK som står fö r
motståndet. Boden brukar gåhyfsat långt i Mariedal Cup såkan vi klara oss under 0– 5 får vi
vara mycket nö jda med premiären.
I match nummer tvåtar vi oss an Tranemo IF klockan 01.20. Skall det bli några poäng i
gruppspelet sågäller det nog allt vara påtåi den här matchen. Det som talar fö r oss är att vi
redan är uppvärmda medan Tranemo här spelar sin nervö sa inledningskamp i turneringen, och
vårt underbara lag har som bekant skrällt fö rut. Fast realistiskt sett får vi vara nö jda med alla
resultat under 0– 3...
En timma senare, 02.20, bö rjar det riktigt roliga, och nu får våra minst 50 rö ststarka
supportrar visa sig påstyva linan fö r att bära laget mot stordåd. Starka litauiska Vytis FC har
de senaste åren visat sig vara ett mycket tekniskt och fysiskt skickligt lag, som dock haft
problem med hur de skall organisera sig inomhus. FC Kabel J har däremot inga
organisationsproblem. Långbollar och fö rsvar med alla spelare i eget straffområde är det
beryktade segerreceptet. I denna match får allt under 0– 8 anses vara en framgång.
Ytterligare en timma senare, 03.20, når vi kulmen. Motståndare är ett av Sveriges i särklass
bästa lag genom tiderna påungdomssidan. Klubben som fö r fö rsta gången får ärorikt brunvitt
motstånd har tre spelare i Mariedal Cups Hall of fame, tre slutsegrar och lika många
landslagsmän i årets trupp. Fö reningen från 08-området har dessutom fostrat bland annat
Anders Limpá r och Pascal Simpson. Vi sä ger hjä rtligt vä lkomna till Borås fö r att mö ta FC
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Kabel Å ttio till IF Brommapojkarna!! Mot den meritlistan får allt under 0– 10 rankas som en
vinst.
Vad händer dåefter gruppspelet? Gruppettan och tvåan spelar vidare i Boråshallens A-hall
pålö rdagskvällen, 21.00 respektive 23.00. Trean kallas till kamp i Boråshallens B-hall redan
12.50 på lö rdagen. Fyran hamnar i Almåshallen lö rdag 17.40 och FC Kabel Å ttio – det
femteplacerade laget – får kä mpa vidare i Boråshallens B-hall 17.30 lö rdag kvä ll.
Vårt lag, som naturligtvis garanterar att de även i år i alla lägen kommer att spela
grisfotboll, liknar i stort det gäng som ifjol fö r fö rsta gången någonsin fö rsvarade våra färger i
en juniorturnering. Fast några nyfö rvärv har vi fått och därfö r kommer truppen att fåfö ljande
utseende:
I mål står den fumliga och skotträdda publikfriaren flanell-Kalle Uddh.
I backlinjen placeras tre brytningssäkra långbollsexperter. Vi har den färska 08:an Martin
” Jag dansar aldrig nykter” Inganä s, lagledaren Jens Bä ckstrand och smygextremisten
Andreas ” Djur ur sin bur” Ljungman. Hö r ni orden: ”Kommer lång!!!” skrikas i Boråshallen
är det med stor sannolikhet någon av nämnda tre gentlemän som är i farten.
Tilläggas bö r att eventuellt kan även pansarbrigadernas stolthet Joakim Alex komma att
härja i lagets bakre regioner. Sin värnpliktsplats till trots garanteras att även han behärskar
luftvärnsfotboll i inomhushallar.
I anfallspositionerna finns den hårdskjutande murbräckan och tillika fjolårets sexmålsskytt,
Pä r Andersson, nyfö rvärvet och fö rre hockeystjärnan P-O Berggren, kraftkarlen med de
osmidiga efterslängarna, Andreas Larsson, den något ö verviktiga teknikern och fö re detta
målkungen i IF Elfsborgs P10-lag, Joakim Å hman, den rö ststarke och temperamentsfulle
Guliganledaren Erik Jullander och fö rhoppningsvis ocksåbollbohemen, teknikern, Thomas
Johansson-dö daren, ja lovordslistan ö ver stjärnan från tennisens juniorlandslag, Marcus
Sarstrand, kan gö ras mycket lång. Den sistnämndes medverkan hänger påhur bra det går fö r
honom i det kval till Stockholm Open som ATP placerat med sällsynt dålig timing.
Frågan är om de här tappra bollkrigarna kan upprepa fjolårets och femteplats i gruppspelet
med en poäng och avancemang till tredje omgången i Andra chansen? Laget sö ker fortfarande
efter en huvudansvarig ledare som tillsammans med fjolårets lataste juniorkabel Simon
Ulfsbäcker kan mobilisera tillräckligt mycket taktisk finkänsla såatt laget kan gö ra flera mål
framåt och ordna minst en jätteskräll. Vad sägs om vinst med 2– 1 mot BP?
Tilläggas bö r att tillika brunvita norska division II-laget FK Ø rn/Horten finns med i
turneringen. I ett eventuellt slutspel skulle FC Kabel Å ttio fö r fö rsta gången i klubbens
historia tvingas spela i det reservställ som inte finns fö r att motståndaren har identiska
dräktfärger.
Enligt uppgift har Kabel faktiskt en gång tvingats till trö jbyte, fast dåvar det pågrund av
att en färgblind domare inte såg skillnad påbrunvitt och rö dvitt, sådet räknas ju liksom inte.

* Fortfarande tre veckor efter Kabels succéframträdande i Mariedal Cup hyllar olika
ungdomar laget. Senast i raden att vilja spela i brunvitt är fö rre Byttorpsjunioren Martin
Jarlenäs som med fö ljande motivering ansåg sig vara aktuell fö r Kabel:
– Jag är både brytningssäker och kan slålånga bollar.
Med de meriterna hälsar naturligtvis Kabels styrelse dig hjärtligt välkommen Martin!!
* Avslutningen som hö lls påsedvanlig plats hade allt. En spännande femkamp med
protester och jämnt resultat, skratt, ö l, dart och glassplitter. Däremot fick prisutdelare Anders
Linderoth tyvärr ett erbjudande han inte kunde tacka nej till och var därmed tvungen att lämna
återbud till Kabels prisutdelningsnämnd.
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Linderoth JR (Tobias) ansåg sig inte vara tillräckligt representabel fö r så stora
sammanhang som en Kableavslutning och tackade ocksånej.
Priser delades trots detta ut enligt fö ljande:
Å rets Kabel
Mats Dahlqvist
Sniken Kabel 1997
Karl-Johan Johansson
Å rets bä ste Kabel
Martin Rydén
Å rets Kabelmål
Mats Dahlqvist
Å rets fä rska Kabel
Leif Karlsson
Å rets allt-i-allo-Kabel
Mikael ”Räkan” Reinholdsson
Å rets Kabelnä tare
Delades mellan Johan Rydén och Lars Schö ö n
Sjuk Kabel 1997 (Albylpriset)
Jens Bäckstrand
Femkamps-Kabel
Mikael ”Räkan” Reinholdsson
Å rets specialpris (tvågula kort) Kalle Uddh

*

En sen hö stdag satt Elfsborgs fö re detta tränare Anders Linderoth på nämnd
fö renings kansli och berättade att han hade blivit uppringd av Svenska Fotbollfö rbundets vice
ordfö rande Bengt Madsen och tillfrågats om han kunde tänka sig att bli Sveriges nya
fö rbundskapten.
– Jag svarade nej utan att tveka, sa Anders.
En Kabel som fanns närvarande kontrade direkt.
– Skulle du tveka om du blev erbjuden att dela ut priserna påFC Kabel Å ttios avslutning?
– Nej, bara jag får ett sånt där brunvitt klistermärke med en toarulle på, sa Anders och log.
Sedan tillade han: Och en sådan där snygg brunvitrutig mö ssa!
Kabels styrelse accepterade omedelbart Linderoths hårda krav. Tvåveckor senare kommer
dock en besviken Anders fram till nämnda Kabelrepresentant och säger att Aftonbladet har
erbjudit honom en gratishelg i England just vid tiden fö r Kabels avslutning, och att han tyvärr
hade prioriterat England fö re en kväll i trevligt sällskap.

* Mikael ”Räkan” Reinholdsson var domare i den traditionella Femkampen. När
samma räka stod som slutsegrare drog konkurrenterna ö rona till sig. Det konstaterades att två
man deltagit i bara tvåav fem grenar. Deras resultat skulle naturligtvis räknas bort och en
protest lämnades in. Dåblev resultatlistan sådan att Räkan, Magnus Andersson och Johan
Platenik hamnade påsamma placeringssiffra. Nu kunde domaren trots allt andas ut. Han hade
tvågrensegrar och vann ändå.
*

Seriens i särklass mest småfula spelare, Magnus Andersson blev under 1996 utsedd
till Kabels bästa spelare, dessutom fick han pris fö r årets kanon i Borås Tidning. Under 1997
var Magnus bara småful. Trots detta är hans moderklubb Byttorps IF i division IV intresserad
av honom, och mer fö rvånande är att han faktiskt funderar påatt gåtillbaka.
Sett till årets meriter gö r det dock alltsåingen stö rre skada fö r laget. Däremot är kassö ren
Hans-Ove Kjö rnsberg mycket oroad eftersom Magnus faktiskt säljer sex bingolotter per vecka
och att klubbens ekonomi därmed skulle hotas ytterligare. Se nedan.

* Magnus Andersson lämnar alltsåeventuellt Kabel. Det kan trots vad som tidigare
skrivit visa sig bli ett tungt avbräck eftersom Kabel skall skicka den andra mittfältsslitvargen
Martin Rydén till Klagenfurt vid den ö sterrikiska Sloveniengränsen under vårsäsongen. Där
skall Martin studera såväl den ö sterrikiska som den slovenska fotbollen och se vilka impulser
han kan ta med sig hem till Kabel. Därmed kan det bli tunt påmittfältet under våren.
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*

Rekryteringsutskottet har därmed koncentrerat sig på mittfältare i jakten på
nyfö rvärv. Och visst kan vi presentera ett par mycket lovande namn. Lars Bredin är mittfältare
och kommer från Borås AIK. Lars verkar både spelskicklig och stabil, såhonom skall det nog
gåatt gö ra en riktig Kabel av. Lars i sin tur tar med sig en studiekompis från Trollhättan som
heter Patrik Risberg. Ä ven Patrik har kvaliteter.
Det tredje nyfö rvärvet är även han mittfältare. Tobias Lindkvist är från bö rjan skåning, men
har såsmått bekantat sig med Boråsfotbollen i IF Knallen där han var hälften sågammal som
näst yngste spelare. Tobias kände att han ville utvecklas och tar därfö r steget till topplaget
Kabel. Från årets tvåmatcher mot Knallen vet vi att Tobbe är passnings- och spelskicklig och
att han svär påskånska om man sparkar ner honom.
Till alla nya Kablar säger vi: Hjärtligt välkomna till brunvitt!
Fler nyfö rvärv är påväg, men namn pådem väntar vi med att offentliggö ra. (Men vi kan
som ett smakprov avslö ja att Elfsborgs superlö fte Tobias Linderoth har erbjudits ett kontrakt
med Kabel. Vi har dock uppmanat Tobias att han inte skall gåö ver om han inte känner sig
helt säker påatt han verkligen vill satsa hundraprocentigt påfotbollen)

*

Grattis Lars Schö ö n och FC Kabel Å ttio!!!
Påen datautbildning påHö gskolan i Borås hittade fö reningen under våren 1995 ett riktigt
fynd. Från Fanna BK i Enkö ping kom Enkö pings mest tekniska back. Debuten i A-laget var
en succé. Dåvarande division IV-laget Kronäng besegrades med 4-3 på Kransmossens
grusplan. Sedan imponerade han allt mer under året, och på hö sten togs han ut som
straffläggare i A-laget och satte tvåstrutar. Under 1996 blev matchandet i A-laget allt mer
sporadiskt. Dåvarande tränaren Jonas Brydewall tyckte att han var fö r dålig påatt markera.
Under våren 1997 skickade därfö r Kabel iväg honom till Singapore fö r att fö rkovra sig i
asiatiskt markeringsspel. När han kom hem var han fullärd. Han tog ett allt stö rre ansvar i
fö reningen och inget var jobbigt eller fö r mycket fö r honom.
Under hö sten har han kombinerat spel i A-laget med spel i B-laget, positionen som
assisterande spelande bingolottoansvarig och även uppgiften som spelande verkställande
internetare har han tagit åt sig.
Påårsmö tet var det således solklart att Lars ”Organet” Schö ö n skulle bli utsedd till FC
Kabel Å ttios femte spelande ordfö rande genom tiderna. Vi tackar och bugar infö r Lasse och
imponeras av den energi som han lägger ner i klubben. Och vi kan inte låta bli att även
imponeras av den enorma snabbhet med vilken han har avancerat från ingenstans till klubbens
hö gsta post.

* Under FC Kabel Å ttios årsmö ten brukar det vara pratigt och inte alltfö r tyst under
vissa av programpunkterna. Under vissa andra kan man hö ra en knappnål falla till marken.
Ordfö rande, B-lags- och bingolottoansvarig är tre poster som brukar fåannars mycket pratiga
kablar att visa oanade talanger i konsten att inte säga något.
Till slut fick dock fö reningen en styrelse fö r 1998. Den ser ut enligt fö ljande:
Ordfö rande
Lars ”Organet” Schö ö n
Ledamö ter
Stefan Sö derberg
Karl-Johan ”Kalle” Johansson
Mikael ”Räkan” Reinholdsson
Johan Rydén
Mats Dahlqvist
Kassö r
Hans-Ove ”Uve” Kjö rnsberg
Suppleanter
Christer ”Kirurgen” Lidberg
Jens Bäckstrand
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Erik ”Julle” Jullander
Valberedning

Martin Rydén
Karl-Johan Johansson
Pär Augustsson

Revisorer

Lars ”Loppan” Magnusson
Peter Magnusson

* Under de senaste åren har Kabels lag snabbt fö ryngrats. Nu är inte 25 år juniorålder
längre. Denna efterlängtade generationsväxling har dock inte bara positiva fö ljder. Missfö rstå
nu inte detta, utan alla spelare från Hö gskolan och juniorlaget är oerhö rt varmt välkomna till
klubben.
Problemet är att dessa kategorier av spelare inte säljer tillräckligt många bingolotter, och
därmed bidrar till Kabels ekonomiska fö rfall. Vi byter lottfö rsäljare mot fotbollsspelare vilket
ekonomiskt sett är fö rö dande. Under det sista året har fö rsäljningen varje vecka minskat från
att ligga mellan 125-150 lotter till att nu ligga under 100. Vet man dåatt bingolotto står fö r 70
procent av fö reningens inkomster fö rstår man det allvarliga i den sjunkande fö rsäljningen.
*

Under punkten metoder att fåin pengar till fö reningen, som var en underpunkt till
ö vriga frågor påårsmö tet, kom årsmö tets i särklass mest kreativa fö rslag. Naturligtvis var det
tränare Augustsson som stod fö r det.
– Kan vi inte ställa oss någonstans påstan och sälja bingolotter fö r 20 kronor styck, och på
såsätt konkurrera ut alla andra fö reningar och ändåtjäna fem kronor per lott...

*

Karl-Johan Johansson toppar numera såväl listan ö ver antalet Kabelmatcher som
listan ö ver snikna Kablar genom tiderna. Därmed är ett hett namn fö r titeln Mr Kabel Å ttio
och var även ett hett namn fö r ordfö randeposten. Men han tackade nej eftersom han tyckte att
han ändålägger ner såmycket tid påfö reningen.
– Det är alldeles fö r många killar som bara glider ner till träningarna och spelar matcherna
och som, precis som jag gjorde de fö rsta åren, skiter i allt det jobb som gö rs i bakgrunden. Det
krävs att fler tar lite ansvar och hjälper till.
Sedan berättades historien om Kalles fö rsta kreativa fö rslag i Kabel. Det skulle arrangeras
en fest och Kalle hade en kanonidé:
– Jag kan ordna ett badkar som vi ställer in i festlokalen och såkan alla hälla i all sin dricka
i karet och sågö r vi ett jättebål...
Vi kan avslö ja att fö rslaget inte fick något gehö r hos ö vriga spelare, men att det faktiskt till
slut ocksåblivit folk av KJ.
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