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Tyvärr så har det inte funnits tid för mig att skriva något nummer under säsongen. Det här
numret blir till största delen tävlingar och numret som kommer ut strax efter Europacupen
kommer att innehålla lite mer från kassören och allmänt om kioskverksamheten.
Tävlingar
Vid seriespelet i MunktellArenen var två av de tio lagen som startade från Uppsala. Lag 2
slutade på sjunde plats efter bra insatser under hela helgen. I andra matchen höll man på att
ställa till det ordentligt för den slutliga trean Jönköping, men tyvärr blev det förlust med två
slag. Jessica Rengbrandt och Daniel Olsson var stabila för laget med snitt under 33. Lag 1 var
fullkomligt överlägsna i den här tävlingen. Med C-J Ryner, som slog banrekord med ett 22varv, och Anders Olsson under 27,5 i snitt och ett lagsnitt på 30,5 var Uppsala 10 slag bättre
per match än Jönköping som hade näst bäst slagantal. De jämnaste matcherna var mot
Tantogården 1, vinst med fyra slag, och Örebro, vinst med 10 slag, vilket var de enda två
matcherna som resulterade i lagvarv över 160 (32,0 i snitt) nämligen 163. De lägsta
resultaten var 139 (27,8!!) och två gånger 144. Under hela helgen hade de övriga lagen åtta
varv under 160, Uppsala 1 hade sju. Förutom de redan nämnda spelarna bestod lagen av:
Fredrik Persson, Charlotte Ryner och Thomas Pölder i lag 1 samt Karin Wiklund, Mikael
Ohldén, Sandra Bengtson och Sara Klarin i lag 2.
EB-maran som spelades i MunktellArenan under påskhelgen fick inte något överraskande
resultat. Lars Brown och Peter Samuelsson var lika överlägsna som vanligt och spelade
faktiskt ännu bättre än tidigare år. I år blev det 19,9 i snitt över de 26 varven och en
segermarginal på 19 slag mot Jönköpings Jonas Gustavsson och Linus Sundström. Lite kuriosa
som visar hur bra Larzza och Peppe är i MA: 8 varv över 20, 8 varv på 20, 10 varv under 20
(3 18-varv). Under samtliga år som tävlingen spelats har duon haft bäst slagantal, 2004 var
det förlust på sudden. Kommer de någonsin att förlora den här tävlingen igen?? Johan Brown
i par med Spiiks Tommy Blixt slutade sexa och Karin Wiklund och Thomas Pölder missade
finalen och slutade tolva.
EB-DM spelades i Solna över två ganska blöta och kalla måndagskvällar i maj. Det blev
dubbelsegrar i både herr- och damklassen. Carl-Johan Ryner vann herrklassen före Thomas
Damberg och Charlotte Ryner vann damklassen före Sara Klarin. I ungdomsklassen vann
Johannes Olanders och Sture Molin slutade två i veteranklassen. 3-manna-laget vanns av C-J,
Thomas och Charlotte. Även DM på filt spelades i Solna. Där blev det en medalj blev det för
klubben i form av Anders Wiklund som tog hand om silvermedaljen i herrklassen.
Kombi-SM spelades i år långt uppe i norr, närmare bestämt i Umeå. Nio Uppsalaspelare
kom till start och det fanns stora möjligheter till framgång. I damklassen var det på förhand
främst Karin Wiklund och regerande mästarinnan Jönköpings Sandra Nordin som skulle slåss
om guldet. Men de förstaårs-seniorerna Charlotte Ryner och Tantogårdens Karoline
Karlsson och den, i år sparsamt spelande men, rutinerade Sandra Bengtson skulle kanske
kunna utmana toppduon.
Efter första dagen stod det klart att Karoline inte skulle finnas med i toppen. Karin var i
ledning med två före Nordin, Charlotte nio efter och Bengtson tolv efter. Under andra
dagens spel gick alla varsitt bra och dåligt filtvarv, totalt tog Charlotte in ett slag på Karin och
Nordin. På tredje dagens dubbelrunda gjorde både Charlotte (50 slag) och Bengtson (51) en
bra insats medan spelet inte alls fungerade för Nordin (58) och Karin (60). Nu ledde
Charlotte med två slag före Karin och Nordin, Bengtson sju slag från medalj. Masstartsvarvet
på finaldagen klarade Charlotte bäst av med sina 52 slag, tillräckligt för att ha en ledning på
sju slag före Nordin inför finalrundorna. EB-varvet var inte som går till historien som något
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skönspel från damerna. Charlotte och Nordin bäst på 23 slag, Karin 27 och Bengtson 24.
Inför avgörande på filten ledde alltså Charlotte med sju före Nordin; Karin ytterligare fem
efter och Bengtson bara tre efter Karin. Bengtson tog inte chansen att sätta press på Karin
utan avslutade med en 39a. Hela ledartrippeln spelade mer eller mindre knackigt sista
rundan, men till slut stod Charlotte som mästarinna bara två slag före Nordin och åtta före
Karin.
I herrklassen fanns det framförallt fyra namn som nämndes i förhandstipsen; Uppsalas
regerande mästare Carl-Johan Ryner; silvermedaljören från förra året Anders Olsson samt
Jönköpings stjärna Jonas Gustavsson och hemmahoppet Henrik Jonsson. Två outsiders var
förstaårsseniorerna Lars Brown och Jönköpings Peter Eisenschmidt.
Jonas rivstartade med 20-24 de första två varven, men en 24a även på EBn gjorde att
ledningen bara var ett slag till Carl-Johan efter första dagens spel. C-J hade tre slag tillgodo
på överraskningen Tobias Hellström, Yngsjö, och fem till Lars. Anders och Peter följde
ytterligare ett par slag efter medan Henke hade en tung första dag och var hela 11 slag efter
ledning. Under andra dagen tappade Lars sitt filtspel och fick ihop 86 slag trots ett 19-varv på
EBn. Peter kom runt på 83, Anders och Jonas fick ihop 80 slag; Henke började hitta spelet
och noterade 79, men värst var C-J som kopierade Jonas förstadagsspel med 24-24 i kombi
och 77 slag totalt på dagen. C-J var nu i ledning med två slag före Jonas, Anders trea sju slag
från silvret och Henke ytterligare tre efter. Hellström tappade och var nu lika med Peter, ett
efter Henke. Dubbelrundan dag tre bjöd på bra spel av C-J (47) och Henke (46), men övriga
hade förvånansvärt svårt att få till det och alla slutade mellan 53 och 55. Dagens vinnare var
C-J som mer eller mindre fick en ledning på hela 10 slag inför finaldagen. Henke hade nu
nästan spurtat ikapp Jonas, bara ett slag skiljde nu. På fjärde plats låg Anders, fem slag efter
Henke, och med en bra masstart kunde det bli riktig kamp. Masstarten startade på filten och
Anders fick till det varvet han behövde, med sin 26a. Tyvärr blev det 23 på EBn så det bet
inte så mycket som han hoppats. Henke var bäst av alla under denna dubbelrunda med sina
47 slag. Inför finalen var ställningen: C-J 244, Henke 251, Jonas 254 och Anders 258. På EBvarvet avgjordes nästan guldstriden. Henke gick 23 och C-J 20, därmed var marginalen uppe i
10 slag igen inför det avgörande filt-varvet. Jonas gick återigen 24 och Anders knappade in 2
slag med sin 22a. Alla började filtvarvet helt ok, men på Möllbergaren stötte Henke och C-J
på problem. Anders fick inte till varvet ordentlig utan slutade med en 31a. Jonas ångade på
och kunde till slut få in en 27a och säkrade medalj. Henke repade sig och gick in på 31 och
fick till sudden. C-J gick sitt enda filtvarv över 30 (34), men det räckte gott till andra raka SMguldet. Därmed blev det en historisk syskon-dubbel, aldrig tidigare har två syskon vunnit
seniorklasserna vid ett SM. Henke tog till slut silvret på sudden bana 2 och Jonas fick nöja sig
med brons.
I tre-manna-lagtävlingarna vann Uppsala båda klasserna, vilket för damerna betyder
ytterligare ett deltagande i Europacupen.
Till 2008 kommer serierna att ändras till 8-lagsserier igen. Därför kändes det viktigt att
vårt andralag placerade sig i topp två för att bli uppflyttade till division 1 nästa år. Inte en helt
enkel uppgift då både City och Skönsberg har stabila lag.
Första omgången spelades på Erstas svåra filtanläggningen. Anders Wiklund, Thomas
Pölder, Charlotte Ryner, Micke Ohldén, Daniel Olsson och Thomas Damberg var de som
skulle se till att vi fick en bra start. Laget fick en lätt start mot Södertälje 2, en vinst med 37
slag. Andra matchen mot Gällivare gick ännu lättare, seger med hela 50 slag. Färden mot
ettan gick som på räls. Tredje matchen var mot Ersta och såsom oftast är inte matcher mot
hemmalag särskilt enkel. Nu var det snarare Uppsala som gjorde det svårt, det var ingen som
spelade bra, men till slut blev det seger med fyra slag. I fjärde matchen mot City var det inte
heller någon som utmärkte sig, men stabilt spel gav seger med 9 slag. Helgens sista match var
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mot Skönsberg och det var inte något skönspel här heller. Trots miss på våra slutgubbar så
missade Skönsberg ännu mer och det blev seger med ett enda slag. Anders, Pölder och
Charlotte blev individuellt trea, fyra och femma. En fin start på serien, full pott!
Nästa omgång spelades på vår egen EB. Tre ändringar i truppen blev det, Karin Wiklund,
Peter Samuelsson och Jessica Rengbrandt ersatte Pölder, Anders och Charlotte. Vi hade inte
förlorat på EB på flera säsongen och med hemmaplan var det upplagt för att den trenden
skulle hålla i sig. Det blev också så efter stabilt spel, resultat mellan 111 och 122, i alla
matcher förutom mot Södertälje 2 där varvet slutade på 135. Vädret var inte det bästa, men
tack vare tält, som köpts in av elitserielagen, kunde hela omgången spelas. Dominansen
visades av att alla sex spelare var bland de nio bästa individuellt. Tack vare att City slog
Skönsberg så var nu ledningen sex poäng till de båda tvåorna.
Tredje omgången tog laget långt, långt norrut, Gällivare för att vara exakt. Charlotte
tillbaka in i laget och Maria Olsson var med, Karin och Peppe ut. Maria fick visa var skåpet
skulle stå i första matchen då Micke drabbats av en dålig maträtt på fredagskvällen. Vinst
direkt mot Ersta, men sen kom årets första förlust i händerna av City. I tredje matchen stod
Gällivare för motståndet, ett lag som inte förlorat hemma på tre år! Nu var det dock dags!
Ett jämnt spelande Uppsala segrade med 9 slag. Seger mot Södertälje 2 följdes upp av årets
andra förlust, nu mot Skönsberg. Micke och Charlotte sjua resp åtta, men serieledningen var
intakt. Marginalen till tvåan City var nu fyra poäng, men ännu viktigare hela åtta poäng till
Skönsberg på tredje plats. Behövdes alltså bara tre poäng i sista omgången för att säkra
uppflyttningen.
Sista omgången spelades på Södertäljes filt. Karin och Pölder in istället för Maria och
Charlotte. En lätt seger mot Ersta i första följdes upp av en dålig insats, och förlust, mot City.
I tredje matchen mot Gällivare säkrades äntligen uppflyttningen till ettan. Nu var det
seriesegern som gällde. City slog Skönsberg i näst sista matchen och deras uppflyttning var
också säkrad. Uppsala slog Södertälje och inför finalen gällde att City var tvungna att vinna
med minst 40 slag för att vinna serien. Vinst blev det för City, men bara med två slag.
Seriesegern till Uppsala 38 slag före City som gör sällskap upp i division 1. Daniel bäst i
omgången och Pölder sexa.
Inför Elitserien så var inställningen inom klubben, som benämndes ”Real Uppsala” i fjol,
skulle avgöra serien tidigare och inte låta det komma till en avgörande match i sista
omgången. På förhand kändes det som att det var klart att Stockholm var det laget som
skulle åka ur då man drabbats av mycket tunga avhopp, hela fyra spelare från förra året, och
att framförallt Jönköping skulle utmana Uppsala om guldet och ett deltagande i Europacupen i
Eskilstuna.
Första omgången spelade på Malmös EB och Uppsala ställde upp med Lars Brown, Karin
Wiklund, Anders Olsson, Peter Samuelsson, Fredrik Persson och Carl-Johan Ryner. En
comeback på coachsidan i form av David Noreland kunde bara vara positivt. Under
träningens regn tog lagen ett gemensamt beslut att köpa in tält att ha över banorna. Detta
visade sig vara klokt, även om de inte hade behövts så mycket under själva tävlingen. I första
matchen mot Jönköping sattes vi på prov direkt, men kunde tyvärr inte svara. Tveksamt spel
över hela laget, C-J tappade fem på sin 23a, ledde till en förlust med hela åtta slag. Andra
matchen var mot Skoghall och där visade vi upp mer glöd, även om inte alla kom igång så
vann vi till slut med två slag. I tredje matchen mot Malmö blev det lysande 105 slag, bl a tack
vare C-Js 18-varv. Söndagens första match mot Stockholm blev transport inför tidiga
seriefinalen mot Tanto. Trots några bjudningar från de röda bjöd vi tillbaka ännu mer och
förlusten skrevs till sex slag. C-J åkte på ytterligare ett 18-varv i baken. Individuellt var bara
tre spelare bland de tio bästa, det håller inte för guld. Tanto i ledning en poäng för Jönköping,
Uppsala ytterligare en poäng efter.
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Slagfältet för andra omgången var de värmländska betongbanorna. Stjärnorna från
andralaget, Anders Wiklund och Thomas Pölder, plockades in istället för Peppe och Karin.
Första matchen mot hemmalaget Skoghall inleddes tveksamt och blev bättre mot slutet, men
vi räckte inte ända fram. Förlust med två blev slutresultatet. Matchen efter mot Tanto var
oerhört viktig, men två bedrövliga insatser av Fredde och C-J samt inga lysande insatser av
de övriga gav ett lagresultat på 155 och en klar förlust i en match som vi borde ha vunnit lätt.
Tre segrar på sju matcher var inte så som vi tänkt att det här skulle gå. Starterrutin i form av
Wiklund skickades in i matchen mot Stockholm och han svarade direkt med en 26a. Olsson
noterade en 23a, vilket bidrog till det lägsta lagresultatet, 136, på hela helgen.
Segermarginalen blev hela 20 slag. Söndagen bjöd på regn och mycket av den varan. Matchen
mot Jönköping spelades stundom under presenning för att kunna genomföras. Det passade
oss uppenbarligen perfekt, framförallt den gamle regnspecialisten Wiklund som fick ihop en
24a! Jönköping var halvvägs in i matchen ett slaget lag, marginalen blev 10 slag och ett
fenomenalt lagresultat i 138 under hemska väderförhållanden. Sista matchen var mot ett
uppgivet Malmö. Ytterligare en 138 i regn och det kändes som att säsongen hade vänt.
Jönköping slog Tanto, i en maratonmatch som slutade sent på kvällen, och tog därmed över
serieledningen en pinne före Skoghall och två före Uppsala. Wiklund i topp individuellt,
Olsson femma och Larzza nia.
Tredje omgången var det dags att spela på hemmaplan. Vår egen EB är svårspelad för
besökande lag, men elitserielagen är inte direkt dåliga. Karin tillbaka i laget istället för Pölder.
Malmö vållade inga som helst problem i första matchen som slutade med ett kanonresultat,
106, och seger med 17 slag. Andra matchen mot Jönköping var oerhört viktig. Jämnt, precis
som det ska vara i en stormatch, och trots att vi tappade fyra slag på salton hade vi en liten
ledning på slutet. Tyvärr kom Jönköping ikapp och det slutade med delad pott. Tredje
matchen mot Stockholm blev en transportseger med 17 slag. Fjärde matchen var mot ett
taggat Skoghall. Vi låg efter i början med kämpade på och kom tillbaka och vann till slut med
tre slag. Helgens sista match var mot Tanto och nu hade vi revansch att utkräva. En relativt
säker ledning kom i gungning när någon stängde luckan till labben för Fredde. Karin fick
hoppa in och sätta den. En stark avslutning gjorde att det blev seger med fyra slag till slut. I
matchen mellan Skoghall och Jönköping hoppades vi på lite hjälp, men Jönköping klarade sig
återigen undan förlust, denna gång med ett slags marginal. Det var ett tag sen, men nu var
Olsson och Ryner i topp individuellt, med Larzza femma. Tabellen efter omgången var
Jönköping 23, Uppsala 21, Skohall 17, Tanto 16.
Sista omgången var på Stockholms filt. Charlotte kallades upp till Elitserielaget för första
gången i karriären och Karin gick till andralaget. Läget inför omgången var enkelt. Vi måste
vinna alla matcher för att ta guld och gå till Europacupen. Stockholm i första matchen var
inga som helst problem, inte heller Malmö vållade några större problem till slut. I båda
matcherna spelade vi dåligt första delen, men tog tillbaka allt och lite till på slutet. Segrar
med 17 resp 16 slag. I tredje matchen mot Tantogården skulle bekymren börja. Ett litet
underläge i början växte till åtta slag i mitten av anläggningen. Men tack vare hög moral, ett
enormt stöd av tillresta supportrar och en hel del misstag av Tanto så kom vi ifatt och till
slut vann vi med 16 slag! Nu hade vi lärt oss av läxan och skulle börja starkt mot Skoghall i
näst sista matchen. Inte alls. Vi startade aningen bättre än i Tantomatchen, men mitt på
varvet låg vi ändå efter med fem slag och spelade inte bra. Återigen lyckades vi dock vända på
steken och avgå med segern, denna gång med åtta slag. Jönköping unga lag, som haft problem
med Tanto och Skoghall under lördagen, slets mellan hopp och förtvivlan men stod nu inför
en avgörande match. Vid vinst för Uppsala skulle vi vinna serien på bättre slagantal, oavgjort
ger Jönköping EC-biljetten. Vi skickade ut Sveriges bästa starter på filt, Anders W, som
direkt tog tre slag på bana 1. Jönköping jobbade tillbaka till lika efter några sekvenser, men
när vi kom mot vårt svaga parti missade Jönköping mycket samtidigt som vi satte det mesta.
Sida 5 av 6

En ledning som var runt tio slag i mitten ökade lavinartat och stannade till slut på 22 slag.
Liksom andralaget vinner vi Elitserien på slag, närmare bestämt 52. Skoghall slog Tanto i
bronsmatchen. Individuellt måste Skoghalls Jesper Andersson nämnas som avslutar serien
med 26-24. Vi hade Anders W som tvåa, C-J som trea, Fredde som fyra och Larzza som åtta.
Vi vinner alla matcher utan att Anders O spelar som han kan, snacka om sparkapital.
Charlotte fick tyvärr inte göra debut under omgången, men den ligger inte särskilt långt bort.
En kul grej om elitserielaget är att sen Anders W gjorde sin första match (tredje matchen,
omgång 2) så tappade laget endast en poäng.
Europacupen
Europacupen spelas i år i MunktellArenan i Eskilstuna. Förberedelserna är sedan länge
igång inför årets höjdpunkt och förhoppningarna är att både herr- och damlag och båda ska
ta guld. Förhoppningsvis får vi lika bra, eller kanske bättre, publikstöd än det vi hade under
sista Elitserieomgången i Stockholm. Damlaget består av Sandra Bengtson, Jessica
Rengbrandt, Charlotte Ryner och Karin Wiklund. Herrlaget är Lars Brown, Mikael Ohldén,
Anders Olsson, Fredrik Persson, Thomas Pölder, C-J Ryner och Anders Wiklund. Peter
Samuelsson kommer att agerar coach.

Nästa nummer
I nästa nummer får ni läsa om redan spelade tävlingar som inte fick plats i det här numret,
som 10-manna, KM och framförallt VM. Givetvis kommer det även en artikel från
Europacupen. Kassören kommer tillbaka med en rapport om säsongen som gått och vi får en
liten uppdatering från områdeskommittén.

KAP-bladets självutnämnde redaktör

Carl-Johan Ryner
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