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KAP-bladet återuppstår
Efter många års frånvaro återuppstår nu KAP-bladet. Tanken är
att styrelsen ska ha ett medium för att förmedla saker som
händer i klubben och på området. Ambitionen är att det kommer
att finnas resultat och kortare reportage från tävlingar i hela
landet och i vissa fall även utomlands.
Detta första nummer blir ganska packat eftersom det är en
säsong som ska in här. Av förståeliga skäl blir det då också lite
kortare rapporter om allting är vad tanken är att det ska bli
under nästa säsong.

Området
På området har det gjorts en del förändringar under året,
framförallt på det södra området med europabanan. En av
björkarna på kullen har tagits bort för att få in mer ljus och
mindre skräp i banorna. Det mest omfattande arbetet var dock att
montera ställskruvar på banorna. Allt detta gjordes i början av
säsongen och sedan vägdes banorna in för att bli spelbara.
Möllbergsvaggan fick en ansiktslyftning genom att vi bytte
från den kupade skålen till en flat skiva. Nu spelas banan så som
det är tänkt, nämligen på avvägning. Nya hinder har tillkommit
till den norra anläggningen. Tvåporten flyttades från bana 5 till
bana 2, sidspelet som låg på bana 2 togs bort och istället lades det
in en plan ränna på bana 5. Spiklådan gjorde en bejublad (?)
återkomst på bana 10.
Samtliga fiskbenshinder byttes på båda anläggningarna. En ny
design, inspirerad av MunktellArenan, gör att öppningen för
allänheten är mycket större och vi får runt dessa spelare lite
snabbare. Återrullsstopp på en del backbanor skapades för
allmänheten, men det var väldigt få besökare som förstod
poängen med att få hjälp på detta sättet.
SM har arrangerats på klubbens anläggning för fjärde gången
sen millenniumskiftet och arrangemangen blir bara bättre och
bättre för varje gång. Arrangörsstaben, (familjer Andersson,
Ryner, Karlsson förstärkta av kassör Arne och utropare Ekman),
gjorde återigen ett fantastiskt jobb i kiosk, sekretariat och
område. Det är tur att vi inte förväntar oss samma klass på
arrangemangen när vi spelar på andra ställen, då skulle vi bli
besvikna varje gång. Noterbart är att Uppsalapolitikern
Thomas Östros medverkade som prisutdelare.
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Kassören har ordet
Till årets säsong togs ett nytt radikalt grepp när det gäller
priset för allmänhetsspelet. Från att ha fått betala för en serie så
fick man nu spela så mycket man ville under en dag för ett
enhetspris. Vi förstod naturligtvis att vi skulle tappa intäkter på
detta om vi inte höjde priset och därför kostar det numera 50 kr
för vuxen och 25 kr för ungdom.
Hur har då detta mottagits av allmänheten? Ja, de flesta
upplever det som positivt att få spela mer än ett varv. Särskilt de
som kommer på dagtid på vardagar och på helgerna.
Kvällsbesökarna är det lite mer tveksamt med. De tänker sig för det
mesta bara att spela ett varv och här har de flesta frågorna
också kommit om vad det kostar att bara spela ett varv. Jag tror
personligen att detta är en övergångssak då man är så van vid att
man betalar och spelar bara ett varv. Jag brukar göra jämförelsen
med att man t ex på Fyrishov betalar ett pris och sedan får du
bada så mycket du vill. Man tar inte betalt för hur många gånger
du hoppar i bassängen.
Jag brukar ju alltid referera till vädret om det gått bra för oss
eller inte. För mig är det en klar mätare på om folk kommer eller
inte. Säsongen inleddes med ganska dåligt väder. T ex öppnade vi
inte förrän 1 maj och det är en vecka senare än normalt.
Kvällarna i maj var kyliga och en del regn ställde också till det. I
juni började så VM i fotboll och trots att vädret nu började bli
bättre så tappade vi en del serier i alla fall. I juli så kom dock
sommaren och vi tog igen en hel del av det förlorade. SM blev
lyckat och trots två avstängda anläggningar sålde vi lika många
serier som veckan före och efter. Det fina vädret fortsatte en bra
bit in i augusti men sedan kom ett par veckor där ett antal dagar
helt regnade bort och vi tappade ånyo serier. September har varit
ok vädermässigt men då vet vi att det inte kommer så mycket folk
oavsett hur det ser ut.
Totalt har vi t o m 10 september tappat 2 842 serier jämfört med
förra året men tagit in 52 345 kronor mer. Detta är för mig ett
lite väl stort tapp på antalet serier. Jag räknade med ca 1 500
serier och i budgeten ligger vi därför efter ganska rejält på
intäktsidan för just allmänhetsspelet.
I och med att folk stannar längre hos oss när de spelar så
handlar de mer glass läsk mm i kiosken. Här budgeterade vi med
samma intäkter som förra året och det kommer att spricka med
20-25 000 kr plus så inget ont som inte har något gott med sig.
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Tävlingar
Årets första stora tävling var Svenska Cupen och den spelades
redan i januari i Vänersborg. Klubben ställde upp med hela tre lag
och succén var fullständig. Lag 1 besegrade lag 2 i finalen med två
slag.
SM spelades återigen på klubbens banor. För första gången som
en kombi-tävling. Det var Norra filten och Södra EBn som var
spelplatserna och det var många hemmaspelare som var favoriter.
I juniorklasserna infriade Charlotte Ryner förväntningarna och
vann före en lite överraskande tvåa. Klubbkamraten Maria Olsson
kunde hålla landslagsspelaren Karoline Karlsson bakom sig. Lars
Brown kunde tyvärr inte få till det fina spelet han är kapabel till
utan slutade fyra. I damklassen blev det två medaljer, men tyvärr
missade vi den ädlaste. Karin Wiklund tog silver och Jessica
Rengbrandt bronset, vann gjorde Sundsvalls Sandra Nordin. I
herrklassen blev det riktigt roligt för klubben. En trippel i form av
Carl-Johan Ryner, Anders Olsson och Fredrik Persson. Guldet
avgjordes först på de sista banorna då Carl-Johan gick förbi
Anders på bana 16. Klubben vann även 3-manna-SM för både
herrar och damer, vilket gör att damlaget återigen får
representera Sverige vid Europacupen.
Johannes Olanders var klubbens ende deltagare vid ungdoms-SM
i Askim. Denna gång spelades det på betong och EB, men Johannes
gjorde det bra trots mycket begränsad spelhjälp. Med
placeringarna 7 (EB) och 14 (betong) får man säga att det var fullt
godkänt.
I Elitserien kunde klubben försvara sitt guld från förra året,
även om det satt långt inne. Efter full pott i Gullbergsbro första
omgången var det mindre misär på betongen i Akalla och delad
ledning med de röda stockholmarna. Efter ytterligare en EBomgång, denna gången i Jönköping, var ordningen återställd och
vi hade med oss en ledning på två poäng inför filten i Sundsvall.
Man kan tycka att det borde ha blivit en promenadseger med tanke
på att vi har ett mycket starkt filtlag. Tantogården överraskade
alla med att vinna sina fyra första matcher, men i finalen mot oss
hade de inte en chans. Seger och nu är det Europacupen i Lissabon
som gäller i början av oktober.
Andralaget i division två började starkt och hade full pott
efter de två första omgångarna i Norrtälje resp Umeå. Sen var det
dessvärre dags för Sundbybergs filt där laget har en förmåga att
underprestera. Tyvärr inget undantag den här gången, men
ledningen fanns kvar i form av två poäng inför sista omgången på
Citys anläggning i Örnsköldsvik. Regn och rusk men bra insatser
gjorde att det var en final i sista matchen mot Sundbyberg. Tyvärr
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var Stockholmarna starkare den här gången och vinner serien på
samma poäng som Uppsala men markant bättre slagantal.
Internationellt har vi haft många deltagare i år. Det började
men Nordiska Mästerskapen i Vänersborg under påsken och en hel
del medaljer till Uppsalaspelare. Charlotte Ryner tog silver, Lars
Brown brons, Karin Wiklund silver, Carl-Johan Ryner silver och
Anders Olsson brons. Jessica Rengbrandt slutade femma och
Fredrik Persson på elfte plats. Carl-Johan och Anders spelade
sudden med segrande Pierre Zetterlund, men fick se sig besegrade
redan på bana 2.
Vid JVM i Odense hade vi tre spelare med från klubben.
Rutinerade Lars Brown och Charlotte Ryner samt debuterande
Maria Olsson som samtliga gör sina sista insatser i
juniorlandslaget. Den enda som lyckades ordentligt var
Charlotte som knep ett silver bakom segrande Karoline Karlsson.
Maria blev inbytt näst sista varvet på lagtävlingen och gjorde en
stark insats sista varvet som bidrog till att tjejerna vann. Lars
spelade stabilt som slutman för killarna, men hängde inte riktigt
med individuellt.
Vid EM i Geldrop var det hela sex Uppsalaspelare med. Fredrik
Persson, Anders Olsson och C-J Ryner samt Karin Wiklund, Jessica
Rengbrandt och junioren Charlotte Ryner. Damerna spelade bra
sånär som på ett par få varv, men tyvärr var hemmanationen
Holland för starka i kampen om silvret. Mot segrande Tyskland
var det inget att göra. Herrarna stod för året vändning i
lagtävlingen. Efter att ligga efter med nio slag inför sista dagen
hade man vänt det till en ledning med två. När sedan Tyskarnas
siste gubbe, Harald Erlbruch, reducerade ledningen till ett slag på
bana 16 var spänningen olidlig. En spik av C-J på bana 17 utlöste
ett glädjevrål från hela Svenska lägret och när han slog in den på
bana 18 hade Sverige fullbordat årets comeback. Individuellt
lyckades ingen av klubbens spelare särskilt bra, bäst var Karin på en
fjärde plats.

Detta får avsluta det första numret av KAP-bladet för 2006,
hoppas att det var någonting som var lite intressant att läsa.

KAP-bladets självutnämnde redaktör

Carl-Johan Ryner
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