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De flesta inlägg avgränsas med  >----  (oftast följt av lite siffror m.m. som inte 
gått att radera automatiskt) 

Inläggens nummer har gått förlorade. 

När texten kopierades från forumets backupfil och klistrades in i MS Word så sa 
programmet ifrån att så många felstavningar och grammatiska fel kunde det inte 
hantera på en gång. Konstigt, vi som skrivit här är ju bara beläst och bildat folk, 
exempelvis chefredaktörer, kvalitetskontrollanter och högt betrodda tjänstemän. 

 

 
 
20061013 | 01:40:32 | Lasse H | Sent: 28Jul2006 10:19  
 
Ytterligare skada att rapportera i vänster vad med smärta och "krampkänsla" som 
medfört löjlig gång samt omprioriteringar i mitt utmärkta träningsprogram. Skada 
möjligen orsakad av underbar vandringssemester i AlpÃ©s Maritime. Möjligen också 
av oförsiktig enmansbärning av aluminiumkanadensare. Annars har jag återupprättat 
mitt rykte som fiskare genom att i går kväll dra upp tre regnbågar Ã¡ ca 1 kg styck med 
flugspöt. Tillönskar övriga skadade god läkning.  
  
 
 
 
 
>---- 
 
 
20061013 | 01:58:18 | Göran | Sent: 13Aug2006 18:48  
 
I stort sett skadefri har sista veckan kutat 10 km +2ggr 15km i måttlig takt 78 min /km 
semestern är över hoppas på 2 enmilare + ett längre pass/vecka fram till LL. Fortfarande 
lite tung i kroppen   
  
 
 
>---- 
 
 
20061013 | 02:02:59 | Lasse H | Sent: 16Aug2006 17:31  
 
Vaden nu frisk men tro det eller inte så fick jag hemska skavsår av mina nya Asics GT
2110. Har därför alternativtränat (cyklat) senaste veckorna. Min löpförmåga är därför 
höljd i dunkel men nog tusan ska det väl bli LL i alla fall.   
  
 
 
>---- 
 



 
20061013 | 02:09:22 | Göran | Sent: 23Aug2006 22:06  
 
Måste kommentera Lasse H:s inlägg, mina gamla Asics Gel 2890(?) sprack i 
nylonmeshen så det ramlade in grus som hamnade under foten för två veckor sedan 
köpte jag också nya Asics Gel 2110 visserligen svarta sådana. Den kurstrimmade 
försäljaren ansåg att dessa var aningen mer asfaltstuk än de ljusare som var lite mera 
terrängartade. Mina gamla var också svarta så valet var lätt, därför noterar jag med 
häpnad Lasse H:s fötters reaktioner då mina dito inte märkte ett dugg.Här hopar sig nya 
frågetecken!   
  
 
 
>---- 
 
 
20061013 | 02:11:41 | Göran | Sent: 31Aug2006 18:48  
 
Har ont i hälen får ställa in planerat långpass orolig. Provar tåhävningar + kyla   
  
 
 
>---- 
 
 
20061013 | 02:12:52 | råffe | Sent: 01Sep2006 14:30  
 
vem kan tänka sig en snabbtur ner till Marcialonga, ner på freda kväll 26 jan, tebaka på 
sönda kvällen, busbilligt flyg, hyrbil, snabba ryck, sol, snabba spår, tröga kroppar. Man 
kan stanna te på tisda om man vill häva.Ju. Springer nu med en liten förhoppning om 
LL, men viljan är skapligare än flåset...   
  
 
 
>---- 
 
 
20061013 | 02:13:27 | Lasse L | Sent: 01Sep2006 14:51  
 
Tränar alltjämt på en måttlig nivå (i avvaktan på resultat av ytterligare undersökningar) 
men med helt acceptabel frekvens. 4 ggr per vecka senaste tre veckorna har det blivit, 
och årssnittet/vecka ligger idag på 3,17. Aktiviteter som förekommer är stavgång 
cykling och motionscykling, eller snarare spinningcykling för nu har jag köpt en sådan. 
// Endera dagen kommer det förfrågningar om lämplig tid för HBH till det vanliga 
gänget inkl Lance och Peter. // Till Råffe kan jag säga att jag inte aspirerar på att följa 
med till Marcia Longia men att Torbjörn och Lance nog har bestämt sig för att satsa på 
det. Kontakta dem! (Jag vill inte lägga ut mejl och telefonnummer här utan mejlar Råffe 
ett separat medelande om det)   
  
 



 
>---- 
 
 
20061013 | 02:14:04 | lance | Sent: 01Sep2006 20:41  
 
Jag ska nu springa ut på grönbetet igen! Häärligt! De krossade benen läker bra o jag rör 
mig fritt tills smärtan tar över, men det blir bättre dag för dag... Torbjörn o jag åker till 
Marcia Longa o Ludwig König Lauf d 28.1 rsp 4.2. Det verkar vara en bra researr o 
upplägget ser mycket bra ut. Vore roligt om fler kan/vill. HBH: Jag kan 2122.10, 11
12.11 o 1819.11. Jag kan inte: 28.10 o 45.11. Jag uppskattar verkligen dessa helger! 
Nobelprize in human Wellfare to Lasse Lind! Ha det gott MBH Lance   
  
 
 
>---- 
 
 
20061013 | 02:14:47 | göran | Sent: 10Sep2006 15:51  
 
ont i hälen var det pumpade cykeln och ersatte en helgträning lunkning med cykel 
testade sedan i onsdags med joggning tåhävningar och sedan omedelbar 
kylning(antinflammatorisk behandling) med den underliggande tanken att kroppen helt 
enkelt jävlades och ingen verklig skada fanns kändes då bra varför jag igår lunkade 23 
km med efterföljande kylning(kyler med kylklamp tills symptomen försvinner)idag 
återstod en liten svullen rodnad på baksidan av hälen som följdes upp med 
svampplockning ca 5 liter kantareller tyvärr en vecka för sent för KarlJohan men såg 
många döda sådana hälen skötte sig perfekt. Kan inte tänka på Marcia Longa eller andra 
övningar förrän LL är över   
  
 
 
>---- 
 
 
20061013 | 02:15:18 | Lasse L | Sent: 10Sep2006 23:06  
 
Cyklade igår 32 km med 23,4 km/h i snitt vilket är rätt bra för en som tar det lite lugnt. 
// Men det var inte detta jag skulle berätta utan att när tre svar återstår så är helgerna v 
42 (2022 oktober) och v 46 (17  19 november) helt möjliga för HBH. Helgen v 47 är 
möjligen möjlig. Alla andra helger är troligen omöjliga för minst en hbulle. Ser fram 
mot svar från återstående respondenter.   
  
 
 
>---- 
 
 
20061013 | 02:15:45 | Lasse L | Sent: 15Sep2006 00:17  
 



Igår var jag åter ute och cyklade 32 km men med 25,7 km/h i snitt vilket är snabbt för 
att vara mig. Möjliggjordes av att det var vindstilla, att däcken var nypumpade och att 
alla träningsrestriktioner nu släppts// Men det var inte detta jag skulle berätta utan att nu 
är BESTÄMT att HBH blir v 42 (2022 oktober)   
  
 
 
>---- 
 
 
20061013 | 02:16:06 | Lasse L | Sent: 27Sep2006 07:53  
 
Grattis till Göran, Torbjörn, Lasse H och Staffan som tog sig runt Lidingö på prydliga 
tider! Vare jobbigt?   
  
 
 
>---- 
 
 
20061013 | 02:16:34 | Lasse H | Sent: 27Sep2006 21:28  
 
Jo det var skitjobbigt. Vi får analysera mera på HBH. Äntligen slutsprunget för 
säsongen nu blir simning, styrketräning och stavgång för hela slanten + några långpass 
med polskedans.   
  
 
 
>---- 
 
 
20061013 | 02:47:30 | Lasse L | Välkomna till HBHs nya diskussionsforum! 
Det verkar fungera riktigt bra. 
 
Jag har flyttat hit de senaste inläggen från gamla forumet, så ni inte ska känna er 
alldeles vilsna.   
  
 
 
>---- 
 
 
20061013 | 03:12:33 | Lasse L | Mitt svar på nedanstående som Göran mejlade igår är: 
Rätt uppfattat. 
 
 
Ursprungligt meddelande 
Från: Göran Lundin [mailto:xxxxxx] 
Skickat: den 12 oktober 2006 22:22 



Till: anders Ericsson; jan.lundin@xxxx; Lance Cederström; Lasse Lind; 
Rolf.Olofsson@xxxx 
Ämne: VR 
 
 
Tjena  
Om jag fattat rätt så vill: 
Råffe 
Janne 
Torbjörn 
Lance 
Lasse L 
Göran 
Anders E 
att Göran gör en anmälan till VR där vi hamnar i samma startgrupp nånstans runt 02,00 
vi vill också att Janne ordnar logi igen(Staffan och Toivo vill också logera).Ere nån som 
rapporterar till den mailbefriade Torbjörn? 
Rätt uppfattat undrar  
Göran   
  
 
 
>---- 
 
 
20061013 | 17:44:21 | Torbjörn | Helt mailbefriad är jag inte, på jobbet har jag. 
Angående VR07 så är jag med.   
  
 
 
>---- 
 
 
20061013 | 17:52:03 | göran | :)tänkte bara kolla hur det funkar det nya forumet ser 
mycket fram mot HBH frugan har hotat med att behålla bilen men hon kanske glömmer 
vi får se   
  
 
 
>---- 
 
 
20061013 | 17:55:49 | göran | :D grattis Lasse till en ny fin hemsida och ett smidigt 
forum inbjuder till mycket babblande passar mig perfekt  
  
 
 
>----  
 
 



20061013 | 18:23:04 | Lasse H | Fräscht! Men vad betyder (**=): uppe till vänster?:?   
  
 
 
>---- 
 
 
20061013 | 18:34:51 | Lasse L | Toppen med denna aktivitet allaredan. Webbmastern 
känner att det var mödan värt.  
Men han har lite kvar att fixa: T.ex. att få bort detta  (**=):  Den efterföljande texten, att 
fält med asterisk inte är obligatoriska att fylla i lyckades han ta bort. Och lyckades även 
med att få in en del svenska texter i stället för de engelska. 
Jobbar vidare på´t.   
  
 
 
>---- 
 
 
20061015 | 15:34:21 | Lasse L | Skriver mest för att pröva en ny funktion men kan 
passa på att berätta att jag hade en verkligt fin inlineskörning igår,  19,3 km/h över 22 
km. Kanske snabbast någonsin.  
  
 
 
>---- 
 
 
20061016 | 11:57:58 | Benkt | Tack för SMS, Lasse L! 
Juste hemsida. Jag upprepar min hemmejladress: benkt.abom@xxxxx.se.  
När jag försöker skriva in jobbadressen blockeras den pga "sekretessbestämmelser" Det 
verkar vara därför du inte kunnat mejla mig på jobbet. Det kan jag nog inte göra ngt åt. 
T.v. får hemadressen duga, den kanske kommer att ändras snart när jag skaffar 
bredbandsanslutning.  
Vi ses på fredag! 
Benkt:) | Jag har ersatt swipnet med xxxx, för att minska risken för att du ska drabbas 
av spam /Lasse  
  
 
 
>----35.173.250  1.1.4322) | roltip.lg.se     
 
 
20061019 1:02:37 | Lasse L | Nu har jag uppdaterat uppgifterna om Program på HBHs 
startsida.  
 
Åsså har jag varit och inhandlat maten. "Det blir dyrt det här", sa expediten när hon 
överlämnade den beställda varan. Låter väl bra?     
  
 



 
>----   
 
 
20061020 8:25:39 | Lasse L | Ni som kommer till HBH, ta gärna med regnkläder och 
även paraply (för lördagseftermiddagens förflyttningar).    
  
 
 
>----    
 
 
20061020 | 13:10:54 | Lasse L | Nu finns kartor med kontrollerna för 
stavgångsorienteringen inlaga på HBHs webbplats   
  
 
 
>----     
 
 
20061024 | 19:27:15 | göran | :}Tack för senaste HBH kraftig träningsvärk i 
magtrakten trevligt med lite dans efter maten.Aktuell starttid VR 22,38        
 
 
 
>---- 
 
20061026 | 11:01:38 | Råffe | Hej alla hurtisbullisar! Medan ni dansade, föråt er och 
degade sprang en annan Tjurruset, nåt för riktiga karlar! Kärr upp till halva låret, trångt 
och jävligt och tungt alldeles förbannat. Och med sista 300 metrerna ute i sjön Rudan 
med iskallt, halvmeterdjupt vatten. Då blir man sur och tjurig. Men det var kul, 
rekommenderas! 
Läser Görans inlägg med höjda ögonbryn: Aktuell starttid VR 22:38. Va ä nu detta? Blir 
de då int 02:00 eller både och? Och när kommer vi inu ikapp SvanteåToivo?  
  
 
 
>----.68.97  5.23;  ) | all.formapg.se     
 
 
20061026 | 20:28:41 | göran | :D Ktuell starttid kan kräva förklaring. 
Det är den starttid som gäller för dom som anmäler sig nu det gör ju inte vi.Vi anmäler 
ju oss när den aktuella starttiden närmar sig 02,00. 
Tjurruset verkar inte vara nånting att tjura över.  
  
 
 
>----26.144.200  6.0;  ;  ; . 1.0.3705) | h200n3fls305o1052.     
 
 



20061104 | 13:13:45 | Lasse H | :**Nu återställd efter jättetrevlig HBH. Tur att man 
är en hygglig förlorare. Men jag åkte på en riktig smäll i ryggen när jag bytte till 
vinterdäck förra helgen. Inte riktigt helt återställd ännu och träningen har legat nere en 
vecka. Räknar dock med ett stavgångspass i morgon.  
  
 
 
>---- | 8122723670o1038.     
 
 
20061105 | 17:46:11 | göran | 8)Aktuell starttid VR 23,04 nerverna börjar knollra sig  
  
 
 
>----26.144.134  6.0;  ;  ; . 1.0.3705) | h134n3fls305o1052.     
 
 
20061106 | 16:16:05 | Lasse L | Va skulleru med vinterdäcken på redan för, nu ere ju 
tolv grader varmt igen? 
Jag har trampat en hel del spinning på sistone, men nu riskeras min snygga 
träninsstatistik av en rejäl förkylning. 
Men jag glädjer mig åt en resa till Hjo på fredag. 
Så småningom ska jag lägga in lite bilder från HBH 06 på vår webbplats. 
Men först ska jag försöka lära mig finesserna med min nya mobiltelefon som jag köpte 
för alla sedlarna jag plötsligt hade i plånboken efter HBH.       
 
 
20061108 | 11:51:43 | Lasse L | Kolla nu kunde jag skriva ett inlägg på mobilen från 
tåget  
  
 
 
>----.148.10 | / CLDC1.1 | ___.148.10     
 
 
20061108 | 20:28:45 | göran | 8)Aktuell starttid VR 23,10 drygt 9000 anmälda har 
sprungit ca 4 milmed stavar  
  
 
 
>----.144.150  6.0;  ;  ; . 1.0.3705) | h150n3fls305o1052.     
 
 
20061118 | 15:15:12 | Lasse H |  Ändå skönt att ha vinterdäcken på. Nu bra i ryggen 
men har fått en otäck förkylning så det blir tredje veckan på raken med undermålig 
träning. Får väl se det som en återhämtningsperiod. Det årdner sej säkert för er med 
starttiden ska ni se. Kan skvallra om att Torbjörn gick omkull på rullskidorna förra 
helgen. Skrapsår, skärskador och stukning men inget brutet och han har tränat efteråt.  
  
 



 
>----     
 
 
20061124 | 22:45:34 | göran | :(*)Förutom att som vanligt vara lite tjock kan jag 
rapportera att stavarna börjar bygga triceps i.st.f gäddhäng är annars lite loj till naturen 
men avstår en inköpsresa till nya skidbutiken(Biskopsgårdens Sport) iGBG imorgon till 
förmån för en stavlöpningsrunda och ett besök på en relativt skidkunnig butik i VGB. 
Torbjörn! jag kan rapportera att Bertil har en del fantastiska cyklar i 50008000 
kronorsklassen på lut är du intresserad hör av dig till övertecknad  
  
 
 
>----       
 
 
20061125 | 19:04:12 | göran | :)I ösregn besökte jag sportaffären i Vbg hade turen att 
hitta ett par MadshusHyper +pjäxor Madshus RPC kr 3900 
lite dyrare än Pölder men några kronor är det värt att prova ut spannet pinsamt nog hade 
jag svårt att på ett ben och på tå testa om jag kunde trampa ned spannet höll på att ramla 
omkull inför ögonen på väntande kunder hur ska detta sluta i utförsbackarna är ju 
anmäld till VL men känner nu lust att dubblera igen när åks det Ã–S finns det några 
logiplaner  
  
 
 
>----.144.215  6.0;  ;  ; . 1.0.3705) | h215n3fls305o1052.      
 
 
20061127 | 19:04:22 | Lasse L | Ã–ppet Spår ska det bli har jag tänkt mig. Har fått ett 
mejl från Ingvar som antyder att han också kan tänka sig det, i alla fall ska han börja 
träna på sina nya rullskidor när han kommit tillbaka från fotvandringen på en Kanarieö. 
Vi får väl se om han känner sig så motiverad att han försöker boka stugan.   
Hur ere Lasse, ska du satsa på Ã–S på söndag eller måndag? De flesta verkade vara 
inställda på söndan när ämnet kom upp på HBH. 
Har varit en hel del förkyld jag med, men nu har träningen kommit igång någorlunda 
igen. 10 km stavgång med löpinslag igår i den häftiga vårvinden. 
Det finns inte ens i Sälenfjällen ordentligt med snö, än mindre i Mattila som vi ringt till.       
 
 
20061128 | 19:12:53 | göran | :**Angående VR 10700 anmälda aktuell starttid 23,36 
planerar sända in anmälan vid pasage 01,00 sen håller nog inte mina nerver längre 
anmäler alltså Lasse L, Torbjörn R, Lance C, Göran J, Jan L, Rolf O, ev Anders E. 
Ingen glömd?  
  
 
 
>----       
 
 



20061203 | 19:03:28 | göran | :DHustrun och jag var nere i GBG och letade reda på 
Biskopsgårdens sport www.skidbutiken.se hon fick välja mellan 4 olika fabrikat av 
dubbade joggingskor en hel vägg Madshusskidor en skidåkare säljer skidor en löpare 
säljer skor inte en snabblärd kurstönt,rekommenderas. 
Affären ligger i en gammal förort(Kålltorp) och har den oansenligaste skylt som jag sett 
på länge entusiasterna hittar ändå  
  
 
 
>----       
 
 
20061203 | 20:51:44 | Lasse H | Hej! Förkylningen har tack och lov gett med sej så jag 
har börjat träna så smått. Vill gärna åka Ã–S men vet inte om jag kan på söndagen 
eftersom syrran fyller 50 den helgen. Så småningom får jag väl kläm på detta. I vilket 
fall kvartar jag gärna ihop med er andra åtminstone natten mellan söndag och måndag.  
  
 
 
>----     
 
 
20061205 | 18:20:49 | Torbjörn | 6/11 vurpade jag på rullskidor, srapsår i ansikte och 
på knän försvinner fort, men handen jag körde i asfalten besvärar mig fortfarande, 
såpass mycket att ML o KLL syns ligga allt för nära i tid Lance har ju sina skador vi får 
se hur det artar sig. Bertils hojar verkar värda en fundering, vet du något mer?        
 
 
20061207 | 12:25:07 | Janne L | Hej! Jag har bokat in 10 gubbs på Carlsunds 
utbildningscenter i Motala till VR 15/617/6. Kontaktperson där är Anette Fransson 
0141225747.       
 
 
20061209 | 22:39:02 | Lasse L | Fint att logi är fixad! Jag förbereder mig med spinning 
12 ggr/vecka. Hoppas Lance och Torbjörn blir skadefria till de kontinentala loppen!        
 
 
20061223 | 16:11:06 | göran | :? VR information aktuell starttid 00,18 12800 anmälda 
tror att nerverna hos anmälare kommer att svikta betänkligt snart vilket kan leda till 
anmälan i mellandagarna blir sen bortrest några dagar vore tråkigt om VR blev 
fulltecknat innan vi hänger på. 
Några tips eller invändningar? 
Var är snön man kanske måste åka till Torsbytunneln snart för att testa nya laggar på 
gammal gubbe?  
  
 
 
>----       
 
 



20061229 | 13:33:11 | Råffe | Har läst på www.skidspar.se (betyder eg skidspår) att det 
finns skidspår dragna på konstsnö fr a i Värmland, Ekshärad t.ex. 
Eljest är det dystert som fgan. Jag har frångått och lämnat bakom mig en gammal 
inkrökt princip, den att aldrig skaffa rullskidor. Jag har ansett det urbota löjligt, nu 
hävdar jag motsatsen med samma emfas. Det är ju ett fullständigt perfekt 
träningsredskap! Närmare riktig skidlöpning går det ju inte att komma, och det är tungt 
som tusan! Var livrädd när jag tog första stavtagen men har nu kastat av cykelhjälm och 
suspensoar och kör så det glöder (invärtes). 
Men snö vore ju nåt... 
      
 
 
20061229 | 19:28:23 | Lasse H | :}Undertecknad och Torbjörn provade skidtuneln för 
två veckor sen. Helt OK enligt både Torbjörns och min mening. Blir kanske nån tur till 
om vädret så erfordrar. Har nu anmält mej till Ã–S måndag pga syrrans 50årskalas på 
lördagen. Sannolikt opraktiskt och högst irriterande för er söndagsåkare om jag kvartar 
med er och väcker er i svinottan men om det är läge kan jag ju hälsa på er en stund på 
söndagskvällen.  
  
 
 
>----     
 
 
20061230 | 16:23:04 | göran | :B VR information: 
den7/1 ökar anmälningsavgiften till 1300 kr kommer pga allmänn snålhet att använda 
detta som skäl för vår anmälan innan dess lär leda till starttid runt 00,4501,00 
Kul att Råffe älskar rullskidor men ber honom beakta  Torbjörns inlägg själv håller jag 
kvar vid principen att vara skiträdd för såna verktyg jag håller med alla tjejer som säger 
att en man som löper med stavar är det vackraste man kan se  
 
 
 
>---- 
 
20061230 | 20:09:39 | Torbjörn | Din snålhet passar mig alldeles utmärkt Göran. Nu 
får även jag boka av ML o KKL, efter några timmar i Torsby tunneln värkte handen 
"nåt så",vilket tvingade mig till ett läkarbesök och fick då klart för mig att en skadad 
hand läker snabbare i vila. Ã–S är jag dock inställd på att åka. 
 
 
 
>----      
 
 
20070101 | 11:08:05 | Lasse L | Jag hör fortfarande till dem som tycker det verkar lite 
fusk med rullskidor, och dessutom lite farligt.  
Inlines är också farligt, men fantastiskt härligt, inte långt från skidåkning om 
förhållandena är de rätta d.v.s. jämn asfalt och ingen trafik. Men jag har lovat mig själv 
att aldrig mer åka på okända vägar. För två år sedan höll jag på att dra rakt in i en 



husvagn, som korsade min väg i en brant nersförsbacke utan möjlighet för mig att 
stanna, det blev tursamt nog en decimetermarginal på min sida (alternativet hade varit 
att kasta sig ner i diket i 30 km/h). Och två gånger har jag ju störtat, men klarat mig 
hyfsat pga alla skydd. 
Nu har det ändå inte blivit så mycket inlines de senaste två åren, eftersom man ju ska 
cykla under samma säsong också. 
 
Hursomhelst, träningsåret 2006 är nu avslutat. För mig blev det 3,16 träningstillfällen 
per vecka. Det var rätt så bra, bästa på flera år. 
Vad ligger ni andra på? 
 
Men året fick en unik avslutning, inte en enda skidkilometer på försäsongen fram till 
nyår. Jag vet inte om det hänt någon gång tidigare. 19912005 (som är den statistik jag 
har i datorn), har det i alla fall inte inträffat. 
 
Nu hoppas jag på skidpremiär i Hässjaberg, om det nu kan snöa lite där. Jag åker kanske 
upp tisdag eller onsdag. 
 
Elisabeths stuga är inte tillgänglig för ÖS/VLlogi för oss i år, har Ingvar meddelat. Jag 
är tacksam om någon annan tar tag i logibokningen för ÖS, tror nog att jag själv helst 
vill åka på söndagen liksom majoriteten, efter vad jag förstår. Men har inte anmält mig 
ännu. 
 
Gott Nytt Träningsår önskar 
Lasse L  
  
 
 
>----229.94.4  6.0;  ; SV1) | 81229944no68.tbcn.      
 
 
20070102 | 10:54:16 | råffe | Ja snålheten är ju vishetens bleka stjärna har jag hört och 
sällar mig därmed till skaran som låter Göran bestämma VR, då kan vi ju skylla på 
honom om det går åt helvitte. 
Logi i anslutning till ÖS (som lämpligen körs på söndan, i och med att jag inte har 
syster bara bror som dessutom fyllt 50 för jäkligt länge sedan) måste ju ordnas, Jag har 
lagt ut trevare med inte fått nappet. Vad tror ni om Halvars? Ska ngn ta kontakt med 
vederbörande? Är det övertecknad? 
Man på rullskidor är kanske ingen skönhetsupplevelse men bra som fan, jag har slängt 
alla skydd, chansar grovt och har blivit avsevärt starkare redan efter fem korta spass!  
  
 
 
>----.68.97 ; svSE; rv:1.8.0.8)        
 
 
20070102 | 16:59:43 | göran | :D Nu har det skett anmälan till VR är  insänd det stora 
hål som uppstod på mitt konto kommer ju snart att täckas med era bidrag a 1080 
kr/person.Nu kan man ett tag lägga cykeltankarna på hyllan och koncentrera sig på 
skidmil hittills=0. 



Vilket jävla öde som att träna torrsim innan man ska krossa Engelska kanalen  
  
 
 
>----       
 
 
20070103 | 18:22:43 | Lasse L | :) 15 km skidor idag! Men det är grusskidorna som 
gäller. Boka gärna hos Halvars Råffe! Hälsningar från Hälsingland  
  
 
 
>----      
 
 
20070105 | 19:23:40 | Torbjörn | Finns inte några skydd som passar för rullskidåkning 
förutom hjälm och reflexväst, jag åker bara i dagsljus och hjälm har verkat onödigt men 
om jag ska åka fortsättningsvis,när handskadan är läkt, så vete väl fan när det gäller 
hjälm. Jag börjar bli orolig för ÖS, har så svårt att greppa runda föremål, och ett 
fyrkantigt stavhandtag ger väl fruktansvärda skavsår, så eventuellt har jag en start 
(söndag) till salu.      
  
 
 
>----   
 
 
20070107 | 13:00:40 | Lasse L | Vad tror du Torbjörn om att linda stavhantaget med 
massor med tejp e.dyl. så det blir väldigt mycket tjockare. Sedan åker du utan att 
egentligen ta i ordentligt med den handen, men kan ändå använda staven för lite 
balanshjälp och peta ifrån lite lätt? 
 
Hemma från Häsjaberg nu där jag fick ihop 60 km skidor under de allra primitivaste 
förhållanden (på snöslask på sjö, på slybemängd skogsstig etc.) snötäcket var aldrig 
över 5 cm.  
  
 
 
>----229.94.4  6.0;  ; SV1) | 81229944no68.tbcn.      
 
 
20070107 | 14:42:54 | Torbjörn | Det ska fan vara skidåkare i dessa dagar, jag funderar 
på att lägga ned.        
  
 
 
>---- 
 
 
20070107 | 19:27:38 | göran | :! Torbjörn! fundera på att lägga ned? 



Men vafan jag har ju inte ens kunnat fundera på att sätta igång. 
Gratulerar Lasse L till imponerande antal skidmil ligger själv tryggt kvar på S:a 0  
  
 
 
>----.144.92  6.0;  ;  ; . 1.0.3705) | h92n3fls305o1052.      
 
 
20070115 | 13:36:03 | råffe | Rullskidorna snurrar allt lättare, snart ramlar väl hjulen 
av...Det är lite jobbigare än redig skidlöpning  det är ju bra. När jag kört 14 km är jag 
ganska mör, det blir liksom ingen vila nångång annat än när det går rejält utför. Lite 
svårt ibland att få fäste med stavarna, men vaffan då får benen ta sitt goa stryk. Håller 5 
minuter per km. Har passerat 9 mil nu. Siktar på 35 om barföret håller i sig. Logi ännu 
olöst. Men folk troppar väl av i takt med dagarna som går. Såg att det kommit lite snö 
längs Spåret. Kan kanske bli nåt?  
  
 
 
>----.68.97 ; svSE; rv:1.8.0.8)        
 
 
20070116 | 21:34:24 | göran | :}klart det blir nåt, kutar med mina stavar kommer allt 
närmare drömmen  att kunna lyfta benen från marken och färdas vidare med bara armar 
och stavar om jag kommer så långt skulle man ju platsa i handikappklasser i OS. 
Skidmil: 0  
  
 
 
>----.144.96  6.0;  ;  ; . 1.0.3705) | h96n3fls305o1052.      
 
 
20070117 2:19:35 | Torbjörn | Körde två timmar på golfbanan i fredags (på snö alltså 
bör väl tilläggas) funkade så där handen värkte men inte outhärdligt. Mattila har 2530 
cm snö.        
  
 
 
>---- 
 
 
20070121 | 16:17:10 | Lasse L | Förra fredagen hade man kunnat åka även på vår 
golfbana, men då hade jag inte tid. 
Idag i det nya snövädret har jag åkt på Hanebol, ospårat men hyfsat åkbart ändå. 16 km 
fick jag ihop.:) 
Vill uppmana alla att rapportera spårstatus på www.skidspar.se, bra om de kan få snurr 
på den tjänsten, det har vi nytta av. 
(Har försökt intressera Kurt för att lägga in Mattila , men det har han inte gjort ännu.)  
  
 
 



>----229.94.4  6.0;  ; SV1) | 81229944no68.tbcn.      
 
 
20070121 | 16:17:51 | göran | :(*)snörapport: igår lördag snöade det fint hela dagen 
med minusgrader men eländes elände framåt 18,00 började temperaturen stiga till som 
mest +5 vinden ökade snön smälte bort men imorse ngn minusgrad igen och lite 
Vänersnö hade lagt sig på marken 12 cm sprang ut med stavarna i skogen och kunde 
konstatera att det behövs 10 cm till innan gammelskidorna kan provas men hoppet stiger 
det blir nog ett ÖS funderar på att anmäla mig snart  
  
 
 
>----.144.181  7.0;  ; . 1.1.4322; . 1.0.3705) | h181n3fls305o1052.      
 
 
20070121 | 17:07:03 | Lasse H | :}Slinga på ca 5 km uppspårad av T Röös och 
undertecknad på Kristinehamns Golfbana idag. 2 Hundägare på skidor hjälpte till att att 
spåra. Det var riktigt nära att vi förlät hundkrakens bravader i spåret. Alltnog 2 timmars 
härlig skidåkning. För min del på Griptape och oparaffinerade skidor vilket funkade 
utmärkt.  
  
 
 
>----     
 
 
20070125 | 16:38:48 | råffe | Mitt senaste försök att delge hurtbullarna mina små 
framsteg verkar ha gått om intet, gör här ett nytt försök: Snöläget är nu sådant i Sthlms 
omgivningar att det har varit farbara spår i Ågesta och Hellasgården de senaste fem 
dagarna! Alldeles snart ger jag mig sålunda ut för femte kvällen i följd. Hittills få mil 
men god ambition. Känns OK i armar, ben och huve, men flås verkar inte va på topp, va 
nu flås är. Folk flyger förbi mig i uppförsbackarna. 
Fråga: Är det risk att ÖS blir fulltecknat? Jag har försökt kolla på sajten men det senaste 
anmälningsläget är daterat 5 januari.  
Logi är ännu inte löst... Åke har lagt ut sina krokar, jag har inte fått napp på mina. Nån 
annan tanke? Ge fan i alltihopa? Nej sjutton heller. Biffen efter vill jag inte avstå.  
  
 
 
>----.68.97 ; svSE; rv:1.8.0.8)        
 
 
20070127 | 15:23:03 | Lasse L | Efter vad jag förstår blir ÖS aldrig fulltecknat. Jag är 
inte anmäld ännu, men har som huvudhypotes att jag ska åka ÖS (på söndan). 
104 km åkta nu. Alltid något som vi säger här i Åmål. Men några 500 till ÖS lär det ju 
inte bli.  
  
 
 
>----229.94.4  6.0;  ; SV1) | 81229944no68.tbcn.      



 
 
20070128 | 16:32:53 | göran | :0igår 1cm snö men någon hade åkt på den dubbla 
fotbollsplanen vid motionsanläggningen härintill(Slätthult) för några dagar sedan det låg 
en vit botten i"spåret".Jag körde 25 varv på 2 timmar och gissar på ca 20 km Hurra!! 
skidpremiär 
Idag stor besvikelse utlovat snöfall under natten uteblev temperaturen steg till 5 
plusgrader kom alldeles av mig och lyckades inte prestera nånting  
  
 
 
>----.144.143  7.0;  ; . 1.1.4322; . 1.0.3705) | h143n3fls305o1052.      
 
 
20070129 | 18:14:24 | Torbjörn | Körde MSMÖS igår (28/1) handen höll men värker 
lite extra idag. Loppet gick i lätt snöfall c:a 10 hög luftfuktighet extremt svårvallat vad 
gäller fäste något som behövs i alla dryga motlut. Urusel tid (den behåller jag för mig 
själv). Men jag instämmer i följande citat från omklädningsrummet efteråt "Annre varve 
ä att djävligt tongt, men klarer en Mattilalöppe klarer en Wasan lätt".  
  
 
 
>----36.7.38  7.0;  ; . 1.1.4322) | ___36.7.38      
 
 
20070131 | 23:49:27 | göran | :!Klarar en såna här förberedelser klarar en Wasan lätt  
  
 
 
>----.144.244  7.0;  ; . 1.1.4322; . 1.0.3705) | h244n3fls305o1052.      
 
 
20070201 | 19:46:10 | göran | tjena 
for your information: 
igår kväll kollade jag min kära fotbollsplan ett krispigt hölje låg på resterna av 
skidspåret det var någon grad kallt i mörkret något belyst av bilens  strålkastare.Hoppet 
var väckt upp tidigt innan väderomslag krossa krispigheten med käcka stavtag lätt 
glidande på skidorna. 
Vaknar tidgt till hård vind fem plusgrader men ännu uppehåll innan kaffet är klart och 
tidningen hämtad regnar det.Man försöker tänka positivt styra hjärnan i rätta banor vad 
kan vara bättre än en stavlöpning i elljusspåret på Slätthult värme regn, 
naturupplevelse.Hela skiten är en 3,3 långsmal iskaka våtblank och slipprig av det 
fallande regnet där kämpar undertecknad på de lite gräsigare kanterna bytande sida när 
diket kommer för nära njutande av den ansträngning som drabbar armarna som håller i 
stavarna för att hindra fötterna att fara iväg.Ett par tre hisnande halkande tillbud men tre 
varv blev det och rejäl träningseffekt.Talgoxen saluterade åter framfarten. 
Har kontakt med Åmål och Karlskoga inför ev. skidäventyr i helgen.Konstsnö 
Ånnaboda(konstfruset?),OK Kroppefjälls elljusspår finns även 500m konstsnö i 
Lödösetrakten. 
Allt ser alltså ljust ut verkar bli fin skidåkning i helgen. 



Göran   
#)  
  
 
 
>----.144.244  7.0;  ; . 1.1.4322; . 1.0.3705) | h244n3fls305o1052.      
 
 
20070201 | 23:42:29 | Lasse L | Regn och plusgrader har sabbat de fina spåren. Men 
på golfbanan finns det snö kvar, och nu ikväll var det lite under noll. Började åka när 
det redan mörknat, julklappspannlampan kom väl till pass. Men den kunde snart släckas 
när fullmånen hävt sig opp ur molnbankarna i öster. 
Vackert och med spännande skuggor, svårt att helt uppfatta terrängen, en skugga från ett 
träd togs för en sänka, nedför en liten kulle föreföll det farligt brant fast det bara var 
några meters nerförsbacke. 
Skidåkningen gick skapligt, ibland susande fort när jag åkte i ett gammalt spår, ibland 
lite tungt där skaren inte bar. 
 
Nu uppe i 157 km  
  
 
 
>----229.94.4  6.0;  ; SV1) | 81229944no68.tbcn.      
 
 
20070206 | 18:53:51 | göran | :!Torbjörn! läget är kärvt för dig på logifronten inför 
ÖS.LasseL och jag knoppar i Halfvars friggebod det är trångt redan det  
  
 
 
>----.144.194  7.0;  ; . 1.1.4322; . 1.0.3705) | h194n3fls305o1052.      
 
 
20070207 | 15:30:32 | råffe | nä nu blir ja engsli, jag var inne å kolade att min och 
grabbarnas anmälan hade reistrerats till öppet spår, jorde anmälan igårkväll. Ja för 
fasen, nr 6032, 6033 och 6034 är med i matchen. Skulle bara kolla vilka numeros som 
LL och GL hade tillsksat sig, men inte en rad, inget som säger att Lind å Lundin har 
tänkt spänna sätesmusklerna. Som vanligt har Åke fått ett magiskt nummer, 6000. 
Jävlar!Kan ju bara gå utav fan. 6 timmar kanske... 
Jag kommer å köra med griptejp och kanske lite gli, men int möe. Till Vasan kanske 
Otto får äran att göra nåt. Om det inte går ruggigt bra på ÖS, risken är väl inte 
överhängande. Är uppe i 210 km på lagg + 130 km rullisar. Ska bli 100 km till 
teminstigens. Ruggigt bra är 6.30  
  
 
 
>----.68.97 ; svSE; rv:1.8.0.8)        
 
 



20070207 | 20:25:23 | Lasse H | Hej! Haver bokat logi uti Ungärde skola i Lima ity det 
tydligen var fullt hus i Sälen skola. Blir ju lite bökigare och ve ock fasa väl ingen 
starköl i omklädningsrummet. Har kört 90 km hittils och har måttliga ambitioner. Kan 
väl bli lagom att sikta på ner mot 8 timmar kanske. Går i alla fall att träna på golfbanan.  
  
 
 
>----     
 
 
20070207 | 23:06:46 | göran | ;)har med lasse L:s hjälp på golfbanan i Åmål förra 
helgen fått ihop 46 km på skidor kan bli 100 km före ÖS det får duga 
har ju några års rutin och inte blir man väl äldre bara för de.Har anmält mig till ÖS syns 
nog imorgon siktar på att de första 5 milen blir ytterligare träning men drar sen på meds 
jälva loppet går det bra dvs att jag tar det lungt mellan 89 timmar kör jag nog VL också 
om det går för fort kanske jag inte orkar VL man får alltså se tiden an.  
  
 
 
>----.144.194  7.0;  ; . 1.1.4322; . 1.0.3705) | h194n3fls305o1052.      
 
 
20070208 | 13:43:36 | råffe | Fan Göran, varför haru inte sagt nåt, bor du i Ume 
plötsligt? Te minstingens hittade jag en lundinare med ditt vackra förnamn anmäld och 
klar till ÖS på söndan. 
Dina planer och ambitioner är suveräna, bara öka hela jäla vägen!  
Bra att Lasse H har hittat hem till  natten, blire ngra återbud så kan han ju knoppa i vår 
kåk, men som det är nu är det byst  å inte bero det på damer. 
221 km nu, ska köra en vända i kväll, kroppen så att säga skriker efter rörelse, jag är 
själv rörd när jag skriver detta.  
  
 
 
>----.68.97 ; svSE; rv:1.8.0.8)        
 
 
20070210 1:10:37 | Lasse L | Tänkte anmäla mig till ÖS idag, men det var nu stängt 
för anmälan via webben. 
Innebär att jag får anmäla mig på plats, senast kl 18 på lördan. Men lite lättare att avstå, 
om man tex skulle känna sig i lite dålig form, innebär ju det. 
 
Har nu åkt 214 km  
  
 
 
>----229.94.4  6.0;  ; SV1) | 81229944no68.tbcn.      
 
 
20070214 4:29:52 | Torbjörn | Jag skall ändra åkdag om det lyckas med logi på samma 
ställe som Lasse H. 27 mil körda utan någon större entusiasm. Planerar för 35.  



  
 
 
>----36.7.38  7.0;  ; . 1.1.4322) | ___36.7.38      
 
 
20070215 | 16:30:54 | råffe | Töväder närmar sig, snart inte farbara spår. Men så sent 
som igår afton körde jag 24 km på förvånansvärt bra underlag vi Hellasgården. En 
skotergube körde upp nya spår i stället för de snabba, isiga som jag kört på tidigare. Nu 
blev det mera motstånd och rejäl åkning. Uppe i 345 km + rullskidor 130, det är ju inte 
så pjåkigt. Ska bli 50 km till tänker jag.  
Frågan är bara om man ska försöka en snabb, hård, kort vända på onsda kväll för att 
köra den berömda skiten ur kroppen. Va tror ni kloka karlar?  
  
 
 
>----.68.97 ; svSE; rv:1.8.0.8)        
 
 
20070215 | 18:24:55 | göran | 30km i helgen Hanebol Åmål i bra milspår första gången 
i riktig skidterräng nya skorna och skidorna verkar funka men Kuzminsicklade Lasse L 
hade bättre glid. 
Man ska alltid köra skiten ur kroppen den ska nämligen bara passera tror jag det är tänkt 
kan i alla fall inte finna nån anledning att ha den kvar. 
S.a 74 km på laggarna och ett oräknligt antal mil löpande med stavar i händerna  
  
 
 
>----.144.215  7.0;  ; . 1.1.4322; . 1.0.3705) | h215n3fls305o1052.      
 
 
20070216 4:54:17 | Torbjörn | Enligt de gamles recept skall skit köras ur vid två 
tillfällen och sista skiten körs ur sju dagar före loppet (söndag för din del) därefter körs 
enbart en mjuk teknikträning som inledning på kolhydratfesten eller inlagring av ny skit 
om du så vill. För egen del har jag nu bytt åkdag och spar skitutkörningen till måndag 
26/2.  
  
 
 
>----36.7.38  7.0;  ; . 1.1.4322) | ___36.7.38      
 
 
20070218 | 17:24:35 | Lasse L | Om man åker söndag ska man väl väl köra ut skiten 
tisdag eller onsdag, och därefter kolhydratladda? 
Enligt Kurt Eide kolhydratladdar man enklast genom att plussa på med honung till den 
vanliga kosten. Dagarna innan (söndag  tisdag) kan man gärna äta lite mer proteiner än 
normalt säger han också. 
 



Nu har jag kommit upp i 312 km, i och med dagens 34 km i sällskap med Göran i 
Hanebols spår här i Åmål. Ett par plusgrader, men med silver+rött klister gick det rätt 
skapligt.  
  
 
 
>----229.94.4  6.0;  ; SV1) | 81229944no68.tbcn.      
 
 
20070218 | 17:30:35 | Lasse H | #)Torbjörn o undertecknad körde 37 km i Mattila 
igår. Egentligen hade vi tänkt köra 53 km men förhållandena var inte på vår sida trots 
idogt studerande av väderrapporter. Nollgradigt underkylt regn som klädde in allt 
(snö, stavar, skidåkare, you name it!) i en underbar glasyr av gnistrande och frasande is. 
Till detta (=av detta) en tät dimmighet som gjorde att man såg skidspårets detaljer max 
34 m framåt. Otaliga spår av vurpor syntes i tvära kurvor men yours trulyies stod på 
benen i kraft av med åldern vunnen försiktighet och rutin. Trots allt en härlig dag i 
spåret!  
  
 
 
>----     
 
 
20070219 | 11:53:03 | råffe | Vilka krigare ni är, regnblandat grus och is i skägget 
stoppar tydligen inte riktiga rännare! 
Jag har haft ganska lättåkt och då är ju inte 40 km på lördan och 17 på söndan nåt att 
skriva om, därför avstår jag från det. 
Kan dock meddela att jag passerat 42 mil, dvs sträckan Älta  Berga by. 
Nerverna befinner sig utanpå den insvettade Craftdressen, den ska nu få en duvning i 
tvätten. Orosmoln? Möjligen att det blir jävligt kallt och motvind och att blåbärssoppan 
tar slut coh spåren likaså.  
  
 
 
>----.68.97 ; svSE; rv:1.8.0.8)        
 
 
20070219 | 13:21:50 | Lasse L | Aha! Det är så man ska räkna.  
Då är jag också färdigtränad, och det med råge. Det är bara 288 km från Åmål till Berga 
by.  
  
 
 
>----229.94.4  6.0;  ; SV1) | 81229944no68.tbcn.      
 
 
20070219 | 19:15:30 | göran | Hann inte riktgt fram till Berga by men passerade Mora 
på vägen från Sälen. 



S.a 106 km efter söndagens 32 km tillsamans med Lasse L i Åmål densamme tog ett par 
varv på ängen vid Hanbol varför hans distans inte behöver ifrågasättas lägg dock märke 
till att jag kunde ha accepterat ett par km till efter 
hans rapport.  
  
 
 
>----.144.3  7.0;  ; . 1.1.4322; . 1.0.3705) | h3n3fls305o1052.      
 
 
20070221 | 11:36:11 | råffe | Nu krävs nog mental höghöjdsträning. Som jag läser 
prognoserna blir det snöfall och  motvind, inte så jäla kallt men tillräckligt om 7 
sekundmeter sliter i benknotorna. För nu finns inte ett uns fett att luta sig mot. Åkstilen 
lär bli ordentligt framåtlutad, helst i lä av stora, breda karlar, men var fan hittar man 
såna nuförtin när alla ska va som sylfider. Va sjutton gör vi åt saken? Startar från Mora 
förstås, men det blir många som får väja. 
Andra förslag, eller tröst eller alternativa prognoser?:B  
  
 
 
>----.68.97 ; svSE; rv:1.8.0.8)        
 
 
20070221 | 13:30:42 | råffe | liten ljusning, prognosen säger nu 7 minus sydostlig vind, 
inget snöfall. Snart e de vell åtta sekundmeter mevinn och plaskblöta spår. Vi lär bli 
detta varse.8)  
  
 
 
>----.68.97 ; svSE; rv:1.8.0.8)        
 
 
20070221 | 23:14:05 | Lasse L | Prognoserna skiftar ju försjutton vilt nu från gång till 
gång. Det är nog ett väderläge som SMHIs datorer inte är så inkörda på. 
Verkar dock ganska säkert att det inte blir plusgrader.  
  
 
 
>----229.94.4  6.0;  ; SV1) | 81229944no68.tbcn.      
 
 
20070221 | 23:14:26 | göran | Redan innan ev pastaladdning kan jag rapportera ca 85 
kg och på mig finns mer än ett uns fett snarare ounces vilka lär behövas för en planerad 
skidtur i helgen. 
Hur ska de skinntorra ska orka?  
  
 
 
>----.144.3  7.0;  ; . 1.1.4322; . 1.0.3705) | h3n3fls305o1052.      
 



 
20070222 | 10:23:30 | råffe | Prognoserna är osäkra förvisso, men det blir nu bara värre 
å värre. En prognos pekar på skitkall lörda, en annan på ganska kyligt med 9 m/s 
motvinn på sönda.  
Jag lagrar nu fett som fan, ren diesel toppad med carbo loader.  
6 km i går kväll bara för att minska stressen, innebärandes att jag nådde 440 km. 
Innebärandes att jag nu är uppe vid Högfjällshotellet.  
Ska man stålsickla? Ska man tejpa? Ska man åka? Legio äro frågorna, som Gunde 
brukar säga.:0  
  
 
 
>----.68.97 ; svSE; rv:1.8.0.8)        
 
 
20070222 | 20:30:29 | Lasse H | Rapporterar:  
157 km på skidor. 
urladdningspass, idag, hård intervalltrappa 2,3,4,5,4,3,2 på arm/benmaskin, Nautilus 
gym. 
Börjar kolhydratladda ,strax, 3 påsar carboloader+ 3 påsar elektrolyteloader fram t.om. 
söndag lunch. 
preppade skidorna igår, stålsickel modell järnhandeln, 3 drag, stålborste 15 drag, 
fibertex två grovlekar 15+15 drag samt avslut med Erkki Kähäräs Vallaväck. Fästson, 
sandpapper 180, 1 drag tvärs, rengjort m Vallaväck EK, värmt in grundvax av fabrikat 
Bröderna Lindgrens bas. 
Avfärd Sälen söndag 13.30 och förhoppningsvis en visit hos Halvfars på aftonkulan. 
Tillönskar slutligen samtliga en god tur  och till var en och en slutid som är omvänt 
proportionell mot nedlagd träningsvolym och proportionellt beroende av en 
multifaktoriell tidsberoende konstant som svårligen låter sig kondenseras i matematiska 
termer på svensk universitetsnivå.  
  
 
 
>----     
 
 
20070222 | 23:11:16 | göran | Tack Lasse H! dina kalkyler ger mig fina chanser att 
med dina sinnrikt utfunderade möjligheter till ett handikappsystem ligga väl till i 
helgens kraftansträngning 
andra möjligheter att förbättra sina poäng skulle kunna vara rosslig hals orolig över 
feberkänsla och jag vill för egen del lägga till skitnödig vid start. 
Handikappsystemet kan antagligen förfinas ytterligare och kan diskuteras söndag kväll 
hos Halfvars men troligast i Gretas stugor  
  
 
 
>----.144.3  7.0;  ; . 1.1.4322; . 1.0.3705) | h3n3fls305o1052.      
 
 



20070223 | 10:32:02 | råffe | Hur räknas bruten fotled, bruten svenska, stavfel, 
honungsladdning, mjäll, avsaknad av golfklubba och kallevalla in i handikappsystemet? 
Ett lätttytt (5 t i ett ord på 8 bokstäver!) diagram med kroppsfettsprocenten som 
grundbult må upprättas.  
Även Britas stugor kan vara öppen för visit på söndakvällen. Halfvars frigga kan vi 
trasha först. 
Motvinden håller i sig, 7 sekundmiter ost med hög svetthalt.  
  
 
 
>----.68.97 ; svSE; rv:1.8.0.8)        
 
 
20070227 | 21:45:43 | Lasse H | Så var årets ÖS historia. Är väl rätt så nöjd med tanke 
på föret och mina måttliga förberedelser. Hade denna gång bara kramp i triceps och 
fötterna och klarade av att hålla ett jämt och lagom högt tempo. Lyckades rätt bra med 
skidorna. Fästet var nästan 100 % hela vägen och med mycket lite underfrysning. Glidet 
var dock denna gång bara medelmåttigt jämfört med andra åkare men det är ju rätt 
skapligt det också. Inte minst med tanke på att jag la en knapp timme i vallaboden 
jämfört med 34 timmar om jag skulle gjort en paraffinering. Största tabben var att 
pizzerian i Lima visade sig vara stängd på måndagar så vi fick gå och lägga oss utan 
kvällsmat. Öl och whiskey felade dock inte. Ni vill väl se Torbjörn på TV?! Gå in på 
SVT Gävledala veckoarkiv måndag 19:15 och lite drygt 10 minuter in i programmet. 
Bra kämpat allihopa och hoppas att ni inte har för mycket värk och blessyrer.#)  
  
 
 
>----     
 
 
20070228 1:06:20 | Lasse L | Jag tyckte också det gick skapligt på ÖS. Trögt före, 
men skidåkningen kändes rätt bra ändå, bara att det gick lite sakta. Någon träningsvärk 
eller andra krämpor har jag inte drabbats av. 
 
Mitt Kuzminsicklade glid var hyfsat. Ungefär lika många som gled snabbare som 
långsammare. 
Antagligen kunde jag ha mässingsborstat mer än jag gjorde efter senaste sicklingen, så 
det finns nog en del att ta där ytterligare. 
 
Pisspusen efter Oxberg sänkte min medelhastighet mot Hökberg betänkligt som framgår 
av diagrammet http://www.hbh.cirka.se/diagram.htm 
 
En annan iakttagelse man kan göra där är att de båda hjältar/tokstollar som tänker köra 
VL också kroknade på slutet och till skillnad från alla andra sänkte sin fart på sista 
sträckan mot mål. Vad ska det betyda? 
 
Vi önskar dem ändå förstås lycka till på söndag! 
 
Torbjörn var ju strålande på TV. Synd att jag inte lyckades spara hem filen, så han för 
evigt kunde få framträda här på HBH. 



 
Torbjörn har en idÃ© om att vi ska köra stafettvasan nästa år. Verkar intressant. Du kan 
väl berätta lite mer här hur du tänkt dig det Torbjörn. 
 
På TV ikväll berättade de att det är jättenyttigt att åka vasalopp. T.o.m. sensationellt 
nyttigt enligt den intervjuade forskaren: Vasaloppsåkarnas medellivslängd är 7 år längre 
än andras.  
  
 
 
>----229.94.4  6.0;  ; SV1) | 81229944no68.tbcn.      
 
 
20070228 | 10:20:37 | göran | grattis till fina prestationer i ÖS vi måste ju också 
uppmärksamma att att två 10 årsmedaljer  utdelades till bekantskaoskretsen Råffe och 
Rickard kvitterade ut varsin.På något konstigt sätt är jag nöjd med min insats jag 
pissade bort en bättre tid fråm Eldris till mål.Kommer just hem från 7km mycket lätt 
skidåkning på plan fotbollsplan på samma valla som Otto la på till ÖS för övrigt jävligt 
bra vallat av Otto hade bra glid men framförallt när andra nådde maxfart  i utförslöporna 
bara ökade min fart tur att backarna inte var längre hade antagligen sprängt ljudvallen  
  
 
 
>----.144.192  7.0;  ; . 1.1.4322; . 1.0.3705) | h192n3fls305o1052.      
 
 
20070228 | 14:00:04 | råffe | Jag instämmer förstås i gratulationer till alla goda kämpar 
som trotsade det griniga föret. Att Torbjörn var aningen snabbare än övertecknad må 
vara hänt, jag var helt nöjd efter loppet och än mer idag när jag av en slump gick in i 
seedningstabellerna. Antagligen har jag tolkat allt fel men jag lever nu uppe i det blå i 
tron att jag hmanr i fålla 6 på söndag. Och bara 7 minuter från led 5. Och Rikard skulle 
med sin tid kunnat placera sig bekvämt i startled 3! Kan detta stämma? Jag kollar 
naturellement i seedningstältet på lördag. 
Inom parentes vill jag nämna följande, jag älskar att vara petimetrig: (Den schackning 
som gode Lasse L tyckt sig se i sista delen av mitt lopp kan jag inte  
  
 
 
>----.68.97 ; svSE; rv:1.8.0.8)        
 
 
20070228 | 14:01:18 | råffe | ...upptäcka. I själva verket är det bara Rikard som vräkt 
sig fram i högre tempo från Eldris och i mål. Rätt ska vara lätt!)  
  
 
 
>----.68.97 ; svSE; rv:1.8.0.8)        
 
 
20070228 | 23:08:41 | Lasse L | Absolut Råffe! Men relativt var det en annan sak! 



 
Analytikern (:B)  
  
 
 
>----229.94.4  6.0;  ; SV1) | 81229944no68.tbcn.      
 
 
20070302 | 10:06:25 | råffe | Nu hänger allt på Otto! Det vore väl faan om han inte 
skulle få till ett helvetiskt bra glid. Och på de berömda nerverna som stör nattsömnen 
och som man inte nu ska döva med gospriten. Det får bli etterpå. 
Ni som åkt färdigt kan ju redan nu börja kika i seedningstabellerna. Lasse H hamnar väl 
i startled 7, Torbjörn i 6:an, Lasse L i åttan liksom Göran, men den mannen lär säkert 
klättra rejält efter loppet i övermorgon, det känns som han har stora saker på gång. Åke 
försvarar sin plats i startled 9. Allt detta under förutsättning att de inte skojar med oss på 
vasaloppssajten. Ja jävlar!  
  
 
 
>----.68.97 ; svSE; rv:1.8.0.8)        
 
 
20070302 | 17:24:29 | Lasse L | Grattis till bra väderrapport Göran och Råffe. Ca 10 
på morronen, måttlig vind som är mer med än mot. Men se till att köra fort, så är ni i 
mål innan de snöbyar som kan komma på eftermiddagen. 
 
Lycka till!  
  
 
 
>----229.94.4  6.0;  ; SV1) | 81229944no68.tbcn.      
 
 
20070304 | 21:06:42 | Lasse H | :)Stort grattis till Vasaloppskämparna!!  
  
 
 
>----     
 
 
20070304 | 23:14:41 | Lasse L | Bara att instämma! 
Tack för spännande underhållning framför datorn hela långa sönda´n. 
Jag gör inga diagram denna gång, men alla kan ju enkelt konstatera att Göran gjorde en 
elitinsats: Olikt de flesta men precis som Svärd och Ahrlin hade han sin snabbaste km
tid på sista sträckan!  
Råffe och Staffan skidade också på snyggt.  
  
 
 
>----229.94.4  6.0;  ; SV1) | 81229944no68.tbcn.      



 
 
20070306 9:23:52 | råffe | Tack för glada tillrop! Jag kan rapportera att biffen (som var 
entrecote) var i toppklass, t.o.m bättre än vi åkare som ju ändå var tillräckligt möra. 
Det enda tråkiga just nu är att det är nästan ett år till nästa vasa. Hur många har redan nu 
anmält sig av er hurtbullar? Är logi fixad? Vem lämnar in laggen hos Otto? Är det 
någon som ens kan fundera på att åka Marcialonga som uppvärmning? Eller är 
Engelbrektsloppet tillfyllest? 80Frågorna är många och svaren varierar som vanligt.  
  
 
 
>----.68.97 ; svSE; rv:1.8.0.8)        
 
 
20070306 9:59:29 | Lasse L | Jag är mycket sugen på Torbjörns koncept: Först 
stafettvasan (vi kanske får ihop två lag? Ett HBHlag och ett OlofssonLöthgren lag?), 
och sedan själva vasaloppet. 
 
Så jag kan tänka mig att strax anmäla mig till VL. Är fler med på det så ska jag langa in 
min anmälan så snart det går. 
 
Kan f.ö. nämna att jag skidat vid tre tillfällen efter ÖS. Senast i söndags (innan jag slog 
mig ner framför TVn klockan 8, tufft va? 
 
Idag är nog sista chansen innan regnet tar det sista av spåren, men jag tror inte jag 
kommer att hinna med det.  
  
 
 
>----229.94.4  6.0;  ; SV1) | 81229944no68.tbcn.      
 
 
20070306 | 12:45:16 | råffe | Men ä de inte så att Stafettvasan går på måndan och 
Vasaloppet först nästkommande söndag. Det blir ju en jäkla väntan. Eller så åker man 
hem emellan. Men det blir ju ett jäkla resande.  
Jag tycker att alla hågade ska börja fundera på Engelbrektsloppet. Om man vill ha en 
genomkörare och lite gemenskap i sin ensamma tillvaro. För dubblera med ÖS och VL 
ä de väl ord ingen klok ens vill låta trilla över sina läppar. Förutom Göran och ja förstås.  
  
 
 
>----.68.97 ; svSE; rv:1.8.0.8)        
 
 
20070306 | 21:42:11 | göran | känner mig lätt och fin i kroppen är fortfarande 
imponerad av Staffans och Råffes insatser i VL men trots allt mest av min egen att jag 
kunde ta det så lungt 
trots svåra förhållanden tack för all uppmuntran känner mig oerhört revanschsugen 
Råffes förslag är bra fin genomkörare i rätt tid är lite sugen på ÖS för uppseedning inför 
hotande nedseedning men anmäler mig nog till VL snarast för att inte missa den 



chansen går alltid att byta till ÖS tänker dock inte på grund av allmän sällskapssjuka åka 
båda loppen.Proffsgrabbarna som vi bodde med körde på förkortad griptape kombinerad 
med fästvalla.  
  
 
 
>----.144.192  7.0;  ; . 1.1.4322; . 1.0.3705) | h192n3fls305o1052.      
 
 
20070306 | 23:13:15 | Lasse L | Allt tål att tänkas på, men Engelbrekt + VL känns för 
min del nära nog lika övermaga som ÖS + VL . 
På VLs webbplats säger de att staffettvasan blivit en sån succÃ© att de funderar på att 
ge den en egen dag. 
Idealet vore onsdagen före VL. Då fick man i stafetten köra tömningsloppet innan 
kolhydraterna, och sedan kunde man stanna kvar däruppe (eller någorlunda i närheten 
t.ex. i Mattila eller Långberget) till söndan och köra VL.  
  
 
 
>----229.94.4  6.0;  ; SV1) | 81229944no68.tbcn.      
 
 
20070308 | 10:44:10 | råffe | Ja om Lasse kan förmå arrangörerna att köra Stafettvasan 
på onsdan så låter ju det spännande. Speciellt om vi kan få ihop två lag. Jag paxar inte 
för första sträckan.  
Då kör jag Engelbrekt, Stafettvasan och VL   och kanske ÖS.  
  
 
 
>----.68.97 ; svSE; rv:1.8.0.8)        
 
 
20070310 | 23:07:49 | Lasse L | Nu verkare av uppgifterna på VLs hemsida som 
stafettvasan 2008 i alla fall går på måndan, parallellet med ÖS. 
 
Men det var inte detta jag skulle tala om, utan att Åke gjort en intressant jämförelse 
mellan ÖS Sö och ÖS Må 2007, se här: 
http://www.hbh.cirka.se/diagram.htm  
  
 
 
>----229.94.4  6.0;  ; SV1) | 81229944no68.tbcn.      
 
 
20070311 | 22:30:52 | göran | ÅKE det är ju lysande vilken ren fin och klar bild av att 
förhållandena skiftar mellan grupptillhörighet den sene motionären har en icke 
jämförbar situation med med den ambitiösare motionären och framförallt inte med de 
synnerligen glassiga förhållanden som eliten lyfts fram med. 
Såg på TV reprisen av VL märkliga bilder där förstagruppsåkarna susar fram i tydliga 
spår Man ser inget av den glatta snöyta som de 7000 sista åkarna utsattses för som 



representant för de senare behöver jag mera analyser av VL i jmf med ÖS.Intresserar 
mig därför att jag misstänker en medial komplott riktad mot åkare från startled 8.  
  
 
 
>----.144.101  7.0;  ; . 1.1.4322; . 1.0.3705) | h101n3fls305o1052.      
 
 
20070313 0:49:40 | Torbjörn | Jag hade tänkt mig stafettwasan först år 09. 
Engelbrektsloppet är trevligt men krävande lockar drivna skidåkare som håller högt 
tempo och törs släppa på i knixiga utförskörningar. Själv är jag lockad av "Kollens" 
skidmaraton. Tänk bara Oslo skidor Kollen klassiskt klassiskt. Tomas Wassberg sa en 
gång att det finnns så många skidtävlingar för motionärer som är mycket trevligare än 
wasaloppet, och Wassberg har väl en del att lära oss amatörer och medelmåttor.Jag har 
nu bytt skidor mot cykel första lätta träningen (sex mil) igår. Ska köra Siljan runt 
förutom Vättern, kanske något mer.  
  
 
 
>----36.7.38  7.0;  ; . 1.1.4322) | ___36.7.38      
 
 
20070313 9:07:48 | Lasse L | Varför först 09 Torbjörn? 
Men, om det är så att de då flyttat stafetten till t ex onsdan då så blir det ju bättre. 
Stafettstart 08 och/eller 09 kan vi f.ö. hålla öppet länge än. 
 
Men nu undrar jag, vilka tänker anmäla sig till VL 08:?:? 
Jag känner mig nog sugen på det i stället för ÖS, även om vi skulle vänta med stafetten 
ett år till. 
 
Även jag har börjat cykla, drygt 3Â½ mil blev det i söndags.  
  
 
 
>----229.94.4  6.0;  ; SV1) | 81229944no68.tbcn.      
 
 
20070313 9:21:55 | råffe | Skulle Kollen vara mindre krävande än Engelbrekt, en 
annan kan ju bara gissa efter att ha sett terrängen runt Oslo misstänker jag att det kan 
döda en hel säsong, men det låter ändå lockande, det machokistiska trynet har ju en 
förmåga att visa sig i de mest märkliga sammanhang. Staffan vet ju hur Engelbrekt är, 
lät ju som om det var Ok men trist med två varv. 
Stafettvasan 09 låter som en möjlighet, jag har redan släppt tanken för 08, anmält mig 
till VL redan!  
När går Siljan? Det låter ganska platt och kulturlandskapet kanske kan ge en extra 
skjuts. Göran och Staffan har ju goda erfarenheter vad jag minns att de minns.  
  
 
 
>----.68.97 ; svSE; rv:1.8.0.8)        



 
 
20070313 | 21:08:09 | Lasse H | #)Verkligen spännande och engagerande matematik i 
forumet! Tackar Åke o Lasse för detta. Jag kan gott och väl tänka mej att åka VL 2008. 
Kan vara dags revanschera sej för min mindre smickrande insats 1999 då jag bröt i 
Evertsberg. Stafettvasan verkar också kul antingen det nu blir nästa gång eller senare. 
Ska få en Staffanexpander av hustrun i födelsedagspaketet och tänker likt Assar 
Rönnlund skaffa mej ett präktigt muskelpaket på ryggen. Håller igång med simning och 
styrketräning men har inte börjat löpa än.  
  
 
 
>----     
 
 
20070314 | 19:52:49 | Åke | Jag sorterade de tider från ÖS som jag laddade hem så 
härmed kan jag presentera herrarnas placeringar i respektive lopp. 
ÖS söndag (5233 löpare gick i mål) 
Plac  Namn 
55    Rikard 
985   Råffe 
2420  Lasse L 
3038  Göran 
3504  Åke 
4823  Henrik 
4860  Isak 
ÖS måndag (2263 löpare i mål) 
Plac  Namn 
447   Torbjörn 
871   Lasse H 
Inga veteraner är med i resultaten, eftersom jag inte visste vem av dem som åkt på 
söndagen resp måndagen.  
  
 
 
>----231.116.99  6.0;  ;  ) | 8123111699no53.tbcn.      
 
 
20070314 | 22:38:11 | göran | :)Uppmuntrad av ÖSresultat har jag anmält mig till VL. 
Siljan runt minns jag med glädje det är så fint väder så gott som vindstilla soligt och 
skönt det finns en del backar  efter Siljans sydspets om livet i övrigt tillåter cyklar jag 
gärna den extrasvängen.Tack Åke för analyser har inte hunnit finstudera ännu men 
verkar finnas skäl att ytterligare kommentera hur jävligt det var i senare startgrupper i 
VL.  
  
 
 
>----.144.55  7.0;  ; . 1.1.4322; . 1.0.3705) | h55n3fls305o1052.      
 
 



20070315 1:41:35 | Torbjörn | Om  Engelbrekt kördes i två varv måste det bero på 
något, snöbrist, svaga isar, konflikter med markägare, vindfällen, vad vet jag? Dock ett 
vet jag att den ursprungliga banan är en 60 kilometers slinga som kördes ett varv. 
Varför 09? Jo därför att 08 åker jag för tionde året och får min tioårsmedalj (om den 
finns kvar liksom jag och allt annat därtill). Därefter ger jag fan i wasan (förutom 
tafettwasan 09) Varför? Wasaloppsveckan är proppmätt. Skulle flera skidvintrar komma 
så finns andra utmaningar att anta. Appropå självplågan Råffe. Marcialonga finns i tre 
upplagor, skidor, cykel och löpning. Om jag förstod den italienska texten rätt så får den 
som gör dessa tre på raken i nämd ordning under ett år kyssa de vackraste kvinnorna.  
  
 
 
>----36.7.38  7.0;  ; . 1.1.4322) | ___36.7.38      
 
 
20070315 | 16:02:14 | Lasse L | Nu har också jag anmält mig till VL 08:0 
 
Ni som simmat, vad tror ni om en våtdräkt för under 400:, med långa ärmar? 
Om nu utifall alltså. 
 
Ska bli kul att höra om dina äventyr med italienskorna Torbjörn. 
 
Nu finns även Åkes jämförelse VL  ÖS 2007 här: 
http://www.hbh.cirka.se/diagram.htm 
 
OBS nu säger de så här på VLsajten: 
"Åkdag för StafettVasan är inte fastställd inför år 2008. Vi återkommer under våren 
med information!"  
  
 
 
>----229.94.4  6.0;  ; SV1) | 81229944no68.tbcn.      
 
 
20070316 | 22:18:15 | göran | det finns våtdräkter under 400 spänn  jag har en i 
garderoben med en förbättring nämligen kort ärm då kan ju man nämligen använda sina 
av naturen givna korta armar 
blir spännande att höra vad grabben Lasse L tänker dyka i för tank  
  
 
 
>----.144.44  7.0;  ; . 1.1.4322; . 1.0.3705) | h44n3fls305o1052.      
 
 
20070316 | 22:19:25 | göran | :D  
  
 
 
>----.144.44  7.0;  ; . 1.1.4322; . 1.0.3705) | h44n3fls305o1052.      
 



 
20070316 | 22:56:41 | göran | har just studerat Åkes beräkningar finner att sen start i 
VL verkar betyda tung resa 
Intressant när jämförelsen exkluderar extremgruper snyggt att ta bort alla som kört för 
fort för att fundera på dom verkliga kämparnas framfart jag behöver dock fortfarande 
hlälp med analys av dom korsande kurvorna i VL versus ÖL betyder det att jag vann?:?  
  
 
 
>----.144.44  7.0;  ; . 1.1.4322; . 1.0.3705) | h44n3fls305o1052.      
 
 
20070317 | 18:11:13 | Åke | Rikard och jag är nu anmälda till VL 2008. Göran, jag tror 
att de korsande kurvorna VL vs ÖS (obs ej ÖL) betyder att det gick lättare för dom som 
kom fort upp för första backen (bland de 56000 första) på VL än för motsvarande andel 
av ÖSlöparna pga bättre före men för den senare delen av VLlöparna, vars skidspår 
försvann redan på myrarna gick det sämre, därför korsar kurvorna sig efter åktiden 8,5 
timmar.  
Hur går det med cyklingen förresten? 90.227.215.135  6.0;  ;  ) | 90227215135
no53.tbcn.    
  
 
 
>----   
 
 
20070319 | 15:57:34 | råffe | Har vi nånstans att bo inför VL08. Och efter? Brittas 
stugor är väl som vanligt svårt att få besked om speciellt inför VL. Kanske Halfvars är 
bättre, vi är ju nu en hygglig skara med Åke, Rikard, Göran, Staffan, Lasse L väl? och 
undertecknad. Säkert tillkommer några, hur är det med Lasse H och Torbjörn? 
Evertsbergsboendet var inte så tokigt, speciellt om man vill valla (bort sig) själv och 
testa glidit i backen just före kontrollen såsom proffsen plägar göra. Men långt till start. 
Bra kök klart bättre än Brittas. E de nån som tänker dubblera? Jag kan nu tänka mig det, 
så kände jag inte i höjd med Oxberg under VL. Kroppen glömmer och minnet är 
allmänt skraltigt, det är tur det.  
  
 
 
>----.68.97 ; svSE; rv:1.8.0.8)        
 
 
20070319 | 16:48:48 | Åke | Halfvars är väl inte så dumt, Brittas stuga kommer man 
inte att veta något om förrän 3 veckor före VL. Finns det andra alternativ för så få dar 
mitt i sportlovstid? 130.237.117.158  7.0;  ; . 1.0.3705; . 1.1.4322) | 130.237.117.158      
  
 
 
>---- 
 
 



20070319 | 18:32:17 | Lasse H | Jo jag tänker anmäla mej till VL08 vid stundande 
löningsdags och hänger med på boende vad det nu blir. Säkert bäst att boka så fort som 
möjligt. Har hört med Torbjörn och han var lite hemlighetsfull så han redovisar sin 
inställning själv. Verkligen intressant matematik vad gäller VL kontra ÖS:!  
  
 
 
>----     
 
 
20070320 6:13:13 | Torbjörn | Hemlighetsfull? Jag? Nej för min del blir det ÖS även 
08. WL kör jag det år jag kan starta från fjärde startled.  
  
 
 
>----36.7.38  7.0;  ; . 1.1.4322) | ___36.7.38      
 
 
20070320 8:48:05 | råffe | Begreppsförvirringen tilltar kan jag notera. ÖL är ju gott 
men inget lopp, WL är nog ett hårt brödlopp men kanske för knäckande. Nåväl då är vi 
åtminstone 6 VLlöpare nästa år. Torbjörn väntar tills han står i fjärde startled. Det låter 
ambitiöst, inte ens när du blir veteran får du stå i fyran.  
Ska vi försöka med Halfvars? Inget att vänta med, väl?  
Kanske dubblerar jag, det hänger på om småpojkarna vill åka ÖS söndag. I så fall ska 
jag stå där längst fram och sticka iväg senast 07:03. Årets misstag med sen start 
upprepas icke. Så många spårbyten har jag aldrig gjort.  
Stafettvasan ska vi inte heller glömma, det hålls ju fortfarande öppet vilken startdag det 
blir.  
  
 
 
>----.68.97 ; svSE; rv:1.8.0.8)        
 
 
20070320 | 14:31:31 | Lasse L | Verkar ju bli minst 7 VLåkare: Råffe, Åke, Rikard, 
Göran, Staffan, Lasse H och Lasse L. 
Plus Torbjörn som 8:e man, när han seedat upp sig till 4:e led. 
 
Lompersgården (Halfvars) verkar då bästa valet. Hela undervåningen lär vi ju behöva. 
Så boka den du Råffe! 
Jag ser redan fram mot biffen.  
  
 
 
>----229.94.4  6.0;  ; SV1) | 81229944no68.tbcn.      
 
 
20070321 | 11:56:44 | råffe | Javisst ja, jag ska ju också åka VL08, jag är sjunde 
mannen, kan ju bli en ny storfilm. Jag kontaktar Per Halfvars och prellar 8 platser, det är 
säkert nån mer som vill käka biff söndagen den 2 mars 2008.#)  



  
 
 
>----.68.97 ; svSE; rv:1.8.0.8)        
 
 
20070321 | 22:55:35 | göran | Hårt pressad av en virusattack där jag haft en 
frontposition som vacklat med två dagars uppenbart sviktande tro på överlevnad har jag 
nu vunnit slaget och orkar titta  på diskussionen igen.Glädjande att finna 
framtidsoptimismen i de senaste inläggen 
Halfvars blir kanon blir synnerligen intressant att följa Torbjörns kamp för sitt 
autonoma ställningstagande.Jag har en annan plan:om resultatet i VL 08 ger plats i 6:e 
startled dubblerar jag 09. 
Med förhoppningen att göra sällskap med Torbjörn i 4:e led 2009.  
  
 
 
>----.144.50  7.0;  ; . 1.1.4322; . 1.0.3705) | h50n3fls305o1052.      
 
 
20070322 | 16:24:31 | råffe | jag kommer så snart min slöhet tillåter skriva brev till Per 
Halfvars i Vörderås, Transtrand. Jag kommer i bemälda brev att också fråga om ett 
högst eventuellt boende inför och efter Öppet spår. Ja året är 08 fortfarande. Den som 
känner minsta lilla intresse får inte tveka att hålla mig ajour, inget bindande eller annat 
olustigt är förknippat med sådan kommunikation.  
Har alla VR:are börjat lufta sina cyklar, för ni har väl hört att fjolårets luft kan vara 
skadlig för däck och ramverk? Och syreupptagning. Kan måhända orsaka virusangrepp 
även.  
Ja allt måste kunna förtjäna att få bli påpekat.  
  
 
 
>----.68.97 ; svSE; rv:1.8.0.8)        
 
 
20070325 | 18:06:40 | göran | On wheels again and rolling trots lite raspiga luftrör fick 
jag i drygt 9 bar i däcken premiärtrampade 40 km 24,5km/h lite blåsigt och kallt. 
Starttid VR 00,34 
logit är ordnat kan det bli bättre?  
  
 
 
>----.144.50  7.0;  ; . 1.1.4322; . 1.0.3705) | h50n3fls305o1052.      
 
 
20070326 | 14:17:00 | råffe | Äntligen en starttid att börja sikta in sig på, fokus är klart. 
Nu återstår bara själva trampandet. Jag drar mig i det längsta, kollade bara att cykeln 
fortfarande stod på plats i boden, och började pumpa men blev livrädd redan vid 4,5 bar. 
Jag trodde att 7 bar var ungefär vad däcken tål i skarpt läge. Jag tar nya tag snart och 
egentligen finns inget att skylla på, möligtvis att kommun inte har sopat upp allt 



gammalt vintergrus, den ursäkten duger ett tag till. Behöver nog lite draghjälp, kanske 
en örunda i april?  
  
 
 
>----.68.97 ; svSE; rv:1.8.0.8)        
 
 
20070326 | 18:39:00 | Torbjörn | Så länge grus ligger kvar körs det på lite grövre 
möstrade däck. Tyngre? Javisst! Bara bonus.  
  
 
 
>----36.7.38  7.0;  ; . 1.1.4322) | ___36.7.38      
 
 
20070326 | 21:37:27 | Lasse H | Postar min anmälan till VL08 i morgon. En liten 
ljuspunkt i tillvaron som annars är mörk ljust nu. Min Far blev akut sämre i förra veckan 
och blir nu allt svagare. Mina syskon och jag turas om att sitta hos honom och något 
mera orkar man just inte. Ingen av oss slipper ju detta och Lasse alldeles nyligen. Har i 
alla fall tagit några promenader i vårsolen och noterat både citron och nässelfjärilar 
samt tranor. Lite is finns att kvar här och där och nattfrost blir det fortfarande så cykla 
försiktigt på era tidiga morgonturer.  
  
 
 
>----     
 
 
20070329 | 21:28:06 | Lasse H | Hej! Min Far dog i vargtimmen i tisdags morse. Han 
hade några tuffa månader mot slutet och även en del oförtjänt oflyt. Det visade sig dock 
att han var vuxen den börda som förelades honom. För mej blir sorgen därför mindre 
tung att bära. Frid över hans minne. Har kommit igång så smått med träningen och 
väntar spänt på Staffanexpandern som väl kommer i nästa vecka.  
  
 
 
>----     
 
 
20070330 | 11:35:41 | Lasse L | Min medkänsla Lasse H! 
Jag tänkte även så om min papppa när han gick bort nyligen, att han tog beskedet om 
slutet och genomlevde den sista tiden på ett starkt sätt. 
 
I onsdags tog jag min andra cykeltur för säsongen. FY SJUTTON vad jobbigt det är att 
CYKLA, i alla fall i UPPFÖRSBACKAR och i MOTVIND.:/ 
 
Men nu blir det bättre sport, skidåkning i Sälen lö  må!:)  
  
 



 
>----229.94.4  6.0;  ; SV1) | 81229944no68.tbcn.      
 
 
20070330 | 19:36:59 | göran | Medkänsla härifrån också Lasse H 
Eftersom sorg nu följs av vår och nåra av VR gubbarna är lite centrerade i västsverige 
måste Slijan runt diskuteras och en eventuell klungövning i Åmålstrakten man skulle 
kunna ses nån helg eller dag för körning bland lite Värmländska backar mina ensliga 
turer på den rätt platta Varaslätten behöver kompletteras med några sega backar på flera 
kilometer:D  
  
 
 
>----.144.50  7.0;  ; . 1.1.4322; . 1.0.3705) | h50n3fls305o1052.      
 
 
20070405 9:15:26 | Lasse L | Skidåkningen var fin, lite solbränd blev man också. 
 
Görans förslag om klungcykling i vår backiga terräng låter OK. Men det kan för min del 
bli tidigast vecka 16. 
Om jag ska va me´ så vill jag heller inte att det ska cyklas för fort. Ganska många men 
lugna mil är min paroll.  
  
 
 
>----229.94.4  6.0;  ;  ) | 81229944no68.tbcn.      
 
 
20070406 | 22:06:28 | Lasse L | Ett tips för cyklisten som vill ha reda på vad det är för 
slags väg, och hur jämn den är (allting finns på nätet numera): 
http://gis.vv.se/belag/viewer.htm 
 
Igår, skärtorsdagen, cyklade jag med visst nöje i den mycket starka blåsten. 
Ut hade jag motvind och ibland var det omöjligt att komma upp i mer än 1213 km/h på 
slät mark. 
Hem gick det undan värre. Långa stunder över 40 km/h. 
Som alla vet förlorar man ändå i snitthastighet så snart det blåser och man har lika 
mycket med som motvind. Men rätt kul var det alltså! 
 
Siljan runt hoppar jag, kommer inte att hinna med.  
  
 
 
>----229.94.4  6.0;  ;  ) | 81229944no68.tbcn.      
 
 
20070409 1:29:26 | göran | Idag cyklade jag 94km(s:a 18,6mil) flack bana med lätt 
motvind på vägen hem ont i benen så jag inte kunde sitta stilla på en timme efter 
hemkomsten jävla narigt och kallt väder runt Främmestad hade det snöat och vattnet i 



dikena var fruset enbart tussilago men svanparet från förra våren hade blivit fyra 
stycken varav två lite gråspräckliga  
  
 
 
>----.144.252  6.0;  ;  ; . 1.0.3705) | h252n3fls305o1052.      
 
 
20070409 | 22:30:18 | Torbjörn | Jag tränar gärna klungkörning någonstans, det funkar 
nog här uppr oxå. Jag har anmält mig till Siljan runt, funderar även på Hjälmaren dito. 
Är uppe i 61,5 mil varav de sista 15 på min nya campautrustade Sintesi Galibier.  
  
 
 
>----36.7.38  7.0;  ; . 1.1.4322) | ___36.7.38      
 
 
20070410 | 15:11:51 | Göran Johansson Åmål | Gästtyckare. Kan ta fram förslag på 
olika turer i Åmål för klungkörning efter framförda önskemål om längd och backighet. 
90.227.103.237 | /5.0 (;  ; svSE; rv:1.8.0.11) Gecko/20070312 /1.5.0.11 | 90227103
237no68.business.      
  
 
 
>---- 
 
 
20070410 | 20:24:26 | Lasse H | Staffanexpandern kommit. Verkar lovande men har 
ingen bra plats i lgh att hållas på. Alla dörrar går åt fel håll och så vidare Ã¡ la Ekelöf. 
Ev. möjligt hålla till i källaren på jobbet där det finns klinkergolv och dusch. Tränar 
mest lågintensivt = långknatning i vandrarkängor med hustrun inför vår vandringsresa 
till Mallorcas bergstrakter.8)  
  
 
 
>----     
 
 
20070410 | 23:06:40 | Torbjörn | Sisådär 1012 mil med 15001800 höjdmeter, eller 
vad säger ni gubbar?  
  
 
 
>----36.7.38  7.0;  ; . 1.1.4322) | ___36.7.38      
 
 
20070410 | 23:29:19 | Lasse L | Låter ruggigt!  
Men hur analyserar man fram höjdmetrarna? Hur många är det på hela VR som en 
jämförelse? 
 



Undrande och rädd  
  
 
 
>----229.94.4  6.0;  ;  ) | 81229944no68.tbcn.      
 
 
20070412 | 18:19:00 | Göran Johansson Åmål | Rundan Åmål,Edsleskog,Bengtsfors, 
Billingen, Långed,Tösse, Åmål med 2 repitioner i backen vid Edsleskog kan duga som 
mjölksyraträning. 90.227.103.237 | /5.0 (;  ; svSE; rv:1.8.0.11) Gecko/20070312 
/1.5.0.11 | 90227103237no68.business.      
 
 
20070412 | 19:04:22 | göran L | Hur långt är det Göran i Åmål? Vad är det Torbjörn 
funderar på? Måste till Ljusterö i helgen men nästa? 
Lasse L ta det lungt jag är ju med antagligen lite bakis så vi kan nog bromsa 
hetsporrarna (sporrar=pedaler?)  
  
 
 
>----.144.219  6.0;  ; SV1; (R1 1.5); . 1.1.4322; . 1.0.3705) | h219n3fls305o1052.      
 
 
20070412 | 20:12:04 | Lasse L | Göran Js föreslagna runda är cirka 84 km, exklusive 
dubblering av Edsleskogsbacken. 
Det momentet tycker jag vi hoppar över, men annars är det ett bra förslag på runda! 
Den kan (skulle kunna) förlängas cirka 24 km om man efter Långed tar Brudfjällsvägen 
(bergochdalbana!) och ut till 45:an via Håverud, Skållerud.  
 
Igår körde jag en lustig runda, uppför den nämnda Edsleskogsbacken, och sedan ner till 
Fengersfors och sedan åter mot Edsleskog den andra vägen och så hem igen. På svängen 
via Fengersfors var det minsann bergochdalbana också! Oj, oj, ibland nästan lodrätt 
uppför, men inte så långa backar på de flesta ställen. Och slingrande snabba utförslöpor 
fanns det också. 
 
Finns alltså mycket kul här i trakterna! 
 
Uppe i 28 mil nu.  
  
 
 
>----229.94.4  6.0;  ;  ) | 81229944no68.tbcn.      
 
 
20070413 0:03:08 | Torbjörn | Låter bra men en eller två ganger i den där backen tål 
väl tänkas på. Höjdmeter, om du startar 50 möh och hojar uppför en backe till 100 möh 
har du kört 50 höjdmeter, sedan följer en utförskörning till 75 möh därpå gnetar du upp 
till 125 möh då har du 100 höjdmeter osv osv. Italienska Gran Fundo tävlingar anger 
förutom distans höjdmeter samt stigningen i% på de diplom som delas ut till 



fullföljande tävlande. Se artikel om Gran Fundo i allmänhet och Novi Colli i synnerhet 
Cykla nr:2 07. När kör vi?  
  
 
 
>----36.7.38  7.0;  ; . 1.1.4322) | ___36.7.38      
 
 
20070413 | 16:40:56 | Göran Johansson Åmål | Denna helgen och nästa är jag borta 
men sedan är det Ok! För resande gäster som behöver övernattning så har jag ett lantligt 
hus, Rolfsbyn, att disponera om så önskas.Lämplig uppladdning inför Göteborgsvarvet  
  
 
 
>----.103.237 | /5.0 (;  ; svSE; rv:1.8.0.11) Gecko/20070312 /1.5.0.11 | 90227103
237no68.business.      
 
 
20070416 | 19:26:40 | göran L | jag kan nu i helgen dvs 14 och 15 april, helgen 
därpå=Valborg kan jag kanske inte(båtjobb Ljusterö om det nu blir av)jag kan 56 maj 
och 1213 maj men inte1720 maj och inte 2627 maj sen drar det ihop sig till ett ev 
Sijan runt. 
Har kört drygt 22 mil,:? innan veckan är slut ca 26 mil tyvärr var sista helgen 
bortkastad ur cykelsynpunkt men kutade i alla fall 10km  
  
 
 
>----.144.105  6.0;  ; SV1; (R1 1.5); . 1.1.4322; . 1.0.3705) | h105n3fls305o1052.      
 
 
20070416 | 23:20:43 | Lasse L | Min helg var också bortkastad ur cyklingsperspektivet, 
men inte annars. Härlig vedhuggning i det försommarvarma Hälsingland. 
 
Jo jag förstår vad höjdmeter är. Om man har en GPS med sig, då kan man låta den räkna 
ut höjdmetrarna när man gjort rundan. Men vill man veta i förväg är det alltså bara att 
gneta och räkna höjdkurvor på kartan, eller finns det någon genväg?  
Och hur många höjdmeter är det då runt Vättern? Jo cirka 1500, kan man få fram efter 
sökning på diskussionsforumena på VRsajten har jag nu upptäckt.  
  
 
 
>----229.94.4  6.0;  ;  ) | 81229944no68.tbcn.      
 
 
20070417 6:14:41 | Torbjörn | Helgen v17 jobbar jag, helgen v18 skulle passa mig och 
då allra helst lördag (5/5). Eller rent av 1:a maj?  
  
 
 
>----36.7.38  7.0;  ; . 1.1.4322) | ___36.7.38      



 
 
20070417 8:50:14 | Lasse L | Jag röstar för 5 maj och skriver nu in det preliminärt i 
min almanacka.  
 
(1 maj blir det nog att maja med familjen, kanske på cykel det också, men i lite lägre 
takt och med färre höjdmetrar.)  
  
 
 
>----229.94.4  6.0;  ;  ) | 81229944no68.tbcn.      
 
 
20070417 | 15:29:42 | Lasse L | F´låt. 5 maj kan jag inte, och inten Göran J heller pga 
föeningsaktiviteter. 
Hoppas alla kan enas om SÖNDAG 6 maj i stället för en klungcykling i den intressanta 
Åmålsterrängen.  
  
 
 
>----229.94.4  6.0;  ;  ) | 81229944no68.tbcn.      
 
 
20070417 | 22:09:14 | göran L | 6 maj ja problemet är att jag vari på kalasliknande 
aktivitet kvällen innan problem med chaufförsförmåga alt. duglighet på morgonen den 
6:e.Dock är innehav av körkort inte allt i en människas liv men det akuta sociala 
traumat! kanske en månad i finkan! Vad säger ni kör vi ändå?  
  
 
 
>----.144.105  6.0;  ; SV1; (R1 1.5); . 1.1.4322; . 1.0.3705) | h105n3fls305o1052.      
 
 
20070418 6:19:55 | Torbjörn | 6/5 inte så bra för min del. Måste börja vända dygn 
inför nattveckan som börjar söndag kväll.  
  
 
 
>----36.7.38  7.0;  ; . 1.1.4322) | ___36.7.38      
 
 
20070418 9:28:46 | Lasse L | En jäkligt tidig körning lördag 5 maj ska kanske inte 
uteslutas. Det är kl 15 Göran J o jag ska uppträda som revisorer (på möte hemma hos 
honom).  
Cykling kl 08.3013.00, sedan duschning och snabblunch hemma hos mig. 
Vad säger ni? Framförallt Göran J, anser du detta som ett hållbart koncept? 
Det känns ju lite pressat tycker jag själv. 
Men jag är sugen på att träna klungkörning. 



Så tycker ni lördgaskonceptet verkar dåligt kanske vi trots Torbjörns och Görans 
invändningar ändå ska försöka med söndan. Kanske start lite senare på da´n då, om det 
passar Torbjörn bättre. 
 
Beträffande onykter bilkörning så kan ju det lätt motverkas med att man håller igen lite 
på lördagskvällen. 
 
Men man kan lätt åka dit ändå. Jag gjorde inte det men hade kunnat göra: Lördagsfika 
med någon gäst hemma hos oss för några veckor sedan. Sherry till kaffet. "Men oj, nu 
ska du ju vara på kalaset Hampus, jag kör dig". Snabbt iväg i bilen och kom först ute i 
trafiken att tänka på sherryn.  
  
 
 
>----229.94.4  6.0;  ;  ) | 81229944no68.tbcn.      
 
 
20070418 | 22:48:34 | göran L | jag säger ja till tidig cykeltur 5 maj. 
Idag 4mil 24,7 km/h motig nordan sa 26 mil man skulle kunna hoppa både duschen och 
lunchen för att vinna lite morgontid. 
Man missar då lite eftersnack till Lasses fina mat  och stinker i bilen på hemväg men det 
kan gå  
  
 
 
>----.144.105  6.0;  ; SV1; (R1 1.5); . 1.1.4322; . 1.0.3705) | h105n3fls305o1052.      
 
 
20070419 6:17:52 | Torbjörn | Tidig start lördag helt ok, om nu 08:30 ska anses vara 
tidigt. För min del kan vi gärna starta............ Problemet är väl egentligen nattlig 
klungkörning.  
  
 
 
>----36.7.38  7.0;  ; . 1.1.4322) | ___36.7.38      
 
 
20070422 | 18:20:33 | göran L | Lasse H jag har glömt utt fråga vad staffanexpandern 
är för något?Förlänger man kroppsdelar? 
Har kört 34 mil cykel lutar starkt åt Siljan runt 
Körde 93 km igår lätt motig nordan 24,3 
 km/h har ett helvete i uppförsbackar blev upphunnen av en gubbe i liknande ålder som 
erkände att han blåkört sen han fick se min rygg sällskapade sista 15 km.  
  
 
 
>----.144.221  6.0;  ; SV1; (R1 1.5); . 1.1.4322; . 1.0.3705) | h221n3fls305o1052.      
 
 



20070423 0:20:43 | Lasse L | Körde 90 km igår lördag i lätt terräng (Näset) men kylig 
vind. 23,6 km/h med ambition att cruisa inte rejsa gjorde mig mkt nöjd. Men jag frös. 
Summa 41 mil (ligger ca 3 veckor före jämfört mina båda tidigare cykelsäsonger)  
  
 
 
>----229.94.4  6.0;  ;  ) | 81229944no68.tbcn.      
 
 
20070423 | 19:18:36 | göran L | gärna lör 5/5 ett distanspass i 4 mans klunga ni är 
välkomna till THN om ni så önskar men då blir det flack terräng men motvinden kan 
vara jävlig. 
Vad sägs?  
  
 
 
>----.144.221  6.0;  ; SV1; (R1 1.5); . 1.1.4322; . 1.0.3705) | h221n3fls305o1052.      
 
 
20070423 | 21:42:20 | Lasse L | Hörru Göran L. De´va´ju du som ville ha backarna. 
Tackar för inviten men Göran J å jag hinner hursomhelst inte med THN den 5:e, vi ska 
som sagt va på möte i Åmål kl 15.  
 
Så blire 5 maj, så blire här. 
 
En snabblunch ska jag ändå hinna ordna, man måste ju käka efter bergspasset. 
 
Vi får avvakta Göran Js inlägg. 
 
Hur gåre för Lancce undrar man också.  
  
 
 
>----229.94.4  6.0;  ;  ) | 81229944no68.tbcn.      
 
 
20070424 | 12:00:58 | Göran Johansson Åmål | :)Efter en vecka i Italien med 
löpträning längs Medelhavet är jag tillbaks i vardagen igen. Söndagen den 6/5 skulle 
passa mig bättre med tanke på möten o lik. Helgen därpå krockar det med 
Göteborgsvarvet och 1/5 är väl för snart?  
  
 
 
>----.103.237 | /5.0 (;  ; svSE; rv:1.8.0.11) Gecko/20070312 /1.5.0.11 | 90227103
237no68.business.      
 
 
20070424 | 12:57:13 | Lasse L | Sämst, dåligt, bra, bättre, bäst har alla åsikter om. Men 
vad är möjligt? 
 



Nu lägger jag ett nytt bud: 
 
Söndag 6 maj klockan 13  18. 
Göran J och jag fixar rejäl förtäring efter det. 
 
Ja eller Nej? 
 
Inga kansken. Om minst ett Nej tar vi en ny runda med ett annat altenativ.  
  
 
 
>----229.94.4  6.0;  ;  ) | 81229944no68.tbcn.      
 
 
20070424 | 19:35:37 | Torbjörn | Cykla ett till sex sedan mat och hemresa nä det är 
försent så jag säger nej. Men kör gärna utan mig för det verkar vara svårt det här.  
  
 
 
>----36.7.38  7.0;  ; . 1.1.4322) | ___36.7.38      
 
 
20070424 | 21:10:03 | Lasse L | Bra, då vet vi att det förslaget 13  18 på söndan inte 
går. 
 
Ingen mer behöver alltså svara på det. 
Vi vill naturligtvis gärna ha med en hejare på campautrustad hoj i Åmålsbackarna. 
 
Så här är nu det förslag alla ska svara på: 
 
Söndag 6 maj klockan 11  16  
  
 
 
>----229.94.4  6.0;  ;  ) | 81229944no68.tbcn.      
 
 
20070424 | 21:31:17 | göran L | Yes söndag 11,00 thats my baby  
  
 
 
>----.144.221  6.0;  ; SV1; (R1 1.5); . 1.1.4322; . 1.0.3705) | h221n3fls305o1052.      
 
 
20070425 | 12:49:21 | Göran Johansson Åmål | Söndag kl 11 passar mig!  
  
 
 
>----.103.237 | /5.0 (;  ; svSE; rv:1.8.0.11) Gecko/20070312 /1.5.0.11 | 90227103
237no68.business.      



 
 
20070425 | 15:50:47 | Torbjörn | Japp jag kommer, sprängde hundramilavallen idag.  
  
 
 
>----36.7.38  7.0;  ; . 1.1.4322) | ___36.7.38      
 
 
20070425 | 17:52:34 | Lasse L | Vad bra. Då är söndag 6 maj, samling och start i Åmål 
kl 11.00 spikat! 
 
Värst vad du ångar på Torbjörn. 
En annan är dock nöjd med 45 mil hittills.  
  
 
 
>----229.94.4  6.0;  ;  ) | 81229944no68.tbcn.      
 
 
20070427 | 14:15:24 | Göran Johansson Åmål | :?Någon som skall till 
Göteborgsvarvet helgen därpå? Ang. samåkning och tempot den 6/5,  
  
 
 
>----.103.237 | /5.0 (;  ; svSE; rv:1.8.0.11) Gecko/20070312 /1.5.0.11 | 90227103
237no68.business.      
 
 
20070427 | 18:36:46 | göran L | Inget Göteborgsvarv men tempot hoppas jag blir 
måttligt sämst form bestämmer 
t.ex jag har varit på kalas  
  
 
 
>----.144.221  6.0;  ; SV1; (R1 1.5); . 1.1.4322; . 1.0.3705) | h221n3fls305o1052.      
 
 
20070427 | 18:58:16 | Torbjörn | Fan Göran skippa allt som stör träning, förutom jobb 
som ju ger sköna stålar till mera sportprylar, anmälningsavgifter, näringsriktig mat etc.  
  
 
 
>----36.7.38  7.0;  ; . 1.1.4322) | ___36.7.38      
 
 
20070501 | 20:33:35 | Lasse H | Staffanexpandern (SEX) är naturligtvis helt vanliga 
gummiremmar med stavhandtag (nu med kontrollrem!) för stakningsträning. En finess 
med SEX är att gummit kan fästas endera i toppen eller botten på handtaget. Det senare 
möjliggör träning av de muskler som snabbt och snärtigt skall föra stavarna framåt



uppåt i koordination med frånsparken vilket, som alla vet, är en viktig detalj vid 
dubbelstakning. Annars är jag nyligen hemkommen från en härlig vecka bland 
Mallorcas olivlundar och berg. :D  
  
 
 
>----     
 
 
20070508 | 22:44:49 | Lasse L | Jag har en undring.  
När jag cyklade med Göran J för ett tag sedan gladde jag mig åt att min hybrid rullade 
lika snabbt utför som hans fräsiga racer  (gladde mig inte lika mycket åt att jag kom lite 
efter i uppförsbackarna). 
 
När jag cyklade med Göran L i den beramade klungcyklingen i söndags (men det var 
bara vi två) stördes jag  av att när det började gå utför rullade han med sin fräsiga racer 
ifrån mig som bara den  (stördes inte alls av att jag hängde med bra i uppförsbackarrna). 
 
Kan det vara sån skillnad på cyklars rullförmåga? 
Eller har Göran L någon speciell teknik för att snabbt få rull på hojen? 
Eller kan det ha något med ekipagens tyngd att göra?  
 
Vem vet eller vill spekulera? 
 
 
Efter söndagens 113 km (1200 höjdmeter) nu uppe i drygt 68 mil.  
  
 
 
>----229.94.4  6.0;  ;  ) | 81229944no68.tbcn.      
 
 
20070509 0:19:11 | Torbjörn | Hjulen framförallt, men även däckkvalitet, mönstring, 
lufttryck etc etc.  
  
 
 
>----36.7.38  7.0;  ; . 1.1.4322) | ___36.7.38      
 
 
20070509 | 19:56:29 | göran | :?kanske också aerodynamik tighta kläder 
stort huvud som bidrar till droppform en lite mer hopvikt sittställning pga. styret kanske 
också vattenryggsäcken tar bort en del turbulens överhuvudtaget 
ser jag mer ut som en kanonkula. 
S:a 69 mil  
  
 
 
>----.144.107  6.0;  ; SV1; (R1 1.5); . 1.1.4322; . 1.0.3705) | h107n3fls305o1052.      
 



 
20070514 | 18:54:04 | göran | vill tacka Lasse H. för den uttömmande beskrivningen 
av SEX är nu lugnad över att inte ha missat något väsentligt. 
S:a 78 cykelmil:}  
  
 
 
>----.144.172  6.0;  ; SV1; (R1 1.5); . 1.1.4322; . 1.0.3705) | h172n3fls305o1052.      
 
 
20070520 | 17:06:03 | Lasse L | Trots blåst och blåst och förbannad blåst har jag nu 
passerat 100 mil. 
Nya cykelkläder samt den femte sadeln till denna hoj köpte jag på cykelcity i Gbg  för 
några dagar sedan. 
Kläderna är mycket bra, och sadeln i alla fall inte sämre än fyran.  
  
 
 
>----229.94.4  6.0;  ;  ) | 81229944no68.tbcn.      
 
 
20070520 | 19:38:11 | göran | Anders E, Råffe Och Göran presterade 7,3 mil på Ljö i 
helgen i samma förbannade blåst som Lasse L ? Det förbannade vägverket testar en ny 
fruktansvärd beläggning med stora skrovliga stenar som förhindrade cykling på varenda 
avtagsväg varför turen blev ett pendlande fram och tillbaka på huvudvägen med vinden 
med och emot. 
S:a 89,3mil Grattis Lasse L till 100milspassagen  
  
 
 
>----.0.131  7.0;  ; . 1.1.4322) | m5ppp3.leissner.se      
 
 
20070521 9:15:13 | råffe | Här hade man tänkt att det skulle lossna på allvar, men inte 
fan blev det så. 7,3 mil låter ju prima men senfästena i knäna värker och kroppen och 
psyket är i ett allmänt bedrövligt skick. Men jag har passerat 57,5 mil och det är mer än 
tre veckor kvar... Men att en just knäopererad Anders knäcker mig så komplett och 
totalt var deprimerande. Nåväl, det kan bara bli bättre. Eller sämre...?  
  
 
 
>----.68.97 ; svSE; rv:1.8.0.8)        
 
 
20070522 | 10:22:47 | råffe | :DLivet är föränderligt. Tisdagsmorgonens färd till 
jobbet innebar ett markant uppsving i mungiporna. Senfästen fungerade perfekt, åktiden 
den bästa hittills och utan nämnvärt ökad belastning på pumpen. På tal om den så kör 
jag med bara ca 4 bars tryck. Den kan ju ökas till 7 vad jag tror, men det är mitt lilla 
sparkapital till VR. Jag sänder härmed en tacksamhetens tanke till Anders och Göran 
som påtalade min märkliga sittställning och benföring under Ljusterömilen. Sadeln nu 



sänkt med ca 1,5 cm vilket gör att kroppen inte kränger av och an och att benen når ner 
till tramporna. Kan förklara smärtorna i senfästen. Och allmän olust under bältet. Ju. 
Om lyckan står mig bi kommer  jag att passera 60 mil på hemvägen. Det är 12 mill 
bättre än förra året motsvarande dag...  
  
 
 
>----.68.97 ; svSE; rv:1.8.0.8)        
 
 
20070524 | 11:10:56 | Lasse L | Välkommen tillbaka till forumet Råffe! 
 
Mitt lilla sparkapital inför VR är att byta till 2 mm smalare däck, inköpta men inte 
monterade än. 
 
Ännu läckrare vore förstås att få uppleva ett VR utan nämnvärd blåst. 
 
Igår var jag ute igen, och det var samma förbenade blåst då också.  
  
 
 
>----229.94.4  6.0;  ;  ) | 81229944no68.tbcn.      
 
 
20070524 | 23:13:29 | göran | man kan anmäla sig till Siljan Runt på morgonen innan 
start! En perfekt genemomkörare på16 eller 8? mil 2 veckor before the event min chans 
till deltagande är ca 50 100% bestäms efter helgen. Tyvärr har brorsan rapporterat 
ryggbesvär av en dignitet som kan förhindra deltagande i The Event of The Year har 
föreslagit att Anders E med sin grundkunnighet i cykelstyrka räddar hans ära genom att 
ställa upp för att visa att vissa sjuksköterskor har fel om rehabilitering eftr knäop. 
Pga födelsedagsfirande av Staffan L:s fru Jill på Häringe slott blir det begränsad cykling 
i helgen vägde mig i morse inte ens min kropp står pall för cykelträning 82,9 kg allt 
annat oförändrat  
  
 
 
>----.144.78  7.0;  ; (R1 1.5); . 1.1.4322; . 1.0.3705; . 2.0.50727; .2) | 
h78n3fls305o1052.      
 
 
20070527 | 17:40:48 | göran | Tänker cykla Siljan runt om det inte blir rejält skitväder 
känner till att Torbjörn är med Staffan L ställer också upp cyklade 104 km idag S:a 97,7 
mil  
  
 
 
>----.144.78  7.0;  ; (R1 1.5); . 1.1.4322; . 1.0.3705; . 2.0.50727; .2) | 
h78n3fls305o1052.      
 
 



20070528 9:40:25 | Lasse L | Som jag tidigare anat kommer jag inte hinna med Siljan 
runt. Men lycka till alla! Och välkommen in på en fika Göran L på hemvägen, om 
färden går väster om Vänern. 
 
122 mil och nu dags för ett par vilodagar känner jag.  
  
 
 
>----229.94.4  6.0;  ;  ) | 81229944no68.tbcn.      
 
 
20070529 | 13:19:39 | råffe | :/Ingen munter läsning följer här: Just som jag kände att 
jag äntligen började få svar från lårmuskler och vador (lustigt ord!) och skulle knarra 
hem i går afton från jobbet så fanns inte längre något medium att få svar via. Min 
Peugeot var putz weg! Endast en avklippt kabel vittnade om den händelse som hade 
skett i lönn mitt på blanka vardan. 
Vad göra nu? Har Bertil ngt på lager som passar just en sådan kropp som min? Har 
Göran tel.nr till bemälde man?  
Eller slipper jag helt simpelt undan VR?  
  
 
 
>----.68.97 ; svSE; rv:1.8.0.8)        
 
 
20070529 | 22:19:35 | Göran | Råffe du slipper inte!Stockholm måste ha en 
representent! 
Bertil kan ha en hoj, du,kan låna Jannes, 
du kan låna Rikards,du kan låna Anders,Min första hoj som blev krockad ägs nu av 
Staffan du kanske kan låna den 
listan kan bli längre din stulna hoj finns väl redan att köpa på "Blocket" 
Låna en hoj över helgen så finns säkert ett nytt arrengemang färdigt till nästa helg:!  
  
 
 
>----.144.78  7.0;  ; (R1 1.5); . 1.1.4322; . 1.0.3705; . 2.0.50727; .2) | 
h78n3fls305o1052.      
 
 
20070529 | 23:10:34 | Lasse L | Tragiskt. Den stölden drabbade fel person. Jag skulle 
inte bli så väldigt lessen, snarare tvärt om, om min cykel blev stulen. 
Men så har jag ju heller ingen fin Peugot.  
  
 
 
>----229.94.4  6.0;  ;  ) | 81229944no68.tbcn.      
 
 
20070530 9:05:44 | råffe | Nej jag inser att det inte är läge att ge upp nu, det vore ju 
bara en triumf för tjyvsamhället. Redan idag ska jag hämta Rikards punkade knarr i 



Hjorthagen, den gossen ska ju inte köra VR i år, han satsar på Dalslands kanotmaraton, 
55 km skön utmaning. Kanske nåt att fundra på till nästa år. 
Nåväl, det ser ut som om vi ses i Motala, och kanske någonstans längs vägendärefter. I 
topptrim räknar jag inte med att hinna hamna, men med bra draghjälp av danskar och 
västsvenskar kan det gå vägen.  
  
 
 
>----.68.97 ; svSE; rv:1.8.0.8)        
 
 
20070601 0:17:01 | Lasse L | I kväll var det dags för cykelvård: Tvättning, smörjning 
och byte till nya smala däcken. Men vad fick jag se när jag ställt hojen uppåner? Jo, 
nedre bakgaffeln (heter det så) håller på att gå av! Ett 50örings stort hål har uppståt på 
ena sidan, nära vevpartiet, och minsta kejekransen har rispat i lite, så ramen är redan 
skev. Törs inte cykla en meter till på den i hastigheter över 10 km/h. Vilket skulle ge 30 
timmar runt Vättern vilket är  för mycket. Fint att "få" byta cykel? Jo, men nä, inte nu så 
nära VR. Nödlösningen kan bli att låna Torbjörns gamla hybrid, men kanske ska jag 
försöka köpa en racer, om tiden medger. Men först till cykelaffärn i morronbitti och 
klaga. Inte ska en ram paja redan efter 366 mil!  
  
 
 
>----229.94.4  6.0;  ;  ) | 81229944no68.tbcn.      
 
 
20070603 | 19:26:42 | göran | Jag vet ju redan att Lasse L beställt en ny racern jag vet 
också att Staffan lånat ut en cykel till Råffe från sitt racerstall deras träningsmöjligheter 
verkar säkrade och starten i VR verkar närmast självklar. 
Siljan runt gick av stapeln i helgen fantastiskt väder sol på morgonen närmast vindstilla 
lite vind på slutet Staffan Torbjörn Göran Och Toivo hade turen att kunna vara med vi 
kom i mål i nämnd ordnig 
dom första två på ca 5tim 40 min Staffan hade 32km/h som snitt! och Torbjörn var 
alltså också uppe liknande hastighet. De senare nämda hade nästan 27km/h i snitt och 
kom i mål efyter ca 6tim 30 min Toivo hade krampbesvär men hade väl annars rullat in 
10 min före övertecknad. 
Staffan hade ordnat perfekt logi på Gesundabergets vandrarhem 2 nätter så vi kunde 
duscha på rummet efteråt men sen stack vi hem och utnyttjade inte sista natten. 
Vilken kanonupplevelse rekommenderas!  
  
 
 
>----.144.78  7.0;  ; (R1 1.5); . 1.1.4322; . 1.0.3705; . 2.0.50727; .2) | 
h78n3fls305o1052.      
 
 
20070603 | 21:42:35 | Lasse L |  Fredag 51 min spinningcykel (lite träninsgvärk 
morronen efter) 
 Lördag 28 km på MTB med traktordäck, 10 km var grusväg. Snitt 22,8 km/h 
 Söndag 27 km på MTB med traktordäck, 4 km var grusväg. Snitt 24,2 km/h. 



 
Helt underbara växlar (Alivio) på denna 1012 år gamla rosthög som står ute året runt. 
Klick klick med kirurgisk precision. 
 
Grattis ni vindsnabba Siljancyklare!  
  
 
 
>----229.94.4  6.0;  ;  ) | 81229944no68.tbcn.      
 
 
20070608 | 22:22:22 | Lasse L | Idag fredag kom äntligen racern. En liten premiärtur 
på 32 km gick lätt och fint. Med undantag för växlarna (Sh 105) som trasslade en hel 
del. 
139 mil  
  
 
 
>----229.94.4  6.0;  ;  ) | 81229944no68.tbcn.      
 
 
20070609 | 21:20:07 | göran | Shimano 105 är kanonväxlar ska löpa sekundsnabbt kör 
förbi Säffle för justering Staffan lånade ut en hoj till Råffe som överlämnades i 
Vallentuna i onsdags körde 82 km uppdelat på 2ggr på Ljusterö S.a ca 130 mil börjar 
kännas lite bättre Siljan Runt gjorde gott!  
  
 
 
>----.144.78  7.0;  ; (R1 1.5); . 1.1.4322; . 1.0.3705; . 2.0.50727; .2) | 
h78n3fls305o1052.      
 
 
20070612 | 14:28:40 | råffe | Ja inte funkar det direkt som tändvätska och pep talk när 
ni öser era mil över en annan som just passerat 90, mil alltså. 
Har testat mina två låneknarrar och lutar åt den ena, den andra får vara. Jag vet inte om 
min stulna racer var så möcke bättre men inte känner jag någon toppform ens när jag 
trampar den ena, ännu värre med den andra. Jag kommer till start, vi ses vid pass 16. 
Hörs på mobilerna. Mitt nr är 0705332301 om ni vill berätta att ni trampat ytterligare 
100 mil.:/  
  
 
 
>----.68.97 ; svSE; rv:1.8.0.8)        
 
 
20070612 | 18:48:01 | Lasse L | Men oj vad du trampat på på slutet Råffe. 
Jag trampar ganska lycklig på min nya racer. Idag blev det bästa snittiden ever, så visst 
är den snabbare än den gamla hybriden. Och kanske är jag i rätt hyfsad form också. 
 



Och det bästa av allt, sedan nya sadeln och sedan nya cykelbyxor, och allt detta på nya 
hojen: Rumpan tiger still! 
 
Men jag saknar de tre lägsta växlarna som inte finns på denna cykel men fanns på den 
gamla. Blir allt lite mjölksyra i en del uppförsbackar nu.  
  
 
 
>----229.94.4  6.0;  ;  ) | 81229944no68.tbcn.      
 
 
20070612 | 22:47:15 | göran | märker på ökad vikt att formen förbättras kör sista lätta 4 
milen imorgon om det inte regnar två nya däck ny kedja nya kuggkransar bak nya 
batterier i belysning 
nya cykelbrallor ala Torbjörn täcker knäna 
har även anammat Torbjörns ide om en liten väska på styret där man kan plocka godis 
under färd S:a drygt 130 mil om morgondagen tillåter hojning.På plats ca 16,00  
  
 
 
>----.144.117  7.0;  ; (R1 1.5); . 1.1.4322; . 1.0.3705; . 2.0.50727; .2) | 
h117n3fls305o1052.      
 
 
20070613 9:34:26 | Göran Johansson Åmål | Körde 1 timma med växlande 
enbenstramp igår som sista plågande av kroppen, kör ca 3mil lugnt och stilla i kväll så 
får vi se hur det går.  
  
 
 
>----.103.237 | /5.0 (;  ; svSE; rv:1.8.0.11) /20070312 /1.5.0.11 | 90227103237
no68.business.      
 
 
20070617 | 21:10:48 | Lasse H | Grattis alla pedalryttare! Man kan gissa att ni hade en 
gräslig motvind på västsidan? Ser fram emot rapporter o analyser på forumet.  
  
 
 
>----     
 
 
20070618 9:41:07 | Lasse L | Tack Staffan för mejl om placering i VR!  Gick nu själv 
in på Raymonds sida, http://raymond.bergmark.googlepages.com för att se övrigas 
placeringar. Går dock inte just nu pga överbelastning. 
 
Precis som du anar Lasse H så var det minst sagt blåsigt de sista 1012 milen. 
Men jag är mycket nöjd med min insats, förbättrade mig sedan förra (och första) gången 
med 2Â½ timme. Det uppskattar jag bestod av bättre depådisciplin (1 timma), bättre 
cykel (45 min), mer träning (45 minuter). 



 
Och nu har jag anmält mig till Vansbrosimningen.  
  
 
 
>----229.94.4  6.0;  ;  ) | 81229944no68.tbcn.      
 
 
20070619 | 19:36:34 | Göran Johansson | :BVek ned mig. Efter att ha väntat till 7.30 i 
Jönköping på nytt däck och slang så startade en furiös jakt på Lasse, Göran och Roffe i 
ett rasande tempo. De hade ett gott försprång! Efter ett antal timmar och mil så gick jag 
inte in i väggen utan den föll över mig så då var Vätternrundan slut men det gick fort så 
länge det varade. Sänder en tacksam tanke till Varbergs cykelklubb för hjälp med 
farthållningen!  
  
 
 
>----.103.119 | /5.0 (;  ; svSE; rv:1.8.0.12) /20070508 /1.5.0.12 | 90227103119
no68.business.      
 
 
20070619 | 21:55:08 | göran | Göran J:tragiskt med punkan och punkan igen kändes 
hårt att lämna dig åt ditt öde som vi som väl var inte visste något om. 
Det har dykt upp en del eftertankar i vissa kretsar bl.a från Karlskogahållet ett ägg har 
kläckts med en ny ide. 
Alla som är intresserade av iden startar i en grupp där alla har likadana tröjor 
och en ambition att i lugn och ro återigen avnjuta VR och inte i blind 
prestationsgalenskap hoppa över njutningar som korv i Jömköping lunch i Hjo. Alltså 
hålla ihop gruppen hela vägen sikta på 12 13 timmar. 
Synpunkter? 
Tänkt starttid 20.0022.00  
  
 
 
>----.144.117  7.0;  ; (R1 1.5); . 1.1.4322; . 1.0.3705; . 2.0.50727; .2) | 
h117n3fls305o1052.      
 
 
20070620 9:32:06 | råffe | Hade tagit ett benhårt beslut att aldrig mer plåga mig runt 
vattensamlingen men två saker har fått mig att vackla, dels attcykelbertil har nya 
bianchisar till salu, dels idÃ©n med riktig lagkörning. Jag tänder på karlskogaidÃ©n!  
  
 
 
>----.68.97 ; svSE; rv:1.8.0.8)        
 
 
20070620 | 23:06:41 | göran | JaJaJa fler reaktioner!  
  
 



 
>----.144.117  7.0;  ; (R1 1.5); . 1.1.4322; . 1.0.3705; . 2.0.50727; .2) | 
h117n3fls305o1052.      
 
 
20070621 0:16:52 | Lasse L | Tare lite lugnt och käka korv mm och cykla runt på 12
13 timmar? Jo du Göran L, det blir allt en utmaning för oss i juniorklassen. Men visst 
låter det trevligt. Vad ska vi ha för färg på tröjorna? 
 
Göran J, förstår att du knäckte dig om du försökte komma ikapp oss! Du låg ca 2Â½ 
timma efter när du kom igång igen, och skulle behövt hålla ca 36 km/h under de sista 
1819 milen. Så det var väl den farten du höll då, så länge det gick. 
Men tredje gången gillt nästa år får du säga! 
 
Ikväll blev de nypremiär på hojen efter VR. 41 km med ett nytt PB i snitthastighet, + 
1,5 km/h, så här går man från klarhet till klarhet.  
  
 
 
>----229.94.4  6.0;  ;  ) | 81229944no68.tbcn.      
 
 
20070621 | 16:35:05 | Torbjörn | Är inte nöjd med min runda, något stämmde inte och 
sedan jag gick i mål har jag kännt mig trött och hängig. Visst jag startar gärna så tidigt 
som möjligt i en grupp med den uttalade ambitionen att hålla ihop. Och jag lovar att 
göra vad jag kan för att hålla farten uppe med sikte på en för gruppen hyfsad tid. Jag ser 
inte tolv timmar och korv som en omöjlighet. Anmäld till LL.  
  
 
 
>----36.7.38  7.0;  ; . 1.1.4322) | ___36.7.38      
 
 
20070623 | 13:01:14 | Göran Johansson | Låter trevligt med ny gruppresa.Skall vi 
försöka få teamkläder sponsrade av Fonus till nästa år? 
Jo Lasse, vi låg på 35km/timma så länge det varade  
  
 
 
>----.103.119 | /5.0 (;  ; svSE; rv:1.8.0.12) /20070508 /1.5.0.12 | 90227103119
no68.business.      
 
 
20070624 | 17:28:52 | Lasse L | "Lag tolv timmar och korv". Så ska det förståss stå på 
våra tröjor!  
 
Avstår från träning idag efter att ha läst en skrämmande artikel i DN söndag om träning 
efter dagar med alkohol.  
  
 



 
>----229.94.4  6.0;  ;  ) | 81229944no68.tbcn.      
 
 
20070625 0:05:13 | lance | Tack för fina dagar på VR. Den var absolut det djävligaste 
jag gjort! Kramp efter 60 km , så ni kan tänka er resten... Men nästa år är jag tränad. 
Synd på punkan Göran. 2008 har jag en student, så det blir wo för mig. Istället vill jag 
börja "Runt Sveriges största sjöar" projekt o ta tex Siljan o Hjälmaren nästa år samt 
Oxtrampet/Kinnekulle. Sällskap? 
Ha det gott 
Lance 84.217.199.223  6.0;  ;  ) | 84217199223.tn.glocalnet.net      
 
 
20070626 | 21:10:14 | göran l | finns alltså ett intresse för gruppidÃ©n 
antar att det är likadana tröjor som lockar mest jag tycker dom ska vara i ett blankt tyg 
helst lila vad tycker ni efter ett snack med Staffan vill jag puffa lite för 12 timmar med 
lunch på stadshotell Saknar synpunkter från brorsan e de nån mer som inte har 
kommenterat  
  
 
 
>----.144.105  7.0;  ; (R1 1.5); . 1.1.4322; . 1.0.3705; . 2.0.50727; .2) | 
h105n3fls305o1052.      
 
 
20070627 0:45:42 | Lasse L | Starta tidigt, cykla på 12 timmar och luncha på ett 
stadshotell. Får väl bli i Vadstena då, efter att vi passerat målet i Motala, eller hur är det 
tänkt? 
 
Premiärsim i våtdräkt idag, 1400 m i sjön Kalven. Blev ordentligt nerkyld, men utan 
våtdräkten hade det ju inte gått alls.  
  
 
 
>----229.94.4  6.0;  ;  ) | 81229944no68.tbcn.      
 
 
20070627 9:37:12 | Göran Johansson Åmål | 12 timmar samt sedan Stadshotell låter 
som en utmärkt idee. Meny bestående av SOS samt biff med lök borde vara rätt.:)  
  
 
 
>----.103.237 | /5.0 (;  ; svSE; rv:1.8.1.4) /20070515 /2.0.0.4 | 90227103237
no68.business.      
 
 
20070629 | 19:40:08 | göran | tackar för enormt intresse men fokus riktas  nu på tröjan 
själva basen för gruppbeteende hur blank och vilken färg? 
Gärna fler förslag på text tycker vi undviker det självklara "gubbe" kanske även "korv" 
kan bli tvetydigt.  



  
 
 
>----.144.105  7.0;  ; (R1 1.5); . 1.1.4322; . 1.0.3705; . 2.0.50727; .2) | 
h105n3fls305o1052.      
 
 
20070629 | 23:38:27 | Lasse L | Jag tycker tröjorna ska vara täckta av 
lysdiodspaljetter, som kan skifta färg. Vilket styrs av ett mikrochips i din hjälm Göran 
L. Med ren tankekraft kan du då få hela laget att växla från grönt till blått och till 
rubinrött.  
  
 
 
>----229.94.4  6.0;  ;  ) | 81229944no68.tbcn.      
 
 
20070702 | 15:40:32 | Göran Johansson Åmål | Vit tröja med röd text på ryggen:"Giro 
de Vättern" Visar de andra var skåpet skall stå.  
  
 
 
>----.103.237 | /5.0 (;  ; svSE; rv:1.8.1.4) /20070515 /2.0.0.4 | 90227103237
no68.business.      
 
 
20070705 | 20:51:30 | Lasse L | Yippeee! 
Nu har vattentemperaturen  Vansbro stigit till +18,1 Â°C!  
  
 
 
>----229.94.4  6.0;  ;  ) | 81229944no68.tbcn.      
 
 
20070707 0:06:22 | göran | ser fram mot rapporter från Vansbrosimmarna antagligen 
de enda frivilliga badarna imorgon 
Simma lungt!  
  
 
 
>----.144.105  7.0;  ; (R1 1.5); . 1.1.4322; . 1.0.3705; . 2.0.50727; .2) | 
h105n3fls305o1052.      
 
 
20070708 | 17:41:51 | göran | Grattis Lance,Lasse, Staffan för framgång i 
Vansbrosimningen vi uppmärksammar särskilt Staffan som erövrade "Älvarnas Blå 
Band". 
Har tjackat en ny jonne.  
  
 



 
>----.144.105  7.0;  ; (R1 1.5); . 1.1.4322; . 1.0.3705; . 2.0.50727; .2) | 
h105n3fls305o1052.      
 
 
20070708 | 22:15:59 | Lasse L | Tackar för grattis! 
 
Kul att klä på sig efter duschen i hällande ösregn under paraplyet, tog ett tag att få på sig 
skjortan med en hand. 
 
Gott med pyttipanna erfteråt. 
 
Gick rätt bra att simma också. Var nog mindre nerkyld efteråt än efter mina 
träningsturer i Vänern. 
 
Är nu anmäld till LL.  
  
 
 
>----229.94.4  6.0;  ;  ) | 81229944no68.tbcn.      
 
 
20070712 6:40:28 | Torbjörn | Göran, köpt ny cykel. Ja men vaddå? Märke, modell, 
material, utrustning etc. etc. Tröjfärg? "Snyggt men inte pråligt" lär ju fan ha sagt då 
han målade svansen (grön). Låt det bli vägledande och tänk på att ljusa kulörer kan vara 
avslöjande.  
  
 
 
>----36.7.38  7.0;  ; . 1.1.4322) | ___36.7.38      
 
 
20070716 | 22:30:30 | Lasse L | Några av svaren på dina frågor Torbjörn finns under 
den nya avdelningen "Våra sportprylar" som nås från HBHs startsida.  
  
 
 
>----229.94.4  6.0;  ;  ) | 81229944no68.tbcn.      
 
 
20070718 | 17:43:11 | göran  l | Tack Lasse L för den nya rubriken grattis Lasse H till 
vacker snabb och färdigbyggd kajak. Grattis Lasse till skor som med självklarhet 
kommer att bära dig över mållinjen i LL och Torbjörn får ju här den info han behöver 
om min hoj  
  
 
 
>----.0.139  7.0;  ; . 1.1.4322) | m5ppp11.leissner.se      
 
 



20070802 | 20:39:29 | Lasse H | Har äntligen kommit igång så smått med att jogga 
men det är tungt och går sakta. Känner mej som en 80åring men med hopp om att det 
blir bättre när jag får några mil till i benen. Har varit ute en tur till i kajaken och till 
skillnad från premiären höll jag mej på rätt köl hela tiden. Ute med flugspöt i går kvälls. 
Två regnbågar på dryga kilot samt en knappt lovlig gädda(!). Alla tagna på streamer och 
sjunklina. Nu inne på andra semesterveckan och börjar komma ned lite i varv. 8)  
  
 
 
>----237.218.188  6.0;  ;  ) | 81237218188no133.tbcn.      
 
 
20070808 | 23:07:05 | Lasse L | Även en annan har kommit igång med joggandet. 
Sakta och försiktigt. Ett par vilodagar mellan varje tillfälle, och stegvis, måttlig ökning 
av löppassens längd. I kväll blev det 11 km vilket alltså är det längsta jag kutat hittills. 
Ryggen smågnäller lite, annars går det någorlunda bra. 
 
Några regnbågar har jag inte dragit upp. Men i måndags ute på en ö utanför Åmål såg 
jag vid pass ett tusen skarvar på en gång. De flög i några grupper med korta luckor 
emellan från nordost. Undrar om det var Vänerns alla skarvar, och vad som var 
meningen med färden. Kanske de tömt Vänern på mat nu och sa tack för fisken innan de 
drog till havs? Såsom delfinerna innan de lämnade jorden i "Liftarens guide till 
galaxen".  
  
 
 
>----229.94.4  6.0;  ; SV1) | 81229944no68.tbcn.      
 
 
20070810 | 23:06:47 | göran l | har kutat 3ggr i veckan under semestern aldrig mer än 
10 km vänster fots inre fotknöl svullnar efteråt men kanske lite mindre  alltefter har inte 
vågat prova något långpass ännu man får vara försiktig med den gamla kroppen. 
Till dom som ska cykla VR måste jag rikta en vädjan om konsensus om starttid lyckas 
detta kan jag anmäla ett gäng igen, förstår dock att skidåkning ligger närmast i 
planeringen efter LL.  
  
 
 
>----227.250.159  7.0;  ; (R1 1.5); . 1.1.4322; . 1.0.3705; . 2.0.50727; .2)      
 
 
20070813 | 18:50:35 | Torbjörn | Sut på semester och åter tillgång till dator nät å det 
hela. Ska vi köra "lagtempo" skall vi starta så tidigt som det bara går, absolut inte efter 
20:30. Cykeltours och SCF Motion anordnar en träningsresa till Italien 514/10 om det 
skulle vara något som kan locka herrarna, själv har jag gjort en itresseanmälan (krävs 
min 30 deltagare). Löpträningen funkar bra kör minst tre ggr/vecka fördelat på intervall 
och distans ibland får distansen mera karaktär av fartlek. Har oxå hållit igång cyklandet 
om än på en lägre nivå än före VR. Må väl och träna förståndigt.  
  
 



 
>----36.7.38  7.0;  ; . 1.1.4322) | ___36.7.38      
 
 
20070815 | 22:00:39 | Lasse L | Varför måste man starta tidigt om "lagtempo"? Inte 
för jag har nåt emot´et, men en undrar ju. 
Undrar även om skillnaden mellan intervall och fartlek. 
Cykelsemester i oktober låter kul  men det kommer jag inte att ha tid med.  
Men jag kan låta bli att lägga HBH just då.  
  
 
 
>----229.94.4  6.0;  ;  ) | 81229944no68.tbcn.      
 
 
20070816 | 18:58:22 | Torbjörn | Bortsett från nyhetsbehaget i att få mörkerköra på 
västsidan torde det vara lättare att hålla ihop gruppen om den första hetsiga trejedelen 
företas i dags/kvällsljus. En tidig start ger en överhuvudtaget lugnare färd ner till J
köping, säger en här i byn boende veteran (42 rundor). Fartlek intervall? Intervall är för 
mig sträcka (alltid samma backe) då jag presterar max, på krönet inte orka ett steg till, 
tid 3:1525, fartlek, jag ligger på distantempo, höjer farten en minut två tre fyra till den 
kurvan backen förgreningen vad du vill för att sedan återgå till distanstempo. Resan blir 
av  men får jag semester det är frågan just nu.  
  
 
 
>----36.7.38  7.0;  ; . 1.1.4322) | ___36.7.38      
 
 
20070816 | 21:07:28 | Torbjörn | En sak till. Tidig start=tidig målgång sover bättre 
under förmiddagen mera utvilad, dricker mera öl och äter större biff.  
  
 
 
>----36.7.38  7.0;  ; . 1.1.4322) | ___36.7.38      
 
 
20070817 | 11:12:40 | Lasse L | Sova verkar onödigt men i övrig köper jag konceptet 
som man säger. Mer tid att kolla på andras målgångar kan också vara skoj. 
 
En nyfiken fråga är hur långt du kutar Torbjörn när du kör intervall resp distanspass. 
 
Men nu ska jag berätta att jag inte fått tillbaks min gamla Scotthybrid med ny ram som 
jag blivit utlovad. Nehej då. Jag fick en helt ny cykel! "Såna är dom på Scott" säger de i 
cykelaffärn, "aldrig några problem med dom".  
  
 
 
>----229.94.4  6.0;  ;  ) | 81229944no68.tbcn.      
 



 
20070817 | 18:34:35 | Torbjörn | Jag blir dum om jag inte får sova. Intervaller på 
"platten" en km, backen jag brukar springa i vet jag inte hur lång den kan vara 
uppskattningsvis 500700m, kort distans (med fl) 10km, lång 15km. Försökte mig på 
20km förra helgen men den kvalmiga värmen fick mig att siga av efter 15km. Ska 
försöka mig på 30 under veckan som kommer, ger trygghet att ha sprungit så långt en 
gång före LL. Det sket sig med Italien fick inte ledigt, men fick löfte om ledigt till 
Påskresan. Inför HBH Lasse  så jobbar jag följande helger oktnov v:41, v:45 och har 
ännu inget annat inbokat.  
  
 
 
>----36.7.38  7.0;  ; . 1.1.4322) | ___36.7.38      
 
 
20070818 | 17:40:38 | Lasse L | Menar du Torbjörn att ett intervallpass bara är någon 
km. Verkar lite att klä om och duscha bara för en sådan sak. Men det är kanske nyttigt? 
 
Förra helgen gick det ju inte att springa, dvs jag gjorde det på lördagen men det var 
extremt tungt, Lasse H intygade f.ö. samma. 
 
Tack för exemplariskt tidig uppgift av omöjliga HBHhelger.  
  
 
 
>----229.94.4  6.0;  ;  ) | 81229944no68.tbcn.      
 
 
20070819 8:18:09 | Torbjörn | Nej intervallerna upprepas fem gånger alltså 5x3:20 
(backe) 5x4:45 (platt) däremellan 45min lättjogg, återhämtning. Passet inleds med en 
uppvärmningsjogg och avslutas med en nedvarvningsdito om sammanlagt ca: 5km. 
Total tidsåtgång bortåt en timme. Lägg därtill tid för cykeltransport tur o retur, nog kan 
väl detta vara värt en dusch?  
  
 
 
>----36.7.38  7.0;  ; . 1.1.4322) | ___36.7.38      
 
 
20070819 | 20:51:40 | göran l | Herregud Torbjörn vilken seriös satsning! 
Har just avverkat 15 km i nära gångtempo och funnit att högerdojan fungerar tänker nu 
lubba ett längre pass 1g/v men i övrigt lufsa på som vanligt får vi alltså se Torbjörn 
under 3 timmar?  
  
 
 
>----227.250.159  7.0;  ; (R1 1.5); . 1.1.4322; . 1.0.3705; . 2.0.50727; .2)      
 
 



20070819 | 23:25:52 | göran l | att högerdojan funkade är implicit men vänsterdojan 
funkade åckså fattar inte varför jag explcit nämnde högerdojan kan jag ha haft nån 
undermedveten oro för den foten?  
  
 
 
>----227.250.159  7.0;  ; (R1 1.5); . 1.1.4322; . 1.0.3705; . 2.0.50727; .2)      
 
 
20070822 | 10:14:35 | råffe | ni bara snackar om LL och fötter. Tänker ni aldrig glid 
och öppna vidder? 
Jag har haft kontakt med Per Halfvars och bokat åtta platser i gula huset och friggan 
natten före och efter VL. (Dessutom prellat 5 platser vid ÖS.) 
Jag vet att Åke, Rikard, moi self, Göran vill befolka Halfvars inrättning. Vilka fler? 
Staffan? Lasse L? Lasse H?  
Halfvars har höjt priset rejält till 450 spänn natten men jag är beredd att pynta det med 
tanke på bra belägenhet.  
Jag har planer på att köra en sträcka i Stefettvasan på fredan för att plana ut. Det är ett 
jobbarlag som absolut vill ha med en EvertsbergOxbergåkare. Jag kvartar sålunda 
även natten fredalördag hos Halfvars. Det är ju en möjlighet även för andra av er. 
Anmäl intresse ÖS och VL. Kan göras på detta eminenta diskussionsforum.  
  
 
 
>----.68.97 ; svSE; rv:1.8.0.8)        
 
 
20070822 | 19:42:54 | staffan | Bor gärna hos Halfvar natten före o efter VL  
  
 
 
>----28.253.236  6.0;  ;  ) | 90228253236no13.tbcn.      
 
 
20070822 | 21:11:37 | göran | Fast redan nämnd konfirmerar jag mitt intresse av att bo 
hos Halfvarsgrabben 
till att börja med natten före och efter VL.Gjorde faktiskt ren vallaväskan häromdan 
som stått och läckt en rejäl fläck klister på golvet i förrådet. 
Men nu gäller det att komma i skick till LL nog fan svullnade vänsterdojan lite idag 
efter 12 km.  
  
 
 
>----227.250.159  7.0;  ; (R1 1.5); . 1.1.4322; . 1.0.3705; . 2.0.50727; .2)      
 
 
20070822 | 21:23:47 | göran | Tjena 
Först så glömde jag Torbjörn eller hade inte hans adress men jag kommer att fråga 
samma sak på forumet 



Vilket intresse finns för att bilda en grupp i VR som satsar på att köra på ca 12 timmar 
och i lugn och ro ligga i lä mest hela vägen behövs väl minst 67 man gärna i 
självlysande hjälmar för att hålla reda på varann undernatten den store Torbjörn har före 
slagit mycket tidig start för att möta mörkret på västra sidan. 
Hör av er snart tidig start kräver tidig anmälan 
Göran  
  
 
 
>----227.250.159  7.0;  ; (R1 1.5); . 1.1.4322; . 1.0.3705; . 2.0.50727; .2)      
 
 
20070823 | 20:52:31 | Lasse H | Ja tack! Kvartar gärna med er hos Halvfars natten före 
och efter VL. Lite sugen på VR men jag behöver fundera lite till.  
  
 
 
>----237.218.188  6.0;  ;  ) | 81237218188no133.tbcn.      
 
 
20070824 | 10:14:05 | Lasse L | SVAR till Råffe: Tack, jo jag är med och kvartar före 
och efter VL i Halfvars Lompersgården. 
 
SVAR till Göran: Tack, jo jag är  liksom övriga som hittills svarat dig via mejl  med 
på en tidig lagtempokörning runt Vättern. Och instämmer med Råffe i att om det går att 
klara gruppresan under 12 timmar vore det nåt!  
 
Råffe, har du köpt en ny Bianchi? 
 
Inför LL kan jag rapportera att min successiva höjning av träningspassens längd nu nått 
upp till 14 km (mellan "lång"löpningarna kortare pass på 58 km, men intervallslit Ã  la 
Torbjörn avstår jag från)  
  
 
 
>----229.94.4  6.0;  ;  ) | 81229944no68.tbcn.      
 
 
20070824 | 13:35:55 | råffe | Nu är det två platser kvar till VL hos Halfvars. Jag går 
och undrar om jag missuppfattade honom vad gäller priset, jag tänker i alla fall 
förhandla om ett lägre pris, rimligt kan vara 300 kr per natt, inte mer. Vi ska ju inte 
köpa kåken. Men det ger sig och löser sig säkert till det bästa. 
Nåväl, svar till Lasse L och till övriga som kan ha blivit nyfikna: Jag har köpt en 
Bianchi av CykelBertil. Inget lyxåk, man får trampa på. Men en aning bättre än min 
gamla stulna (för att undvika missförstånd: den som nån jävel stal av mig, jag hade köpt 
den för ärligen förtjänta och egna pengar). Och klart bättre än Rikards som jag lånte till 
årets VR. Kan göra några minuter i slutändan. Och på tal om det:med en riktigt skön 
sadel, dock i en ljusgrön pastellfärg som man får vara rädd om).  
  
 



 
>----.68.97 ; svSE; rv:1.8.0.8)        
 
 
20070826 | 23:12:48 | Torbjörn | Nä så djävla seriöst är det inte då jag hällt i mig lit 
för mycken pilsnerdricka i sommar och blivit något kilo för tung. När ni ordnat med er 
VL paulun, kanske ni kan börja tänka träningsupplägg oxå. Torsby tunneln 
rekomenderas å det varmaste.  
  
 
 
>----36.7.38  7.0;  ; . 1.1.4322) | ___36.7.38      
 
 
20070827 | 22:41:05 | göran | Intresserade  så långt såvitt jag kan bedöma: 
Göran J 
Roffe 
Janne 
Lasse L 
Torbjörn(initiativtagaren) 
Lasse H måste bestämma sig! 
Göran L 
men hur fan är det med dom stenhårda Karlskogingarna? det var ju dom som skulle dra 
gänget under 12 timmar? 
Anders E? den grabben är sluten som en mussla måste telefonera till karn för en 
viljeyttring. 
Tiden är knapp tydliga svar måste inflyta. 
Inför LL kan rapporteras ytterligare ett 15 km långpass med något svullen fotknöl och 
ca 83 kg belastning vid varje steg  
  
 
 
>----227.250.159  7.0;  ; (R1 1.5); . 1.1.4322; . 1.0.3705; . 2.0.50727; .2)  
 
 
20070902 | 20:35:23 | göran L | ytterligare ett 15km pass i lugn takt inför LL börjar 
kännas hyfsat 
Inför VR: 
Råffe 
Janne 
Lasse L 
Torbjörn 
Göran L 
Staffan 
Toivo 
är intresserade av att starta tidigt och bli anmälda av mig 
Men hur är det med Lasse H och Anders E? det står fortfarande skrivet i stjärnorna  
  
 
 



>----227.250.159  7.0;  ; (R1 1.5); . 1.1.4322; . 1.0.3705; . 2.0.50727; .2) 
  
 
20070903 | 22:22:42 | Göran L | Nu är läget såhär: 
Göran J 
Råffe 
Janne 
Lasse L 
Torbjörn 
Göran L 
Staffan L 
Toivo 
Anders  
kommer imorgon att bli anmälda till VR med den starttid som då uppstår 
Ska bli kul med en samling på vårkanten för att fintrimma klungformen  
  
 
 
>----227.250.159  7.0;  ; (R1 1.5); . 1.1.4322; . 1.0.3705; . 2.0.50727; .2)      
 
 
20070904 | 21:17:43 | göran | jag nämnde 9 pers vid namn i mitt förra inlägg samtliga 
är nu anmälda till VR och i samma ögonblick skyldiga mig 1050 spänn/man om man 
ringer mig 0520 15921/0520 75617 får man ett kontonr. som heter duga 
 har man förra årets uppgifter stämmer dom fint. 
Ser fram emot att bada i slantar  
  
 
 
>----227.250.159  7.0;  ; (R1 1.5); . 1.1.4322; . 1.0.3705; . 2.0.50727; .2)      
 
 
20070905 | 11:27:18 | råffe | tala om angelägen cyklist, redan nu kanGöran börja sitt 
badande i slantar, alldenstund moi redan nu gjort en av de större transaktionerna på 
länge. Undran: varför har priset ökat, det är väl inte så att sträckan förlängts, det ska 
isåfall Gud förbjuda. Eller Vägverket.  
  
 
 
>----.68.97 ; svSE; rv:1.8.0.8)        
 
 
20070905 | 11:45:28 | Lasse L | Kul att vi blir en så stor grupp runt Vättern nästa år. 
Men lite mängdrabatt kunde vi väl fått tycker man.  
  
 
 
>----229.94.4  6.0;  ;  ) | 81229944no68.tbcn.      
 
 



20070905 | 11:49:50 | Lasse L | Det här är till Anders, Benke, Ingvar, Lance, Lasse H 
och Peter. Samt till Göran L och Torbjörn som dock inte behöver svara. 
 
 
 
I år blir det jubileum igen: 25 år sedan 1:a HBH 
 
Från Göran och Torbjörn har jag fått tidiga besked. Tillsammans med vad som passar 
mig finns då i oktober och november sammanlagt tre helger att fråga om. 
 
Alltså: 
 
Vilka av dessa helger kan ni komma till HBH 2007: 
 
v 43 26  28 okt 
v 46 16  18 nov  
v 47 23  25 nov 
 
 
Svara per mejl eller på forumet så SNART ni har möjlighet. 
Att få ihop rätt helg är den tyngsta delen av arrangörsskapet, snabba svar undelättar 
betydligt. 
 
Blir det ingen helg som passar alla får jag köra ett varv till och fråga om alla helger i okt 
och nov. 
 
 
Lasse  
  
 
 
>----229.94.4  6.0;  ;  ) | 81229944no68.tbcn.      
 
 
20070909 | 19:54:56 | GöranL | Igår 22km i lugn takt tog faktiskt 3 timmar lite 
tveksamt från vänsterdojan men bättre sita halvtimmen. 
Vad värre var letade svamp med frugan idag såg inte en jävla svamp har aldrig lämnat 
den skogen helt tomhänt, Vill gärna ha fler reaktioner på en förväntad fin svamphöst  
  
 
 
>----.142.44  7.0;  ; (R1 1.5); . 1.1.4322; . 1.0.3705; . 2.0.50727; .2) | 
h44n3fls303o1052.      
 
 
20070909 | 21:42:49 | Lasse H | Slog i vä stortå förra helgen och har ont av det än. 
Känns mera som det är inne i tån och inte så mycket nageln. En spricka i nåt litet ben 
kanske. Var i Karlskoga i går kvälls och dansade gammalt och Rörospols till Dalkopa 
med bl.a Tore Härdelin i god form. Kul, svettigt och ganska mycket folk. Blev trampad 
på tån ett par gånger och det var en nära smärtgränsenupplevelse. Kutade i alla fall 20 



km idag och kände inte av tån hela tiden. Något bättre fart än Göran men inte sådär 
jättemycket. Tittade på en jätteblaffa utefter gamla 5 km:n vid Hultet som enligt ryktet 
kan vara från björn. För mej såg det mera ut som älg eller kanske häst med lindrig 
diarrÃ©.#)  
  
 
 
>----237.218.188  6.0;  ;  ) | 81237218188no133.tbcn.      
 
 
20070910 9:19:18 | Lasse L | Jätteblaffa kan vara björn. Sådan har vi sett i Hässjaberg. 
Som en väl utfluten komocka med blåbärsfärg. 
 
Nu uppe i tiodagars träningsuppehåll och förkylningen frodas än, även om det känns 
som om maximum passerats. 
 
Tycker det gick rätt hyfsat med löpningen men får nu skruva ner målsätttningen igen 
och sikta på att bara ta mig runt. 
 
Saknar nu bara svar från Lance om HBH.  
  
 
 
>----229.94.4  6.0;  ;  ) | 81229944no68.tbcn.      
 
 
20070910 | 19:18:34 | Torbjörn | Har ett oroväckande flyt i löpningen just nu, (vad kan 
jag vänta för skit som reaktion på det?) var länge sedan jag var nere på sådana miltider. 
I slutet på den här veckan ska jag betala in för VR08, känns högtidligt att redan vara 
anmäld.  
  
 
 
>----36.7.38  7.0;  ; . 1.1.4322) | ___36.7.38      
 
 
20070911 | 10:33:12 | Lasse L | Senaste nytt om tid för HBH 07: 
 
Enda kvarståeende alternativen: 
1) v 43 26  28 okt 
2) v 47 23  26 nov 
 
 
Hoppas det ska kunna bli alternativ 1). Det blir det om Anders kan ändra ett Kanske till 
ett Ja 
 
    
Vilka miltider då? Det smyger du förståss med Torbjörn. Men hoppas formen står sig!  
  
 



 
>----229.94.4  6.0;  ;  ) | 81229944no68.tbcn.      
 
 
20070912 | 20:52:51 | Torbjörn | Visst smyger jag me´t det blir skit av´et i vanlig 
ordning. Åttonde gången så jag vet jag.  
  
 
 
>----36.7.38  7.0;  ; . 1.1.4322) | ___36.7.38      
 
 
20070918 | 21:24:58 | göran | Nåå? 
Sikterpå1217km i drygt gångfart(?) imorgon pga lätt svullnad vänsterdojan efter 15 km 
i helgen sen får det fanimej bära eller brista jag ska runt Lidingön en influensa nästa 
vecka kan förhindra 
annars som vanligt ca 84 kg att släpa på 
men vid gott mod  
  
 
 
>----.142.44  7.0;  ; (R1 1.5); . 1.1.4322; . 1.0.3705; . 2.0.50727; .2) | 
h44n3fls303o1052.      
 
 
20070918 | 23:02:37 | Lasse L | Joo!  
Siktarpå 89 km i drygt gångfart(?) imorgon pga förkylningen ännu bara kanske släppt 
greppet helt. Sen får det fanimej bära eller brista jag ska runt Lidingön om inte 
förkylningen gör comeback annars som vanligt bara drygt 75 kg att ta med runt banan 
och med visst spirande mod. 
 
Vi väntar fortfarande på besked från Anders, så ännu vet man inte säkert när det blir 
HBH.  
  
 
 
>----229.94.4  6.0;  ;  ) | 81229944no68.tbcn.      
 
 
20070919 | 15:03:53 | Lasse L | Hurtbullehelgen. Nu är det bestämt. Alla kan 26  28 
oktober! 
 
Mer info kommer efterhand på webbplatsen.  
  
 
 
>----229.94.4  6.0;  ;  ) | 81229944no68.tbcn.      
 
 



20070919 | 20:26:11 | göran | HBH i oktober jag blir så glad att jag kan va me risken 
var ju stor att sviten skulle bli bruten pga svärmors 75 årsdag. 
!8km idag sista långpasset  2 kortatre pass kvar etti helgen och ett onsdan innan.Jag ska 
inte trötta er med vänsterdojans beteende men inte är det väluppfostrat:}  
  
 
 
>----.142.44  7.0;  ; (R1 1.5); . 1.1.4322; . 1.0.3705; . 2.0.50727; .2) | 
h44n3fls303o1052.      
 
 
20070919 | 21:31:01 | Lasse H | Toppen att alla hurtbullar kunde samma helg! Tog ett 
pass med backintervaller idag efter att hållit upp, på inrådan av sjukvårdsupplysningen, 
med löpningen 1,5 vecka pga krockskadade stortån. Inga problem med tån idag men 
kände av den igår när jag fick tvärbromsa på cykeln och tryckte fram foten i skon. 
Tydligen är den känslig även för lindrigt våld rakt framifrån.  
  
 
 
>----237.218.188  6.0;  ;  ) | 81237218188no133.tbcn.      
 
 
20070923 | 18:52:08 | göran L | Tog ett glas förlåt pass idag på ca 12km i lugn takt är 
frisk och planerar några terrängkilometer på onsdag sen får det va bra  är frisk och 
hoppas kunna genomföra LL på 3,30 3,45 har pga foten övergett förhoppningar om tid 
ned mot 3 timmar  
  
 
 
>----.142.44  7.0;  ; (R1 1.5); . 1.1.4322; . 1.0.3705; . 2.0.50727; .2) | 
h44n3fls303o1052.      
 
 
20070927 | 11:26:34 | råffe | Först å främst önskar jag alla LLlöpare lycka till, det blir 
inget löpande för mig detta år, kanske nästa. Har inget annat att skylla på än noll 
träning, jo jag försökte springa 8,5 kilometer i söndags, det var ingen dundersuccÃ©. 
Ont som fan i benen tre dar efterpå.  
Nu undrar jag om jag kan spika Halfvars till VL. Jag har sagt att det var ju jäkligt dyrt 
om det ska kosta 450 kr natten per person! Men han är benhård, andra bultar på 
dörren...som ju ligger nära starten... 
Alltså: Åke, Rikard, Göran, Staffan, myself vet jag är beredda att pröjsa. Men hur är det 
då med Lassarna till exempel. Bindande anmälan krävs nu! :!  
  
 
 
>----.68.97 ; svSE; rv:1.8.0.8)        
 
 
20070927 | 18:12:21 | Lasse L | Råffe: Jag är med på Halvfars trots kostnaden. 
 



Synd att du inte kommer med till LL. 
Jag ska i alla fall försöka ta mig till start. Sen får en se. Lätt kommer det inte att bli.  
  
 
 
>----229.94.4  6.0;  ;  ) | 81229944no68.tbcn.      
 
 
20070927 | 19:53:40 | Lasse H | Jag godtar också Halvfars bud. Man får i 
sammanhanget tänka på att klimatproblematiken kan göra att framtida sängplatsklipp Ã¡ 
450 kan bli mera svårfångade samt att 900 för 16 timmars rast/vila är billigt i jämförelse 
anmälningsavgiften till VL som endast räcker till drygt halva tiden och man då också 
måste slita hund.  
  
 
 
>----237.218.188  6.0;  ;  ) | 81237218188no133.tbcn.      
 
 
20070928 | 10:58:44 | råffe | Då är vi sju som lever livet i Halfvars stuga. Kanske 
någon får kvarta i friggan men där är det ju lugnt och skönt och varmt. Jag kontaktar 
guben och sköter om så att han får deg. OK?  
  
 
 
>----.68.97 ; svSE; rv:1.8.0.8)        
 
 
20070930 | 22:31:03 | Lasse L | OK Råffe, till att du bokar o betalar login till Halfvars. 
Meddela hur vi ska betala dig. 
 
OK var det också att springa LL. Inte alls så jobbigt som jag föreställt mig. Kanske kan 
bli någon mer gång.  
  
 
 
>----229.94.4  6.0;  ;  ) | 81229944no68.tbcn.      
 
 
20071001 9:50:21 | råffe | Ni fantastiska män som vet hur det känns att besegra en 
abborrbacke! Jag bugar mig i beundran! Har sett att Lasse L och H, Törbjörn och Göran 
med lätthet klarat 4timmarsgränsen. Men va fan går Staffan på för oktan? 
Gör det ont efterpå? Eller bara gott? 
Nästa år kan jag nog hetsas att vara medlöpare.  
  
 
 
>----.68.97 ; svSE; rv:1.8.0.8)        
 
 



20071001 | 19:20:37 | göran L | Lite intressant är att vi toppade åldersligan i Karlskoga 
Trollhättan Och Åmål i Kristinehamn fanns det nån seg jävel som övertrumfade  
  
 
 
>----.142.44  7.0;  ; (R1 1.5); . 1.1.4322; . 1.0.3705; . 2.0.50727; .2) | 
h44n3fls303o1052.      
 
 
20071006 0:30:35 | göran l | lite orolig för att mitt förra inlägg lett tilll lätt depresiva 
tankar  hos läsarna vill jag påpeka den positiva tolkningen! 
Numera är vi färre som kämpar mot gravitationskraftsens verkningar än är det några 
som liksom fjärilar fladdrar i tillvarons turbulenta vindstötar.  
  
 
 
>----.142.44  7.0;  ; (R1 1.5); . 1.1.4322; . 1.0.3705; . 2.0.50727; .2) | 
h44n3fls303o1052.      
 
 
20071007 | 18:41:41 | Lasse H | Helt rätt Göran. Man ska inte sälja yxan förrän man 
kastat skinnet över ån. Kan även  säga att jag i år klarade mej ovanligt bra från krämpor 
i LL. En perfekt anpassning av loppet till en klen träningsbakgrund. Hade faktiskt inga 
påtagliga krampkänningar och ovanligt lite träningsverk efteråt. Det blir allt fler gånger.  
  
 
 
>----237.218.188  6.0;  ;  ) | 81237218188no133.tbcn.      
 
 
20071008 | 22:00:15 | Lasse L | Springer ivrigt till brevlådan varje dag men än har inte 
klassikerdiplomet kommit. 
 
Cyklade på sena eftermiddan i dag, drygt 3 mil, lite blåsigt väder och ganska 
genomkyld blev jag eftersom solen hade lurat mig tro att det inte behövdes så mycket 
kläder. 
 
Men härligt var det ändå. Jajjamän!  
  
 
 
>----229.94.4  6.0;  ;  ) | 81229944no68.tbcn.      
 
 
20071008 | 22:12:43 | Lasse L | Nu ska vi också gratta Göran Ohansson, (som han så 
lurigt kallade sig i resultatlistan) till en fin insats i Berlin Marathon! 
 
Se honom gå i mål på  
http://www.realberlinmarathon.com/events/berlin_marathon/2007/ 
 



Klicka först Live resulats, sök sedan fram honom och klicka där på länken för 
målgångsvideo intill namnet.  
  
 
 
>----229.94.4  6.0;  ;  ) | 81229944no68.tbcn.      
 
 
20071012 | 18:32:04 | staffan | Kör Råffe VL under 6 h kanske vi också skulle ta en 
promenad till Paris. Förslagsvis nästa höst.  
  
 
 
>----.36.165  6.0;  ;  ) | 9022736165no13.tbcn.      
 
 
20071015 | 15:30:44 | råffe | Den dag, eller dan efter, som jag kör VL under 6 timmar 
så tar jag mig till Paris simmandes hela vägen från Mora! 
Har någon något tidsmål för VL? I gott före vill jag under 7 timmar, men är hyfsat nöjd 
med under 7:20 (som är mitt bästa VL hittills. Dock har säsongen börjat trassligt. Ingen 
träning de senaste tio dagarna pga nått sattyg som satt sig i huvet, jag trodde det var den 
minst ömtåliga delen. Idag har skiten satt sig på stämbanden, det är märkligt att vara tyst 
en hel dag...Jag skickar snart ut mitt bankkontonummer vars konto behöver fyllas på. 8
0  
  
 
 
>----.68.97 ; svSE; rv:1.8.0.8)        
 
 
20071015 | 23:13:33 | Lasse L | Kolla nu HBHs startsida, om ni inte kom in den 
vägen. Grundligt uppdaterad idag.  
  
 
 
>----229.94.4  6.0;  ;  ) | 81229944no68.tbcn.      
 
 
20071016 | 21:31:16 | Lasse H | Stora hurtet ser spännande ut. Törs inte ens gissa 
upplägget. Jag tar med passare och gradskiva ifall det blir avancerad navigering. Ska 
verkligen försöka komma på nåt att köpa. Rejält ont i vaden efter långpasset i söndags 
men ormsalva och lamaullsbenvärmare har gjort underverk.  
  
 
 
>----237.218.188  6.0;  ;  ) | 81237218188no133.tbcn.      
 
 



20071017 | 19:58:24 | göranl | :)Härligt att få börja längta efter en konkret ide ser 
fantastiskt ut roligt att få möjlighet att konsumera åtminstone ett underställ eller varför 
inte riktiga skidkläder kanske dubbade joggingskor.  
  
 
 
>----.142.44  7.0;  ; . 1.1.4322; . 1.0.3705; . 2.0.50727; .2) | h44n3fls303o1052.      
 
 
20071018 | 16:04:03 | råffe | Swedbank har clearingnummer 8327 och ett konto 
000039467527 tillhörigt en man som heter som jag och är jag. Detta konto och detta jag 
tar tacksamt emot deg från VLlöpare. 900 kr per pers är logikostnad i Halfvars stuga 
före å efter själva loppet. Då får man ändå stå för biff å sprit själv. Gunåde den som nu 
kastar in berömd handduk, ety jag redan sänt smulor till HalfvarsAnders.  
  
 
 
>----.68.97 ; svSE; rv:1.8.0.8)        
 
 
20071018 | 20:42:59 | Lasse H | Måste bara få rapportera en mirakulös 
helbrägdagörelse. Jag har ett par års tid haft ont i ena axeln, särskilt i lägen när jag lyft 
armen över huvudet. Så plötsligt i lördags upptäckte jag att va fan smärtan var helt borta 
och den har inte kommit tillbaka. Humbug säger ni. 25 minuter i roddmaskin i fredags 
tror jag. Halleluja. :D  
  
 
 
>----237.218.188  6.0;  ;  ) | 81237218188no133.tbcn.      
 
 
20071018 | 21:31:23 | staffan | Är kontonumret rätt? Kan man bara stryka en nolla? 
Får bara plats med 15 siffror.  
  
 
 
>----.36.165  6.0;  ;  ) | 9022736165no13.tbcn.      
 
 
20071018 | 22:34:30 | göran l | Har gjort ett allvarligt försök att bli av med pengar för 
logi VL men lyckas inte 
trots att jag strök alla nollorna. 
Till Lasse H säger jag bara där ser du själv!  
  
 
 
>----.142.44  7.0;  ; . 1.1.4322; . 1.0.3705; . 2.0.50727; .2) | h44n3fls303o1052.      
 
 



20071019 9:30:06 | råffe | Nåt galet e de me kontonumret! Först å hittills främst ska de 
va en 9 i slutet av kliringnumret, 83279 ska de va. 
Sedan är de olika hur olika banker vill ta emot olika antal nollor före själva 
kontonumret, jag ska be Åke reda ut det tror ja, han brukar va bra på nollor (och ettor! 
Minns bara ett av gossens första Öppna spår; han hade startnmmer 10100 och kom i mål 
på 10:11:01.Året var 2003 (det var ju inget magikst tal!) och han gavs smeknamnet 
Binäre mannen av sin bror, siffernörden.  
  
 
 
>----.68.97 ; svSE; rv:1.8.0.8)        
 
 
20071019 | 17:23:56 | Lasse H | Haver trotsat sifferhysterin och klämt in 900 
degstycken på Råffes konto. Sa i alla fall bankmannen. #)  
 
 
 
>----75  6.0;  ;  ; . 2.0.50727) | 194.22.238.75      
 
 
20071019 | 22:54:35 | göran l | Fanimej där satt den strök alla nollor och degen 
lämnade  mitt konto till den behövande kan vara så att världens svältande barnn fick en 
skärv men om banksystemet fungerar bör Råffe ha fått sin rättmätiga del. 
Lite sent men ändå eftertänksamt har jag smält senaste LL insatsen i minnets masugn 
och förädlat den till en fantastisk tid tänk att kuta på 3 timmar nånting och få tiden 
3,59,50 allt har jag att tacka Hanna Löthgren Staffans dotter som jag träffaade på ca 1 
km före mål efter att ha blivit tvungen  till en skitpaus precis efter att ha blivit 
välkomnad till Aborrbacken ca 10 m upp i stigningen fick jag akut vika höger hann inte 
så långt och valde att visa den bäst fungerande kroppsdelen mot publiken tror att jag är 
modern i mitt sätt att möta publik.Nåväl tror att Hanna och jag gjorde sista km på 5 min  
  
 
 
>----.142.44  7.0;  ; . 1.1.4322; . 1.0.3705; . 2.0.50727; .2) | h44n3fls303o1052.      
 
 
20071020 | 13:26:04 | Lasse L | Även mitt konto har nu blivit 900 fattigare och 
förhoppningsvis Råffes lika mycket rikare. 
 
Magbesvär har satt käppar i hjulet för träningen ett tag, så jag kommer väl inte i bästa 
form till HBH. Men ska för den skull inte lägga någon mesbana, snarare tvärtom. 
 
Idag har jag varit på SportDoc 66 och förvarnat om vårt besök på lördag. Beskedet togs 
entusiastiskt emot och det blir förevisning av bl.a. skidslipmaskin, förutom shopping för 
de hugade.  
  
 
 
>----229.94.4  6.0;  ;  ) | 81229944no68.tbcn.      



 
 
20071023 | 17:24:58 | Lasse L | Ni vill säkert höra att 
 
 köttet till HBH nu är beställt. 
 
 vidare att de som ska ta med cyklar är vidtalade, så övriga behöver inte tänka på det. 
 
 och att SportDdoc 66 har kampanjpriser 2327 oktober, 20 % på alla längdskidor samt 
särskilt lågt pris på ett par modeller (stor annons i tidningen idag):  1999: för Madshus 
Hypersonic C3 och 1999: för Atomic Pro Classic inkl skor o bindning. Jag kommer 
nog att slå till på nya skidor 
 
 samt att  båten åker upp i morgon, så den sysslan slipper ni på söndag. Men kanske ska 
vi då såga ner vår döende gran på tomten. Någon som kan ta med sig motorsåg?  
  
 
 
>----229.94.4  6.0;  ;  ) | 81229944no68.tbcn.      
 
 
20071023 | 21:30:11 | Lasse H | Har ingen motorsåg. Kommer inte riktigt ihåg hur 
granen ser ut men har för mej att den inte är allt för grov så om den inte står riktigt 
knepigt till kan vi nog ta ned den med en bågsåg eller fogsvans samt yxa. Det är mera 
basic och förmodligen mindre riskabelt. Men kolla hemförsäkringen först.  
  
 
 
>----237.218.101  6.0;  ;  ) | 81237218101no133.tbcn.      
 
 
20071023 | 23:53:43 | Lasse L | Nej granen är grov. Och den måste tas  uppifrån bit för 
bit för att det ska vara säkert. En ca 1,5 m hög stubbe ska lämnas som prydnad i 
trädgården.  
  
 
 
>----229.94.4  6.0;  ;  ) | 81229944no68.tbcn.      
 
 
20071024 | 17:14:54 | Lasse H | OK. Skylift och yxa och bågsåg/fogsvans. Avråder 
från motorsåg i skyliften för ickeproffs.  
 
 
 
>----75  6.0;  ;  ; . 2.0.50727) | 194.22.238.75      
 
 
20071024 | 23:07:53 | göran l | Eftersom jag är så änglsig av mig måste jag kolla en 
sak eftersom jag inte är vidtalad måste jag inte ha en cykel med mig är det rätt? Har 



ingen motorsåg men börjar efter lite stavlöpning få muskeltillväxt i armarna är beredd 
på slavarbete speciellt på 1,5 metersnivån pga. svårartad svindel som tilltar med 
bakfyllebesvär. Har jag fattat rätt?:?  
  
 
 
>----.142.44  7.0;  ; . 1.1.4322; . 1.0.3705; . 2.0.50727; .2) | h44n3fls303o1052.      
 
 
20071025 | 21:47:56 | Lasse L | Göran har fattat rätt! 
 
Vore kul att få ner granen. Med små små bitar i taget uppifrån föreställer jag mig att det 
skulle kunna ske helt säkert, men jag är ju ingen skogshuggare. Och motorsåg har jag 
ingen. 
 
Men nu har jag inte tid att sitta här och skriva längre, ska göra inköpslista och tänka ut 
vad det ska bli för käk, förutom  finkäket då som redan är uttänkt och hämtat i Götborg 
idag.  
  
 
 
>----229.94.4  6.0;  ; SV1) | 81229944no68.tbcn.      
 
 
20071029 | 18:58:21 | Lasse L | Kan rapportera att jag bytte växthusglasen redan igår, 
att Dialect varit här idag och dragit en ny telefonledning samt att jag nu blivit vän med 
motorsågen och hittills kapat upp en dryg fjärdedel av stammen (från rotändan). Jag har 
även (med bågfil) sågat av toppbiten på flaggstången så att man inte ska slå huv´et i´n. 
Bilder kommer om en eller några da´r.  
  
 
 
>----234.212.92  6.0;  ;  ) | 8123421292no68.tbcn.      
 
 
20071029 | 22:01:33 | göran l | Tack! Vilken härlig helg och vilket fint avslutande 
kreschendo två flugor i en smäll ingen tydligt uttalad avsikt men va smart att fälla 
flaggstången när man ändå fäller träd två problem på backen och försumbara skador i 
omgivningen. 
Ännu ett grattis till suveräna orienteringsvinnare och kocken.  
  
 
 
>----.142.44  7.0;  ; . 1.1.4322; . 1.0.3705; . 2.0.50727; .2) | h44n3fls303o1052.      
 
 
20071030 | 23:44:45 | Lasse L | Här 
http://www.skidforum.se/viewtopic.php?id=1784&p=5 (från mitten av sid 5 och framåt) 
kan man läsa referat av och kommentarer till ett föredrag 
http://www.kva.se/KVA_Root/swe/events/detail.asp?eventid=617 om skidors glid. 



 
Sammanfattningen verkar vara att både stenslipat och Kuzminsicklat ger för grov 
struktur.  
  
 
 
>----234.212.92  6.0;  ;  ) | 8123421292no68.tbcn.      
 
 
20071031 6:35:12 | Ingvar | Tack för den trevliga helgen. Jag kan inte hitta de riktiga 
formuleringarna för att beskriva varför. Men jag känner mig så nöjd när jag ensam sitter 
här och äter frukost i gryningen.  
  
 
 
>----231.249.175  6.0;  ;  ) | 81231249175no52.tbcn.      
 
 
20071101 | 17:20:00 | Lasse H | Tackar för en kul och spännande helg med förutom 
jättegott huvudmål sådana delikatesser som surströmming och nationalrätten Vkorv! 
Bra orienteringsbana med intressanta vägvalsmöjligheter måste jag få tycka fast jag 
tillhörde vinnande laget. Bra också att Lasse kommit igång på flera frontavsnitt efter 
avverkningen på tomten.  
  
 
 
>----237.218.29  6.0;  ;  ) | 8123721829no133.tbcn.      
 
 
20071102 9:37:37 | råffe | Om inte stenslipat är bra å inte kussminsicklat va gör man 
då då? Förvirringen är ju inte direkt befrämjande för den uppladdning som visserligen 
lär vara oavhängigt glid men som ändå har en psykologisk botten. Något fäste måste 
man ha i tillvaron. Ju. Jag lärde i min ungdom att ett stearinljus var bästa vallan, 
sedermera ändrades detta till slalomvalla. De där som åker utför har ju behov av 
enastående glid. Men det kanske är samma smörja som i vanlig Toko eller Swix... 
Nåväl. Efter fyra veckors stiltje pga en envis och illasittande (huvet) förkylning har jag 
nu för avsikt att friskförklara mig, i helgen ta en tur på rullskidorna och avsluta med en 
visskipinne som belöning och uppsträckning.  
  
 
 
>----.68.97 ; svSE; rv:1.8.0.8)        
 
 
20071104 | 15:11:42 | Lasse H | Vi kanske kommer tillbaka där vi började med 
finkorniga sandpapper. Jag har lekt med tanken att rentav våtslipa med våtslippapper. 
Har även en plastsickel med två sorters tandning (en fin och en grov) att experimentera 
med. Fortsatt tänker jag dock försöka låta bli paraffinet. I fjol hade jag glid bland de 30 
% bästa och i år något sämre (ungefär medelmåttigt eller något bättre) utan paraffin.  
  



 
 
>----237.218.29  6.0;  ;  ) | 8123721829no133.tbcn.      
 
 
20071107 | 22:34:30 | göran l | Efter att ha bevittnat stenslipmaskinens pappa och tänkt 
lite på mina resultat tror jag att stenslipning är bra i kärvt köldföre som vädret nu 
utvecklar sig kommer jag att be grabarna stenslipa mina skidor om jag sen orkar 
parafinera blir en inspirationsfråga. Rejäla skavsår efter en powerwalk med frugan i 
helgen pga nya skor man måste ju hem även om det känns jävligt halvvägs.Fick alltså 
hemmaspinna på min"trainer " idag fan så jobbigt  
  
 
 
>----.142.44  7.0;  ; . 1.1.4322; . 1.0.3705; . 2.0.50727; .2) | h44n3fls303o1052.      
 
 
20071112 | 11:27:56 | råffe | Äntligen på rull!Tre gånger har nu rullskidorna fört mig 
ut i verkligheten, den verklighet som till en början är svår och trög och lite ostadig. Men 
söndagens 13,5 km gav svar som hette duga, det är ännu lite kraft i gubben. Klart man 
får betala dagen efter med ömmande triceps, den lilla rem som förhoppningsvis ska 
svälla till svartseneggerformat under de närmaste månaderna. Har ni inte rullskidor är 
det en bristvara i ert liv, det är så nära riktig skidåkning man kan komma. Och räds inte 
nerförsbackarna. Uppför är som vanligt mycket värre.Asfalten må dock vara ganska 
slät, det underlättar framförandet. Jag åker numera hjälmlös, har pepparpeppar ännu inte 
dråsat men då är det naturligtvis så dags att ångra sig.  
  
 
 
>----.68.97 ; svSE; rv:1.8.0.8)        
 
 
20071113 | 19:14:54 | Lasse L | Äntligen snö!  Kom precis innan jag skulle köra det 
sista enorma lasset med granris till tippen på kärra och med bil utan vinterdäck. Slirade 
nätt och jämt igång, men kom i alla fall iväg, och faktiskt uppför backen inne på 
tippområdet också.  
  
 
 
>----234.212.92  6.0;  ;  ) | 8123421292no68.tbcn.      
 
 
20071116 | 23:26:46 | göran l | Samma här 10 cm Vänersnö i onsdags spår fanns vid 
skidstugan Strömslund hann inte kunde inte men ville prova blev inte.Så det sket sig 
inte en meter  
på skidor trots ett dygns chans svagt finns inget försvar för beteendet.Varför blev det 
inte av? 
Skulle man kanske haft rullskidor?  
  
 



 
>----.142.44  7.0;  ; . 1.1.4322; . 1.0.3705; . 2.0.50727; .2) | h44n3fls303o1052.      
 
 
20071122 | 17:34:53 | Benkt Å | Ett sent tack för en härlig HBH, helt jubileumsvärdigt 
på alla sätt. Jag längtar efter bilderna så man får hur det såg ut på riktigt!:D 
83.177.123.156  6.0;  ;  ; . 2.0.50727) | d83177123156.cust.tele2.se      
 
 
20071126 1:46:18 | Lasse L | Jo men nu kom jag mig för HuggareBenke. Bilderna 
inlagda. 
 
Träningen går sisådär. Lite stavgång, spinning och vattenjympa. Det behövs mer 
långpass. Men för det behövs det snö. Den lilla vi fick förvann.  
  
 
 
>----234.212.92  6.0;  ;  ) | 8123421292no68.tbcn.      
 
 
20071128 | 21:04:39 | göran l | Härliga bilder! 
Ser proffsigt ut. 
Annars lite träningssvacka pga födelsedagar och begravningar men efter närmaste helg 
ska det ordna sig har hunnit få en del nya muskler på armarna av stavanvändning under 
joggingpass kan också göra 35 situps.  
  
 
 
>----.142.44  7.0;  ; . 1.1.4322; . 1.0.3705; . 2.0.50727; .2) | h44n3fls303o1052.      
 
 
20071208 | 23:46:01 | göran l | Tjena 
bl.a till Lasse L;s förvåning har frugan och jag idag varit i Åmål och shoppat hon är 
fortfarande ute efter ett par Ice Bug 
alltså dubbade joggingdojor fiffigt nog slängde jag in mina skidor i bilen och blev lovad  
stenslipnoing och grundparaffinering sen behövs bara ett lager mjukt vax och ett lager 
grafitvax  innan jag lägger på på dagsaktuellt glid köpte även griptape efter ny 
uppmätning av skidorna en av dom anställda Tony bor dessutom i Öxnered så jag kan 
hämta laggarna där på onsdag han är flintskalllig och går därför att hitta.Allt deta 
skedde alltså på Sport.Doc Sen käkade vi varm sandvich på ICA Maxi och 
konfronterade bolaget som hade flyttat sen sist konstaterade att bönderna fortfarande 
hade tillträde till stan och att dom ledande butikskedjorna som befläckar Trollhättan inte 
ännu fått fäste. 
Staffan och jag hoppas på träningsläger v. 6  
  
 
 
>----.142.44  7.0;  ; . 1.1.4322; . 1.0.3705; . 2.0.50727; .2) | h44n3fls303o1052.      
 
 



20071209 | 22:59:22 | Lasse L | Å sen behövs bara ett lager snö för att det ska bli 
riktigt kul! 
12 km stavgång/löpning i decembermörkret idag hade visserligen också sin tjusning. 
 
Fint att du håller kommersen uppe i vår lilla stad Göran. 
Det gjorde även våra besökande pepparkaksbakare som köpte ett skidpaket på SportDoc 
i lördags.  
  
 
 
>----234.212.92  6.0;  ;  ) | 8123421292no68.tbcn.      
 
 
20071210 | 16:19:16 | råffe | va ere för träningsläger som Göran glunkar om? De e väl 
Torsby kan tänka. Eller tror han på snö hemmavid? Kanske Ramundberget? 
Jag kan snart också tänka mig att dra norröver för att få känna på riktig åkning. Har 
rullat ett antal gånger och det är ju bra men riktig snö vore mumma! 
Vecka 6 är naturligtvis bra men även tidigare vore bra för nervdallret. Ju.  
  
 
 
>----.68.97 ; svSE; rv:1.8.1.9) /20071025 /2.0.0.9 | all.formapg.se      
 
 
20071216 | 15:05:00 | Lasse L | Hallå, hallå! Får man börja rapportera skidkm nu? 
I så fall: 37 km har jag kommit upp i. 22 den 1 nov i Torsby och 15 idag på konstsnön 
på Hanebol.  
Men det var bara 140 m åkbart, dessutom ospårat. Men där flängde jag fram och tillbaka 
i drygt 1Â½ timma. 
 
Nu får vi hoppas på minusgrader snart , så snökanonerna kan dra igång igen och 
fullborda konstsnöspåret som blir 2 km t.o.r.  
  
 
 
>----234.212.92  6.0;  ;  ) | 8123421292no68.tbcn.      
 
 
20071216 | 20:45:32 | Lasse H | Tyvärr inga skidmil att rapportera men 2 mil på 
långfärdsskridskorna idag på St. Älgsjön. Jämngrått och disigt med vindstilla och 
vackra frostrosor och lite puder på isen. Isen 57 cm så det knakade och sjöng rejält.  
  
 
 
>----237.218.25  7.0;  ; . 1.1.4322) | 8123721825no133.tbcn.      
 
 
20071219 | 23:56:08 | Lasse L | Igår kväll åkte jag inte skidor men var med och körde 
snökanonerna i drygt fyra timmar. 



Kul men slitigt. Frös inte trots nio grader kallt och att man titt som tätt blev duschad 
med halvfrusen, blöt konstsnö. 
 
Se´n kan man ju filosofera över att man är med och kör en anläggning som drar både en 
massa diesel (kompressorn) och el (vattenpumpen) och därmed bidrar ytterligare till den 
växthuseffekt som är orsaken till att man gör konstsnö i stället för att njuta av den 
naturliga vintern.  
  
 
 
>----234.212.92  6.0;  ;  ) | 8123421292no68.tbcn.      
 
 
20071227 | 12:02:03 | Lasse L | Nu uppe i 101 km. Konstsnöspåret har tärts av regn, 
men håller än.  
  
 
 
>----234.212.92  6.0;  ;  ) | 8123421292no68.tbcn.      
 
 
20080102 | 17:41:26 | göran l | Skidorna är stenslipade grundpreparerade,glidvallade 
och försedda med griptape. 0 skidmil men alltså beredd!  
  
 
 
>----.142.44  7.0;  ; . 1.1.4322; . 1.0.3705; . 2.0.50727; .2) | h44n3fls303o1052.      
 
 
20080105 | 20:04:59 | göran l | ;)Efter lång dags väntan med underkylt regn framåt 
kvällen har det börjat snöa!  
  
 
 
>----.142.44  7.0;  ; . 1.1.4322; . 1.0.3705; . 2.0.50727; .2) | h44n3fls303o1052.      
 
 
20080105 | 23:08:42 | Lasse L | Grattis Göran, och till alla i Vänerområdet, och kanske 
i Stockholmstrakten också? 
 
Här i Hässjaberg har det funnits måttligt men alldeles tillräckligt med snö, nära tretton 
nya mil att skriva in i träningsdagboken.  
 
 
 
>----13.255.176  7.0;  ) | host217213255176.mobileonline.      
 
 
20080106 | 21:02:07 | göran l | Vaknar till 10 cm fuktig nysnö lite däven då jag fick en 
flaska wisky av en patient från Monte Negro promenerade med skidorna till Slätthult 



var först på plats körde 15 km i ospårad snö härligt äntligen premiär,Griptapen funkade 
ngn underfrysning i uppförsbackarna som gick lätt att sita bort på krönen pga 
snöförhållanden omöjkligt att bedöma glid ska tejpen kortas av? hoppas det snöar nån 
gång till före VL så saken kan utrönas.  
  
 
 
>----.142.44  7.0;  ; . 1.1.4322; . 1.0.3705; . 2.0.50727; .2) | h44n3fls303o1052.      
 
 
20080109 | 21:19:16 | Lasse H | 13 km på golfbanan i söndags. Ansluter till Görans 
beskrivning i det mesta. Åtminstone vad gäller själva skidåkningsdelen. Helt klart rätt 
så härligt. Undras om det går att leta upp nån snöfläck till helgen?  
  
 
 
>----237.218.25  7.0;  ; . 1.1.4322) | 8123721825no133.tbcn.      
 
 
20080110 | 23:25:42 | Lasse L | Om det går att leta upp någon snöfläck till helgen, det 
undrar jag med. Visserligen är det i stort sett ett snötäcke ännu här, men kvällens 15 km 
skidåkning gick i lätt regn + 4 grader (orange klister funkade bra) fram och tillbaka på 
den km av elljusspåret som ännu var åkbar. I början av veckan fanns 16 km spårat. Det 
försvinner i en ohygglig takt.  
  
 
 
>----7.242.89  7.0;  ; . 1.1.4322) | 2136724289no68.tbcn.      
 
 
20080114 9:38:23 | Lasse L | Det gick. Se bildreportage: 
www.hbh.cirka.se/ski080113.htm  
  
 
 
>----7.242.89  7.0;  ; . 1.1.4322) | 2136724289no68.tbcn.      
 
 
20080114 | 18:42:48 | Lasse H | Spännande bildreportage från Lasse! Kan äntligen 
rapportera lite roliga skidnyheter. Torbjörn och jag var i Mattila i går och åkte 36 resp. 
27 km i gnistrande sol, en halvmeter snö och 6 minusgrader. Det verkade bra med Kurt. 
Ut/ombyggnaden av serveringen i stort klar.:D  
  
 
 
>----237.218.25  7.0;  ; . 1.1.4322) | 8123721825no133.tbcn.      
 
 
20080121 | 18:19:05 | göran l | kan rapportera 26 km skidor tillsammans med Lasse L i 
Mattila + lunch i nya restaurangen fin lite isiga spår. 



S:a 40 km  
  
 
 
>----.142.44  7.0;  ; . 1.1.4322; . 1.0.3705; . 2.0.50727; .2) | h44n3fls303o1052.      
 
 
20080122 | 10:46:46 | råffe | Mattila hit å Mattila dit, ni ska veta att det funkar som 
extra tändvätska att läsa om sånt missbruk när man ska ut på sina rullskidor. Snart uppe 
i 20 mil på asfalten. Härom dagen gick båda bakhjulen sönder så då förstår ni att det 
sprakar lite om åkningen eller rent materialfel. Åkte till Stadium (i bil) och där plockade 
de fram nya bakhjul och även nya framhjul som jag inte behövde pröjsa ett rävis för 
trots att jag inte hade kvitto. jag såg väl desperat ut. Samma kväll ringde en man  och 
undrade om jag saknade en cykel. Det var jag tvungen att tillstå, det var ju förra maj 
som min VRjonne bara var putsveck när jag skulle knarra hem från jobbet. Nu hade 
killen hittat en brandgul Peugeot på en innegård på Östermalm, den hade stått där sedan 
i somras. Han kollade och såg att den var olåst, lite skevt framhjul, rostig kedja och med 
dekalen Vätetrrundan2006 med startnummer så han mailade till VR och fick mitt namn. 
Killen fick 100 spänn, jag e ju en generös jäkel. Dilemmat uppstod då: 
Försäkringsbolaget hade betalat 1900 krons. Vad gör då mandrom? Kontaktar bolaget, 
berättar sanningen. Får svar:behåll cykeln och stålarna och tack för din ärlighet. Nu 
sitter jag på två bajkar!  
  
 
 
>----.68.97 ; svSE; rv:1.8.1.9) /20071025 /2.0.0.9 | all.formapg.se      
 
 
20080124 | 20:19:04 | Göran l | Råffe! Quell story. 
Blir marigt att hoja på båda som man bör göra om man e lite snål man kanske måste 
använda en åt gången även om det skär i hjärtat jag har ju också två hojar nu och 
funderar lite på upplägget dvs. får man benen över båda i en jaktstart?  
  
 
 
>----.142.44  7.0;  ; . 1.1.4322; . 1.0.3705; . 2.0.50727; .2) | h44n3fls303o1052.      
 
 
20080125 0:03:51 | Lasse L | Vicka fina männsker vi har här på forumet! Och vicka 
fina männskor de får tillbaks cyklar av. Och försäkringsbolaget, vicket fint bolag! 
Världen är bra underbar. 
Tack för denna vackra historia Råffe! 
 
Jag kan bara bidra med en rapport från kvällens skidåkning ca 17 km i det återupståndna 
konstsnöspåret. Nu 450 m med isigt snabbt före. Härligt ju! Är nu uppe i 348 km. 
Var f.ö. med och körde snökanonerna även denna gång, i förrgår kväll/natt. 
Frågade mina medkanonjärer om de hunnit med någon skidåkning. "Njae bara 4 mil sa 
den ene", "Jo då 100 mil" sa den andre och la till "och så cirka 100 mil på rullskidor".  
Hick!  
  



 
 
>----7.242.89  7.0;  ) | 2136724289no68.tbcn.      
 
 
20080206 | 12:20:45 | göran l | Evertsberg 4 dagar halv meter snö mestadels 
välpreparerat vasaloppsspår har kollat på både Risberg och Oxberg med skidor på 
fötterna.. 
S.a 14 skidmil  
  
 
 
>----.142.44  7.0;  ; . 1.1.4322; . 1.0.3705; . 2.0.50727; .2) | h44n3fls303o1052.      
 
 
20080206 | 15:36:46 | Lasse L | Har nu gnetat ihop till 44 mil, oftast på konstsnön, 
framåtillbaks, framåtillbaks, framåtillbaks, framåtillbaks. 21 km på golfbanan i förrgår 
var fin omväxling, men där går nog inte att åka längre.  
  
 
 
>----7.242.89  7.0;  ; . 1.1.4322) | 2136724289no68.tbcn.      
 
 
20080210 | 15:06:41 | råffe | Åter från Evertsberg med prick 30 mil i muskler som 
heter allt möjligt med ceps på slutet. Rätt nöjd med att i likhet med Göran ha sett såväl 
Risberg som Oxberg i laggläge, till det ska läggas Tännänget där kexchoklad och 
blåbärs intogs. Annan bärs njöts i mängd i Evertsberg.  
  
 
 
>----.68.97 ; svSE; rv:1.8.1.9) /20071025 /2.0.0.9 | all.formapg.se      
 
 
20080212 | 21:12:21 | Lasse H | Nu uppe i hela 7,7 mil efter 15 km på skogsbilväg 
uppe vid Sjöändan i söndags. Kör hårt med styrketräning o Staffanexpandern.  
  
 
 
>----237.218.25  7.0;  ; . 1.1.4322) | 8123721825no133.tbcn.      
 
 
20080219 | 21:09:50 | göran l | Har varit i Mattila med Lasse L, Lasse H,Torbjörn 
Hampus och Linus de två senaste juniorer jag skidade 64 km 
S:a 20,4 skidmil. 
Vi bodde förresten 25m in i Norge kändes lite läskigt.  
  
 
 
>----.142.44  7.0;  ; . 1.1.4322; . 1.0.3705; . 2.0.50727; .2) | h44n3fls303o1052.      



 
 
20080219 | 22:54:05 | Lasse L | Jo lite läskigt var det ju att vara utrikes. Men Hampus 
och jag tog det som träning inför Marockoresan. 
Ikväll var det åter det gamla vanliga framåtillbaks på konstsnöspåret som nu sjunger på 
sista versen efter havererad pumputrustning. 
Fattas mig nu en km till femtifem skidmil denna säsong.  
  
 
 
>----7.242.89  7.0;  ; . 1.1.4322) | 2136724289no68.tbcn.      
 
 
20080220 8:53:20 | råffe | Hur är det nu, vilka är det som kör ÖS? Torbjörn väl, som 
ska seeda fram sig till startled 4? Nån mer? Jo jag och Henke och Johan och Isak och 
Sillen med kompis. Nu känns vädret shaky, hur mycket plus kan det bli frampå dagen?  
Efter Evertsbergsveckan har jag bara kört på motionscykeln, hoppas det räcker. Och 
snart är det bara en vecka kvar till VL...  
Valla själv eller lämna i tältet eller hos Otto? Nervdallret har bara börjat.  
  
 
 
>----.68.97 ; svSE; rv:1.8.1.9) /20071025 /2.0.0.9 | all.formapg.se      
 
 
20080220 | 20:15:27 | göran l | Otto! 
Såvitt jag vet är Anders och Ingvar på gång till ÖS.Ser ingen mer skidåkning i sikte 
inför kraftprovet har krupit till korset och köpt Carboloader kör spinning och 
stavlöpning  
  
 
 
>----.142.44  7.0;  ; . 1.1.4322; . 1.0.3705; . 2.0.50727; .2) | h44n3fls303o1052.      
 
 
20080221 9:01:15 | råffe | Jag börjar fundera på Otto till VL. Men ÖS blir egenvallat 
även om vädrety är ytterst vanskligt för att uttrycka sig milt. 
Jaså Anders å Ingvar i ÖS. Men Torbjörn då? 
Jag har tagit sista stavtaget och slutat spinna nu, lyfter nog lite skrot torsdafreda. 
Försökte springa backe häromkvällen men glömde stavar, onda muskler dan efter...  
  
 
 
>----.68.97 ; svSE; rv:1.8.1.9) /20071025 /2.0.0.9 | all.formapg.se      
 
 
20080221 9:18:06 | Lasse L | Jo Torbjörn åker också ÖS, på söndan. 
 
Lycka nu till alla ÖSare! Senaste väderrapporten se lite bättre ut. Starta så tidigt som 
möjligt är mitt tips, särskilt på söndan, för att om möjligt slippa för mjuka spår på slutet.  



  
 
 
>----7.242.89  7.0;  ; . 1.1.4322) | 2136724289no68.tbcn.      
 
 
20080222 | 21:39:00 | göran l | Lycka till i ÖS kolla också mina senaste vallningstips 
på mailen kan vara rent avgörande nya rön  
  
 
 
>----.142.44  7.0;  ; . 1.1.4322; . 1.0.3705; . 2.0.50727; .2) | h44n3fls303o1052.      
 
 
20080224 | 18:33:28 | göran l | grattis Råffe o Torbjörn till bjässelika insatser i ÖS 
emotser rapporterom vallning och prognos för snötillgånng nästa helg  
  
 
 
>----.142.44  7.0;  ; . 1.1.4322; . 1.0.3705; . 2.0.50727; .2) | h44n3fls303o1052.      
 
 
20080225 9:13:48 | råffe | Ja se det vart ett märkligt lopp. Ända fram till Evertsberg 
var jag säker på att klara 7 timmar, jag hade 3:30 efter 45 km men sedan... 
Och från Oxberg var det ömsom sorbetsnö och ömsom blöta spår, allt blötare ju 
närmare Moraparken vi nådde. På slutet var det parodi, vattenskidor, dyngblöta skor. Då 
får man va rätt nöjdmed 7:50 och helnöjd med 7:19. Grattis Torbjörn! 
Hur ska de få ihop det till nästa söndag frågar sin var och varannan ororligt. Lämna in 
laggen för vallning? Absolut! Kankse Otto... jag lutar åt det.  
Mer i ärendet må avhandlas under veckan. Ju.  
  
 
 
>----.68.97 ; svSE; rv:1.8.1.9) /20071025 /2.0.0.9 | all.formapg.se      
 
 
20080225 | 22:06:26 | Lasse L | Instämmer i grattis till de båda nämnda fartfantomerna 
på vattenskidor, och grattis även till måndagens något bakhala hjältar: Ingvar som nådde 
Mora med mycket god marginal till skymningen och Anders som var ännu snabbare 
fram till Evertsberg där han dock valde att kliva av för att hinna hem och laga till biffen. 
Eller hur det nu var han sa. 
 
En annan har  utöver att följa ÖSdramatiken på avstånd  ägnat dagen åt ett lätt 
spinningpass, oroligt kollat väderprognoserna för nästa helg samt försökt få ordning på 
bokföringen enligt de nya enklare (HA, HA HA!) reglerna för enskilda firmor. Som, 
visade det sig, skulle börjat tillämpas redan från 1/1 07, inte från 1/1 08 som man gått 
och trott. Alla kan säkert föreställa sig hur kul det är att försöka fixa till den i efterhand 
vilket dessvärre är ett måste för att kunna göra en riktig deklaration. Än återstår att 
begripa vad jag glömt för att få banksaldot att åtminstone påminna om det som 
bokföringsprogrammet påstår att det ska vara.  



  
 
 
>----7.242.89  7.0;  ; . 1.1.4322) | 2136724289no68.tbcn.      
 
 
20080226 9:10:42 | råffe | Jag följde grabbarnas kamp i gårdagens ÖS. Undrade 
mycket över AE:s tillstånd. Ingvar gjorde ju ett jämnt och fint lopp i vanskligt före. 
Bravo! 
En annan börjar bli mer och mer inriktad på att lämna in laggen hos Otto. Förra året var 
vi väl lite missnöjda lite till mans, men i efterhand måste jag tillstå att det loppet (VL) är 
ett riktigt hygglig löp med mina mått mätt. Och sannolikt blir föret vanskligt, 
prognoserna kommer nog att ändras in i det sista. Hur mycket konstsnö lägger de på? 
Sannolikt de tre sista milen. Vi får lyssna och läsa med alla sinnen på helspänn.  
Har någon mobilnummer till bemälde Otto?  
  
 
 
>----.68.97 ; svSE; rv:1.8.1.9) /20071025 /2.0.0.9 | all.formapg.se      
 
 
20080226 9:25:28 | Lasse L | I Ingvars frånvaro på forumet kan jag berätta att han var 
missnöjd med sina bakhala av Otto vallade laggar. Gick bra bara i början. Man kanske 
ska vara elitåkare för att passa för Ottos vallning funderar Ingvar.  
  
 
 
>----7.242.89  7.0;  ; . 1.1.4322) | 2136724289no68.tbcn.      
 
 
20080226 | 18:06:52 | Lasse H | Har fått rapport från Torbjörn som jag refererar lite 
fritt ur minnet så här. Torbjörn hade vallat själv och för glidet hade han lagt Start BLWF 
tror jag det heter toppat med högfluorkloss och några droppar från en annodazumal 
flaska med silikondroppar som gurun Kurt E i Mattila använt och rekommenderat nån 
gång i förra seklet. Glidet hade varit påtagligt bra. För fäste hade han lagt Rode Chola i 
botten och därpå en blandning av två mjuka klister varav ett var av silvertyp med tanke 
på nysnö. Tyvärr har jag glömt vad klistrena hette. Fästet hade varit rejält bra hela 
vägen. Utan vattenskidåkningen på slutet ansåg sig Torbjörn lätt kunnat gå under 7 
timmar.  
  
 
 
>----237.218.25  7.0;  ; . 1.1.4322) | 8123721825no133.tbcn.      
 
 
20080226 | 19:34:31 | göran l | Grattis måndagslöpare stiligt av Anders att 
känna sånt ansvar för biffen grabben har gett brutet lopp ett ansikte manar till efterföljd 
vafan ska man åka hela vägen för? 
Jag tror man hittar Otto på Otto.ski.se för bokning vaere som inte stämmer med vallning 
för elitlöpare?  



  
 
 
>----.142.44  7.0;  ; . 1.1.4322; . 1.0.3705; . 2.0.50727; .2) | h44n3fls303o1052.      
 
 
20080227 9:26:00 | råffe | Har ni kollat prognosen för söndan, de e knappt man tror 
sina sinnen. Några minus hela dan, sol, nordvästlig vind... Kan nån däruppe i molnen 
vara så god? Och vart tar vederbörande vägen när molnen blåser bort? 
Det låter ju som lättvallat, men kanske ändå Otto för säkerhts skull. Eller så köper man 
ett tusenspännspulver och toppar med? Eller...? 
Ottos mobilnummer, någon?  
  
 
 
>----.68.97 ; svSE; rv:1.8.1.9) /20071025 /2.0.0.9 | all.formapg.se      
 
 
20080227 9:53:16 | Lasse L | Norskarna (www.yr.no) spår dock upp till + 1 i 
Evertsberg mitt på söndan och upp till + 3 i Mora samma tid. Men håller med SMHI om 
att det i övrigt ska vara minusgrader samt blåsa nordvästligt. Snö eller blötsnö kan det 
bli dagen innan. 
 
SMHI har hela den s.k. vintern varit mer benägna att ange minusgrader än norskarna 
som tvyvär visat sig ha mer rätt. Nä, jag har inte fört statistik, men kollat dagligen. Men 
även norskarna verkar ofta ange lite kallare än vad det sedan verkligen blir. Det är väl så 
att prognosmodellerna  varken i Sverige eller Norge (meteorologins födelseland) räcker 
till riktigt för den nya klimatsituationen.  
  
 
 
>----7.242.89  7.0;  ; . 1.1.4322) | 2136724289no68.tbcn.      
 
 
20080228 | 14:24:20 | råffe | Bra Lasse, låt inte våra förhoppningar om superföre bli 
för stora, det har ju hänt att femton minus förvandlats till en halv plus på några timmar. 
Jag har nu bokat hos Otto, tar hela paketet med allt han erbjuder, lägger sålunda allt 
ansvar på den mannen...  
  
 
 
>----.68.97 ; svSE; rv:1.8.1.9) /20071025 /2.0.0.9 | all.formapg.se      
 
 
20080229 8:46:20 | råffe | va fan, nu e de ju snöfall halva söndan, kan de int bestäm 
sig. Och solen visar sig inte på hela dan. Allri får man va gla på riktigt!  
  
 
 
>----.68.97 ; svSE; rv:1.8.1.9) /20071025 /2.0.0.9 | all.formapg.se      



 
 
20080229 | 15:09:56 | göran l | Vem kommer först till Halfvars och hur kommerman 
in? Dörren kanske helt enkelt är öppen? 
Väl mött i Sälen  
  
 
 
>----.142.44  7.0;  ; . 1.1.4322; . 1.0.3705; . 2.0.50727; .2) | h44n3fls303o1052.      
 
 
20080229 | 17:40:02 | Lasse L | Motvind blire också.  
  
 
 
>----7.242.89  7.0;  ; . 1.1.4322) | 2136724289no68.tbcn.      
 
 
20080304 | 19:02:50 | Lasse H | Tackar alla vasalöpare för gott sällskap, god mat mm. 
Noterar i förbigående att stakning och dubbelstakning tydligen används synonymt när 
man bara använder armarna. Riktigt hur ordet dubbelstakning uppkommit vet jag inte. 
På engelska heter det "dubbelstavning" vilket ju är mera bildlikt. Stakning synes vara 
den mest korrekta termen eftersom den används i Skidförbundets utbildningsmaterial. 
Använder man benen kallas det av Skidförbundet stakning med frånskjut. Analogt med 
ovanstående kan man säkert säga dubbelstakning med frånskjut också. Apropå kön i 
backen har jag gjort den iakttagelsen att löparen 5426, Örjan ifrån Säffle, som 
intervjuades i TV startandes 08:18 kom till Smågan 09:54 (och bröt där). Han bör då ha 
varit vid 3 km vid pass 09:20. Alltså var det möjligt att från absolut sista plats nå 
backens krön en halvtimme före mej och mina olyckskamrater. Snacka om dåligt 
vägval. :**  
  
 
 
>----237.218.25  7.0;  ; . 1.1.4322) | 8123721825no133.tbcn.      
 
 
20080304 | 20:55:08 | Åke | Tack själv Lasse H! Noterar just att mitt vägval i första 
backen tydligen var mycket bättre än ditt. Min placering i Smågan motsvarar en 
placering i startled 7 (jag startade i led 9). Att jag sedan föll tillbaka resultatmässigt vid 
de senare kontrollerna kan nog inte skyllas på dåligt vägval!  
 
 
 
>----09.82.153  7.0;  ; . 1.1.4322) | h153n1fls34o1110.      
 
 
20080304 | 22:36:13 | göran l | Ja tack ska ni ha för en trevlig da. 
Grattis till väl genomförda lopp på påfrestande underlag. 
Tyvärr drabbades Lasse H och jag av ett sabotage i Evertsberg hade nån jävel spänt upp 
ett rep tvärsöver spåret helt enkelt omöjligt att komma vidare sedan hade denne någon 



engagerat alla jävla bussbolag i Dalarna för att närmast shanghaja oss för att få ut sin 
ersättning från Vasaloppskansliet. 
Tur att biffen va om möjligt godare än vanligt.  
  
 
 
>----.142.44  7.0;  ; . 1.1.4322; . 1.0.3705; . 2.0.50727; .2) | h44n3fls303o1052.      
 
 
20080305 | 10:20:34 | Lasse L | Javisst var det en fin utfärd till Dalarna i trevligt 
sällskap. Tack för det! 
 
Men delen mellan Sälen och Mora var inte den bästa på den resan. Jag drabbades inte 
lika hårt av lotteriet i backen som några andra men det är ju ändå bedrövligt att 3 km ska 
ta 70 minuter.  
De obefintliga spåren den första tredjedelen gjorde en inte mycket gladare, och när det 
sedan tog tre omvallningar för mig innan jag fick det rätt var det bara att ställa in sig på 
att komma i mål utan tanke på tiden. 
Men dagsformen var heller inte den bästa, inte det riktiga bettet i stakningen. Så jag 
fäller en liten tår i sällskap med Oskar Svärd. Så mycket träning till så liten nytta. 
Men värst är backeländet. Vad har vi för förslag att framföra till VLkansliet för att 
åtgärda det? 
** Låta startled 6  10 starta med 2 minuters luckor? 
** Bredda backen? 
** Dela in backen i ett antal parallella fållor? 
 
F.ö. kan ni se mig trassla med bindningarna i Smågan 2:23:57 in i första delen av 
vasaloppssändningen på SVT Play, eller i det särskilda klippet där från Vallakön i 
Smågan: 
http://svt.se/svt/road/Classic/shared/mediacenter/player.jsp?a=1072890&d=82122  
  
 
 
>----7.242.89  7.0;  ; . 1.1.4322) | 2136724289no68.tbcn.      
 
 
20080305 | 18:16:30 | göran l | starta med lucka ala VR kan bli bra. 
Har kollat in alla foton via VLsidan också detta god underhållning Lasse L:s videoklipp 
är förstås det man är mest avundsjuk på.Tycker att man på fotona kan ana vartåt det 
kommer att barka i loppet såväl i ÖS som VL.  
  
 
 
>----.142.44  7.0;  ; . 1.1.4322; . 1.0.3705; . 2.0.50727; .2) | h44n3fls303o1052.      
 
 
20080306 | 20:17:50 | staffan | Starttid VR 20:24 väcker frågan var och när blir det 
mörkerkörning.  
  
 



 
>----232.98.162  7.0;  ; . 1.1.4322) | 8123298162no13.tbcn.      
 
 
20080307 9:14:29 | råffe | Var kom 20:24 ifrån, VR menar jag? Det är ju en helt OK 
starttid och mörkret inträder väl i Grännatrakten eller något därefter. Klart nervöst att 
susa ner mot Jönseping i mörker men en krydda i tillvaron blir det förstås.  
  
 
 
>----.68.97 ; svSE; rv:1.8.1.9) /20071025 /2.0.0.9 | all.formapg.se      
 
 
20080307 | 13:25:40 | Lasse L | Mer idÃ©er om backen i VL: Om de gjorde en liten 
förträngning en bit innan backen, så att det blev en del fördröjning där, så kanske folk 
skulle portioneras fram i rimligare antal mot backen. En ökad fördröjning innan ger en 
mindre fördröjning i backen. Kan det vara så? 
 
F.ö. var jag på cykelmöte igår. Nybildade Säfflecyklisterna värvar folk i Åmål. Verkar 
bra, man får möjlighet att hänga på gruppträning/klungkörning två gånger per vecka.  
  
 
 
>----7.242.89  7.0;  ; . 1.1.4322) | 2136724289no68.tbcn.      
 
 
20080307 | 17:30:53 | Lasse L | Har kopierat vår anmälan och våra startnummer från 
VR sajten. Se nedan. 
 
231639 = anmälningsnummer 
13 = startgrupp 
därefter = vars och ens startnummer 
20:24 = vår starttid 
 
8) BLIXT, TOIVO  KARLSKOGA 231639 13 753 20:24          
:** ERICSSON, ANDERS  STOCKHOLM 231639 13 755 20:24          
:} JOHANSSON, GÖRAN  ÅMÅL 231639 13 754 20:24          
:U LIND, LASSE  ÅMÅL 231639 13 750 20:24          
;) LUNDIN, GÖRAN  TROLLHÄTTAN 231639 13 752 20:24          
:0 LUNDIN, JAN  STOCKHOLM 231639 13 748 20:24          
:B LÖTHGREN, STAFFAN  KARLSKOGA 231639 13 749 20:24          
:) OLOFSSON, ROLF  ÄLTA 231639 13 751 20:24          
:( RÖÖS, TORBJÖRN  KRISTINEHAMN 231639 13 756 20:24 
 
Se upp för oss :!  
  
 
 
>----7.242.89  7.0;  ; . 1.1.4322) | 2136724289no68.tbcn.      
 



 
20080309 | 15:54:26 | göran l | har stuvat undan skidorna idag efter en veckas ruelse 
som nu lättar börjar kännas möjligt att göra ett nytt försök på 7 timmar om ett knappt år. 
VR står för dörren vi bör vara i Jkpng efter knappt 4 timmar 0,5 timmar: innan 
tvärmörkret är det fullmåne? Kan finnas tillräckligt med ljus i backarna ner mot nämnda 
stad.Ska bli kul med ett nytt upplägg.:}  
  
 
 
>----.142.44  7.0;  ; . 1.1.4322; . 1.0.3705; . 2.0.50727; .2) | h44n3fls303o1052.      
 
 
20080310 0:16:58 | Lasse L | Nu har Åke även i år gjort en intressant sammanställning 
om Vasaloppet vs Öppet Spår. Ni hittar den på startsidan, eller direkt här 
www.hbh.cirka.se/Vasaloppet_och_OS_2008.pdf  
  
 
 
>----7.242.89  7.0;  ; . 1.1.4322) | 2136724289no68.tbcn.      
 
 
20080310 | 14:43:46 | råffe | Åkes traditionstyngda och allt avslöjande analys ger ju en 
del att fundera över. Under sju timmar i bra före låter som en god föresats nästa år. Jag 
skulle också vilja se en analys av hur det gick för dem som gick till vänster resp till 
höger om första dungen. Kan tänka mig att Lasse H drömmer mardrömmar fortfarande 
och gärna är mer högerorienterad nästa år.  
Startnumren för VR känns helt OK, att Staffan är i ledningen från start inte särsklit 
förvånande... 
Bilden på VL:s startsida ger huvudbry, backen ser lite för liten ut för att vara före 
Risberg, men jag säger ändå så tills jag blivit överbevisad om motsatsen.  
  
 
 
>----.68.97 ; svSE; rv:1.8.1.9) /20071025 /2.0.0.9 | all.formapg.se      
 
 
20080311 2:35:18 | Torbjörn. | Det är lättare att vända en supertanker i Dalälven än att 
få en den hop av konservativa nationalromantiker som den store Sixten kallade 
"morkarlsdjävlar" ändra något i upplägget av vasaloppsveckans huvudlopp. Åk öppet 
spår. Roligare, billigare, smartare. Kedjan smord, däcken pumpade, premiärturen 
avslutad. Funderar allvarligt på Cykeltours träningsresa till Italien med Bernt Johansson 
som reseledare och som avslutas med motionsloppet Nove Colli.  
  
 
 
>----7.117.210  7.0;  ; . 1.1.4322) | 19567117210.customer.      
 
 
20080312 | 10:56:42 | råffe | När är det cykelresa med Bernt Johansson? Hur bra måste 
man va? En vecka? Låter ju sällsynt lockande!  



På tal om utlandet så börjar jag åter fundera på Marcialonga. Slutet av januari är ju helt 
rätt, sedan en vecka 6 i Evertsberg, sedan ÖS, Stafettvasan och VL, det kan ju inte annat 
än gå åt helvitte. Eller riktigt bra...  
  
 
 
>----.68.97 ; svSE; rv:1.8.1.9) /20071025 /2.0.0.9 | all.formapg.se      
 
 
20080312 | 14:07:36 | Lasse L | Jag har en kompis (Ove, nu 75+) som för några år 
sedan när han ännu höll på med sånt som vi åkte på en såndär cykelresa med Berndt 
Johansson (till Grekland den gången). 
Och han var väldigt nöjd. Det var anpassat så att deltagarna i gruppen hade möjlighet att 
köra olika långt, alla behövde inte köra de tuffaste/längsta sträckorna.  
Så Råffe klarar sig nog, bara han inte får en för stor cykel. 
 
Får nu se om jag får några tillfällen till motion i Marocko, och om jag kan rapportera 
om det här. Tar i alla fall med mig löparskor och badbyxor, men hojen blir för otymplig 
på tåget. Om inte annat bör det kunna bli hotellrums stepup då och då. (man kan alltid 
hitta nån byrålåda e dyl som man kan steppa på, och så kan man plussa på med lite 
armhävningar m.m., så gör jag alltid numera när jag åker på kurs m.m. och inte vill 
packa löparkläder)  
  
 
 
>----7.242.89  7.0;  ; . 1.1.4322) | 2136724289no68.tbcn.      
 
 
20080312 | 20:23:22 | göran l | jaja jag anmäler mig till VL men tänker inte åka annat 
än ÖS om inte den gode guden välsignar mig med  startled 7 eller varför inte 6.(man 
kan ju alltid byta sin VL start mot ÖS)Fantastiskt härligt låter det med cykelläger 
söderöver men måste påminna om Siljan runt alltid bra väder dom som kommer med 
övar sig fint i klungkörning.Kan rapportera insikt om att ökad dos behövs kör spinning 
12 ggr/v plus sedvanlig jogging med frugan 23 ggr/v kan också göra 50 situps tidigt på 
morgonen. Till helgen ska Cykelbertil få kolla nya hojen tänker våghalsigt köra på dom 
Lookpedaler som sitter på men måste då investera i nya dojor. 
Tack Åke för fin statistik har kollat noga på alla prickar men kunde inte hitta min.:(  
  
 
 
>----.142.44  7.0;  ; . 1.1.4322; . 1.0.3705; . 2.0.50727; .2) | h44n3fls303o1052.      
 
 
20080313 8:38:50 | råffe | När kör de runt Siljanne då? Det låter ju som sjysst 
uppvärmning men man är väl lika halvdöd och möglig efter det löpet som i slutet av 
VR. Om jag får sällskap av nån annan tror jag ändå att jag dristar mig att ställa upp. 50 
situps låter vanskligt på morronen, en situp direkt ur slafen är nog mer rekommendabelt, 
det brukar räcka. 
Ja till startled 6 i VL, Göran, det är nog nödvändigt om målet är under 7 timmar.  



Noterar att bara 3 minuter snabbare tid hade betytt led 5 för övertecknad... Jag kör ÖS 
nästa år och om det känns hyggligt även VL. Men först Siljan Line, VR, VS, LL, ja jag 
tror att det är dags för klassikern...  
  
 
 
>----.68.97 ; svSE; rv:1.8.1.9) /20071025 /2.0.0.9 | all.formapg.se      
 
 
20080313 | 21:21:13 | göran l | fick en broschyr om Siljanrännet idag verkar inträffa 
7/6 perfekt i tid om man inte har några resterande studenter i släkten. 
Råffe har du inte en klassiker ännu?Då är det fanimej dags men alla events som du 
rabblar upp behövs inte det går att slimma upplägget  
  
 
 
>----.142.44  7.0;  ; . 1.1.4322; . 1.0.3705; . 2.0.50727; .2) | h44n3fls303o1052.      
 
 
20080317 | 15:42:11 | råffe | Men då är det ju bara en vecka till VR, det låter nästan 
som om man skulle köra ÖS och VR på varandra, så gör ingen klok jävel. Eller så gör 
man precis så... Vi får se, vicka e de som kör SR, det blir ju lite meningslöst med 
klungkörning om de bara e Göran i sadeln. Erede loppet som är 24 mil förrresten eller 
kan man köra bara hälften eller så?  
  
 
 
>----.68.97 ; svSE; rv:1.8.1.9) /20071025 /2.0.0.9 | all.formapg.se      
 
 
20080318 | 20:57:03 | göran l | Jafan det blir kärvt med SR veckan innan VR att 
klämma in Sthlm marathon e väl inte ens att tänka på vi får återkomma till saken man 
kan kanske köra en kortare variant av SR eller så komma på nåt nytt en vecka tidigare. 
Bertil har kollat min nya hoj och rekommenderat kortare styrstam 
behåller lookpedaler då hans antydningar om att vändbara SPDpedaler har svår 
tantvittring slår tungt.Gissa om det har snöat?  
  
 
 
>----.142.44  7.0;  ; . 1.1.4322; . 1.0.3705; . 2.0.50727; .2) | h44n3fls303o1052.      
 
 
20080319 | 10:59:37 | råffe | Jag skiter i dumBertils sexistiska omdömen, kör 
vändbart, har inge val, jo de har jag väl men de e som att köpa nya lagg dan före vasan. 
jag har köpt nya racinglagg de har jag kanske redan nämnt, precis såna som Oskar Svärd 
vann på 2007, det ingår i min uppladdning för 2009 har just anmält mig till VL!  
Viktigast nu dock att få till klungkörning, när går Ljusterörunt? En eller flera varv, ska 
gå bättre än i fjol, annars sätter det sig i skall´n. Påsken är väl för tidigt men 
förstamajhelgen då? Janne, Anders, Göran och moi som vanligt, nån annan?  
  



 
 
>----.68.97 ; svSE; rv:1.8.1.9) /20071025 /2.0.0.9 | all.formapg.se      
 
 
20080319 | 20:47:48 | göran l | 1:a maj med klämfreda kan bli nåt vi får reka om om 
dumasfalten dom lapå förra året är åkbar kollar lite i påsk om snösörjan tillåter.Den som 
har fastnat i repet på VL vet vad som sätter sig i skallen vacklar fortfarande omkring i 
Thn å svarar på frågor om hur det gick i VL  
  
 
 
>----.142.44  7.0;  ; . 1.1.4322; . 1.0.3705; . 2.0.50727; .2) | h44n3fls303o1052.      
 
 
20080320 9:45:28 | råffe | Redan i senhöstas (finns det nåt som heter nåt sånt) tyckte 
jag att dumasfalten hade slätat till sig rätt ordentligt, men jag ska kolla snart igen nu på 
tidigvåren. Jag kör peugeoten till å börja med och sen när det blir allvar byter jag upp 
mig till biankin. Ev korrigeringar av styre, ringtryck, sadellutning mm sker som vanligt 
i sista stund, minns fortfarande med skräckblandad glädje hur Staffan hetsade med sig 
nr 6066 på omvallning i startfållan i årets vasa...  
  
 
 
>----.68.97 ; svSE; rv:1.8.1.9) /20071025 /2.0.0.9 | all.formapg.se      
 
 
20080324 1:01:06 | Lasse L | Mycket cykelsnack här. Det kan jag inte riktigt delta i 
just nu. Men kan rapportera 8 km löpning på stranden i El Jadida idag. Har även kutat i 
Rabat men i Marrakech var det inte att tänka på, liksom fel grej där  
  
 
 
>----.148.10 | /R1JC Browser/NetFront/3.3 Profile/MIDP2.0 Configuration/CLDC1.1 | 
___.148.10      
 
 
20080325 | 11:30:29 | Lasse L | Hej igen. Nyss en strandlöpning till här i El Jadida. 
Strax under 20Â°C i luften, i vattnet ett antal grader kallare kan man anta, inte prövat att 
simma än i havet. I hotellpoolen var det max 16 Â°C. 
För övrigt är det trevligt här i Marocko med Marrakech som en svaarslagen höjdpunkt.  
  
 
 
>----192.165.116  6.0;  ;  ) | adsl116165192___marocconnect.net.ma      
 
 
20080325 | 19:23:07 | Torbjörn. | Har studerat banprofil, kollat på bilder, läst 
tävlingsskildringar samt pratat med deltagare. Och måste medge att jag nu fegar ur 
Nove Colli och hela Italien resan.  



  
 
 
>----7.117.210  7.0;  ; . 1.1.4322) | 19567117210.customer.      
 
 
20080325 | 23:34:15 | Lasse L | Jag kollade tidigare och tyckta banprofilerna saag 
läbbiga ut, saa jag kan förstaa beslutet som meddelades i föregaaende inlägg. Men var 
det inte naagon med snarlikt namn som talade om Styrkeprövet? 
 
Hälsningar fraan El Jadida. 
I morron startar hemresan de första tvaa taagen tar oss till Tanger, efter färjan sedan 8 
taag till AAmaal.  
  
 
 
>----192.165.116  6.0;  ;  ) | adsl116165192___marocconnect.net.ma      
 
 
20080327 | 18:18:20 | Torbjörn. | Utförskörningen på serpentinvägar i klunga är det 
som skrämmer mig. Planerar en resa till Italien nästa påsk för att lära mig 
utförsteknik.Styrkepröven finns kvar som långsiktig målsättning, liksom N C eller något 
liknande söderöver.  
  
 
 
>----7.117.210  7.0;  ; . 1.1.4322) | 19567117210.customer.      
 
 
20080331 | 18:49:44 | Lasse H | Premiärjoggade en mil i lördags och dras med en 
präktig träningsvärk i musklerna på lårets framsida. Önskar Lasse välkommen tilbaka 
från Afrika. Som det ser ut på snökartan bör det fortfarande gå att klämma lagg i 
Åmålstrakten?  
  
 
 
>----237.218.25  7.0;  ; . 1.1.4322) | 8123721825no133.tbcn.      
 
 
20080402 | 23:08:21 | göran l | till den tillfällige afrikanen och andra har jag en undran 
SR går ju en vecka innan VR kan för tätt inpå hur är det med Vänern runt 
slutet på maj 21+21+13 mil på tre dagar är det för tungt? 
Vore kul med en ansamling från oss anmälda som gruppövade lite det finns ju även 
andra mindre sjöar man kan runda  
  
 
 
>----.142.44  7.0;  ; . 1.1.4322; . 1.0.3705; . 2.0.50727; .2) | h44n3fls303o1052.      
 
 



20080403 | 12:40:24 | råffe | varför inte strunta i sjöarna, vatten kan man dricka ur 
butelj,och köra Svea rikes äldsta cykellopp Skandisrundan 10 maj i uppsala som verkar 
va 79,2 km och körs 12 ggr 6,6 km. Ingen skönhetsupplevelse men betänk ändå att det 
är jubileumslopp, hundrade gången loppet rullar av stapeln. Nähä inte det heller duger 
som tändvätska.  
Hitt på nåt annat då!  
  
 
 
>----.68.97 ; svSE; rv:1.8.1.9) /20071025 /2.0.0.9 | all.formapg.se      
 
 
20080406 | 11:36:10 | Lasse L | Har någon börjat cykla? Åkte någon skidor under 
påskvintern? 
 
Hade tänkt mig en första lätt cykeltur idag, men nu är det två cm snö på backen och 
strax över noll. Blir nog lite spinning i stället. Men den elaka snuvan från Marocko  
som drabbade hela familjen men lyckligtvis först på hemvägen  har inte släppt riktigt 
än, så försiktigt får man ta det. 
 
Vänern runt är ett stort företag, säkert mycket trevligt, man placeras i åkgrupp efter 
kapacitet, men tar mer tid än jag kan avsätta i vår. Uppsala ligger för långt bort i 
världen. Hur var det med Hjälmaren?  
  
 
 
>----229.93.54  7.0;  ; . 1.1.4322) | 812299354no68.tbcn.      
 
 
20080407 0:16:14 | Torbjörn. | SCFmotion håller träningsläger 30/51/6 med en 
cykeltur MoraIdreFjäll tor. Hjälmaren runt i början av maj är nog ingen dum runda.  
  
 
 
>----7.117.210  7.0;  ; . 1.1.4322) | 19567117210.customer.      
 
 
20080407 | 21:55:36 | göran l | Inte cyklat en meter men köpt nya dojor till 
Lookpedalersom lossnar och fastnar så lätt och elegant jmf med dom minnen jag har 
från 6 år sen som ledde till vändbara pedaler.Berätta mer om hjälmaren runt! 
Kunde inte cykla i helgen då jag först joggade med frugan 12km på lördagförmiddag 
sen spydde på eftermiddan med upplevd kroppstyngd ca 200 kg varade till midnatt 
inget snus inget vin ingen mat under denna utsträckta tidsrymnd åt något som liknade en 
måltid söndag kväll. 
MEN minskade 1,5 kilo i vikt detvar det värt idag ett 75 min spinningpass  
  
 
 
>----.142.44  7.0;  ; . 1.1.4322; . 1.0.3705; . 2.0.50727; .2) | h44n3fls303o1052.      
 



 
20080408 | 10:32:34 | råffe | hjälmaren runt låter kul 153km lörda 10 maj, 300 spänn, 
start mellan 8.30 och 10.00, cykelhjälm erfordras (cykel nämns inte explicit). 
Bansträckningen framgår abv en sajt som man med lätthet googlar sig till, jag lyckades, 
det säger allt! 
Kan mycket väl tänka mig att klungköra, man kan ju åka hemifrån från alla möjliga 
platser vid 6blecket, komma till Örebro vid halv nie, starta vid 9.20 käka middag vid 
16.30 va hemma vid 20.  
  
 
 
>----.68.97 ; svSE; rv:1.8.1.9) /20071025 /2.0.0.9 | all.formapg.se      
 
 
20080408 | 11:06:26 | råffe | Örebro ligger märkligt centralt, jag noterar att sträckan 
TrollhättanÖrebro är knappt 22 mil, ÄltaÖrebro 20 mil,ÄmålÖbro ca 18 mil. 
Kommer man från Kristinehamn eller säg Karlskoga är det bra mycket kortare. 
Karlskogabor har 4,6 mil, en kristinehamnare 7,1. Dock har karesuandogänget nästan 
139 mil, men det är ju ett avgjort tåligare släkte. 
Hur många blir vi?  
  
 
 
>----.68.97 ; svSE; rv:1.8.1.9) /20071025 /2.0.0.9 | all.formapg.se      
 
 
20080408 | 20:12:44 | göran l | Hjälmaren runt är märkligt frestande 
Har reserverat dagen preliminärt i almanackan. 
Upplägget är tidsbesparande men biffen får alltså vänta till VR? 
Finns det några bergspassager i området?  
  
 
 
>----.142.44  7.0;  ; . 1.1.4322; . 1.0.3705; . 2.0.50727; .2) | h44n3fls303o1052.      
 
 
20080408 | 21:46:32 | Lasse L | Även jag har nu skrivit in Hjälmaren runt i kalendern. 
Bör bli ett bra långpass vid rätt tillfälle i träningsperioden. Berg förefaller det vara ont 
om, såman får väl hoppas på blåst i stället. 
 
Cykelpremiär ikväll 28 km väl påpälsad. Gick rätt bra tycker jag. Trots lite mindre 
spinning denna vinter jfrt med förra tycks det finnas en och annan muskel i benen. 
 
Undrar just hur långt sådana som Torbjörn och Staffan redan cyklat denna säsong.  
  
 
 
>----229.93.54  7.0;  ; . 1.1.4322) | 812299354no68.tbcn.      
 
 



20080413 | 17:02:48 | göran.l | Cykelpremiär 40km vindstilla växlande molnighet fick 
sällskap med en trevlig gubbe i min ålder som hade cykeldator min är sönder 25,5 
KM/h snitthastighet 
Lookpedaler nya skor verkar bra kanske måste flytta över sadeln från gamla knarren. 
Råffe,Anders,Janne eller nån annan som är i Sthlmstrakten kring 1:a maj visst kör vi en 
sväng på Ljö  
  
 
 
>----.142.44  7.0;  ; . 1.1.4322; . 1.0.3705; . 2.0.50727; .2) | h44n3fls303o1052.      
 
 
20080414 9:13:26 | råffe | Första turen, gamla knarren, ca 38 km, lugnt tempo kan 
man säga, ingen fungerande dator på styret, 1:43, då kan säkert nån räkna ut 
medelhastigheten. Just det, inte så imponerande.  
Självklart är jag med på Ljusterövarvet. Vilken dag blir det? Första maj e ju en torsdag, 
jag kan nog t aledigt freda om de krävs, lörda är bra, söndag en vilodag.  
  
 
 
>----.68.97 ; svSE; rv:1.8.1.9) /20071025 /2.0.0.9 | all.formapg.se      
 
 
20080421 8:34:06 | råffe | Hur stor är uppslutningen kring det lopp som rundar 
Sveriges fjärde största sjö, jag menar då ytmässigt, vattemvolymen kanske inte räcker 
för en så framskjuten placering, blir det bara Göran, Lasse L och moi? Inte så bara men 
det känns som om alla andra spelar hasard med Vätternrundan som insats. 
Dessförinnan är det Ljusterörundan förstås. Vilken dag ska vi säga? 
Körde åter 38 km nu i helgen, nu på 1:36 att jfra med 1:43 på exakt samma sträcka 
härförleden. Farten ännu inte imponerande som den nogräknade kan komma fram till...  
  
 
 
>----.68.97 ; svSE; rv:1.8.1.9) /20071025 /2.0.0.9 | all.formapg.se      
 
 
20080421 | 21:26:39 | göran l | har hojat 13 mil i friska luften plus spinning en till två 
ggr/v. 
LJö rundan har än så länge två deltagare Råffe o Göran men Anders kommer att 
kontaktas jag tror det blir av på  fredagen eller lördagen  
  
 
 
>----.142.44  7.0;  ; . 1.1.4322; . 1.0.3705; . 2.0.50727; .2) | h44n3fls303o1052.      
 
 
20080422 0:44:23 | Lasse L | Grattis till hojandet. En annan har dragits med en mycket 
elakartad förkylning 2 veckor och knappt kunnat göra nå.  
Behovet av Hjälmaren runt blir desto större.  
  



 
 
>----229.93.54  7.0;  ; . 1.1.4322) | 812299354no68.tbcn.      
 
 
20080424 | 10:58:45 | råffe | Såväl Ljörundan som Hjälmarrundan är av nöden! 
Ljusterö helst på lördagen som det ser ut i denna stund. Vi får stämma av när vi vet om 
Anders och Janne hakar på. Men två sega gubbar har ju kört långt förut, det är bättre än 
inget. Ju.  
  
 
 
>----.68.97 ; svSE; rv:1.8.1.9) /20071025 /2.0.0.9 | all.formapg.se      
 
 
20080424 | 21:07:07 | Lasse L | Hej 
 
Har äntligen kunnat ta säsongens andra cykeltur, och det kändes riktigt skapligt.  
Och vad härligt och fint det går med en riktig cykel! Det är ju synd om alla mennskor 
som inte har en racer. Vilken tur att min hybrid bröt ramen i fjol. Annars hade det 
fortfarande vart synd om mej med. 
 
Här är ett diagram som visar att man blir snabbare genom träning, ifall ni inte visste det 
tidigare. 
 
www.hbh.cirka.se/cykel_km_per_h_LL.htm  
  
 
 
>----229.93.54  7.0;  ; . 1.1.4322) | 812299354no68.tbcn.      
 
 
20080424 | 23:19:54 | göran l | Härligt diagram vilken inledning på säsongen way up 
and over som vi säger i Trollhättan instämmer gärna i racercykelns välsignelse har dock 
börjat misstänka att min nya hoj som på många sätt är bättre saknar den förmåga som 
den gamla hade nämligen den hisnande känslan att rulla utför fortare än man vågade kan 
det vara dom nya smalare 19mm:s tubdäcken som inte matchar Cykelbertils 21mm:ers 
har inte haft tid att köpa ny cykeldator men hoppas snart få mäta mot ett embryo till 
klunga som skulle vara åtminstone två cyklister  
  
 
 
>----.142.44  7.0;  ; . 1.1.4322; . 1.0.3705; . 2.0.50727; .2) | h44n3fls303o1052.      
 
 
20080425 | 17:41:46 | Torbjörn | Mitt deltagande i Hjälmaren runt beror på 
väderprognosen inför den 10/5. Under innevarande vecka har jag passerat den för 
Vätternrundecyklister så magiska hundramilagränsen och är nu uppe i drygt 107 mil. 
Det rullar alltså på i god fart och känns väldigt bra just nu, siktar på ytterligare hundra 
mil före rundan. Försöker hinna med lite löpning oxå. Får väl se om dona håller.  



  
 
 
>----7.117.210  7.0;  ; . 1.1.4322) | 19567117210.customer.      
 
 
20080427 | 19:05:41 | göran l | Torbjörn! måste gratulera till antalet cykelmil hoppas i 
bästa fall kunna matcha dina planerade nästa 100mil.Har i och mad dagens 68 km 
närmat mig 27 mil känns bra som sagt lite kul var att "Hunnebergsrundan " = ca 40 km 
ocså kördes idag i motsatt riktning till mina ansträngningar fick tillfälle att morsa på 
hundratalet människor på cykel.Fick just ett telfonsamtal från Staffan som förutom att 
rapportera 6575 mil meddelade den tråkiga nyheten att Toivo damp i backen vid nån 
sorts incident med en bil bröt nyckelbenet och spräckte hjälmen det gick alltså 
förvånansvärt bra men ändå åt helvete mannen kan inte köra VL i år  
  
 
 
>----.142.44  7.0;  ; . 1.1.4322; . 1.0.3705; . 2.0.50727; .2) | h44n3fls303o1052.      
 
 
20080428 | 18:16:30 | Lasse L | Vilken jäkla osis för Toivo. Den andre i vår skara som 
bryter nyckelbenet under cykling. Hälsa honom, ni som har kontakten. 
Jag bröt ett nyckelben redan i treårsåldern när jag föll ner från en säng så jag är nog 
immun. 
 
Åter uppehåll i mitt trampande pga krasslighet i retur. Men nu känns det peppar, peppar 
bättre igen. Vilar ett par dar till för säkerhets skull. Närmast på programmet står att byta 
däcken på bilen. (för sent ute för att lämna in på däcksverkstan). Sen blir det nog 
rengöring av skidor. Vårrustning av båten får köa in sig.  
  
 
 
>----229.93.54  7.0;  ; . 1.1.4322) | 812299354no68.tbcn.      
 
 
20080429 | 12:17:58 | Göran J | Någon som är intresserad av Stockholm Triathlon i 
augusti. Olympisk distans:?  
  
 
 
>----229.95.199  7.0;  ; . 2.0.50727) | 8122995199no68.business.      
 
 
20080430 | 10:39:40 | råffe | Ja jävla otur för Toivo! Och därmed för oss andra, så 
mycket god draghjälp som försvinner för att inte tala om rasslet från Toivoväxeln.  
Lite är jag nu på gång men det går trögt, jag kört T/R jobbet och gubbjävel efter 
gubbjävel kör om så det dånar. Uppe i 22 mil just nu dåra.  
Stockholm Triathlon, vad är det för distanser då, är det halva distanser så kanske man 
kan hetsas till ett sånt övermod.  
  



 
 
>----.68.97 ; svSE; rv:1.8.1.9) /20071025 /2.0.0.9 | all.formapg.se      
 
 
20080501 | 13:59:21 | Lasse L | Har nog annat för mig 24 augusti men triathlon 
olympisk distans ser mänsklig ut: 
simma 1,5 km + cykla 40 km + springa 10 km 
 
se http://www.stockholmtriathlon.se/  
  
 
 
>----229.93.54  7.0;  ; . 1.1.4322) | 812299354no68.tbcn.      
 
 
20080505 | 22:08:27 | göran l | 40 cykelmil efter Ljusterörundan med Råffe och 
Anders (drygt 8 mil) solsken vindstilla.Idag 75 min spinning med ca 15 mil i veckan bör 
100 mil ligga inom räckhåll.Kan inte redogöra för om jag kör Hjälmaren runt ännu.  
  
 
 
>----.142.44  7.0;  ; . 1.1.4322; . 1.0.3705; . 2.0.50727; .2) | h44n3fls303o1052.      
 
 
20080506 8:44:41 | råffe | Lutar starkt åt att det inte blir Hjälmaretur för min del, 
bryggiläggning på landet måste nog gå före... Nöter på ändå på knarrarna, jag har ju två, 
men tar en i taget. Nu uppe i 34 mil efter helgens ljörunda. Kan nog bli 100 före VR... 
och det behövs sannerligen!  
  
 
 
>----.68.97 ; svSE; rv:1.8.1.9) /20071025 /2.0.0.9 | all.formapg.se      
 
 
20080506 9:01:59 | Lasse L | Nä, jag kör inte runt Hjälmaren (jag heller). För stor 
ansträngning för en så otränad person, som dessutom fortfarande har lite kvarhängande 
förkylningssymtom. 
Har i alla fall börjat cykla igen, så smått och så sakteliga. Summa 14 mil.  
  
 
 
>----229.93.54  7.0;  ; . 1.1.4322) | 812299354no68.tbcn.      
 
 
20080506 9:15:20 | Janne L | Hej! Måste tyvärr meddela att jag inte ställer upp på VR. 
Jag har haft känningar av flimmer i pumpen som inte vill ge med sig och doktorn 
avråder från annat än vanlig motion. Jag kommer att sakna uppladdningen och köttbiten 
efteråt.  



Lycka till med träningen och loppet! 151.156.10.50  6.0;  ;  ; . 2.0.50727) | 
webproxy.vattenfall.se      
 
 
20080506 | 22:09:33 | Lasse L | Synd Janne, ett sån´t premiärinlägg för säsongen!  
Jag fick ju ställa in 2006, av precis samma orsak. 
Hoppas de fixar till det med medicin så du kan komma igen, som jag gjorde redan 2007.  
  
 
 
>----229.93.54  7.0;  ; . 1.1.4322) | 812299354no68.tbcn.      
 
 
20080511 | 20:25:54 | göran l | två rapsdoftande cykelturer i helgen 
har gett 63 mil hörde just att Staffan o Torbjörn körde HJälmarenrunt vi får hoppas dom 
rapporterar närmare .Vilken härlig vecka.  
  
 
 
>----.142.44  7.0;  ; . 1.1.4322; . 1.0.3705; . 2.0.50727; .2) | h44n3fls303o1052.      
 
 
20080513 9:35:19 | råffe | Ja jäkligt trist med Jannes besked, det är bara att ta det lilla 
lugna, det går fler rundor.  
För egen del känns det rysligt tufft just nu, när jag inte kan haka på gubbjävlar i 40
årsåldern i uppförsbackarna. Ett kort tag kändes det som om det skulle lossna, efter 
Ljusterörundan. En 55 kmrunda på egen hand kändes ok, men nu har det varit tunga, 
slöa ben som plågat sig till vilan på arbetet. Och så ska man hem i afton och kallt och 
blåsigt är det. Jag måste nog undra hur Torbjörn och Staffan ska stå ut med att köra 
lagtempo med en sån som mig i fältet... 
Har passerat 55 mil, räknar med att hinna upp till 100. Hoppet lever trots allt ett 
tramptag #)till.  
  
 
 
>----.68.97 ; svSE; rv:1.8.1.9) /20071025 /2.0.0.9 | all.formapg.se      
 
 
20080516 | 10:38:23 | Torbjörn | Nu djävelberg gubbar ska en annan sluta snylta på 
albins dator, för nu har jag äntligen köpt en egen. En MacBook (fick en hel 
årsförbrukning av sneakers på köpet) med mobilt internet så nu är man uppkopplad 
(bojad). Har inte kommit fram till funktionen "skaffa epost adress" i instruktionsboken 
än så jag ber att få återkomma med den.  
Hjälmaren runt, soligt, varmt, snabbt. Totaltid 5:02 "rulltid" 4:55, kunde gått snabbare 
om klungan jag satt i hade startat organiserat efter stoppet i Hjälmarssund nu kom jag 
iväg sist  ca: 300 meter efter klungan slet en mil för att ta ifatt men fick ge upp. Hakade 
senare på ett gäng från Fredrikshovs CK, 
satt med några mil med det gick aningen för fort så jag släppte en halvmil före 
Mellösa.  
 



 
 
>----13.126.105 ; svSE; rv:1.8.1.14) /20080404 /2.0.0.14 | host217213126
105.mobileonline.      
 
 
20080518 | 18:23:29 | göran l | Grattis till datorn Torbjörn du har kämpat emot på ett 
imponerande sätt men har nu till slut sällat dig till oss andra som förlorar ca 1 tim/dag 
för att kolla upp datorn men ofta en rolig timme!.Här är mitt cykelstatus: 
Efter en helg där gemensam städning med grannarna i radhuslängan tagit en del tid och 
där dagens väder med iskall nordan och duggregn gjorde turen väl kort har jag uppnått 
76 mil dom hundra borde ligga väl inomräckhåll även om jag ska va flytthjälp till 
dottern på lördag .Verkar som om Staffan och Torbjörn hade för mig sensationella 
snittfarter under Hjälmaren runt verkar inte som om vi andra behöver dra en meter 
under VR.  
  
 
 
>----.142.44  7.0;  ; . 1.1.4322; . 1.0.3705; . 2.0.50727; .2) | h44n3fls303o1052.      
 
 
20080518 | 21:04:26 | staffan | Ja,det gick fort o lätt runt Hjälmaren (4,34+6 min 
stopp), men förutsättningarna var optimala. Vackert väder, svag vind,lätt banprofil o en 
bra 1520 klunga. Men den här helgen sjönk farten radikalt till 2627. Fått ihop 140 mil. 
Kanske kan bli 4050 till? 
Finns frågor ang VR, speciellt nu eftersom det inte blev nån samkörning före. 
1. Borde vi ha, om inte likadana, så åtminstone ungefär samma färg på tröjorna? 
2.Ska stoppen planeras i förväg? (kan ju ändras under resans gång beroende på olika 
omständigheter). 
3. Vi kommer att bli omkörda av en massa klungor. Ska vi utnyttja den hjälp det innebär 
att haka på o vem bestämmer i så fall det? Den som för tillfället drar? Risk att vi tappar 
bort varandra? Alternativet att köra helt för oss själva blir jobbigt o långsamt men är 
kanske bäst? 
4.Hinner vi fram innan bolaget stänger?  
  
 
 
>----28.253.106  7.0;  6.0; SLCC1; . 2.0.50727;  PC 5.0; . 3.0.04506) | 90228253106
no13.tbcn.      
 
 
20080519 | 10:00:49 | Lasse L | Oj, inlägg av båda våra snabbtrampare. Det hör ju inte 
till vanligheterna. Trevligt. Och grattis till era framfarter runt Hjälmaren. Blir fint att få 
två så rejäla lok på vår resa runt nästa sjö. 
 
Vore det inte enklast att fixa nåt med hjälmarna. Klistra på pistagegrön 
reflexväv/reflexplast eller något sådant. Finns att köpa ark med självhäftande 
baksida.(Kanske inte just den nämnda färgen). Gärna även en bit av samma material på 
skuldrorna. 
Att få fram lika eller snarlika tröjor till hela gänget verkar vara en svårare uppgift. 



 
Jag och jonnen har nu varit på en liten turnÃ©. I fredags morse, innan konferensen 
fortsatte, avverkade vi 30 km i trakterna av Nääs slott några mil öster om Göteborg. 
Snacka om backigt! Det tuffaste jag kört hittills. Men så gick det sakta också. Mycket 
nöjd i alla fall med att ha trampat på hela tiden utan att fullständigt krokna. Blev i 
efterhand en njutning som satt i ett bra tag. 
I går söndag under en kylig, fuktig och något blåsig förmiddag gick turen från 
Trångsund över Länna till Lissma förbi Handen och ut till Dalarö, samma väg i retur, 
sammanlagt 70 km. Verkligt fina cykelvägar. Jag mötte många cyklister, men ingen av 
dem var Råffe. 
 
Hälsan verkar alltså ha återvänt, och 100 mil finns inom räckhåll, med lite tur. Just nu är 
49 mil avklarade.  
  
 
 
>----229.93.54  7.0;  ) | 812299354no68.tbcn.      
 
 
20080519 | 10:33:36 | råffe | Det var som tusan Lasse, var du i mina hjulspår i 
söndags! Jag var ute precis då på söndaförmiddan och körde i motsatt riktning, Handen
LännaTrångsund, mötte du inte en blixtrande snabb Bianchi? Nej om du hade mött mig 
hade du haft gott om tid att registrera mina tröga benrörelser. Det vill bara inte lossna! 
Ändå är jag nu uppe i ca 72 mil. Droppen var när en spoling på en sån där 
Stockholmhyrcykel trampade om mig i morse i höjd med gamla stan. Är det så att det 
finsn en magisk gräns där vid hundra mil, att man känner euforin, att låren slutar värka 
och spjärna emot. Den som trampar får se.  
Reflextejp på hjälmen verkar vara en sjysst idÃ© och avstämningspunkter/kontroller 
bestämda på förhand. Och en förutbestämd marschfart som alla dragdjur ska hålla.  
Naturligtvis är det essenteillt att vi kan haka på bra klungor, det får vara gäng som kör 
max 34 km/tim snabbare än vi. Vem tar beslutet? Jag vet att Staffan inte borde vara 
tongivande, då hakar han på proffsstallen direkt vid Hästholmen om inte förr, jag har 
sett honom dra iväg. Vi hinner ju snacka ihop oss när vi ses på plats. När tänker ni 
komma till Motala på fredan? Jag kommer nog rätt tidigt, senast vid två.  
  
 
 
>----.68.97 ; svSE; rv:1.8.1.9) /20071025 /2.0.0.9 | all.formapg.se      
 
 
20080519 | 10:58:21 | Lasse L | Faktiskt Råffe så mötte jag precis i början en Bianchi 
som gick norr ut i backen upp mot rondellen vid Trångsund, när jag susade nerför. Cirka 
10.40  10.45. Det var väl du då?  
  
 
 
>----229.93.54  7.0;  ; . 1.1.4322) | 812299354no68.tbcn.      
 
 



20080520 9:25:56 | råffe | Lasse, jag minns att jag mötte en ganska så svartklädd 
spänstig karl just där, kunde inte för allt i världen ens tänka att det var någon bekant. 
Synd, jag skulle ha försökt haka på och kanske hade jag orkat dra någon meter. 
Blir det någon mer chans att träna klunga? Göran? Anders? Någon?  
  
 
 
>----.68.97 ; svSE; rv:1.8.1.9) /20071025 /2.0.0.9 | all.formapg.se      
 
 
20080520 | 14:30:16 | Lasse L | Ganska så svartklädd och spänstig, det stämmer i varje 
detalj. Kul att ses.  
 
 
 
>----194.23.29.109  7.0;  ) | host109.homerun.      
 
 
20080520 | 23:22:19 | göran l | Bolaget har inte öppnat när vi kommer fram 
ett mål så gott som något tänk er att ha klarat uppgiften sittande på en bänk i Motala 
tänkande på pilsner ätande en varmkorv vetande att snart kan jag köpa mig en 
starkpilsner en dagdröm som gör livet värt att leva.  
  
 
 
>----.142.44  7.0;  ; . 1.1.4322; . 1.0.3705; . 2.0.50727; .2) | h44n3fls303o1052.      
 
 
20080522 | 10:23:51 | råffe | göran det är bra tänkt vi kan vila först och hänga på låset 
på bolaget och dra ner till badet och käka kyckling och sova och sen blir det biff å rött. 
Nu har jag passerat 80 mil tar nog ledigt i morgon och kör förhoppningsvis en 8miling 
hoppas komma upp i 110 innan det brakar loss. Kanske en ljusterörunda till 
dessförinnan?  
  
 
 
>----.68.97 ; svSE; rv:1.8.1.9) /20071025 /2.0.0.9 | all.formapg.se      
 
 
20080522 | 21:46:03 | göran l | Ska fira en student i Sthlm 5/6 tänker sedan övernatta 
på Ljö fredag och lördag är lämpliga Cykeldagar tror jag ligger på ca 80 mil med hopp 
om att klämma 1015 i helgen under senaste turen igår morse(40 km) piggade jag upp 
tillvaron genom att försöka nå upp till 20km/h på varje backkrön vilket lyckades mycket 
tack vare en ny muskel som dykt upp på baksidan av låret som kan ses om man speglar 
sig i profil.  
  
 
 
>----.142.44  7.0;  ; . 1.1.4322; . 1.0.3705; . 2.0.50727; .2) | h44n3fls303o1052.      
 



 
20080522 | 22:55:32 | Torbjörn | Tröjor? Nä jag vill köra i min cykeljacka, men vi kan 
ju dra på oss reflexsignalkallatvadnivillvästar, även bra att fästa nummerlappen i. 
Målsättningen är väl fortfarande att få gruppen runt sjön på tolv timmar som vi sa  vid 
maten, ellr?  
  
 
 
>----35.152.60 ; svSE; rv:1.8.1.14) /20080404 /2.0.0.14 | host90235152
60.mobileonline.      
 
 
20080524 0:15:52 | Lasse L | Får ni runt mig på 12 timmar är ni duktiga. Men kanske 
kan det gå, har kommit upp i 60 mil nu och med rätt god fart  med mina egna mått  de 
senaste rundorna. 
Återstår dock att köra några långturer. 
 
Gul reflexväst, OK, det har jag alltid på träning. Därtill refelextejp på hjälmen, det blir 
bra.  
  
 
 
>----229.93.54  7.0;  ; . 1.1.4322) | 812299354no68.tbcn.      
 
 
20080524 | 15:19:31 | Lasse H | En annan är ju ingen hävert på cykel så jag får väl i 
stället berätta lite om mina vedermödor i skog och mark. Just det, har börjat springa 
träningsOL en gång i veckan. Största problemet (förutom bristande flås) är nog min 
dåliga syn. En gång letade jag länge och väl efter en sten i sänka. När jag kom hem och 
fick läsglasögonen på såg jag att det var en liten höjd på en ås jag skulle letat efter. Sånt 
piggar alltid upp. Sen är det också roligt med Sportident. För den som inte redan vet 
innebär det att man har en liten plastpinne på pekfingret som man stoppar i ett litet hål i 
en liten dosa tills det säger pip.  Direkt vid målgång får man sen ett kvitto med t.o.m. 
mellantider mellan alla kontroller. På onsdag blir det en deltävling i Värmland Park 
Tour här i Kristinehamn. 3 km i bostadsområdet Stenstaliden med karta i skala 1:2500. 
Bara så att ni ska få en känsla för hur vi ickecyklister också hankar oss fram. #)  
  
 
 
>----237.218.25  7.0;  ; . 1.1.4322) | 8123721825no133.tbcn.      
 
 
20080525 | 21:10:42 | staffan | Förslag angående depåstopp. Tio min i Gränna, 
Fagerhult och Boviken borde under normala förhållanden räcka.  Vi borde kunna mala 
på med ett snitt på 26 och klara 12 timmar.  
  
 
 
>----28.255.29  7.0;  6.0; SLCC1; . 2.0.50727;  PC 5.0; . 3.0.04506) | 9022825529
no13.tbcn.      



 
 
20080525 | 22:49:48 | göran l | låter bra Staffan blir man pinknödig dessemellan 
stannar man nånstans som vi kommer överens om, depåer tar tid där tankar vi bara det 
nödvändigaste fickorna fulla med bananer och en ny dunderblandning som jag 
funderade ut idag under cyklingen jordnötter,Ahlgrens bilar och mörk choklad eftersom 
detta kom till mig under motvindskörning på slätterna häromkring tror jag det var 
kroppen som via mina undermedvetna depåer lät sig höras.4+ 11,6 mil ger sammanlagt 
96 dito. 
Tänker köpa en gul tröja + gul reflexväst  
  
 
 
>----.142.44  7.0;  ; . 1.1.4322; . 1.0.3705; . 2.0.50727; .2) | h44n3fls303o1052.      
 
 
20080526 8:53:46 | råffe | Ja gul reflexväst låter OK, men finns det tajta varianter allt 
luftmotstånd är av ondo vet jag efter att ha strävat i uppförsbackar och motvind. Det vill 
inte riktigt ta fart, höll 24 i snitt på min 74 kmrunda i går morse. Har nu passerat 96 mil, 
djupt impad av görans 11miling, hur fan orkar gubbjäveln han är ju snart 60! 
Bra med lite antydan till struktur med ordning på depåstoppen till ex. Hur växlar vi 
dragdjur? Lästa i Cykla hur Bernt Johansson gör, ledaren viker bara lite åt höger(?) och 
släpper fram resten av bandet. Det låter proffsigt och inte så jobbigt som när 
ljusterögrabbarna ökar farten för att köra om ledaren, kan bli jämnare fart med BJ:s 
modell, det är de ideliga fartökningarna som dödar framför allt när man då halkat längst 
bak och kämpar som  besatt för att komma upp i samma fart som framförvarande röv.  
  
 
 
>----.68.97 ; svSE; rv:1.8.1.9) /20071025 /2.0.0.9 | all.formapg.se      
 
 
20080526 9:42:19 | råffe | Kan förresten berätta om min psykiska höghöjdsträning i 
fredags, hade tagit ledigt för att köra åtminstone 8 mil så där. Efter 14 km pös bakhjulet 
i höjd med Brandbergens centrum. Inga problem  av med hjulet fram med reservslang 
byta pumpapumpa och så pös det direkt igen utan ett enda tramptag, var väl nåt skit som 
gått igenom men det hitta jag inte. Har man då två reservslangar kan man göra ett försök 
till. Nej inte det. Då börjar man vandra hemåt, efter sju kilometer är man rätt less då 
dyker Allservice i Trollbäcken fram i fonden där finns reservslang, bara att knarra 
vidare men då håller man sig på krypavstånd från hemåt, tänkta 8 blev hälften, men 
psyket fick sitt. Hur många reservslangar tar ni med på rundan? 
Ljusterörundan kan lämpligen gå på nationaldagen som ju också är färskpotatisens dag, 
flaggspel och sillsup och alla möjligheter. Eller dan efter när man tankat.  
  
 
 
>----.68.97 ; svSE; rv:1.8.1.9) /20071025 /2.0.0.9 | all.formapg.se      
 
 
20080527 | 11:20:31 | Lasse L | Här var många intressanta inlägg att kommentera. 



 
Men först ett stort TACK till alla mina kamrater i lag Hurtis et Bullis för anmälan av 
detsamma till Staffetvasan 2009, i samband med min jubileumsdag i går. Och mössorna 
med loggan, det blir läckert. Startnummer 11 fick vi ser jag på VLsajten. 
 
Lag Råffe, se upp! 
 
 
Råffe, du cyklar kanske bättre än du tror. Kolla att du ställt in cykeldatorn korrekt! Enda 
sättet att få hjulstorleken rätt är att mäta upp omkretsen. Går man bara på tabellvärden 
på däckstorlek kan det bli stora fel. 
 
Fladddrig reflexväst, jo lite, men kan  nog nypas ihop med säkerhetsnålar eller snöre. 
Min Silva gula reflexväst är av nätmodell och något fladdrig, men inte så farligt som en 
sån där som man ska ha liggande i bilen. 
 
Den som hittar en bra reflextejp som vi kan ha på hjälmarna kan väl köpa en rejäl rulle 
och sedan meddela det här. 
 
Staffans förslag på upplägg med tre disciplinerade depåstopp ser bra ut. 
 
Hur man växlar dragare vid klungkörning vet Torbjörn mer att berätta om. Men fattade 
jag det rätt ska dragaren när han ger sig falla ut åt vänster och dala till sista plats. 
 
Tack Lasse H för intressant inblick i skogsluffarnas värld. Men varför det heter OL när 
man talar om orientering har jag alltid undrat. Var kommer Let ifrån? Det är visserligen 
en ovanligt skön bokstav.  
  
 
 
>----229.93.54  7.0;  ; . 1.1.4322) | 812299354no68.tbcn.      
 
 
20080527 | 11:29:14 | råffe | Jaja, råffe igen. Måste bara få gratulera mig själv till att 
just nått 100 mil, exakt när jag angjorde jobbet i morse nådde jag den magiska gränsen. 
Nu är det bara att hoppas att den är magisk, att det plötsligt ska gå så där rasslande lätt 
som hittills bara skett i mina drömmar. En föraning om det tillståndet fick jag på 
morgonturen, en gubbjävel körde om redan hemma i Älta, jag hakade på, körde om, han  
haka på och kom som en raket i nedförslutan och jag var svarslös. Han ba drog iväg, var 
100 meter före. Jag malde på och närmade mig mm för mm!Passerade i lätt 
uppförsbacke med görans teknik att stå och trampa på rätt trög växel, gubben svarade 
och tog en genväg. Men loppet var inte slut! I backen upp mot Danvikstull satte jag in 
den avgörande stöten, tog i så det dånade i låren och körde ifrån definitivt på 
Stadsgården! Triumf!  
  
 
 
>----.68.97 ; svSE; rv:1.8.1.9) /20071025 /2.0.0.9 | all.formapg.se      
 
 



20080527 | 18:11:53 | Torbjörn | Jag har kortat av resorerna på min reflexväst genom 
att sy dem dubbla på mitten, tight och smidigt. Ett förslag. Gick igenom 
tvåhundramilavallen idag, och börjat läsa om och planera för "Styrkeprövern" nästa år, 
måste prata vitt och brett om det för att inte kunna dra mig ur.  
  
 
 
>----35.155.198 ; svSE; rv:1.8.1.14) /20080404 /2.0.0.14 | host90235155
198.mobileonline.      
 
 
20080527 | 20:28:13 | göran l | Grattis Råffe  
  
 
 
>----.142.44  7.0;  ; . 1.1.4322; . 1.0.3705; . 2.0.50727; .2) | h44n3fls303o1052.      
 
 
20080528 9:06:09 | råffe | Tack Göran, när får jag äran att återbörda gratulationen? 
Tillsammans har vi väl kört lika långt som Torbjörn, det är imponerande!  
Vad är Styrkeprövern? Låter otäckt, kanske är det bäst att inte höra, jag är ju så lättledd, 
har ju ångrat många gånger att jag anmälde mig till VR första gången, nu sitter man ju 
fast och stadigt i sadeln.  
100 mil är inte magiskt, gubbjävlarna fortsätter att vissla om, t.o.m ickeracerburna.  
  
 
 
>----.68.97 ; svSE; rv:1.8.1.9) /20071025 /2.0.0.9 | all.formapg.se      
 
 
20080528 | 22:54:14 | göran l | 96+4=100 done!dom sista 4 27,6 km/h vindstilla sval 
morgon inställd kurs på lördag ger hopp om mera cykelglädje  
  
 
 
>----.142.44  7.0;  ; . 1.1.4322; . 1.0.3705; . 2.0.50727; .2) | h44n3fls303o1052.      
 
 
20080529 8:44:55 | råffe | Göran, grattis!  
Hur kan du få sån jäkla fart, du har ju 11 timmar på gaffeln och med TorbjörnStaffan 
som lok är väl snart siktet ställt på tio.  Nu måste jag mäta omkretsar och diametrar, mitt 
sista hopp står till Lasses ogrundade misstanke att jag ställt datorn fel. Men fan tro´t. 
Gul väst inköpt, vem skaffar reflextejp?  
  
 
 
>----.68.97 ; svSE; rv:1.8.1.9) /20071025 /2.0.0.9 | all.formapg.se      
 
 



20080529 9:12:14 | råffe | HollandFrankrike får klara sig utan oss kan jag konstatera. 
De börjar 20:45. Men på lördakvällen kl 18 är vi väl så pass återhämtade att vi kan 
stötta grabbarna som lirar mot Spanien. Är alla kvar i Motala till på söndamorronen?  
  
 
 
>----.68.97 ; svSE; rv:1.8.1.9) /20071025 /2.0.0.9 | all.formapg.se      
 
 
20080529 | 18:41:53 | göran l | självklart avnjutes lördagen i Motala 
tror jag har en relexväst kan va gul funderar på att köpa nya diodlampor och gul tröja 
ska kolla efter reflextejp men lovar inget bestämt om det blir dubbel eller trippelköp har 
man säkert nytta av sin tejp i många delikata situationer  
  
 
 
>----.142.44  7.0;  ; . 1.1.4322; . 1.0.3705; . 2.0.50727; .2) | h44n3fls303o1052.      
 
 
20080529 | 22:13:24 | Lasse H | Svår fråga där från Lasse. Mest smickrande vore ju 
om L:et skulle stå för Lasse. OrienteringsLasse klingar ju vackert i mångas öron. Nu är 
det förstås svårare än så. I Wikipedia föreslår man att OL är en akronym för 
OrienteringsLöpning men detta skjuter enligt min mening bredvid målet eftersom det 
finns t.ex. både skidOL och cykelOL vilket ju blir ganska oakronymt. Man får snarare 
göra en internationell utblick och då kanske närmast mot våra tysktalande brödrafolk i 
söder där man sysslar med Orientirungslauf. Lauf kan förvisso betyda just löpning men 
har också den bredare betydelsen lopp, tävling. Här någonstans i globaliseringen av 
orienteringssporten får man nog söka uppkomsten av begreppet OL.  
  
 
 
>----237.218.25  7.0;  ; . 1.1.4322) | 8123721825no133.tbcn.      
 
 
20080529 | 23:28:58 | göran l | harom nåt Ö i Tysklands alfabet? och om dom har så 
blir det olja.Å hur fan ska dom komma ur den belägenhetn  
  
 
 
>----.142.44  7.0;  ; . 1.1.4322; . 1.0.3705; . 2.0.50727; .2) | h44n3fls303o1052.      
 
 
20080529 | 23:53:03 | Lasse L | Att det var så fördolt vad L i OL står för. Trodde det 
var något som man skulle säga jasså vare så lätt om när man fick förklaringen. Tack för 
den vederhäftiga utredningen. 
Varför heter det förresten vederhäftig, och vad betyder det? 
 
Idag var en underbar dag. Först, det tog hela dan från 11.30 till 18.30 kom båten inte 
bara i sjön utan mastades också på och kördes till sin bryggplats i Näsviken. 



Sedan, efter en kvällsmacka och somna i soffan läsandes tidning tog man sig samman 
och började cykla 20.30. Nära vindstilla, ännu rätt varmt, 20 km söderut på 45:an och så 
hem. Drygt 40 km med snittfart på 28,8 km/h 
Det var pb med 0,2. Snabbast tidigare 28,6 var 4 dar efter VR 2007. Då på en betydligt 
backigare runda, så riktigt lika stark nu som då är jag ändå inte. Visst är det intressant 
att jag presterat som bäst några dagar efter VR! 
 
Råffe, enklaste sättet att mäta hjulets omkrets är att rulla cykeln rakt på plant underlag 
och mäta sträckan på underlaget efter ett varvs förflyttning. 
 
Ja just det, skulle rapportera att jag nu är uppe i drygt 82 mil  
  
 
 
>----229.93.54  7.0;  ; . 1.1.4322) | 812299354no68.tbcn.      
 
 
20080530 8:57:44 | Lasse L | Jo jag kvartar förstås också över i Motala till söndan  
  
 
 
>----229.93.54  7.0;  ; . 1.1.4322) | 812299354no68.tbcn.      
 
 
20080530 9:44:08 | råffe | Bättre att vara vederhäftig och värdig än häftig och 
vedervärdig, säger det gamla ordstävet, om nu det kan vara till någon hjälp för Lasse vet 
jag inte. 
Inte så konstigt att va som bäst efter ett lopp, det är ju bara vanlig jävla otur som grinar 
en i fejset. Då grinar man tillbaka och kör ett varv till. 
108 mil och fortfarande lika jävligt. Har inte mätt omkretsen ännu, har inget så stort rum 
eller långt måttband.  
  
 
 
>----.68.97 ; svSE; rv:1.8.1.9) /20071025 /2.0.0.9 | all.formapg.se      
 
 
20080530 | 20:34:29 | Lasse L | I morgon lördag kl 14 startar Sthlm Maraton, då ska vi 
hålla tummarna för den smalbente men urstarke junioren i vår VRtrupp: Startnummer 
9672  Göran Johansson född 55  klubb Tydje SK  
  
 
 
>----229.93.54  7.0;  ; . 1.1.4322) | 812299354no68.tbcn.      
 
 
20080601 | 18:06:38 | göran l | hur gick det för den smalbente junioren i Sthlm 
marathon? försökt kolla  men misslyckats hittills.Har däremot sökt gul cykeltröja i 3 
sportaffäre  verkar inte vara mode i år har inte heller hittat gul reflextejp.kan däremot 
rapportera 116 mils cykling idag 8 mil i tilltagande värme men klarade mig rätt bra då 



fart(?)vinden trollade bort en del stack ut kl. 8,45 i morse kan hända att den gula 
reflexvästen blir vår räddning  
  
 
 
>----.142.44  7.0;  ; . 1.1.4322; . 1.0.3705; . 2.0.50727; .2) | h44n3fls303o1052.      
 
 
20080601 | 18:40:02 | staffan | eller också har dom tagit slut och resten av startfältet 
kommer i gula tröjor å då kan vi ju ha vilken jävla färg som helst utom gult.  
  
 
 
>----31.203.229  7.0;  6.0; SLCC1; . 2.0.50727;  PC 5.0; . 3.0.04506) | 90231203229
no13.tbcn.      
 
 
20080601 | 22:39:20 | Lasse L | Grattis Göran J till väl genomförd premiär i Sthlm 
Maraton! Men nu är det dags att börja trampa lite. Å att skaffa en gul reflexväst, om det 
nu inte är som Staffan misstänker.... 
 
Till Lasse H som var närvarande när jag sträckte låret i intensiv balkandans på 
festivalen igårkväll efter 104 km cykel på rätt backig väg och till alla andra intresserade 
kan jag meddela  att kvällens runda på 37 km gav lugnande besked: Lätta känningar 
påverkade inte trampkapaciteten. 
 
Reflextejp är svår att på tag på, saknas t ex hos Clas Ohlson, men i storstaden går det 
nog. Och du Råffe, jag tror du behöver träna dig i positivt tänkande.  Mitt påpekande 
om att jag presterade bra på cykeln efter VR var inte alls ett exempel på alltings 
jävlighet vilket du reflexmässigt tolkade det som. Tvärtom, tänk att en så lång och 
tärande insats som att trampa 30 mil redan efter några dagar har gett ökad 
prestationsförmåga!  
  
 
 
>----229.93.54  7.0;  ; . 1.1.4322) | 812299354no68.tbcn.      
 
 
20080602 9:15:51 | råffe | Nä jag är nog inte så pessimistisk som jag låter, men mest 
knäckt blev jag av Lasses snittfartsrekord. Något växte min kam efter utfärd tidigt på 
söndagsmorronen, stack iväg 7:50 med äggmacka i bagaget, underbar morgon, rätt svag 
vind, ingen trafik, ingen punka. Och så vartefter började det kännas lite bättre, öppnade 
första fyra milen på 24,5 i snitt och nådde hemmet efter 8 mils körning på totalsnittet 
25,5. Enda malören inträffade just när jag kom till grinden hemma, så jävla nöjd med 
snitttiden att jag glömde koppla loss, välte rätt in i häcken, inga allvarliga skador 
hoppas inte elaka grannar såg nåt. Tar vilodag i dag, dvs åker kommunalt till jobbet. 
Totalt 120 mil, kan bli femtontjuge till beroende på hur stort Uppland är.  
  
 
 



>----.68.97 ; svSE; rv:1.8.1.9) /20071025 /2.0.0.9 | all.formapg.se      
 
 
20080602 | 11:26:23 | råffe | Glömde meddela att min söndagstur företogs i nyköpt gul 
reflexväst av märket Craft, det smet åt riktigt trevligt kring gubbkroppen, inget märkbart 
vindmotstånd. Ska kolla efter reflextejp kan finnas i stor stad.  
Hörde igår att såväl Åke som Rikard är anmälda till storVasan, vi började lite försiktigt 
snacka stafettvasa, vi lär vänta med anmälan men det är stor risk att det blir ett 
Olofssonlag. 
Har jag förstått det rätt att man ska ha både gul reflexväst och gul cykeltröja, låter ju 
okejh om man vill ta av sig den reflexvästen...  
  
 
 
>----.68.97 ; svSE; rv:1.8.1.9) /20071025 /2.0.0.9 | all.formapg.se      
 
 
20080602 | 11:28:59 | råffe | Glömde fråga om det måste vara gul reflextejp det verkar 
så av ett tidigare inlägg å detta forum. Om de bara finns silverfärgad ger vi fan i hela 
skiten då?  
  
 
 
>----.68.97 ; svSE; rv:1.8.1.9) /20071025 /2.0.0.9 | all.formapg.se      
 
 
20080602 | 18:09:57 | Lasse L | Nä gul tröja e inte obligatoriskt, däremot gul 
reflexväst, så har snacket gått.  
 
Reflextejp. Gult vore bäst. Men alla färger går an, bara vi har samma, och helst en skarp 
färg inte bara silver, så tycker jag.  
  
 
 
>----229.93.54  7.0;  ; . 1.1.4322) | 812299354no68.tbcn.      
 
 
20080603 9:23:28 | råffe | Var på stora Clas Ohlson i Gallerian de hade ingen 
reflextejp hänvisa till John Wall ska kolla snarast. Kan också se på Grönmarks järn 
kanske låter långsökt men de har allt (nästan).  Ajlbibäck.  
  
 
 
>----.68.97 ; svSE; rv:1.8.1.9) /20071025 /2.0.0.9 | all.formapg.se      
 
 
20080603 | 13:12:10 | Lasse L | Vår stolta trupp krymper! Först Toivo, sedan Janne 
och nu Göran J som nyss meddelat att han idag är "rejält förkyld efter Stockholm och 
sliten i kroppen" och därför backar ur VR. 
Vad synd om honom, och oss andra. 



 
Vilka är vi då kvar, jo: 
Staffan 
Göran L 
Råffe 
Torbjörn 
Anders 
Lasse L 
 
Men hur gåre för Anders, trampar han på? 
 
Clas Ohlson kunde du hoppat Råffe, om du följt med lite noggrannare.  
  
 
 
>----229.93.54  7.0;  ; . 1.1.4322) | 812299354no68.tbcn.      
 
 
20080603 | 13:47:19 | råffe | Inte roligt med JGöran, men sex man är mer än en och 
det är en tröst för mig åtminstingens. Jag har förstått av tdigare inlägg att jag inte skulle 
lagt tid på Clas Ohlson, men hur det är med John Wall är inte utrett. Grönmarks järn 
hade inget att erbjuda i reflextejpväg.  
Har kollat Uppland runt, kan bli en rejäl sväng på dryga 16 mil men Knutby är inte vad 
det varit kan kanske lämnas åt sitt öde.  
Har tagit två dagar trampledigt, men börjar drabbas av abstinens, kör säkert i morrn igen 
och torsda.  
  
 
 
>----.68.97 ; svSE; rv:1.8.1.9) /20071025 /2.0.0.9 | all.formapg.se      
 
 
20080603 | 21:21:57 | Lasse L | 67 km var inte riktigt den långtur jag tänkt, men jag 
kom iväg för sent för att hinna med mer. Och inte gick det så särskilt fort, men föralldel 
blåste det en del. 
 
Men nu har jag med tre mils marginal passerat 100!  
  
 
 
>----229.93.54  7.0;  ; . 1.1.4322) | 812299354no68.tbcn.      
 
 
20080604 | 13:34:29 | Janne L | Hej! Jag ser att ni har problem med uppmärkningen av 
er själva. Jag har gul reflextejp hemma som jag köpte för ett par år sedan. Den kan ni få. 
Råffe du kan väl hämta den någon dag på väg från jobbet. I vintras medan jag ännu 
planerade för att vara med på VR tänkte jag på problemet med att hålla kontakten i 
klungan och fick då den lysande idÃ©n att fästa diodlampor i hjälmen. Clas Ohlson 
säljer en lämplig modell som fästs med gummiband, en vit och en röd lampa kostar 
79kr, art nr 346088. 151.156.10.50  6.0;  ;  ; . 2.0.50727) | webproxy.vattenfall.se      



 
 
20080604 | 15:57:36 | råffe | jamen va bra att Janne finns han e mycket bättre på 
reflextejp än alla andra inkl mig. ja hämtar den gärna nån dag, när då då? ere portkod, 
måste man ha nyckel, får man grogg?  
  
 
 
>----.68.97 ; svSE; rv:1.8.1.9) /20071025 /2.0.0.9 | all.formapg.se      
 
 
20080604 | 20:42:23 | göran l | janne vicken brorsa verkar ha mina gener sa till frugan 
hade Janne haft det här problemet hade han fixat det så sannspådd 
nu återstår bara för fixarnas fixare att hitta gula cykeltröjor hoppet har ökat hundrafalt. 
Tycker vi håller oss till Staffans rastplan undviker den tidsspillan som dom riktiga 
matkontrollerna innebär några dubbelmackor i fickorna en och annan banan ger oss lite 
mer trögtrampande möjlighet att sega på i 27km/h tempo för att erövra den slutliga 
lyckan imål innan bolaget öppnar  
  
 
 
>----.142.44  7.0;  ; . 1.1.4322; . 1.0.3705; . 2.0.50727; .2) | h44n3fls303o1052.      
 
 
20080604 | 21:55:45 | Janne L | Hej igen! Ska ju träffa Göran i samband med 
studentfirande imorgon, om jag kommer ihåg ska jag lämna över tejpen då. Ni har inte 
kommenterat idÃ©n med lysdioderna, kolla in dom på www.clasohlson.se art nr 34
6088  
  
 
 
>----233.1.203 | /5.0 (;  6.0; svSE; rv:1.8.1.14) /20080404 /2.0.0.14 | 812331203
no16.tbcn.      
 
 
20080605 2:06:09 | Torbjörn | Förstår inte riktigt det där med reflex på hjälmen. 
Visserligen föreslog jag reflexväst, och då som en kompromiss mellan hjälmreflexer 
likadana tröjor etc. Vi bär ju alla nummerlappar och det skall väl inte vara något 
oöverstigligt svårt att memorera dessa våra nummer. Viktigare är nog hur vi organiserar 
oss. Skall vi köra med grindvakt? Dvs folk får gärna haka på vår klunga men dragjobbet 
gör vi inom gruppen är nog ett viktigare spörsmål om vi inte vill tappa bort varandra.  
  
 
 
>----7.117.210  7.0;  ; . 1.1.4322) | 19567117210.customer.      
 
 
20080605 2:42:40 | Lasse L | Får se nu om det funkar att babbla på forumet medan 
säkerhetskopieringen körs. Om inte så går väl mina kloka ord förlorade för er, eller så 
går en hel dags arbete upp i rök. 



 
Taktik och förhållningsorder är nog så viktiga Torbjörn  och det ska vi prata igenom 
ordentligt innan vi startar   men både för att lättare hålla koll på varandra och för att 
stärka lagkänslan är det bra med lite signaler i dräkten. 
Gul reflexväst har vi redan bestämt, gula tröjor är väl inte lika nödvändigt (och lite 
onödigt dyrt, och kanske svårt att hitta just en sådan tröja som den man redan trivs i). 
Med gul reflextejp på våra hjälmar  tack Jannne!   blir det ännnu lättare att se att här 
kommer vi. 
Pricken över i blir förståss Jannes förslag med diodlampa, den röda baktill på hjälmen 
blir perfekt. 
Lätt för mig att säga som redan har såna lysen, använder dem på min vardagshoj. 
Verkligen praktiska och bra. 
Har för övrigt skymtat dem också i nån annan butik än Clas O´s på senare tid. 
Så skaffa gärna såna! (Om ni hör av er kan jag köpa åt er på måndag då jag är i Götet) 
Här är direktlänken så slipper ni knappa in produktnumret: 
www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=21083989 
 
Idag har jag lämnat in hojen på service, men de ville att jag skulle rengöra den själv 
först. Det var jobbbigt, och all skit fick jag inte bort från kedja och drev trots både 
diskmedel och lacknafta. Jag spolar alltid av cykeln lätt med trädgårdsslangen efter 
varje tur. För att ta bort stendamm och annat som kan skada mekanismen, det har jag 
blivit rekommenderad. Men man ska nog göra ordentlig rengöring oftare än var 160:e 
mil. Hur sköter ni andra era cyklar? 
 
Sådärja, säkerhetskopieringen rapporterar "lyckat"" för alla uppgifter. Godnatt!  
  
 
 
>----229.93.54  7.0;  ; . 1.1.4322) | 812299354no68.tbcn.      
 
 
20080605 8:48:29 | råffe | IdÃ©n med lysdioder är sannerligen och sannolikt lysande 
men nu e de så att vi har en hel rulle reflextejp på gaffeln. Men om det är en allmän 
uppfattning att Jannes dioder är ett bra komplement till tejpen så kan jag tänka mig att 
pynta 79 spänn. Med tejp, dioder och gula västar kanske vi kan särskiljas från alla 
andra. Å ere nån jävel som uppträder i samma stass och ansluter så är ju vederbörande 
bara att gratulera (Varför säger man vederbörande förresten?) 
Uppe i 125 mil, drygt. Jag tror att det finns en magisk gräns vid 120, börjar kännas så 
säger jag utan att vilja låta kaxig pånågot sätt...  
  
 
 
>----.68.97 ; svSE; rv:1.8.1.9) /20071025 /2.0.0.9 | all.formapg.se      
 
 
20080605 | 10:08:57 | råffe | den röda baktill på hjälmen men den vita då? Ska den 
lysa med fast sken eller e den blinkande de kan vara jäkligt irriterande misstänker ja. 
Hur gör vi, Lasses erbjudande är ju generöst, jag nappar på det förslaget om alla e me på 
noterna.  
  



 
 
>----.68.97 ; svSE; rv:1.8.1.9) /20071025 /2.0.0.9 | all.formapg.se      
 
 
20080605 | 20:49:05 | Torbjörn | Så här är det för min del. Reflexväst ja, tejp lysdioder 
etc på hjälm nej. Om det är ett krav från övriga gruppen så säger jag ändå nej och kör på 
egen hand.  
  
 
 
>----35.131.157 ; svSE; rv:1.8.1.14) /20080404 /2.0.0.14 | host90235131
157.mobileonline.      
 
 
20080606 | 10:58:58 | Lasse L | Va ere för fel på tejpen tycker du Torbjörn? Vore väl 
jättepraktiskt att enkelt känna igen sina kompisar på de guppande gulrandiga hjälmarna? 
Tycker du dioder blir för mycket tivoli? Kanske jag kan förstå. Men icke tejpen. 
Nå, tejprullen kommer  ju med till Motala, så får vi väl se då.  
  
 
 
>----229.93.54  7.0;  ; . 1.1.4322) | 812299354no68.tbcn.      
 
 
20080607 9:32:18 | Torbjörn | Just det dioder är tivoli. Tejp? Jag har köpt en ny, lätt, 
sval och mycket dyr hjälm. Med den på huvudet ser jag ut som en protour cyklist. Med 
min andra, äldre, hjälm liknar jag mer en av dessa svampar som det finns så gott om i 
illustrerade Elsa Beskov sagor (Pelle Plutt eller va fan han heter i nån skog ni vet......) 
och vem vill det. Men, om jag slipper diskutera lysdioder, kan jag väl ta med 
svampmodellen oxå (nada tejp på den nya) så får vi som sagt se. Men hjälmar bör 
förnyas efter en fyra fem år så talar i alla fall de som har ekonomiska intressen av att så 
sker.  
  
 
 
>----35.138.81 ; svSE; rv:1.8.1.14) /20080404 /2.0.0.14 | host90235138
___mobileonline.      
 
 
20080608 | 20:17:30 | staffan | Min hoj har 16 växlar. 5242 fram och i kasetten finns 
12,13,14,15,17,19,21,23. 
Fick cykeln på servad för  par veckor sedan. Bl.a. ny kedja okasett (600 mil) 
och det kändes bra ända tills jag i fredags körde runt Orust 8 mil. 
Finns där några attans branta backar som tidigare gått an men nu med yttersta 
ansträngning o knapp styrfart klarades av. Vid kontrollräkning av kuggar befanns att 
23an var utbytt mot en 16.         Vad säger man om sånt?  
  
 
 



>----28.253.58  7.0;  6.0; SLCC1; . 2.0.50727;  PC 5.0; . 3.0.04506) | 9022825358
no13.tbcn.      
 
 
20080608 | 22:46:13 | göran l | har inte räknat på kuggarna men har märkt att nya 
hojen inte har med dom mer lättrampade nödlösningarna i tunga backar hur som helst 
Staffan var det taskigt att sno en lättrampad växel utan att säga nåt. 
Hojade 10 mil med Anders och Roffe i Uppland under helgen fantastisk cykelnatur 
smala böljande asfaltsvägar i vackert landskap  efter en inledande schackningsperiod i 
en lång varm uppförsbacke(höll på att tuppa av) kändes det bra s:a 126 mil. Vi växlade 
dragdjur genom att vika av till vänster kändes bra. 
Helst ska vi inte släppa in okända i dragordningen under helgen hade vi en gubbe som 
diskret hängde på baktill sånt stör inte det stör inte heller om vi hittar en klunga vi kan 
hänga i röven på för att vila en stund.Torbjörn och dioder är ingen lycklig kombination 
det får vi acceptera grabben accepterar ju en hel del gula grejor.Har själv inte kunnat 
lägga alltför mycket estetik i valet av hjäm utan anarare varit tacksam att det erbjuds 
huvudbonader i min storlek dvs.+ 61 cm  
  
 
 
>----.142.44  7.0;  ; . 1.1.4322; . 1.0.3705; . 2.0.50727; .2) | h44n3fls303o1052.      
 
 
20080608 | 23:11:57 | Lasse L | Så Staffans lägsta utväxling är nu 2,0 (42/21) i stället 
för 1,8 (42/23) 
 
På min cykel är  (enligt specifikation, jag har inte räknat) lägsta utväxlingen 1,4 (34/25), 
enormt mycket mindre än Staffans både gamla och nya konfiguration. Och 1,4 tycker 
jag är högt! Det blir ju alltid för låg kadens i tuffa backar när farfen kryper ner till 14 
km/h eller mindre ändå ibland. 
Vore jag Staffan skulle jag gå tillbaks och kräva att de bytte på stört. 
 
F.ö. känner jag mig mer som Putte i blåbärsskogen än protour. Så flugsvampshjälm 
vore ju det alllra bästa.  
  
 
 
>----229.93.54  7.0;  ; . 1.1.4322) | 812299354no68.tbcn.      
 
 
20080610 | 15:50:54 | råffe | ere nån som har mobilnumero till anders eller haru de 
själv anders, men du läser ju nästan aldrig på forumet så det kan en väl inte hoppas på, 
de e om du ska henka mig till motala.  
Mitt mål är att vara på plats vid 15 sharp hämta nummerlapp käka sova om de går. Går 
någon på carbo?  
känns fortfarande att tre tappra var ute i uppland i lördags men hinner nog bättra sig... 
funderar på att slötrampa någon mil i morron men når inte riktigt 140.  
  
 
 



>----.68.97 ; svSE; rv:1.8.1.9) /20071025 /2.0.0.9 | all.formapg.se      
 
 
20080610 | 16:17:36 | Lasse L | Vet inte om Anders är smygläsare här. Hursomhelst 
har jag mejlat hans kontaktuppgifter till Råffe. 
 
Ska strax ut på sista cykelsvängen före VR. I rådande kuling, blir skoj:D 
 
Det blir nog inte långt, och kanske stannar mitt räkneverk före VR på 117118 mil. 
 
Sen ere dags inte för carbo men honung, bröd, potatis, pannkaka och annat godis i 
dagarna tre.  
  
 
 
>----229.93.54  7.0;  ; . 1.1.4322) | 812299354no68.tbcn.      
 
 
20080611 | 22:28:41 | GÖRAN L | 4 mil i morse ger totalt 128 mil gul väst inköpt 
lampor monterade på hojen allt utom röd reflex bakåt kan det behövas? 
Snackade med Torbjörn grabben vill ha möjlighet att ta sig hem på lördag kväll kör 
alltså egen bil.Jag kör förbi Lasse L. 
Staffan Svante kör från Karlskoga,Råffe Anders kör från Sthlm.Satsar på att vara på 
plats ca 14,00.Tar med gul tejp. 217.___7.148  7.0;  ; . 1.1.4322; . 2.0.50727) | host217
21367148.mobileonline.      
 
 
20080612 9:06:49 | råffe | Då ska ja se till att anders å ja också är på plats runt 14
blecket, det ska väl funka anders? 
Vädret då? Verkar rätt darrigt, kan bli regn, kan bli kallt, kan bli vind. Måste man tänka 
på nåt speciellt? Helkroppsimpregering? Segel? Fleece?  
  
 
 
>----.68.97 ; svSE; rv:1.8.1.9) /20071025 /2.0.0.9 | all.formapg.se      
 
 
20080612 | 12:01:27 | Lasse L | Vädret ja. Kan bli OK, kan bli lite regn. Men knappast 
mycket, och med lite tur kan skurarna ta slut innan vi startar och börjar inte igen förrän 
vi tagit oss runt. Ganska måttlig vind sere ut att bli. Omkring SV.  
  
 
 
>----229.93.54  7.0;  ; . 1.1.4322) | 812299354no68.tbcn.      
 
 
20080612 | 20:16:25 | Lasse H | Tillönskar cyklisterna en god tur och hoppas ni får 
höra både kornknarr och näktergal. Kan skvallra om att jag hört att härstädesifrån 
veteran Nils Dåverhög i år ska bevakas av en tysk TVkanal. Han startar endast 24 
minuter före er så ni har stora chanser att hinna ikapp.:)  



  
 
 
>----237.218.25  7.0;  ; . 1.1.4322) | 8123721825no133.tbcn.      
 
 
20080612 | 21:16:45 | Lasse L | Ha, ha. Vi kommer bara att synas som en suddig gul 
fläck på tyskarnas film när vi blixtrar förbi Nils. 
Blir något för framtidens signalspanare att försöka tyda (ifall någon såg ubåtsfilmen i 
går kväll)  
  
 
 
>----229.93.54  7.0;  ; . 1.1.4322) | 812299354no68.tbcn.      
 
 
20080616 | 18:47:05 | Lasse H | Bra gjort cyklisterna! Ser fram emot lite rapporter. 
Men vart gjorde ni av Göran J och Anders E?:?  
  
 
 
>----237.218.25  7.0;  ; . 1.1.4322) | 8123721825no133.tbcn.      
 
 
20080616 | 21:51:37 | Lasse L | Nio i grupp ville cykla gulklädda och flotta 
en fick träff med bilplåt, så va de bara åtta 
 
Åtta snabba cyklare skulle köra som ett jehu 
en fick hack i pumpen, så va de bara sju 
 
Sju sega snubbar av detta inte knäcks 
men en fick snuva efter maraton, så va de bara sex 
 
Sex beslutsamma gemensamt startade med kläm 
men en klev av i Vadstena, så va de bara fem 
 
Fem regnblöta gossar mot Jönköping sågs styra 
en drogs med av snabbkonvoj, så va de bara fyra 
 
Fyra frusna ville ännu i gruppen vara me 
men en hängde på den förra, så va de bara tre 
 
Tre tappert trampade i kalla natten då 
en halka efter, så va de bara två 
 
En, nej jag menar två, det var som släppte den  
som därmed blev helt ensam, så det va bara en 
 
i gruppen som åtta och trettifem 
till målet i Motala hittade hem! 



 
Sen va det ju för all del också så 
att två kom tidigare och två strax efterpå 
men i själva i gruppen var det bara jag 
som höll fast vid kollektivet, vid sin heder och vår lag! 
 
        
 
De frånfallna i ordning från vers 1  8 
Toivo 
Janne 
Göran J 
Anders 
Staffan 
Torbjörn 
Råffe 
Göran L  
  
 
 
>----229.93.54  7.0;  ; . 1.1.4322) | 812299354no68.tbcn.      
 
 
20080617 7:23:13 | göran l | Vicken drapa vicket härligt gäng där alla på sitt sätt höll 
ihop gruppen jag brukade lägga mig sist och sedan trampa ikapp för att samla in 
eftersläntare. 
Toivos ovärdeliga insats i Karlsborg tackar jag för:}  
  
 
 
>----.142.44  7.0;  ; . 1.1.4322; . 1.0.3705; . 2.0.50727; .2) | h44n3fls303o1052.      
 
 
20080617 8:40:58 | råffe | Havamal,eddan å kalevala kan dra den gamla vadmalen 
över sig! Lasselalla ska de va, å tänk nästa år  
när Svante ju e me,  
då kanske vi e tre  
som samlar upp resten av det som var ett tiomannalag 
så startar själva festen vid sista trampetag  
(det tar säkert jag) 
 
Kan förresten meddela att jag nu på morronen dammade av biankin och körde till 
jobbet, nytt SB! och det gick lätt som fasen uppför. Jag har ju sagt det, säger Lasse 
säkert i yra, att formen är på topp vätterndag plus fyra.  
  
 
 
>----.68.97 ; svSE; rv:1.8.1.9) /20071025 /2.0.0.9 | all.formapg.se      
 
 



20080620 | 15:34:32 | Lasse H | Schyssta rapporter som bringade hugsvalelse och 
klarhetens skimrande ljus över det mesta förutom Toivos ovärderliga insats i Karlsborg. 
Glad midsommar allihopa!  
  
 
 
>----237.218.25  7.0;  ; . 1.1.4322) | 8123721825no133.tbcn.      
 
 
20080620 | 15:42:25 | Torbjörn | Allri nönsinn ha ja vart så slö etter e´runne ha bare 
söve å söve, men nu ha ja piggne te litte, hadde grunna på å springe  ida men ja vänter te 
i möra. Trevli messömmer på er pöjker.  
  
 
 
>----35.151.140 ; svSE; rv:1.8.1.14) /20080404 /2.0.0.14 | host90235151
140.mobileonline.      
 
 
20080623 | 20:24:27 | GÖRAN L | Jomen visst vart det lite jetlag efter uppenatten runt 
sjön.Idag 10km lätt joggning krampkänslor i låren öm som fan i anklarna nu anmäler 
jag mig till LL. 
Ovärderligt ja.  
 
 
 
>----13.148.249  7.0;  ; . 1.1.4322; . 2.0.50727) | host217213148249.mobileonline.      
 
 
20080623 | 22:13:00 | Lasse L | Första joggningen sedan Marocko idag. Fem försiktiga 
km. Kändes bra. Förra veckan cyklade jag en gång. Nu vet ni allt som hänt mig efter 
Vätternrundan. 
 
PS Nu har jag anmält mig till Lidingöloppet  
  
 
 
>----229.93.54  7.0;  ; . 1.1.4322) | 812299354no68.tbcn.      
 
 
20080628 | 23:39:00 | göran l | Tjena 
har kutat tre ggr kanonkondis men vilka jävla underben= smalben verkar värka på 
insidan kan inte stå still de närmaste 6 tim följde med frugan å handlade fick låtsas gå 
omkring å titta på kastruller för att det såg så löjligt ut att trampa på plats.Blir förfan 
orolig har ni sett hur gamla gubbar struttar fram.Nåväl hadeju rört mig i joggingfart(?) 
under 13 km äre  för långt efter cykeluppehället?  
  
 
 
>----.142.230  7.0;  ; . 1.1.4322; . 2.0.50727) | h230n3fls303o1052.      



 
 
20080630 | 16:05:44 | Lasse H | Nu anmäld LL. Dras dock med känningar från höger 
höft och ländrygg samt dito ljumske. Ovisst om det kommer sig av förra helgens 
kajakpaddlande under rätt tuffa förhållanden eller om det blivit för häftigt med 
kortintervaller (3 ggr 7)i en tämligt brant backe. Har hittills inte fått till längre långpass 
än milen. Hög tid att börja knapra sig upp i längd. Har för övrigt avnjutit första 
semesterveckan och börjar komma ner lite i varv.  
  
 
 
>----237.218.25  7.0;  ; . 1.1.4322) | 8123721825no133.tbcn.      
 
 
20080630 | 16:35:57 | Torbjörn | Nä springa går inte så bra, får så ont på baksidan av 
höger lår det strålar även upp i sätesmuskeln. Först försökte jag vila bort smärtan, sedan 
springa bort den för att till sist cykla bort den. Gissa vad som hjälpte. Just det cykla. 
Men vid löpning återkommer smärtorna. Har inte anmält mig till LL än, om det här 
fortsätter står jag över. Skulle vilja ha tio lopp men ded skall ju lyssnas på kroppen 
gudbevars. Håller på att kika runt på kajaker, skidor, cykel, paddling är kanske en 
kombination som lämpar sig en gubbes slitna kropp.  
  
 
 
>----39.66.195 ; svSE; rv:1.8.1.14) /20080404 /2.0.0.14 | host
___39.66.195.mobileonline.      
 
 
20080630 | 20:42:55 | Lasse L | Ojdå va mycke besvär. 
Mina underben/vader var ju också ytterst besvärade i slutet av VR, och även efteråt, 
kunde knappt gå i trappor utan värk och det gav andfåddhet också. Och när jag tänker 
tillbaka, också då och då i slutet av uppladdningen inför VR kunde detta förmärkas. 
Kanske blev det för mycket cykelträning på kort tid har jag funderat. Men jag trampade 
i alla fall runt på en anständig tid. 
 
Nu verkar det funka, tre korta och lugna löppass (56 km) under en veckas tid. Krypa 
upp i längd och intensitet kommer jag att göra mycket försiktigt.  
  
 
 
>----229.93.54  7.0;  ; . 1.1.4322) | 812299354no68.tbcn.      
 
 
20080705 | 20:38:39 | Lasse H | Hav tröst! Det finns rullatorer. Nu något mindre 
besvärad men känner fortfarande av ljumsken. Fick ett plastnät inopererat där vid min 
senaste, av tre ljumskbråckoperationer. Det kanske har fallit sönder i småbitar som 
ligger och gnager.  
  
 
 



>----237.218.25  7.0;  ; . 1.1.4322) | 8123721825no133.tbcn.      
 
 
20080714 | 22:03:01 | göran l | Hav tröst gubbjävlar! 
Har nu kutat 10 mil varav ca 3 på Mallorca 
idag 10 km på Ljö första gången utan svullna fotknölar som belöning fan detta kan 
gå.Ska nu lungt och försiktigt öka hastighet och distans minska i vikt osv. 
Osv betyder fundera på födo och vätskeintag.Det är inte farten som dödar det är lukten!  
 
 
 
>----13.146.123  7.0;  ; . 1.1.4322; . 2.0.50727) | host217213146123.mobileonline.      
 
 
20080715 9:38:08 | Lasse L | Grattis till löparframgångar Göran, och till 60
årsjubileet! (8 dar försenat) 
 
Lasse H och jag sprang bluesmilen i förrgår i Hanebol. Ett ganska okänt inslag i Åmåls 
Bluesfest, och med bara två deltagare detta år. Men kan nog bli en klassiker.  
  
 
 
>----7.241.169  7.0;  ; . 1.1.4322) | 21367241169no68.tbcn.      
 
 
20080728 | 22:31:04 | göran l | Anmld till LL tror mig ha analyserat orsaken till 
underbensproblem har kommit på att när jag inte motionerar sitter jag på aschlet efter en 
tvåmånaders cykelperiod klev jag av hojen totalt plattfot har nu förutom 15 mils stilla 
joggning börjat promenera lite till o från arbetet som sagt det kan gå vägen  
  
 
 
>----29.171.72  7.0;  ; . 1.1.4322; . 2.0.50727) | 9022917172no20.tbcn.      
 
 
20080729 | 21:52:23 | Torbjörn | Nä nu ger jag upp LL och inriktar mig på träning 
inför skidsäsongen den löpar eller falska ischias jag dras med vill inte ge med sig. Igår 
kväll lättjogg fem kilometer kändes bra så idag skulle det släppas loss med en rejäl 
tiokilometare åt helvete det gick. Ont som fan från 1:a steget. Perkele  . Hämtade 
gåstavar och körde tio kilometer skidgångs intervall istället. Ska ha mina tio LLrundor 
men i år kammar jag noll.  
  
 
 
>----39.68.177 ; svSE; rv:1.8.1.16) /20080702 /2.0.0.16 | host
___39.68.177.mobileonline.      
 
 



20080730 | 21:50:44 | göran.l | Fan ge dig inte Torbjörn falsk ischias botas med 
stretching lägg benet på ett bord dra hälen mot kroppen tänj aschlet genom att böja 
överkroppen framåt du blir löpare igen nästan direkt  
  
 
 
>----29.171.72  7.0;  ; . 1.1.4322; . 1.0.3705; . 2.0.50727; .2) | 9022917172no20.tbcn.      
 
 
20080806 | 20:47:00 | Torbjörn | Jag sträcker, böjer, tänjer och smörjer. Något bättre 
har det väl blivit men ytterst marginellt, tänkte prova med en lättjogg imorgon håller det 
en lite rejälare löpning på fredag håller det får vi se. Träningstiden håller på och rinner 
ut oxå tillpå allt helvete.  
  
 
 
>----39.98.87 ; svSE; rv:1.8.1.16) /20080702 /2.0.0.16 | host
___39.98.87.mobileonline.      
 
 
20080807 | 22:43:01 | Torbjörn | 5km lättjogg idag, kändes om inte helt bra så 
åtminstone något sånär. Imorgon eller på lördag en lite hårdare läpning, funkar inte det 
är det omöjligt med LL i år.  
  
 
 
>----39.79.148 ; svSE; rv:1.8.1.16) /20080702 /2.0.0.16 | host
___39.79.148.mobileonline.      
 
 
20080809 | 10:54:50 | Torbjörn | Det höll inte. Inget LL i år.  
  
 
 
>----35.128.71 ; svSE; rv:1.8.1.16) /20080702 /2.0.0.16 | host90235128
71.mobileonline.      
 
 
20080810 | 15:33:17 | göran l | Torbjörn det var ett nedslående besked. 
jag var nog väl optimistisk i mitt förra inlägg efter konsultation med frugan som för 2 år 
sedan hade liknande symptom fick jag höra att hon tänjde i ett halvår innan hon var i 
full gång igen.  
  
 
 
>----29.171.72  7.0;  ; . 1.1.4322; . 2.0.50727) | 9022917172no20.tbcn.      
 
 
20080814 | 14:39:04 | Lasse L | 145,0 miles (= 233,3 km) cykling i East Anglia på en 
hyrd hybrid, tåclips + snören eftersom de inte hade spdpedaler. Gick rätt bra, var rätt 



kul. Dåliga vänsterknäet kanske på väg bli lite bättre. Ännu inte vågat återuppta 
löpningen. Men ska pröva snart. 
 
Synd Torbjörn! Se i första hand till att rehabiltera dig till HBH, jag har börjat få en plan 
för ett lite annorlunda storhurt.  
  
 
 
>----.26.69  7.0;  ; . 1.1.4322) | 902272669no68.tbcn.      
 
 
20080817 0:57:17 | Lasse L | Provsprang 6 km idag och det gick så pass bra att jag på 
slutet kunde löpa avstannande och slå mig för bröstet.  
  
 
 
>----.26.69  7.0;  ; . 1.1.4322) | 902272669no68.tbcn.      
 
 
20080817 | 16:01:05 | göran l | Grattis LasseL och välkommen hem.I går provade jag 
17 km i lätt takt idag 7km + 7km gång mkt måttliga problem med fötter och anklar 
känns som gubben kommit upp i stående:}  
  
 
 
>----29.171.72  7.0;  ; . 1.1.4322; . 2.0.50727) | 9022917172no20.tbcn.      
 
 
20080826 | 22:22:45 | göran l | Verkar som man behöver stuffa upp debattglädjen lite 
grann står fortfarande på benen trots 35 mil löpträning(gubbjogg). 
Hur blir det med anmälan VR är det några intresserade att starta  ca 03,00 målet kan 
vara att gå imål innan bolaget stänger. 
Ett nytt intressant förslag från Staffan är att prova maran i Sthlm skulle bli intressant att 
kombinera träning för båda tillfällena ala Göran J. 
Torbjörn din åkomma kallas Piriformissyndromet och finns beskrivet i sista numret av 
Runners läs och lär. 
Länge sen Lasse H eller Råffe rapporterade löparformen inför LL? 
Ere bara Staffan och jag som är still standing Lasse L verkar ju också vara på gång. Hur 
äre med Anders E han kutar ju ibland? Ja nog fan borde det vara kul att veta eller 
brorsan Janne e han på gång? Höstmörkret måste bekämpas på någt vis  
  
 
 
>----29.171.72  7.0;  ; . 1.1.4322; . 1.0.3705; . 2.0.50727; .2) | 9022917172no20.tbcn.      
 
 
20080827 | 14:32:43 | råffe | måste visa att jag lever om än inte i löparavseende. 
Försökte komma igång och sprang några 6kilometrar för någon vecka sedan, stelt blev 
det, men LL var nog möjligt. Men så skulle dotra gifta sig å då blev det inte ett löpsteg 
och disco är inte något som gör löpandet till en dans. 



Tänker ge mig ut igen i afton, får se hur det kan tänkas gå, det avgör nog saken. Anders 
har mailledes yppat att han kanske ställer upp för att kunna bryta efter ngra km, detta för 
att "få en trygg kontinuitet i mitt agerande" som han uttrycker det så träffande. Man kan 
väl anmäla sig så sent som dagen före start? Hålla liv i drömmen in i det sista...  
  
 
 
>----.68.97 ; svSE; rv:1.8.1.9) /20071025 /2.0.0.9 | all.formapg.se      
 
 
20080827 | 21:27:16 | staffan | Tänkte också på dej Torbjörn när jag läste runners. Fick 
själv en släng av piriformissyndromet efter ett ryggskott ijulas. Naprapatbehandling 
några ggr +försktig spinning o promenader. Tog några veckor sedan bättre o bättre.  
  
 
 
>----31.202.25  7.0;  6.0; SLCC1; . 2.0.50727;  PC 5.0; . 3.0.04506) | 9023120225
no13.tbcn.      
 
 
20080828 0:08:16 | Lasse L | Snyggt jobbat Göran, du stuffade ju igång Råffe och 
Staffan direkt. 
 
Klart du kutar LL Råffe bara du inte har nåra direkta krämpor. Det är inte alls så jobbigt 
som man ofta får höra, enligt min ringa mening som fjolårsdebutant. 
 
Jag kommer att va me om vänsterknäet håller. Ransonerar nu löpningen lite och varvar 
med cykel och spinning som har läkande effekt. Går hyfsat med själva kutandet (men 
inte fort), knät protesterar knappt alls just då, men desto mer efteråt ibland eller kanske 
oftast. Ska bli spännande att se hur det känns i natt och imorgon efter dagens 10 km. 
 
VR: Är 03.00 tidigaste tiden utan krav på lyse? Då är jag med på det. Kul att pröva lite 
olika varianter på starttid också.  
  
 
 
>----.26.69  7.0;  ; . 1.1.4322) | 902272669no68.tbcn.      
 
 
20080828 | 14:49:43 | råffe | jag är med 3:00, oavsett lyse eller ej, när stänger bolaget 
vid 15 då får staffan handla inga problem man kan också ha något på lut i bil.. 
Kuta 6,3 km i går afton, gick rätt ok, men vakna med ömmande höft, kan ju gå över, ska 
testa igen på sönda senast om jag klarar 12 km i hygglig fart inom två veckor så kan LL 
tänkas bli verklighet. Men inga löften har härmed ställts ut, bara en liten skymt av ljuset 
i tunneln. Men som norrmännen säger: Om di sir lyse i tunnelen e de stor risiko att det 
är ene tåg der kommir...  
  
 
 
>----.68.97 ; svSE; rv:1.8.1.9) /20071025 /2.0.0.9 | all.formapg.se      



 
 
20080828 | 20:56:12 | Lasse H | Varit portad från nätet några veckor pga någon 
snedtändning i brandväggen som det visade sig efter mailkontakter från jobbet med 
diverse supporter. Har gnetat på med två löppass i veckan varav kortintervallpasset 
funkar bra och känns nyttigt medans distanspassen tyvärr tenderat att bli för korta pga 
dålig tidsplanering. Nu i alla fall uppe i 12,5 km men det tar lång tid och jag får inte upp 
ångan förrän efer 78 km. Till helgen planerar jag en 15 km:are. Några kajakpass och ett 
och annat besök i gymet har det också blivit. I vart fall har jag blivit av med smärtorna i 
ländryggen och ljumsken och är för tillfället att betrakta som "helt frisk" och således i 
jämförelse med andra här på forumet helt klart priviligerad. Är inställd på att kuta LL 
men som det ser ut nu får jag vara glad om jag kan straffa fjolårets tid 3:48 som dock är 
bättre än de 3:51 jag hade i premiären 1997.  
  
 
 
>----237.218.24  7.0;  ; . 1.1.4322) | 8123721824no133.tbcn.      
 
 
20080829 | 10:02:25 | råffe | Fråga till i första hand Staffan och lite till flera: Nu 
handlar det om ÖS och VL och logi. Kan man hyra in sig i Evertsbergskåken inför ÖS 
och ev Tjejvasan (nej i det senare fallet frågar jag inte för egen del utan för en tjej på 
jobbets räkning)? Jag tycker att det är bästa stället även om det är 3035 minuters bilfärd 
till starten. Vad säger alla ni som tänker ÖS och VL? Inget fel att boka redan nu. Och 
vecka 6 träningsläger?  
  
 
 
>----.68.97 ; svSE; rv:1.8.1.9) /20071025 /2.0.0.9 | all.formapg.se      
 
 
20080829 | 14:59:28 | råffe | hur många tänker köra Marcialonga den 25 januari det är 
dags att börja planera nu jag kollade ryanair man kan flyga ner på fredan och hem på 
tisdan för totalt 385 spänn och 44 öre. Ja så tillkommer anmälningsavgiften å lådging å 
resan upp till valdifiemme. Men det kan de vara värt. Jag fixar men vill veta att intresset 
är på topp.  
  
 
 
>----.68.97 ; svSE; rv:1.8.1.9) /20071025 /2.0.0.9 | all.formapg.se      
 
 
20080829 | 20:01:33 | göran l | Fan det här blev ju nästan svettigt.Hur ska man hinna 
träna till marcia longa.Evertsberg beställde vi ju inte via Staffan utan direkt av 
stuguthyrningen i Evertsberg. Vecka 6 blir nog inget problem men jag förstår att Råffe 
funderar på att klämma sig in i redan traditionellt bokade veckor innan ÖS och VL sånt 
vet jag inget om men varför inte vika ett antal platser hos Halfvars hela VL veckan?  
  
 
 



>----34.125.47  7.0;  ; . 1.1.4322; . 2.0.50727) | host___34.125.47.mobileonline.      
 
 
20080830 | 13:58:45 | Torbjörn | Står fast vid att inte köra VR09. Planerar för 
Styrkepröven midsommarhelgen. Om dona håller vill säga. Skidplanering, förutom 
stafettvasan, får anstå tills stundande vinter visar sitt rätta ansikte. Fråga till Staffan. 
Spinninggruppen för cyklister i Karlskoga, finns det möjligheter för en kressenhammere 
å vare mä?  
  
 
 
>----35.136.210 ; svSE; rv:1.8.1.16) /20080702 /2.0.0.16 | host90235136
210.mobileonline.      
 
 
20080831 | 15:34:31 | staffan | Kressnehamnare ä säkert mkt välkomna. Kolla in 
"aerotraningcenter.se" för information. Jag tänker börja efter LL. 
När det gäller Evertsberg så vet jag inte mer än att Granbergsdals IF brukar ha stugan  
just vasaloppshelgen. Vecka 6 träningsläger känns bra.  
  
 
 
>----233.250.123  7.0;  6.0; SLCC1; . 2.0.50727;  PC 5.0; . 3.0.04506) | 81233250
123no13.tbcn.      
 
 
20080901 | 23:51:11 | Lasse L | Hoppsan va mycke planer det finns. Skönt att man inte 
behöver ta ställning till alla. Jag avstår från såväl spinninggruppen i Karlskoga som 
Marcia Longa och Styrkepröven. 
Men hejar på er som ger er ut, helt rätt satsat, ser fram mot rapporter! 
 
Träningslägret vecka 6 hoppar jag också. Inbillar mig att konstsnön i Åmål blir verkligt 
fin den här säsongen. 
 
Men sen är det ju det där med logi i VLveckan. Där har jag lite intressen. Jag siktar på, 
förutom huvudnumret Vstafetten, att köra ÖS. Ska det bli söndan tycker ni? Spelar nog 
ingen roll för mig, jag gör som ni andra säger. Men föreslår söndan bara för att ett 
förslag ska vara lagt. Och hoppas sedan på att Råffe snackar med Halvars. 
Och visst blir det väl ett lag Olofsson&Co på stafetten för oss i lag HBH att tampas 
med? 
 
Beträffande det mer närliggande LL så har knäet varit jättesnällt sedan de 9 km jag 
lufsade vid lunchtid. Känns riktigt hoppfullt. Men någon större putsning av fjolårstiden 
lär jag knappast kunna räkna med. 
 
Tills sist: Om årets HBH kan jag nu säga att det inte blir v 40, 41, 45 eller 49 och inte 
senare förstås. Övriga oktnovhelger är just nu möjliga men en eller ett par kommer att 
ryka av familjära skäl. När jag vet vilka så återkommer jag. Men finns det HBHare som 
måste stryka någon annan helg än de nämnda redan nu så kan det underlätta planeringen 
att få reda på det. Men försök hålla alla öppna!  



  
 
 
>----.26.69  7.0;  ; . 1.1.4322) | 902272669no68.tbcn.      
 
 
20080903 | 21:25:03 | göran l | tjena igen 
Nå? ere nåra som vill va med i gruppanmälan VR tycker mig se tre klara svar: 
Övertecknad 
Lasse L 
Råffe 
Se nu för fan till att reagera Torbjörn har redogjort för sin alternativaoch hedrande 
vansinnessatsning men resten Anders E. Toivo. Staffan.Janne.Göran J. har jag glömt 
nån? 
Hur fan som helst så måste man erigera snart annnars blir man utlämnad till 
anmälningsordningens bönlösa ordning. 
Ring folk jaga beslut trots att mer närliggande ansträngningar kräver uppmärksamhet 
nästa år kanske FRAlagen sätter stopp för all kommunikation de här kan ju vara kodad 
terrorförberedelse  
  
 
 
>----29.171.72  7.0;  ; . 1.1.4322; . 2.0.50727) | 9022917172no20.tbcn.      
 
 
20080904 9:22:29 | råffe | Ja det är sant, trots alla de löften jag gav mig själv de sista 
milen är jag nu helt fokad på nästa års VR. Klart vi måste få med Toivo, Anders, Janne 
och alla som kan tänkas vara nyttiga dragdjur. Staffan är synnerligen sympatisk och kul 
att träffa före och efter loppet, det ser jag också fram emot, men under loppet är han helt 
värdelös. Slänger också ut små krokar till andra möjliga men det blir väl som vanligt 
nobben. Kanske är det dags för åka att göra entrÃ©. En brandgul Peugeot står startklar i 
Älta. 
LL verkar alltmer avlägset trots att tiden närmar sig, det är en höft som inte vill följa 
med resten av min lekamen.  
Intresset för långa marschen verkar inte vara på topp. Halfvars är dyr, vecka 6 i 
Evertsberg kan bli hur bra som helst, vem bokar in oss, ska jag göra det och hur många 
blir vi? Vi måste få en struktur, trådarna och associationerna löper just nu helt fritt. Om 
var och en skriver sina planer ända över VR så blir allt bra och även med rak 
kommunikation komemr FRA att få nåt att bita i. Ju.  
  
 
 
>----.68.97 ; svSE; rv:1.8.1.9) /20071025 /2.0.0.9 | all.formapg.se      
 
 
20080904 9:24:08 | Lasse L | Jag har mejlat Göran J och Anders 
 
bomber kanyl planera president ritning kryptera detonation kikarsikte droga kapning 
lösenord mötesplats värdetransport avleda sprängmedel brand krokben bananskal 
klipulver  



  
 
 
>----.26.69  7.0;  ; . 1.1.4322) | 902272669no68.tbcn.      
 
 
20080904 | 13:07:32 | råffe | "åka" i tidigare skrivning är barnspråk för brodern och en 
sammandragning av namn och färdsätt, ba så att ingen missförstår hela 
intentionen...vilken den nu var.  
  
 
 
>----.68.97 ; svSE; rv:1.8.1.9) /20071025 /2.0.0.9 | all.formapg.se      
 
 
20080904 | 14:33:08 | Göran Johansson | Måste tyvärr avvakta med svar om VR till 
1:a veckan i okober. Är prelanmäld till london maraton och kommer jag med där avstår 
jag VR annars blir det för mycket med london,göteborg och stockholm under knappt 8 
veckor. Kommer jag inte med i London så kör jag VR  
  
 
 
>----0.3.230  7.0;  ; . 2.0.50727) | 78703230no170.business.      
 
 
20080905 | 19:55:39 | staffan | Så bråttom kan det väl inte vara så det måste till en 
anmälan VR före oktober. 
Gärna lite senare start än 0300 promt.  
  
 
 
>----233.185.33  7.0;  6.0; SLCC1; . 2.0.50727;  PC 5.0; . 3.0.04506) | 8123318533
no13.tbcn.      
 
 
20080906 | 14:50:18 | Lasse L | Göran J, varför inte skippa Sthlm M och bestämma 
direkt att joina det sköna gänget på VR? Då kan du cykla mer på vårkanten. 
Göteborgsvarvet lär du klara på ren rutin utan speciell löpträning. 
 
Starttid i VR, ja det gör väl inget om det blir lite senare än 03. Men vad är optimalt för 
en tolvtimmarsgrabb som mej när det gäller att få häng på lagom snabba grupper? När 
är utbudet bäst?  
  
 
 
>----.26.69  7.0;  ; . 1.1.4322) | 902272669no68.tbcn.      
 
 
20080906 | 17:02:45 | staffan | Jag hade lite fel här. Förmodligen fler anmälare till sen 
start så här i början. 



Öppnade ju i september å sen start redan 0236. För 2 år sen betalade Toivo o jag 29/9 å 
fick starttid 0310. Vi får kolla hur starttiden ändras å sen hugger Göran till när det är 
dags. Bernt Johansson å dom brukar starta 0404.  Då är vi beredda ifall dom skulle 
komma ikapp.  
  
 
 
>----233.185.33  7.0;  6.0; SLCC1; . 2.0.50727;  PC 5.0; . 3.0.04506) | 8123318533
no13.tbcn.      
 
 
20080907 | 19:56:09 | göran l | Kan rapportera  nen 20km löpning idag  drygt 7 min 
per kiloneter verkar vara svårt att få benen att röra sig fortare, 
Är det så här?: 
K.ara för VR anmälan: 
Staffan  
Råffe 
Lasse L 
Göran L 
Tänker telefonledes kotakta Anders E ,Janne L för att se om man kan vrida ett beslut ur 
dom sparka på alla andra ev intresserade ett beslut kan enligt Staffan beöva göras inom 
två vecko  
  
 
 
>----29.171.72  7.0;  ; . 1.1.4322; . 1.0.3705; . 2.0.50727; .2) | 9022917172no20.tbcn.      
 
 
20080907 | 20:23:00 | Göran J | Nästrampet nu på lördag i Säffle. 80km Strat 11.00 
Lämplig förberedelse för VR? 
Se CK Säfflecyklisternas hemsida  
  
 
 
>----35.196.248 | /5.0 (;  ; svSE; rv:1.8.1.16) /20080702 /2.0.0.16 | host90235196
248.mobileonline.      
 
 
20080907 | 22:07:36 | Lasse H | Idag 17,5 km. Blött som attan ute i buschen. Kmtid 
stadigt runt 7 minuter men känns ändå ganska hyggligt på något konstigt sätt. Planer för 
vintern äro Stafettvasan samt ÖS på söndag eller måndag. Helst söndag men måndag 
kan ev. också tänkas om det passar flertalet bättre. VL helt oaktuellt. Såklart intresserad 
av logi både vid ÖS och SV. Träningsläger i Dalom inte aktuellt för mej. Får väl bli nån 
tur till Mattila ifall snön mot förmodan blir sparsam i Kristinehamnsområdet.  
  
 
 
>----237.218.24  7.0;  ; . 1.1.4322) | 8123721824no133.tbcn.      
 
 



20080907 | 23:07:57 | Lasse L | Blött vare också när jag kuta 15 km idag, första 
gången över milen i år. Inte så imponerande men tror ändå det ska gå att göra LL på 
cirka samma tid som i fjol. Man har ju grundkondis. Kmtid idag 6,7 min. 
 
Nästrampen har jag siktat på, men nu ser det ut som vi ska till Hässjaberg då. Men om 
inte så trampar jag gärna. Vet säkert senast onsdag. 
 
Vilka fler ska åka ÖS än Lasse H och jag? 
 
VRanmälan är ja ju me på.  
  
 
 
>----.26.69  7.0;  ; . 1.1.4322) | 902272669no68.tbcn.      
 
 
20080908 9:03:25 | råffe | visst kan en annan starta lite senare än 3 kan ju ändå komma 
i mål innan mörkret kastar sin förföriska slöja över motaladälden.  
ÖS absolut lutar år sönda men om alla kör månda gör jag de å. SV mera osäkert, kan bli. 
VL absolut s t m. 
LL ytterst osäkert för att inte säga osannolikt biff är dock alltid ett argument som biter. 
Ska ut i afton och testa en mil om höft å häl inte känns värre i morron så lever hoppet. 
den som löper får se.  
  
 
 
>----.68.97 ; svSE; rv:1.8.1.9) /20071025 /2.0.0.9 | all.formapg.se      
 
 
20080908 | 20:52:14 | göran l | Funderar på ÖS söndag går det bra kan det bli SV och 
VL  
  
 
 
>----29.171.72  7.0;  ; . 1.1.4322; . 1.0.3705; . 2.0.50727; .2) | 9022917172no20.tbcn.      
 
 
20080909 9:06:14 | råffe | söndag lutar jag också åt jag snackar då likt göran om ÖS 
jag tänker som så att då kan man hinna hem och vända och åka upp torsdag kväll köra 
SV om man har ett lag och sedan VL. 
Gårdagsaftonens springtur rätade inte ut några frågetecken. 11 km i okej tempo 
stramade i baksidan av högerlår, höft och häl funkade så länge jag rörde mig, blev värre 
efteråt. Innebärandes att ett LL kan bli mitt sista lopp i karriären åtminstone med 
nuvarande höftled.  
Den nya frågan är då om man ska vila sig i form eller hopaps att just själva rörelsen är 
det som hjälper. Men ska erkännas att biff på ön lockar...ju.  
  
 
 
>----.68.97 ; svSE; rv:1.8.1.9) /20071025 /2.0.0.9 | all.formapg.se      



 
 
20080910 | 21:26:17 | göran l | Biffen går före allt fast den intas efter! 
Kroppen är bara ett medel det är vi som bestämmer tror jag redan att Luther sa eller var 
det påven kanske Mao eller Marx tror inte der var Hitler möjligen Aristoteles, Göthe 
vete fan om det inte var Zorn eller Bellman hur  som helst verkar klokt sagt  
  
 
 
>----29.171.72  7.0;  ; . 1.1.4322; . 2.0.50727) | 9022917172no20.tbcn.      
 
 
20080912 | 13:21:49 | staffan | Vare inte Zorn så håller jag på Lasse Berghagen  
  
 
 
>----.105.167  7.0;  ; . 2.0.50727) | 90227105167no13.business.      
 
 
20080915 8:55:38 | råffe | Den berömda handduken kastas härmed in. De blir inge LL 
i år. En hel vecka har passerat utan ett löpsteg, ont i höft och baksida lår, och nu när jag 
är nästan besvärsfri så e de förkylt.  
  
 
 
>----.68.97 ; svSE; rv:1.8.1.9) /20071025 /2.0.0.9 | all.formapg.se      
 
 
20080915 | 19:02:27 | göran l | tufft besked Råffe.Kanske maran innan VR? 
Lutar åt en VR anmälan i helgen: 
Lasse L 
Staffan L 
Janne L 
Göran L 
Råffe 
Två man hänger i luften Toivo och Anders 
Vet Staffan hur Toivo gör?.Anders har lovat ringa mig för besked är positiv men 
tveksam tll starttid. 
Lubbade 15 km i helgen gick bra men långsamt. 
Kan man springa nåt fler långpass? Är det dumt? Funderar på att klämma 1520 km på 
lördag.  
  
 
 
>----29.171.72  7.0;  ; . 1.1.4322; . 1.0.3705; . 2.0.50727; .2) | 9022917172no20.tbcn.      
 
 
20080915 | 20:03:22 | staffan | Toivo är med.  
  
 



 
>----233.248.212  7.0;  6.0; SLCC1; . 2.0.50727;  PC 5.0; . 3.0.04506) | 81233248
212no13.tbcn.      
 
 
20080915 | 20:12:13 | Lasse L | VR: Undrar om nyblivne norrmannen, Lance, vill vara 
me. Jag mejlar honom så har han alla fall chansen att hojta till. 
Janne och Toivo, välkomna tillbaka! 
 
LL: Synd Råffe!  
Jag planerar i alla fall att köra ett eller två långpass till (allt över 10 km räknas dit). Jag 
har ju sprungit så lite.  
  
 
 
>----.26.69  7.0;  ; . 1.1.4322) | 902272669no68.tbcn.      
 
 
20080916 | 19:07:56 | göran l | Det artar sig VRgubbar f.n: 
Lasse L 
Staffan 
Janne 
Göran L 
Råffe 
Toivo 
Lance 
Anders hänger i luften funderar på att anmäla honom för säkerhets skull.  
  
 
 
>----29.171.72  7.0;  ; . 1.1.4322; . 1.0.3705; . 2.0.50727; .2) | 9022917172no20.tbcn.      
 
 
20080916 | 19:56:57 | Lasse H | Tänkte först dra en 25:a till helgen men har tänkt om 
och nöjer mej nog med 16 km som jag då försöker att ligga på lite tuffare än hittills.  
  
 
 
>----5.159.165  7.0;  ; . 1.1.4322) | 21365159165no133.tbcn.      
 
 
20080917 9:06:34 | råffe | Kanske Maran före VR, frågar kusinGöran. Jag har ju lovat 
mig själv och även framfört detta i en begränsad offentlighet, men börjar nu tänka att 
man kan tänka om, om inte om låter för osäkert. Är det ngn mer än göran som tänker 
lika tokigt som han å ja.  
Däremot är jag helt inställd på LL nästa år, känns för galet att inte kunna ställa upp i år, 
nästa år ska saken vara biff. 
Nu är benen nästan helt OK, men näsdropp är inte trevligt, jag tänker då på medtävlare.  
  
 



 
>----.68.97 ; svSE; rv:1.8.1.9) /20071025 /2.0.0.9 | all.formapg.se      
 
 
20080917 | 10:14:52 | råffe | Dvs lovat att aldrig, vad som än händer, icke på villkors 
vis, löpa Maran, det var så jag menade, men tanken flög sin egen väg, före fingrars flykt 
över tangentbordet. Den lilla öppning som jag nu glipat ska inte ses som ett löfte eller 
en preliminär anmälan, endast som en vag förhoppning om andra tider. 
Men LL09 är ett löfte! 
Träningsläger vecka 6 är det halvkvädna visor ikring. Vilka kommer och hur många 
dagar? Evertsberg är väl det som gäller, det går ju att välja ett antal olika spår, kan ju va 
träligt att bara åka fram och åter mellan Evertsb och Tännäng även om det är 
synnerligen god träning även mentalt.  
  
 
 
>----.68.97 ; svSE; rv:1.8.1.9) /20071025 /2.0.0.9 | all.formapg.se      
 
 
20080917 | 18:05:36 | Lasse L | Som de utvalda redan vet genom mejl har inbjudan till 
HBH 08 nu gått ut, och den finns också på hemsidan. 
 
Jag har fått en komplett dress för vintercykling av en kompis som blivit för gammal för 
att använda den. Så då ska man ju kunna hålla formen även om det skulle bli någon 
snöfattig vecka. 
 
Avvaktar med de sista löpningarna inför LL, inte helt kry. Får hoppas det går över i tid.  
  
 
 
>----.26.69  7.0;  ; . 1.1.4322) | 902272669no68.tbcn.      
 
 
20080917 | 21:16:08 | göran l | för gammal? ett lustigt uttryck får han nog förklara 
närmare. 
Råffe vecka 6: jag anmäler deltagande hela veckan dvs. pröjsar men kanske inte har tid 
hela veckan släpper i så fall dagar med kort varsel om intresserad utbytare finns kåken 
läget känslan vecka 6 kan inte motstås.Drar nog på en långsam 20 kilometare om inget 
obehagligt känns i fötterna till helgen  
  
 
 
>----29.171.72  7.0;  ; . 1.1.4322; . 1.0.3705; . 2.0.50727; .2) | 9022917172no20.tbcn.      
 
 
20080917 | 23:38:49 | Lasse L | "som slutat" kunde jag väl skrivit i stället för "blivit 
för gammal för att". Han, Ove, är dock ca 18 år äldre än jag så jag antar att det har lite 
med åldern att göra att han sålt sin racer. Och sin segelbåt med för den delen, men inte 
fiolen.  
  



 
 
>----.26.69  7.0;  ; . 1.1.4322) | 902272669no68.tbcn.      
 
 
20080918 9:02:44 | råffe | Göran, det kan ju bli en underbar vecka i Evertsberg, bara 
du och jag! Detta inte sagt för att förmå andra intressenter att stanna hemma, vi köper 
bara mera käk, sliter lite mer på spåren, gaskar upp oss lite lagom, kör mental 
höghöjdsträning. Jag räknar nog med Åke och ngn/ngra av mina grabbar, Staffan kan 
nog inte avstå (?) 
Förresten är det ju ytterst glädjande med Toivo och Janne i VR, just den uppmuntran jag 
behöver, då ska vi fan hålla ihop, åtminstone kvartetten G+J+T+R.  
  
 
 
>----.68.97 ; svSE; rv:1.8.1.9) /20071025 /2.0.0.9 | all.formapg.se      
 
 
20080922 | 17:55:10 | Torbjörn | Efter att ha burit huvudet under armen ett tag 
uppdagas att v:0906 är ledigvecka i min skiftcykel. Råffe vad är det som gäller där i 
Evertsberg? Det verkar ju inte vara fullt eller? Med andra ord visst intresse för 
deltagande föreligger.  
  
 
 
>----35.163.247 ; svSE; rv:1.8.1.16) /20080702 /2.0.0.16 | host90235163
247.mobileonline.      
 
 
20080922 | 21:42:25 | staffan | Klart det inte går att avstå nåra dar i Evertsberg å skulle 
snötillgången där  vara tveksam finns ju alltid Ramundbeget  
  
 
 
>----233.251.24  7.0;  6.0; SLCC1; . 2.0.50727;  PC 5.0; . 3.0.04506) | 8123325124
no13.tbcn.      
 
 
20080923 | 13:09:59 | råffe | Kul med livstecken och intresse, ja rentav entusiasm vad 
gäller Evertsberg. Ser ju ut som om det kan bli fem, sex, sju man kanske. Ska vi ha is i 
magen och invänta vintern innan vi bokar. Eller ska vi prella en beställning, det var ju 
inte vådligt dyrt i fjol, spriten var väl den största utgiften och blir säkert så även 
framdeles. Jag tror att jag kollar med stuguthyrningen i Eberg. 
Men Vasaveckan då? Halfvars var ju snuskigt dyrt, finns andra varianter där? 
Helgens LLlöpare önskas härmed all lycka till som kan uppbådas, inte minst med 
biffen.  
  
 
 
>----.68.97 ; svSE; rv:1.8.1.9) /20071025 /2.0.0.9 | all.formapg.se      



 
 
20080923 | 13:15:58 | råffe | Vem var det som bokade Eberg förra året? Har 
vederbörande kontaktuppgifter och andra viktiga uppgifter?  
  
 
 
>----.68.97 ; svSE; rv:1.8.1.9) /20071025 /2.0.0.9 | all.formapg.se      
 
 
20080923 | 21:39:52 | göran l | det var Råffe eller hans bror Åke som fixade kåk i 
Evertsberg via nån Evertsberghemsida 
Nu har det hänt! 
Anmälda till VR 09: 
Lasse L 
Staffan L 
Janne L 
Göran L 
Råffe 
Toivo 
Lance 
Anders 
Göran J 
hoppas nu för fan att jag inte glömt nän 
anmälningsnr 235950 
dom som ännu inte hunnit betala pyntar snarast kr 1150: till övertecknad. 
Kutar nåra km imorgon känner mig sen klar inför LL men fortfarande lite tung och lite 
långsam:!  
  
 
 
>----29.171.72  7.0;  ; . 1.1.4322; . 1.0.3705; . 2.0.50727; .2) | 9022917172no20.tbcn.      
 
 
20080924 | 20:52:24 | göran l | halfvars är snuskigt dyrt och exklusivt grabben är 
trevlig och lite bidrag till ubygder kan jag tänka mig speciellt om man under veckan ska 
flacka hit och dit vore det skönt med ett stående rum däruppe där vi bodde sist fan va 
lyxigt det skulle kännas häller man i infödingen lite visky då å då kanske han inte räknar 
antalet inneboende så noga  
  
 
 
>----29.171.72  7.0;  ; . 1.1.4322; . 1.0.3705; . 2.0.50727; .2) | 9022917172no20.tbcn.      
 
 
20080924 | 20:59:36 | Lasse H | Körde urladdningspass i går kväll och började 
kolhydratladdningen 2 timmar senare med 6 glas druvtypiska viner (3 röda och 3 vita) 
på första träffen i vinstudiecirkeln. Det spörs om detta kan vara optimalt. Avvaktar 
Görans och Lasses ankomst för vidare färd mot Staffan enligt uppgjord plan.  
  



 
 
>----5.159.165  7.0;  ; . 1.1.4322) | 21365159165no133.tbcn.      
 
 
20080924 | 21:14:03 | Torbjörn | De gubbar vars kroppar ej sviket dem önskas härmed 
lycka till om lördag.  
  
 
 
>----35.179.92 ; svSE; rv:1.8.1.16) /20080702 /2.0.0.16 | host90235179
92.mobileonline.      
 
 
20080925 | 22:10:59 | Lasse L | Kategorin gubbar vill jag inte räkna mig till, och inga 
andra heller på forumet hoppas jag. 
 
Kategorin sådana vars kroppar inte sviker dem vill jag gärna räkna mig till. Men vet i 
vanlig ordning inte riktigt om jag hör dit. En får se. 
 
Görans idÃ© med ett stående rum i Lompersgården är lysande. Någon framfusig och 
samtidigt charmerande person (läs Råffe) borde kunna ge ett bud på ett rätt stort rum för 
ospecat antal pers sönda  sönda i VLveckan. Räcker vid något tillfälle inte de fem sex 
sängar/madrasser de ställt in tar vi med oss liggunderlag.  
  
 
 
>----.26.69  7.0;  ) | 902272669no68.tbcn.      
 
 
20080926 | 12:00:36 | råffe | med såna smickrande epitet finsn det inga undanflykter, 
ska försöka approchera unge halfvars och hitta en lösning på pekuniärfrågan, kan gå. 
Kan vi gissa hur många nätter var och en tänker vistas i Lompers, jag vill bebo stället 
natten mellan lördag och söndag före ÖS, kanske natten efter och sen torsdagmåndag 
kanske sex nätter... Kan man få hela rummet för 8000 för nio nätter på raken och är i 
snitt sju pers så kan alla räkna ut hur mycke whisky vi har råd att pumpa i bemälde 
Halfvars. Om alla prellar på samma föredömliga sätt som jag just gjort kan vi kanske 
pressa fram ett avgörande. Lysande idÃ© förresten Göran!  
  
 
 
>----.68.97 ; svSE; rv:1.8.1.9) /20071025 /2.0.0.9 | all.formapg.se      
 
 
20080928 | 22:31:37 | göran l | Råffe jag prellar som du . Tyckte jag hade en hysad tid 
fram till 15 km i LL men dalade sedan pga  slutfungerande fötter dvs motsatsen till 
pedofili snarare pedestrians frustration biffen helade sargade fötter får gratulera 
Lassarna till fina tider enligt uppgjorda planer och unge Staffan till att han överträffade 
både sina och andras förväntningar.  
  



 
 
>----29.171.72  7.0;  ; . 1.1.4322; . 2.0.50727) | 9022917172no20.tbcn.      
 
 
20080929 1:15:48 | Lasse L | Prellar som föregående skribenter avs. login på 
Lompersgården. (Alla kommer kanske inte att vara där samma antal nätter, men vi delar 
väl lika ändå. Ev med någon liten justering i efterhand om det blev stora skillnader i 
nyttjandet.) 
  
Lite stel i bena men annars helt OK efter äventyret på Lidingön. Med lite, nåja ganska 
mycket, mer löpträning nästa år känns 3 timmar inte alldeles omöjligt. 
Ett extra grattis till Staffan, snabbast bland killarna i sin årskull!!  
  
 
 
>----.26.69  7.0;  ; . 1.1.4322) | 902272669no68.tbcn.      
 
 
20080929 | 10:43:03 | råffe | Imponerande! Lyfter på hatten, ja hela huvet, för de fyras 
gäng, det måste ha slagits PB i parti och timme, sargade fötter är snart ett minne och 
Lasse ser redan fram emot nästa års lopp, då även en annan tänker inte bara stå på 
startlinejn utan även trampa på måldito. Tre timmar, ä dä möjligt, Ja Staffan har ju 
bevisat det men det är väl åldern som tar ut sin rätt, gammal är ju bevisligen yngst.  
Nu en fråga: Om inte Lompers skulle funka, ska vi försöka med Evertsbergskåken eller 
har vi andra alternativ?  
  
 
 
>----.68.97 ; svSE; rv:1.8.1.9) /20071025 /2.0.0.9 | all.formapg.se      
 
 
20080929 | 14:21:04 | råffe | Vecka 6 Evertsberg kan vi hyra in oss för 4885 spänn 
söndag till söndag (dvs även månd, tisd, onsd, torsd och freda,lörda däremellan). 
Om vi blir 7 man hela eller delar av veckan så betyder de 698 per pers, om vi rundar det 
till 700 blir det 14 kr över, till en extra öl, den slinker alltid ner.  
Grejen är att om vi(jag) bokar nu måste jag ha en någorlunda kraftfull och bindande 
intresseanmälan. Annars kan det bli bara tre man och då blir det drygt, dyrt och 
nästintill trist.  
Det är ju en chansning, men tänk såhär: Även om man bara har tid att vara me i tre dar 
är kostnaden inom sk rimliga gränser, biter man sig kvar hela veckan bor man för 100 
spänn dygnet. Till det kommer mat å dryck å den kostanden brukar överskugga allt annt 
förutom smaken. 
En annan tänkbar invändning är "tänk om det inte finns nån snö där då" eller "tänk om 
det är en massa snö här hemma i  Karlskoga/Älta/Trollhättan/Täby/Åmål/annorstädes". 
Det är viktiga frågor att ta ställning till, men gör det snabbt. Nyttja lämplig kanal: sms, 
mail, telefon, trumma eller personligt besök (fika kan erhållas).  
  
 
 



>----.68.97 ; svSE; rv:1.8.1.9) /20071025 /2.0.0.9 | all.formapg.se      
 
 
20080929 | 17:52:26 | Lasse L | Vecka 6  är ja inte med i Evertsberg. 
 
Men VLveckan som sagt om det blir tillräckligt många intressenter för Lompersgården, 
men de skare väl bli. 
Om inte Lompers går, ska vi då va i Evertsberg? frågar Råffe. 
Ber att få passa tills man vet att det måste tas ställning till det.  
  
 
 
>----.26.69  7.0;  ; . 1.1.4322) | 902272669no68.tbcn.      
 
 
20080929 | 19:59:18 | göran l | verkar inte kosta skjortan v.6 en tusing hit eller dit är 
intet tänk på va en fluorpulverburk kostar ellr en Ottovallning klart att många bäckar 
små osv. man kan ju avsluta prenumerationen på nån tidning sluta äta lunch eller köpa 
en Harryboy jag är med hur det än går med snön skiter det sig kan vi följa Staffans råd( 
hört i Ldngöbilen) att med kort varsel hyra nåt i Ramundberget  
  
 
 
>----29.171.72  7.0;  ; . 1.1.4322; . 2.0.50727) | 9022917172no20.tbcn.      
 
 
20080929 | 21:48:04 | staffan | Staffan är med på Evertsberg. Jag ska höra med 
Björnen också. Fast jag tror han mest friar nuförtiden.  
  
 
 
>----.105.167  7.0;  ; . 2.0.50727) | 90227105167no13.business.      
 
 
20080930 9:24:46 | råffe | Nå då slår jag till å bokar Evertsberg. Staffan, Göran, 
Torbjörn räknar jag nu med och då är vi nere i 1221 spänn per person. Sannolikt 
tillkommer Åke, kanske Björne, troligen Rikard några dagar, kanske Kristina?, 
förhoppningsvis Henke å Isak, måhända Johan. Lasse L tackar ju nej, Lasse H då? 
Lörda till lörda kan man beställa, det är väl det bästa? Sålunda 31 jan till 7 febr.  
  
 
 
>----.68.97 ; svSE; rv:1.8.1.9) /20071025 /2.0.0.9 | all.formapg.se      
 
 
20080930 | 19:57:03 | Lasse H | Har visserligen sagt(skrivit) att Evertsberg inte är 
aktuellt för mej och fortfarande är det väl så att jag inte vill binda upp mej för hela 
veckan. Kanske skulle det vara möjligt att komma upp ett par dar om jag kommer på 
bättre tankar och det passar för eran del? Jag skulle ju då kunna lägga några extra slantar 
i matkassan t.ex? 



 
Vad gäller vasaloppsveckan är jag med på de ideÃ©r som framförts och kan tänka mej 
vara med och dela på en dryg vecka. Skulle då vilja sova över två nätter vid vardera ÖS 
och Stafettvasan.  
 
Eftersom några tyckte att det var rent av lite dåligt att jag inte hade kläm på hur många 
mil jag hade i benen innan LL har jag inventerat min träningskalender. Inför årets lopp 
på 3:32 hade jag kutat 25,9 mil. Min (hittils) bästa tid 3:27 gjorde jag 2003 och hade då 
kutat 46,8 mil innan. 2001 hade jag kutat 53,7 mil och stapplade in på 3:39. 2003 
avverkade jag däremot den ganska tuffa 16 kmn vid Hultet på 1:36 medans jag i år haft 
att göra 1:52 på denna sträcka. Man kan av detta ana att rutin och förståndigt upplägg 
har stor betydelse i LL.  
  
 
 
>----5.159.165  7.0;  ; . 1.1.4322) | 21365159165no133.tbcn.      
 
 
20080930 | 20:36:18 | staffan | Björn är med. Han tror stenhårt på snö för att det varit 
så mycket RÖNNBERG. 
Se där, en Witz av närapå postmästare Brunanders klass.  
  
 
 
>----.105.167  7.0;  ; . 2.0.50727) | 90227105167no13.business.      
 
 
20081001 9:07:45 | råffe | Björn är med! De va bra och kul, men witzen smärtar 
fortfarande... va säger Assar R om snön månne? 
Lasse H är som alla hjärtligt välkommen de dagar som passar, en och annan humemr i 
bagaget är ju bra rätt, vi kan se hur vi gör me betalninga, vi kan anlita Åke för att göra 
en avancerad modell som tar hänsyn till måltid (obs vits!), hattnummer och solvalla 
(dvs harryboj).  
Man kan också dela rätt av om vi är säg 10 som är där allt mellan tre till sju dar kan det 
ju ändå inte anses ohemult med knappa 500 spänn. Men det behöver vi inte avgöra nu, 
dä viktiga ä att stugan ä bäställd (ja som ni märker försöker jag va lite gemen å snacka 
obygdens språk såsom det talas där borta norr om Vänern). Fler än 11 kan bli trångt 
men inte omöjligt.  
  
 
 
>----.68.97 ; svSE; rv:1.8.1.9) /20071025 /2.0.0.9 | all.formapg.se      
 
 
20081001 | 21:35:29 | göran l | tillsammans med hustrun provade jag 12 km kutning 
idag inga negativa effekter av LL men ska fråga expertisen om fötterna som ju håller på 
och förvandlas till sugfötter som naturligtvis bromsar när man måste "ploppa" loss dom 
vid varje steg.Kul med det nu nästan svindlande intresset för Evertsberg ger ju hur stor 
flexibilitet som helst.men visst kan man väl pröjsa en standardpeng.Nu är det bara en 
stuga/rum under VL veckan kvar innan logi VR fixas av Janne hoppas vi:D  



  
 
 
>----29.171.72  7.0;  ; . 1.1.4322; . 2.0.50727) | 9022917172no20.tbcn.      
 
 
20081002 9:25:17 | Lasse L | Solvalla = Rött klister:?  
  
 
 
>----.26.69  7.0;  ; . 1.1.4322) | 902272669no68.tbcn.      
 
 
20081003 | 22:30:25 | göran l | Pigg som en mört:)  
  
 
 
>----29.171.72  7.0;  ; . 1.1.4322; . 1.0.3705; . 2.0.50727; .2) | 9022917172no20.tbcn.      
 
 
20081004 | 23:09:42 | staffan | Har inte läst alla inlägg så noga, men såg ett förslag 
från 0925 ang sösö Vasaloppsveckan men hur fn blir de då med oxfilÃ©n för dom 
som har tänkt sig att  köra VL? Förmodligen Eberg med granbergsdalarna. Eller hur 
Råffe och ev övriga deltagar i mars?  
  
 
 
>----233.253.103  7.0;  6.0; SLCC1; . 2.0.50727;  PC 5.0; . 3.0.04506) | 81233253
103no13.tbcn.      
 
 
20081005 | 20:45:28 | Lasse L | Sösö var väl lite feltänkt, och det var kanske jag som 
stod för det. 
 
Från första lösönatt till sista sömånatt i VLveckan ska det förståss vara och det blir 
9 nätter vilket jag tror Råffe redan konstaterat. 
 
Lasse  
  
 
 
>----.26.69  7.0;  ; . 1.1.4322) | 902272669no68.tbcn.      
 
 
20081007 8:37:40 | råffe | ja lasse l har som vanligt rätt att jag har tänkt rätt dvs lörda 
till månda de blir nog nie nätter. men. jag har ännu inte fått grepp om unge halfvars vi 
har ringt om varandra och lämnat meddelanden hittills till inget resultatsbefrämjande. 
Ger dock inte upp men har fortfarande lite konstiga känningar i det ben som inte ville va 
me på LL. Har smörjt rullskidorna ska spetsa stavarna ska börja rulla i veckan.  
  



 
 
>----.68.97 ; svSE; rv:1.8.1.9) /20071025 /2.0.0.9 | all.formapg.se      
 
 
20081010 | 10:39:54 | råffe | jag har nu börjat förhandla med unge Halfvars och 
behöver få grepp om hur många nätter var och en av oss vill ha logi i Lompers. Gossen 
vill inte ha fler i rummet än det är sängar idag, vi kan hyra två rum i övervåningen med 
totalt sju bäddar och det räcker väl de flesta nätter men kanske inte stafettvasenatten.  
Skriv nu ner så tydligt det bara låter sig göras hur era planer ser ut. Så sätter ni mig i ett 
hyggligt förhandlingsläge.  
Personligen är jag tveksam till SV, men bestämd när det gäller ÖS å VL, dvs jag ska 
köra och övernatta och käka biff med pommes å bärnäs. Sålunda 4 säkra nätter.  
  
 
 
>----.68.97 ; svSE; rv:1.8.1.9) /20071025 /2.0.0.9 | all.formapg.se      
 
 
20081010 | 20:55:50 | Lasse H | Två nätter vid ÖS: Lördagmåndag om inte 
majoriteten vill köra på måndag förstås.  
Två nätter vid SV: Torsdaglördag antingen kör jag i laget eller följer med som reserv, 
support el.dyl. Totalt 4 nätter. Inga nyheter således. Har börjat skidträningen och ersatt 
kortintervallpasset i backe med ett motsvarande kortintervallpass sprättande stavgång i 
backe. Hög töntfaktor men jobbigt, jobbigt.  
  
 
 
>----5.159.165  7.0;  ; . 1.1.4322) | 21365159165no133.tbcn.      
 
 
20081012 | 22:31:21 | göran l | har varit i Krakow för att kolla läget verkar som dom 
klarar det mesta själva en stor del av av den  centrala stan är byggd 13001500 lite sent 
att bidra med goda råd hjälpte till med en del konsumtion för att lätta upp oron i 
världen. Lörmån runt ÖS fre mån runt SLVL verkar vara min grej om SL går på 
fredag är torsd.mån min grej.  
  
 
 
>----29.171.72  7.0;  ; . 1.1.4322; . 2.0.50727) | 9022917172no20.tbcn.      
 
 
20081012 | 23:41:29 | Lasse L | Två nätter vid ÖS: Lördagmåndag om inte 
majoriteten vill köra på måndag förstås, men det verkar den ju inte vilja.  
Två nätter vid SV: Torsdaglördag. 
 
I morse 10,1 km stavgång (ca 70% som stavlöpning) på Varaslätten i blåsigt men 
vackert väder.  
  
 



 
>----.26.69  7.0;  ; . 1.1.4322) | 902272669no68.tbcn.      
 
 
20081013 | 18:20:11 | Torbjörn | Har gjort återkomst som rullskidåkare. Köpte nya 
hjul runt om och satte igång, numera med hjälm på skallen. Tror mig vara säker på att 
vurpan för två år sedan berodde på ett framhjulslager som "nöp" med nya hjul torde jag 
åka säker i minst fyra år (hjulet som nöp hade rullat i sex år). Det skiter sig med 
Evertsberg för min del. Världsekonomin/konjunkturen spelar in. Varsel ligger på jobbet 
och vi går ner i skift, innebärandes att mitt fyrskift med var fjärde vecka ledig ersätts av 
intermitent treskift med normal helgledighet, fans helvete sämsta skiftformen av alla. 
VLveckan jag åker ÖS söndag om så ensam, vore väl inte så dumt med logi lördag 
måndag ÖS och torsdag lördag SV. Annars funkar det att åka fram och åter samma 
dygn. Lance kommer om en vecka ska kolla med honom oxå.  
  
 
 
>----35.183.131 ; svSE; rv:1.8.1.17) /20080829 /2.0.0.17 | host90235183
131.mobileonline.      
 
 
20081014 | 14:29:32 | råffe | Roligt att Torbjörn är på rull igen, att ha hjul som rullar 
är en bra början, jag hade problem förra schäslongen med bakhjulena som pajade men 
överstyr gick jag inte. Däremot trist att du inte kommer till Evertsberg och framför allt 
trist med  treskift och elände, gissar jag som bara jobbar enskift å knappt det. Men 
noterat är nu att du slaggar i Lompers lömå och tolö. Jag vädjar till många andra att 
vara lika föredömligt koncisa och precisa som Lassarna, Göran, å nu Tobbe.  
Kan rapportera att jag rullade 14 km i söndagens underbara förmiddagssol på 1:15:20. 
Utan nämnvärda plågor nota bene, inte ens dan efterpå. Rullskidor rekommenderas!  
  
 
 
>----.68.97 ; svSE; rv:1.8.1.9) /20071025 /2.0.0.9 | all.formapg.se      
 
 
20081014 | 21:37:56 | staffan | För min del räcker det  med två nätter, nämligen lömå 
VL. Och tack Råffe för att du tar dig tid och på ett så, ja jag skulle vilja påstå, 
enastående sätt hanterar detta svåra uppdrag.  
  
 
 
>----28.255.232  7.0;  6.0; SLCC1; . 2.0.50727;  PC 5.0; . 3.0.04506) | 90228255232
no13.tbcn.      
 
 
20081015 | 21:07:00 | Torbjörn | Ett bakhjulshaveri är inte någon större katastrof. 
Råkade ut för ett dyligt med ett skidpar jag köpt för en hundring, av en för mig okänd 
skummis, med Lasse H som mellanhand. Gick ner i spagat men behöll balansen. Tog 
med bakhjulet till jobbet, pressade ur lagerpaketet och demonterade skiten lagret var i 



smulor. Kunde konstatera att det inte var ett rullager anpassat till den krävande miljö 
som krävs. Helt livsfarligt, enär framhjulen visade sig ha samma skitlager.  
  
 
 
>----35.197.227 ; svSE; rv:1.8.1.17) /20080829 /2.0.0.17 | host90235197
227.mobileonline.      
 
 
20081016 | 13:34:03 | råffe | Rörd till bristningsgränsen och nästan skakad av Staffans 
uppskattande ord kämpar jag vidare. Att träningen blir lidande drabbar ju ingen annan 
än mig själv. 
Nåväl: Jag ska väl inte säga att läget är kristallklart men tillräckligt för att jag ska kunne 
snacke me Halfvars igen. Som det ser ut i så kallad skrivande stund så torde det behövas 
78 platser kring ÖS, SV finns bara tre intressenter (vart tog H&Blaget vägen, ja Lance 
är säkert me, besked om detta lär komma men ska han åka ÖS eller VL?, jag räknar me 
fem pers) och Vasan har hittills bara samlat fem namn  (men desto starkare). En bjässe 
är me vid alla dessa tillfällen, Göran förstås.  
Om det blir ett Olofssonlag i SV är ytterst skrivet i himlen, logi lär nog ordna sig om så 
skulle vara.  
  
 
 
>----.68.97 ; svSE; rv:1.8.1.9) /20071025 /2.0.0.9 | all.formapg.se      
 
 
20081016 | 20:51:47 | göran l | Även jag vill ansluta mig till Råffes beundrare speciellt 
nu när man blivit en bjässe bland bjässar litar på att mina 83,5 kg ska hålla mig kvar i 
gänget har kutat ett pass med stavar börjat inspireras av tankarnan på skidorna kanske 
bryter jag en skräckspärr å tjackor rulldojor.Va ere för sorts hjälm man använder ere 
cykelsvampen?  
  
 
 
>----29.171.72  7.0;  ; . 1.1.4322; . 1.0.3705; . 2.0.50727; .2) | 9022917172no20.tbcn.      
 
 
20081016 | 21:08:10 | Lasse H | Tänkte skaka om er lite å berätta att ja kutade 
nattorientering i går kvällses. Att tyda kartan utan läsglasögon var som väntat svårt. 
Kartminnet kunde jag glömma eftersom jag inte fick någon tydlig bild att fästa i 
hjärnbarken. Jag fick gå på känn och instinkt och hoppas på det bästa. Det  gick 
hyggligt sånär som på att jag kom till 9:e kontrollen när jag med självfötroendet på topp 
helt klart var på väg att spika 6:e samt att jag helt förbisåg den näst sista. Men visst var 
det kul och nästa vecka blir det nog en "nattis" till. :B  
  
 
 
>----5.159.165  7.0;  ; . 1.1.4322) | 21365159165no133.tbcn.      
 
 



20081017 | 14:54:05 | råffe | Låter som risk för skallgång om Lasse H ska hålla på på 
det däringa viste. 
Göran vill jag uppmuntra till rullskidstjack. Jag körde med hjälm mitt allra första pass 
första året nu kör jag hjälmlös men möter många hjälmförsedda, vanlig cykelkruka 
funkar. 
Se för fan till att hjulen inte rullar för lätt, det ökar säkerheten och motståndet och ger 
nåt för tri och firceps. Skit i om du blir omkörd, det är säkert nån amatör som inte fattat 
finessen. Och inte minst viktigt, det gör att du också kan träna benspark på slätmark.  
  
 
 
>----.68.97 ; svSE; rv:1.8.1.9) /20071025 /2.0.0.9 | all.formapg.se      
 
 
20081019 | 17:02:36 | Torbjörn | Har pratat med vår utvandrare och han ska köra ÖS
söndag och hoppas även platsa i Lasses SVlag. Med andra ord Lance önskar logi 
lördagmåndag och torsdaglördag, samma fyra nätter som övertecknad och flera andra.  
  
 
 
>----35.157.222 ; svSE; rv:1.8.1.17) /20080829 /2.0.0.17 | host90235157
222.mobileonline.      
 
 
20081022 | 22:19:04 | Lasse H | Då blir vi ett skapligt gäng till ÖSS. Ute i mörkret i 
kväll och satte bort sammanlagt en kvart på dom två första kontrollerna. En liten otäck 
punkthöjd och en ful sten. Bägge i småskrynkliga sluttningar och med osäkra 
utgångspunkter som dessutom låg en bra bit ifrån. Annars skötte jag mej hyfsat och 
stämplade vid alla kontrollerna. #)  
  
 
 
>----5.159.165  7.0;  ; . 1.1.4322) | 21365159165no133.tbcn.      
 
 
20081023 8:52:47 | råffe | Nu har jag prellat 9 platser till ÖSs lömå 
(LasseL&H,Göran,Torbjörn,Lance,småpojkarna Henke,Isak,Johan å Råffe själv), 5 
platser tomå vid SV å VL (förstLasseL&H,Göran, Lance +femteSVhjulet, sedan 
Åke,Rikard, Staffan,Råffe,åsåGöran förstås).  
I november nån gång vill unge Halfvars ha definibelt besked och kommer inför det 
tillfället delge oss prisuppgifter, ordningsföreskrifter mm. Det torde inte vara några 
problem att låta utrustning stanna kvar i Lompers från t.ex ÖSs till SV och i bjässens 
fall ända till VL. 
Om all detta återkommer jag i s.k. sinom tid (hur förklarar Lasse L det begreppet 
dåra?)Vem är femte SVmannen?Ere Anders, Hinken eller...?  
  
 
 
>----.47.131 ; svSE; rv:1.8.1.9) /20071025 /2.0.0.9 |  
 



 
 
>----.47.131      
 
 
20081023 | 18:14:19 | Lasse L | Nu tror jag det är den annars felfrie Råffe som räknar 
fel: 
LasseL&H, Göran, Torbjörn, Lance det blir ju faktiskt fem personer, lika många som 
sträckorna i staffettvasan. Men vi behöver ju reserver och chaufförer också. Annars blir 
det för osäkert kanske omöjligt att genomföra. 
 
Här data om SV från VLs webb: 
Staffettvasan fredag 27 februari 
Start kl 09.00 
sträcka 1: starten Sälen  Mångsbodarna, 24 km 
sträcka 2: Mångsbodarna  Evertsberg, 24 km 
sträcka 3: Evertsberg  Oxberg, 14 km 
sträcka 4: Oxberg  Hökberg, 9 km 
sträcka 5: Hökberg  målet Mora, 19 km 
Målet stänger kl 20.00 
 
Lasse  
  
 
 
>----.26.69  7.0;  ; . 1.1.4322) | 902272669no68.tbcn.      
 
 
20081023 | 20:06:18 | staffan | Häromdan damp det ner ett brev.  
Man kan alltså bli medlem i SPF numera. 
Lockar bl.a med "Vetgiriga Veteraner",  
"Pensionärsbio" på Saga Bio, Pysseloch  
myskvällar på "SPF Nickkällan" och 
"Club Solbringen". Dessutom får man tillgång till telefonnummer till en del  
"klädesaffärer". 
Så vi får väl se om tid finns över för VL  
  
 
 
>----31.202.2  7.0;  6.0; SLCC1; . 2.0.50727;  PC 5.0; . 3.0.04506) | 902312022
no13.tbcn.      
 
 
20081024 | 12:53:56 | råffe | Ja Lasse L har förstås rätt, de va bara de att de va så 
tråkigt att upprepa alla namnena och då kom jag på att jag kunde kalla Torbjörn för 
femte hjulet, det var ju inte särskilt begåvat eller ens lustigt. Ber förstås Femman om 
urschäkt!  
  
 
 



>----.47.131 ; svSE; rv:1.8.1.9) /20071025 /2.0.0.9 |  
 
 
 
>----.47.131      
 
 
20081024 | 12:56:57 | råffe | å de där me reserver å chåfförer måste ni reda ut, men 
vafan e de egentigen för snack: ska inte en gubbjävel kunna dubblera om de skulle 
saknas en jäkel, man ska ju egenkligen kunna klara hela skiten själv har jag hört...  
  
 
 
>----.47.131 ; svSE; rv:1.8.1.9) /20071025 /2.0.0.9 |  
 
 
 
>----.47.131      
 
 
20081024 | 21:53:13 | göran l | Staffan!SPF;s torped missade sitt mål.Tack för 
varningen.Vaere för jävla retirementromantik dom försöker sälja.Sen undrar jag vare e 
för problem med SV och antal deltagare berätta! Vet någon vem J.M.G. ClÃ©zio e? E 
han med i ÖS,SV eller VL?:?  
  
 
 
>----29.171.72  7.0;  ; . 1.1.4322; . 2.0.50727) | 9022917172no20.tbcn.      
 
 
20081026 | 20:42:24 | Lasse L | Ingen motion denna helg förutom fredagens 
vattengympa. Båtupptagning har tagit all tid&krafter. Nu får det gärna komma snö! 
 
Betr deltagare i SV så är vi nu fem som önskar logi och det är ju antalet sträckor. Så det 
kan väl gå, man kanske kan klara sig utan chaufför, jag är väl bara lite ängsligt lagd men 
ska väl som presentmottagare inte behöva bry mig så då gör jag inte det mer.  
Har rätt nyligen bett Ingvar o Anders gå in här och ange sina önskemål om logi under 
VLveckan.  
  
 
 
>----.26.69  7.0;  ; . 1.1.4322) | 902272669no68.tbcn.      
 
 
20081027 8:43:08 | råffe | Har ni kollat in nya numret av Glid, det som man fick gratis 
ety man är premurant på Runners? En enda lång lovsång till rullskidan. Tog fasta på den 
inspirationen och körde mitt tredje 14kmpass genom vind och vatten.  
Om Hinken och Anders ska ha logi må detta rapporteras bums. Eljest får de på egen 
hand ta kontakt med Halfvars eller annan logiker.  



Vet alla tänkbara om Evertsbergsveckan, förresten? Jag tror att det går ett seedningslopp 
just i den vevan det så kallte Evertsbergsrännet 42 km, ska kolla saken.  
  
 
 
>----.47.131 ; svSE; rv:1.8.1.9) /20071025 /2.0.0.9 |  
 
 
 
>----.47.131      
 
 
20081027 | 10:53:55 | Lasse L | Glid? Finns det en sån blaska. Hur går tongångarna 
där om sickla eller stenslipa och paraffinera?  
  
 
 
>----.26.69  7.0;  ; . 1.1.4322) | 902272669no68.tbcn.      
 
 
20081027 | 14:47:54 | råffe | Japp, jag skulle aldrig kunna komma på att hitta på en sån 
skidtidningstitel, den ges ut av samma förlag som ger ut Runner´s och cykeltidningen 
Kadens. 
Jag har bara sett ett numemr, i den fanns inget om stenslipning mm, det komemr säkert i 
nästa nummer.  
Vore ju bra att få senaste knas i fråga om vallning, jag lutar åt remsor å superglid, inte 
lämna in till Otto inför ÖS möjligen till VL. Nu har jag nya Atomic och måste få reda 
på hur man gör innan man gjort nåt alls, är bränd efter förra året men är knapapst 
ensam...  
  
 
 
>----.47.131 ; svSE; rv:1.8.1.9) /20071025 /2.0.0.9 |  
 
 
 
>----.47.131      
 
 
20081030 | 21:16:55 | göran l | Rå.ffe! 
Vicken guldinsats verkar alltså som det finns träningslogi v.6 och logi 
vasaloppsveckan!Helvete va bra! 
sitter och pustar ut med svällande armmuskler efter 45 mil stavlöpning äter choklad 
och dricker fransk brandy man vänjer sig vid allt.  
  
 
 
>----29.171.72  7.0;  ; . 1.1.4322; . 2.0.50727) | 9022917172no20.tbcn.      
 
 



20081030 | 22:27:32 | Lasse L | 45 mil?  
  
 
 
>----.26.69  7.0;  ; . 1.1.4322) | 902272669no68.tbcn.      
 
 
20081031 9:04:58 | råffe | utan paus?  
  
 
 
>----.47.131 ; svSE; rv:1.8.1.9) /20071025 /2.0.0.9 |  
 
 
 
>----.47.131      
 
 
20081031 | 19:52:16 | staffan | engelska?  
  
 
 
>----9.101.142  7.0;  6.0; SLCC1; . 2.0.50727;  PC 5.0; . 3.0.04506) | 7869101142
no173.tbcn.      
 
 
20081102 | 20:08:36 | göran l | lugn pojkar sammanlagt är den enkla förklaringen 
alltså inga engelska.  
  
 
 
>----29.171.72  7.0;  ; . 1.1.4322; . 2.0.50727) | 9022917172no20.tbcn.      
 
 
20081105 | 16:07:24 | råffe | Göran, du har tamefan en förklaring till allt, det 
imponerar å de e väl de som e meningen.  
  
 
 
>----.47.131 ; svSE; rv:1.8.1.9) /20071025 /2.0.0.9 |  
 
 
 
>----.47.131      
 
 
20081108 | 20:25:35 | Torbjörn | Tidskriften Glid har tidigare åberopats i detta forum. 
I nämda tidskrift fördes för något år sedan en debatt om Vasaloppets förödande 
inverkan på svensk breddskidåkning. Armstarka otekniska åkare  som knappt kan valla i 



ett ekonomiskt styrt turist jippo, eller hur nu tongångarna gick. Något att tänka på eller 
bara det sura som räven såg?  
  
 
 
>----35.147.237 ; svSE; rv:1.8.1.17) /20080829 /2.0.0.17 | host90235147
237.mobileonline.      
 
 
20081110 2:36:37 | Lasse L | Slutspurtar nu med förberedelserna för HBH 08, helgens 
motion blev rekognosering av ca en sjundedel av sträckan, slitsamt nog.  
  
 
 
>----.26.69  7.0;  ; . 1.1.4322) | 902272669no68.tbcn.      
 
 
20081110 | 10:32:30 | råffe | Breddskidåkning, va ä dä? Är det när man som i vasan 
härom året åkte med benen nästan i spagat för att spårbredden var nästan metern?  
  
 
 
>----.47.131 ; svSE; rv:1.8.1.9) /20071025 /2.0.0.9 |  
 
 
 
>----.47.131      
 
 
20081110 | 18:43:52 | göran l | Fy fan läste just programmet för HBH i helgen rena 
överlevnadsövningen kan bli många näradödenupplevelser men fan va spännande tack 
Lasse för en härlig utmaning finns risk för flygspaning efterlysningar 
ambulanshelikopterhämtning synd om alla som inte får va med ser redan fram mot 
konjaken efteråt kan bara hoppas att man blir bjuden av förlorande lag  
  
 
 
>----29.171.72  7.0;  ; . 1.1.4322; . 2.0.50727) | 9022917172no20.tbcn.      
 
 
20081110 | 19:28:22 | Lasse H | Instämmer med Göran. Det blir rejält tufft både 
mentalt och fysiskt och inbjuder till en hel del funderingar. 
Vandringskängor/joggingskor? Dubbla strumpor/förplåstring? Kläder? Glasögon? Gel? 
Sportdryck? Snus? Ombyte? Stavar? Ficklampa? Vantar? Mössa? Taxipengar? Mobil? 
Huvudintrycket är att det kan bli jädra skojigt.  
  
 
 
>----5.159.165  7.0;  ; . 1.1.4322) | 21365159165no133.tbcn.      
 



 
20081111 | 19:49:06 | Benkt | Tjena! Jag kommer  trots (eller kanske just p g a) dom 
väntande strapatserna! Får skavsår bara jag tänker på slitet! 
Knske man får flukt på en bäver?:D 83.177.125.173  7.0;  ; . 1.1.4322; . 2.0.50727) | 
d83177125173.cust.tele2.se      
 
 
20081111 | 21:43:27 | Lasse L | Tänkte väl att Benke inte kunde motstå detta. 
Hyggliga chanser till bäverkontakt är det. Men inte på tallriken denna gång.  
  
 
 
>----.26.69  7.0;  ; . 1.1.4322) | 902272669no68.tbcn.      
 
 
20081117 | 12:35:06 | råffe | Vilken skuffelse! Inte en rad om helgens mandomsprov i 
Västsverige! Var det ingen som överlevde?  
  
 
 
>----.47.131 ; svSE; rv:1.8.1.9) /20071025 /2.0.0.9 |  
 
 
 
>----.47.131      
 
 
20081117 | 17:58:39 | Lasse H | Jo vi överlevde! Det var kul och rejält tufft och 
undertecknad (bl.a.) stupade i säng som en klubbad lake redan vid 24tiden på 
lördagskvällen. Idag rätt så fräsch tack vare söndagens simtur i Åmåls badhus. Tack 
Lasse för god mat, god dryck (både Amarone och årgångswiskey!!) samt 28 km 
pilgrimsfärd.#)  
  
 
 
>----5.159.165  7.0;  ; . 1.1.4322) | 21365159165no133.tbcn.      
 
 
20081117 | 19:59:53 | göran l | En verklig genomkörare perfekta förhällanden och 
arrangemang jag var med i det förlorande laget som tappade tävligsinstinkten när vackra 
naturscenerier störde koncentrationen,spännande spångövergångar med hotande 
drunkningsmöjligheter till höger och vänster närmast bergklättring försågs den höjdrdde 
med vanskliga nära bävermöten  
Tackskaruha Lasse  
  
 
 
>----29.171.72  7.0;  ; . 1.1.4322; . 2.0.50727) | 9022917172no20.tbcn.      
 
 



20081121 | 22:39:29 | göran l | Nåå?  
  
 
 
>----29.171.72  7.0;  ; . 1.1.4322; . 2.0.50727) | 9022917172no20.tbcn.      
 
 
20081122 | 18:39:46 | Lasse L | Jo!  
Igår på simhallen visade vågen 2,9 kg mindre än i söndags. Så det stämmer allt att man 
ha en tillfällig viktökning efter en stor ansträngning. 
För en stor ansträngning var det ju att forcera nära 3 mil av pilgrimsleden, men rätt kul 
om jag får säga det själv. 
 
Nä! 
Ingen snö ännu, bara lite puder vid ett par tillfällen. Och inte kallt nog för 
konstssnöläggning.  
  
 
 
>----.26.69  7.0;  ; . 1.1.4322) | 902272669no68.tbcn.      
 
 
20081123 | 10:26:07 | Lasse H | Men idag borde det väl gå att dra igång 
Hanebolskanonen?!  
  
 
 
>----5.159.165  7.0;  ; . 1.1.4322) | 21365159165no133.tbcn.      
 
 
20081123 | 12:16:15 | Lasse L | Man borde köra nu natten till måndag, och få en grund 
som kanske kan överleva nästa helgs mildare väder. Får se om man blir utkallad.  
  
 
 
>----.26.69  7.0;  ; . 1.1.4322) | 902272669no68.tbcn.      
 
 
20081127 | 10:53:10 | råffe | man borde köra när det är kallt och snö. Så tänkte jag, tog 
semester och körde 17 km på förmiddagen igår på Ågesta golfbana, alldeles utmärkta 
spår fram till halv elva när plötsligt blötgraderna började suga på krafterna och göra 
sorbet av underlaget. 
Får man bara 70 mil till så ska det nog bli bra...  
  
 
 
>----.47.131 ; svSE; rv:1.8.1.9) /20071025 /2.0.0.9 |  
 
 
 



>----.47.131      
 
 
20081128 9:05:02 | Torbjörn | Håller med Råffe jag och i Torsby finns ett jättelikt 
betongrör där snö o kyla alltid råder. Tack för sistens Lasse.  
  
 
 
>----39.83.157 ; svSE; rv:1.8.1.18) /20081029 /2.0.0.18 | host9023983
157.mobileonline.      
 
 
20081129 | 17:56:45 | Lasse H | Torbjörn och jag var till röret idag. Premiär för min 
del för säsongen. Körde på tejp och hade bra fäste men knapert glid. Torbjörn hade 
SkiGo:s specialfästvalla för rörskidåkning och hade bra skidor. Undertecknad körde 26 
km och Torbjörn inemot 34 km. På samma tid väl att märka. Skönt att klämma lite lagg!  
  
 
 
>----5.159.165  7.0;  ; . 1.1.4322) | 21365159165no133.tbcn.      
 
 
20081203 | 16:39:43 | Lasse L | Nu kan även jag rapportera säsongens första 
skidåkning: 11 tunga men ändå härliga kilometrar med en del ifrysning i ca 1 dm 
blötsnö runt nollan på golfbanan. 
 
Som lagledare för Hurtis Et Bullis har jag bett min taktiker Torbjörn föreslå 
sträcktilldelning. Det han föreslagit har jag funnit gott och det blir så här: 
 
sträcka 1: Sälen  Mångsbodarna, 24 km Lance (Torbjörn) 
sträcka 2: Mångsbodarna  Evertsberg, 24 km Torbjörn (Lasse H) 
sträcka 3: Evertsberg  Oxberg, 14 km Lasse H (Lance) 
sträcka 4: Oxberg  Hökberg, 9 km Anders eller Göran 
sträcka 5: Hökberg  målet Mora, 19 km Lasse L 
 
(alternativ inom parentes gäller om Lance inte skulle vara i full trim, men är han det ger 
han oss en flygande start på första sträckan) 
 
Anders och Göran, den av er som inte åker  dagsformen får kanske avgöra  får vara 
serviceman och chaufför.  
 
Ingvar har meddelat att han fått förhinder, måste åka bort i jobbet just då.  
  
 
 
>----.26.69  7.0;  ; . 1.1.4322) | 902272669no68.tbcn.      
 
 
20081204 | 15:20:34 | råffe | Måste meddela att osäkerheten är höljd i det berömda 
dunkla mörker där medelålders ögons seende är ganska grumligt. Sålunda är det på intet 



sätt klart att det blir ett olofssonlag i stafettvasan. Å när man läser vilka hurtisetbullis 
ämnar ställa på laggen blir man än mer mörkrädd. Lance, Torbjörn, Lassarna och 
ovanpå detta kanske t.o.m Göran eller Anders. Men än är sälen ej förloren.  
Men får vi loss Rikard, Åke, Henke och Johan så kan nog undertecknad ge Lind en 
match på slutet. Det kan ju gå hur som helst och hur som helst är tanken ändå 
tilltalande.  
  
 
 
>----.47.131 ; svSE; rv:1.8.1.9) /20071025 /2.0.0.9 |  
 
 
 
>----.47.131      
 
 
20081204 | 18:17:38 | Torbjörn | Ledsamt nog har Lance meddelat att han flackar o far 
så mycket att tiden till träning försvinner och har funnit för gott att redan nu lämna 
återbud till både ÖS o SV. Så då ser det för närvarande ut som att det åks i följande 
ordning: TLHGALL. LH kan utifrån dagsform tänka sig en rokad med G. Vi saknar 
reserver. LH försöker få ihop logistiken kan fixa sig då det finns möjlighet till 
busstransport växel ett o två.  
  
 
 
>----35.143.150 ; svSE; rv:1.8.1.18) /20081029 /2.0.0.18 | host90235143
150.mobileonline.      
 
 
20081204 | 20:46:51 | göran l | ang SV: släpper inte Oxberg Hökberg så lätt en så 
elegant tekniker som Lasse H ser jag redan susa ned från Evertsberg tuggande på gripen 
med lätta steg besegra några backar för att i Oxberg möta Anders eller mig som på vårt 
sätt tar stafettpinnen vidare till Hökberg.Jag tror jag talar även för Anders när vi böjer 
oss i stum Beundran för Lasse h:s vägvinnande teknik som åtminstone jag fått uppleva 
då densamme passerade mig under någon av prövningarna SälenMora.  
  
 
 
>----29.171.72  7.0;  ; . 1.1.4322; . 1.0.3705; . 2.0.50727; .2) | 9022917172no20.tbcn.      
 
 
20081210 | 14:34:58 | råffe | Nu börjar vi närma oss pudelns medelpunkt. Unge 
Halfvars i Lompersgården vill snart ha deg, före slutet av månaden... Jag har prelbokat 
38 nätter under ÖS,SV och VL.  
Till ÖS räknar jag då med: Torbjörn, Lasse H och Lasse L, Göran, Johan, Henke, Isak, 
råffe (moi) och en till (vem har jag glömt, är det Lance jag räknat med så kan jag ju 
sluta med det.) 
SV: Hurtisetbullis fem löpare som torde vara Torbjörn, Göran, Lassarna och Anders 
VL: Göran (ständigt denne man), Staffan Rikard, Åke o råffe. 



Berätta nu snarast vad jag borde veta. Exakt vilka nätter ni ska va me. Vi är nu nere på 
400 kr per natt (i stället för 450). Göran är då uppe i 2400 till exempel för 6 nätter.  
  
 
 
>----.47.131 ; svSE; rv:1.8.1.9) /20071025 /2.0.0.9 |  
 
 
 
>----.47.131      
 
 
20081210 | 19:55:30 | Lasse L | Tack Råffe! Jag är med båda nätterna vid ÖS och båda 
vid SV och har därför nu betalt 1600 till ditt konto. Anders får du nog kontakta direkt. 
Han blir säkert glad att höra att det löst sig med logi alldeles av sig självt.  
 
Två vändor till på golfbanan har det blivit. Nu uppe i 43 km denna säsong.  
  
 
 
>----.26.69  7.0;  ; . 1.1.4322) | 902272669no68.tbcn.      
 
 
20081210 | 20:53:49 | göran l | Råffe thank you som vi säger i Thn (mycket snack med 
GM)skickar 2400 deg till kontot om det finns på datorn annars hör jag av mig och kollar 
numret t.ex på fredag då du fyller 60 bast.Inte säkert jag kan köra VL men pröjsar det 
går ju alltid att ha en säng att ställa väskor på kan också hända att jag stannar kvar för 
att bara känna på stämningen. Inte en meter på snö än men ser ut som Hulken efter drygt 
20 mils stavlöpning(gång)  
  
 
 
>----29.171.72  7.0;  ; . 1.1.4322; . 2.0.50727) | 9022917172no20.tbcn.      
 
 
20081210 | 20:57:50 | göran l | Vet att gamla män bör ta en sak i taget men eftersom vi 
inte är där än undrar jag om Evertsberg v.6 allt klart där degfördelning ännu osäker?  
  
 
 
>----29.171.72  7.0;  ; . 1.1.4322; . 2.0.50727) | 9022917172no20.tbcn.      
 
 
20081211 8:49:21 | råffe | va gäller v6 och Evertsberg kan jag nämna följande: Jag har 
pröjsat hela veckan, dvs 4885 spänn. Föreslår att vi gör upp pröjsning på plats. Jag har 
två nya intressenter som jag gett klartecken, det finns ju elva bäddar för bövelen1 Det är 
två förhoppningsfulla som jobbar på samma förlag som jag, de behöver all tänkbar 
träning, och kommer upp på lördan, sticker på månda em. Där tänker jag mig 300 spänn 
per person för de två nätterna. Sedan får vi se. Jag räknar egenkligen bara med mig 



själv, göran, staffan, björne, åke, henke och troligen tillkommer phd rikard och johan. 
Sannolikt hamnar vi på max 700 krovns per löpare. 
Göran, klart att du kör VL, du kommer å va så topptränad att de inte går att stoppa dig, 
tänk dig bara värdet att kunna berätta om tre vasalopp på en vecka, sånt glömmer folk 
aldri, å inte du heller. 
Jo jag fyller i morron, ska ha litet kalas på lörda, tar tacksamt och i all välmening emot 
alla som vill visa sin medkänsla.  
  
 
 
>----.47.131 ; svSE; rv:1.8.1.9) /20071025 /2.0.0.9 |  
 
 
 
>----.47.131      
 
 
20081211 | 10:13:09 | Torbjörn | Två övernattningar ÖS och SV borde borde vara lika 
med 1600 i reda pengar, men vart sänder jag dessa? SMS:a mig ett knummer så 
kommer de iväg under nästa vecka. Tack för jobbet du lägger ner Råffe.  
  
 
 
>----35.151.233 ; svSE; rv:1.8.1.18) /20081029 /2.0.0.18 | host90235151
233.mobileonline.      
 
 
20081211 | 12:59:50 | råffe | Jag återkommer med kontonummer, måste kolla så de 
blir rätt, ju!  
  
 
 
>----.47.131 ; svSE; rv:1.8.1.9) /20071025 /2.0.0.9 |  
 
 
 
>----.47.131      
 
 
20081211 | 18:08:13 | Lasse H | Instämmer nästan helt med föregående skrivare. Om 
du törs Råffe så får du gärna meddela kontonummer och bank här på forumet. Annars 
kan jag ju ringa nån som tydligen har numret. SMS och sånt där mystiskt är ingenting 
för en annan. Inga mer skidmil men nu verkar vi ha 3 cm snö här.  
  
 
 
>----5.159.165  7.0;  ; . 1.1.4322) | 21365159165no133.tbcn.      
 
 



20081211 | 23:00:36 | Lasse L | Kolla inläggen 20071018  19 som finns på sid 18 i 
detta forum så kan ni få reda på Råffes konto som alltså offentliggjorts här tidigare. 
Själv har jag det  utan några som helst nollor  kvar i banktjänsten sedan tidigare och 
behövde bara klicka på Råffe. 
 
Ett oväntat men underbart snöfall idag möjliggjorde några rundor i elljusspåret ikväll. 
Härligt  
  
 
 
>----.26.69  7.0;  ; . 1.1.4322) | 902272669no68.tbcn.      
 
 
20081213 | 10:47:29 | Lasse H | Med stöd av Lasses fina indikation har jag nu med 
tacksamt sinne över Råffes förhandlingar och strävsamma möda lagt in deg för 4 nätter 
på Råffes konto samt fått tummen ur och anmält mej till ÖS Söndag. Nu sticker jag till 
golfbanan och snurrar ett par timmar. Minus 4,1 och strålande sol samt ca. 1 dm nysnö.  
  
 
 
>----5.159.165  7.0;  ; . 1.1.4322) | 21365159165no133.tbcn.      
 
 
20081213 | 20:21:55 | göran l | gråter blod i snöfattigt Thn  
  
 
 
>----29.171.72  7.0;  ; . 1.1.4322; . 2.0.50727) | 9022917172no20.tbcn.      
 
 
20081214 | 10:20:27 | Lasse H | Det ställvis ganska mycket vatten under snön på 
golfbanan. Fick ta av skidorna 4 ggr för att skrapa bort total underfrysning. Blev bara 2 
varv och ca. 10 km. Men något blod behövde jag ju inte gråta. Idag stoppar jag en 
skrapa i fickan.  
  
 
 
>----5.159.165  7.0;  ; . 1.1.4322) | 21365159165no133.tbcn.      
 
 
20081214 | 13:50:26 | Lasse L | Upplevde samma som Lasse H gjorde igår på min 
första golfbanetur förra veckan. Gången därpå körde jag helt ovallat vilket var perfekt i 
blötsnön. Nästa gång var det knallhård skare och klister. Därefter två ggr på Hannebol i 
kallföre strax under noll. Nu är det plusgrader och lite dyster prognos. Särskilt på yr.no 
som dessvärre brukar ha mer rätt än SMHI som nu spår ett par grader kallare än vad 
norskarna gör till veckan, fan trot men hoppas kan man ju.  
  
 
 
>----.26.69  7.0;  ; . 1.1.4322) | 902272669no68.tbcn.      



 
 
20081215 | 11:34:38 | råffe | Inte gråts det bara i Thtn i dessa dagar, hur kan det va så 
märkligt beskaffat att det aldrig blir under 0,1 grader i Ältas närhet. Jag försöker rulla 
vidare även efter min födelsedag, har nåtts av många medlidsamma hälsningar som 
funkar som tändvätska. Alla platserna i Lompersgården ser nu ut att vara bokade trots 
Lances avhopp, en ung arbetskamrat vid namn Erik ska köra ÖSs och tar bemälde 
Lances binge.  
  
 
 
>----.47.131 ; svSE; rv:1.8.1.9) /20071025 /2.0.0.9 |  
 
 
 
>----.47.131      
 
 
20081219 8:38:18 | Lasse L | Efter att ha börjat snyfta lite i mitten av veckan gråter vi 
nu hejdlöst i Åmål. 
 
Försöker förtvivlat finna tröst men hittar den varken hos www.yr.no, 
www.foreca.com/swe/vader eller www.smhi.se  
  
 
 
>----.26.69  7.0;  ; . 1.1.4322) | 902272669no68.tbcn.      
 
 
20081219 9:06:36 | råffe | Om, jag säger om, någon ännu inte anmält sig till något av 
loppena, elelr plötsligt får för sig att dubblera eller, i bjässens fall, trippla så 
rekommenderar jag er att handla på handelsplatsen på nätet. Jag har nu efter att ha 
annonserat köpt trenne platser till ÖSs (till mig och grabbarna) för 650, 700 resp 700 kr, 
till det kommer i vare fall 150 kr i namnbytesavgift. Detta vet ju de allra flesta men jag 
tänkte om... Officiella vägen kostar det nu 1080 spänn, ja tackar ja. 
Nu e de bara nie veckor kvar till ÖS, dags att kasta alla hämningar överbord, ge fan i å 
jaga julklappar bara tänka på  att vara på rull.  
  
 
 
>----.47.131 ; svSE; rv:1.8.1.9) /20071025 /2.0.0.9 | outside.formapg.se      
 
 
20081220 | 20:57:07 | göran l | å bara vara full läste jag först och blev glad tänkte 
annars berätta att Staffan och ja anländer lördag v.6(de e väl lörlör) och tränar som fan 
för att åka hem på onsdan blev också skitskraj när jag först trodde att platserna i ÖS 
hade tagit slut men förstod att Råffe snarast var mallig över sin nästan småländska 
instinkt.  
  
 



 
>----29.171.72  7.0;  ; . 1.1.4322; . 2.0.50727) | 9022917172no20.tbcn.      
 
 
20081222 | 13:59:49 | råffe | märker att en man som jag kallat bjässen är ute på det 
hala i kronologin eller logiken eller logistiken. Det är ju inte lördan i vecka 6! De e ju 
lördan i vecka 5 och sedan övergår vecka 5 i vecka 6 men då är vi inne på nästa vecka! 
Alltså för att alla liknande missförstånd eller medvetna försök att missleda mänskor: De 
börjar lördan den 31 januari 2009 och avslutas lördan den 7 februari samma år!  
  
 
 
>----.47.131 ; svSE; rv:1.8.1.9) /20071025 /2.0.0.9 | outside.formapg.se      
 
 
20081222 | 19:46:38 | Torbjörn | Sluta gråta åk till Mattila där finns snö  
välpreparerade spår och nattläger för 220kr, inkluderandes spårkort dusch och del i kök. 
Två häääääärliga dagar och en natts ovaggad sömn.  
  
 
 
>----39.100.19 ; svSE; rv:1.8.1.20) /20081217 /2.0.0.20 | host90239100
19.mobileonline.      
 
 
20081228 | 16:23:27 | Lasse L | Sprutade snö natten till annandan. Sex kanoner med 
ungefär 100 meters lucka som flyttas efterhand så att det blir snö hela vägen. Men 
tempen steg och vi fick stänga ner, lämnande efter oss sex st 20meters snöhögar.  
Så ännu går det inte att åka på Hanebol. Men håll utkik på www.skidspar.se. De är 
duktiga på att rapportera så snart det är åkbart, och det kan nog bli kalla nätter nu och 
mer konstsnö. Men då är jag i Hässjaberg.  
  
 
 
>----.26.69  7.0;  ; . 1.1.4322; . 2.0.50727) | 902272669no68.tbcn.      
 
 
20081228 | 18:12:41 | staffan | I Ånnaboda (35 minuter) finns sedan nån månad ett 
belyst sprutat spår som fn bara mäter 1km. Bädden är bra och pistas med dubbelspår 
dagligen.Kan bli 5,5 om kylan håller i. Annars, bästa nära natursnö härifrån, är kanske 
Säfsen 1h,20min. Var där igår och det var kanon.  
  
 
 
>----9.101.142  7.0;  6.0; SLCC1; . 2.0.50727;  PC 5.0; . 3.0.04506) | 7869101142
no173.tbcn.      
 
 
20081230 | 15:19:23 | råffe | men de e ju skitlångt till hanebol å hässjaberg å mattila å 
åttingsberg. De e bara ågesta som är nära men där e de ingen snö. Men is på Ältasjön, 



alldeles svart kanonis körde fyra varv, det blev 16,98 km, ja ni gissar rätt jag har numera 
också en gpspulsklockeväckarklocka med tidtagningsfunktion å absolut rätt tid. 
Läser att man kan hämta nyckeln till Evertsberg först 16 på lördan, då kan man köra en 
rejäl runda på dan å sen skicka den som e snabbast ner till nyckelstugan som ligger 
söder om Oxberg, hur fan har dom tänkt, hur var det förra året, Åke vet nog.  
  
 
 
>----.47.131 ; svSE; rv:1.8.1.9) /20071025 /2.0.0.9 | outside.formapg.se      
 
 
20081230 | 15:21:24 | råffe | glömde att nämna ånnaboda (35 minuter)... å säfsen 
(skitlångt också). 
Men kul att ni andra har nära till... 
Är femte hurtisbullisstafettkillen klar å redig?  
  
 
 
>----.47.131 ; svSE; rv:1.8.1.9) /20071025 /2.0.0.9 | outside.formapg.se      
 
 
20081231 | 18:00:20 | Lasse L | Nyårshälsningar från Hässjaberg! Snö och sol. 18,1 + 
28,3 km skidor de två första dagarna (GPS i fickan). 
Skridskor med stavar på isen Råffe? 
Femte stafettmannen ska vara Anders, hoppas han kontaktar dig snart ang 
logibetalningen.  
 
 
 
>----13.174.13  7.0;  ) |  
 
 
 
>----13.174.13      
 
 
20081231 | 21:31:09 | göran l | gott nytt år!har inte fuskat en meter på skidor men 30 
mils stavjoggning i armarna 
prenumererar på Hanebolsentusiastsrnas spårstatus som utlovar 1km snö tidigast lördag 
kommer att imorgon avfärda mig till Sthlm för att återvända på söndag och säkert kunna 
avnjuta nåra mil på laggarna vallat klart sen 3 veckor känner mig trimmad laddad har 
byggt på lite kroppsfett för att klara den första skidvågen(snowtsunami)  
  
 
 
>----29.171.72  7.0;  ; . 1.1.4322; . 2.0.50727) | 9022917172no20.tbcn.      
 
 
20090101 | 21:47:56 | Lasse H | God fortsättning allihopa! Har dragits med en trälig 
förkylning sen veckan före jul och har inte tränat efter nån vidare ordning sista 



veckorna. Flexade ut till lunch i tisdags  på en härlig tur med långgrillorna på en 
Vänervik nära oss. Kalasis!! Nära nog så bra som det kan bli. Närmsta konstsnö 
härifrån torde vara Rudskoga, 30 min åt sydsydost såg jag till min förvåning i 
lokalbladet.  
  
 
 
>----5.159.165  7.0;  ; . 1.1.4322) | 21365159165no133.tbcn.      
 
 
20090102 | 10:47:33 | råffe | Javisst kör jag med stavar i händerna och stålskenor 
under fotsulorna. I går fem varv ältasjön runt, 21,51 km på 1.09.51, det gör drygt 18 
km/h. Lite för lättåkt sålunda men ändå får armarna röra sig, det är en tröst när man 
läser hässjabergsmannens bekännelser (bra namn på en långdikt).  
Anders tar första stafetten, kör han vasan också, jag tror väl inte det.  
Vill ta tillfället i så kallad akt (låter inte så bra, vad är det för fel?) å tacka alla som 
tillfört guld till mitt i dessa krisens tider relativt magra konto. Torbjörn inte minst som 
hade ett heltidsjobb att få deg på plåten. Till övriga kan jag bara säga: Det finns gott om 
tid att bättra sig, tänk inte på mitt välbefinnande.  
  
 
 
>----.47.131 ; svSE; rv:1.8.1.9) /20071025 /2.0.0.9 | outside.formapg.se      
 
 
20090102 | 10:49:33 | råffe | glömde å önska glatt nytt år, hur kan man glömma en sån 
sak, det är åldern, är på mitt sextiförsta.  
  
 
 
>----.47.131 ; svSE; rv:1.8.1.9) /20071025 /2.0.0.9 | outside.formapg.se      
 
 
20090105 | 23:41:38 | Lasse L | Säsongssaldo nu 226 km varav 143 här i Hässjaberg i 
ganska många minusgrader och samtidigt kärva och mjuka spår (dock 18 av dessa km 
idag i Los bättre preparerade men lite väl backiga elljusslinga). 
Kan bli en tur i morgon också innan hemfärd på onsdag.  
 
 
 
>----13.151.212  7.0;  ) | host217213151212.mobileonline.      
 
 
20090106 | 19:47:50 | Lasse H | Nu 59 km efter 18 km idag på 1,2 km konstsnö i 
Rudskoga Sjötorp som jag lagom hann med innan hustrun kom tillbaks från sin 
stavgångspromenad ut på Labackanäset. Det hade blåst i en del barr och tittade fram lite 
jord men var helt OK med mitt mått mätt. Trot eller ej men tydligen är det Sjötorps 
gymnastikförening som fixar snön och även hade en imponerande stor klubbstuga med 
elljuspår. Provade nyinköpta stavarna i kkrklassen. För första gången med stort hopp 
om att  äntligen även jag ska kunna vänja mej vid controlremmarna. Träffade även 



lokala idrottsprofilen Alvar Olsson (75) i spåret. Han har lagt ned ÖS men kör 
Kortvasan. Sammantaget en bra dag således.  
  
 
 
>----5.159.165  7.0;  ; . 1.1.4322) | 21365159165no133.tbcn.      
 
 
20090106 | 19:51:26 | Lasse H | Rättelse Rudskoga idrotts och gymnastikförening ska 
det vara förstås.  
  
 
 
>----5.159.165  7.0;  ; . 1.1.4322) | 21365159165no133.tbcn.      
 
 
20090108 0:00:50 | Lasse L | Och då har du förståss lagt in Rudskogaspåret och 
lämnat en rapport på www.skidspar.nu? Nähä. Men gör det vet ja.  
  
 
 
>----.25.161  7.0;  ; . 1.1.4322; . 2.0.50727) | 9022725161no68.tbcn.      
 
 
20090108 | 17:45:08 | göran l | på fm ymnigt snöfall i Thn på em 6 grader varmt all 
snön borta S:a 0 mil skidor  
  
 
 
>----29.171.72  7.0;  ; . 1.1.4322; . 2.0.50727) | 9022917172no20.tbcn.      
 
 
20090109 | 10:21:43 | råffe | en liten glipa att få ngra skidkm är ännu öppen; det är tre 
cm snö på isarna, det ska nog klara sig ända in till lördan, trots värmen. Jag kör bara 
motionscykel, det går inte ens att köra rullskidor. Men vecka 6 är fortfarande framför 
oss. Noch ist sälen nicht förlorat.  
 
 
 
>----.47.131 ; svSE; rv:1.8.1.9) /20071025 /2.0.0.9 | outside.formapg.se      
 
 
20090110 | 15:49:25 | Lasse H | Har inte törts lägga in Rudskogaspåret. Min 
arbetskamrat Ingela N som också var där och åkte samt har känningar bland 
kanonjärerna var avog till detta så jag känner att jag måste åtminstone fråga någon 
ansvarig först. Dom kanske inte vill ha en massa örebroare i spåren. Idag var Torbjörn 
och moi till Kalhyttan(Filipstad) och körde drygt en 3mil på runt 2:30. Superkanonspår 
på en 2,5 km nypistad konstsnöslinga. Sista milen började det bli tjuvsläppt och glacerat 
men innan dess...Jag säger bara wow.:}  
  



 
 
>----5.159.165  7.0;  ; . 1.1.4322) | 21365159165no133.tbcn.      
 
 
20090110 | 21:34:56 | göran l | vill lite försiktigt berätta en glädjande historia vaknade 
i morse med förkylningssymptom pga yrkesmässig överansträngning men då Lasse L 
utlovat åkbart 1,8 km i Haneboltog tog jag fan i båten for till Åmål och klämde 2,2 mil 
lagg PREMIERE ivrigt påhejad av resten av hans familj sen fick jag äta lammstek sen 
åkte jag hem drack mycket vin gjorde en kycklinggryta inspirerad av Floyd om ni 
kommer ihåg frun tyckte också att jag skulle ta en tupplur efter min hjältemodiga insats. 
Har nu både ätit och vaknat så knäcker man en förkylning!  
  
 
 
>----29.171.72  7.0;  ; . 1.1.4322; . 2.0.50727) | 9022917172no20.tbcn.      
 
 
20090110 | 22:04:03 | Lasse L | Förstår och respekterar resonemanget om 
Rudskogaspåret på webben. Men Rudskogakanonjärerna bör tänka om. Om alla 
skidspår flitigt rapporterar sin status har alla skidåkare glädje av det, t ex 
Rudskogingarna när deras kanon pajat, och skidåkarkollektivet kommer också att 
fördelas på ett större antal anläggningar. 
 
Men nu ska jag tipsa om intressant läsning om den nya Primateriasickeln. Se 
http://www.primateria.se/Skidskrapan.htm och läs gärna även på 
http://www.skidforum.se/forum.php  
  
 
 
>----.25.161  7.0;  ; . 1.1.4322; . 2.0.50727) | 9022725161no68.tbcn.      
 
 
20090113 9:16:58 | råffe | Man känner ju igen situationen, när snön tryter och 
nerverna dansar utanför kragsnibbarna då kommer nån nyhet som skakar om alla 
begreppen. Primateriasickeln måste man ju ha! 
Kan man slå sig ihop och sickla under Evertsbergsveckan, en uppsättning sicklar 
bränner iväg några sköna tusenlappar men vågar man avstå? Och sen kan Göran bära 
med sig paketet (jag menar ju sicklarna) genom hela vasavecakn.  
Är det en bra idÃ© vill jag ha beröm, eljest får gärna tystnad råda.  
 
 
 
>----.47.131 ; svSE; rv:1.8.1.9) /20071025 /2.0.0.9 | outside.formapg.se      
 
 
20090115 0:07:53 | Lasse L | Hoppas du inte hunnit bli orolig Råffe. Det är ju en helt 
lysande idÃ©. Men själv håller jag mig till gamla hederliga Kuzminsickeln denna 
säsong. 
 



Nu har det äntligen gått under noll igen och i morgon natt är jag inkallad till 
snökanonbrigaden.  
  
 
 
>----.25.161  7.0;  ; . 1.1.4322; . 2.0.50727) | 9022725161no68.tbcn.      
 
 
20090115 | 21:37:02 | göran l | beröm Råffe of course men lite ur kurs för övertecknad 
då jag beslutat att köra på tejp men bara i fästzonen ev. be Otto valla glid ta bort hans 
fästvalla sedan tejpa(vill inte skaka grabbens självförtroende) skulle jag sen vinna 
tänker jag dock publicera gärna i ICA kuriren  
  
 
 
>----29.171.72  7.0;  ; . 1.1.4322; . 2.0.50727) | 9022917172no20.tbcn.      
 
 
20090116 | 10:15:59 | råffe | Beröm ang sickeltanke glädjer mig, men intresset är ändå 
förvånansvärt svalt. Hade trott att Åke skulle haka på nu börjar de bli bråttom. 
Ja kommer också å köra på tejp vill inte heller skada Ottos självkänsla och vallar själv i 
stället (ja i vallastället) åtminstone till ÖS, går det åt helvete kastar jag all egen 
självkänsla och låter Otto glänsa inför VL. Kul att läsa om allas skidäventyr, hoppas 
kunna berätta nåt åt det hållet närmaste veckorna. Eller åtminstone efter 
Evertsbergsveckan, det är bara två veckor dit. Rönnbergsmannen kanske kommer, kan 
han hämta nyckeln, vet du det Staffan? 
Isarna ligger på sjöarna det är enda trösten i 08helvetet. I morrn bitti kör jag ältasjön 
runt och runt och runt.  
 
 
 
>----.47.131 ; svSE; rv:1.8.1.9) /20071025 /2.0.0.9 | outside.formapg.se      
 
 
20090116 | 13:49:01 | Lasse L | Lyckad snösprutning i natt, trots vatten i stöveln i 
samband med slangbyte. Fortsatte i två timmar till i minus sju utan att frysa, så pass 
jobbar man så det var väl ett slags motionspass det med. 
Men ingen skidåkning före söndag eftermiddag (först ska de preparera, sedan är det 
DM).  
  
 
 
>----.25.161  7.0;  ; . 1.1.4322; . 2.0.50727) | 9022725161no68.tbcn.      
 
 
20090117 | 15:09:30 | staffan | De där med nyckeln kan vi väl lösa senare, när vi vet 
lite mer om ankomsttider å sånt. Björn hänger ju med och även Percy. 
Just kommit hem från Ånnaboda. Spåret är  fortfarande 3,5 men blir 5, förmodligen 
imorgon. En djvla massa folk, men ändå ingen trängsel. Många kommer långväga. Fått 
ihop 24 mil  



  
 
 
>----9.101.142  7.0;  6.0; SLCC1; . 2.0.50727;  PC 5.0; . 3.0.04506) | 7869101142
no173.tbcn.      
 
 
20090117 | 18:19:43 | staffan | Råffe, kanske skulle frågat först innan besked till 
Percy. Vet ju eg inte hur många vi blir. Såg nu i ett tidigare inlägg att fler från Sthlm är 
på gång men ngn verkade som osäkert kort. Frågan är alltså: finns det plats för P också? 
Gäller då löons. Fast enl dom går det in hur många som helst i kåken men då har det ju 
bara varit en önattning i samband m VL  
  
 
 
>----9.101.142  7.0;  6.0; SLCC1; . 2.0.50727;  PC 5.0; . 3.0.04506) | 7869101142
no173.tbcn.      
 
 
20090119 8:44:14 | råffe | Staffan, du ska inte behöva uppleva Percys tårar, klart killen 
får plats. Det lär bli rätt många i början av sejouren, lördag till måndag allra helst, sedan 
trappar folk av vartefter och efter onsdan är det måhända bara Åke och moi i värsta fall. 
Kanske 12 stycken lördmånd, det funkar ju. 
Fan 24 mil skidor det känns säkert kul att kunna rapportera... Själv körde jag 35,35 km 
skridsko i ett svep på lördan och 15,35 km på söndan, resulterades i lite sega lår och lätt 
ansträngda axlar. De va bra.  
 
 
 
>----.47.131 ; svSE; rv:1.8.1.9) /20071025 /2.0.0.9 | outside.formapg.se      
 
 
20090119 8:51:27 | råffe | Såg förresten att startnummer 3993 i ÖS tillhör en man från 
Skogsvargarna.  
Men Staffan kör bara VL?  
 
 
 
>----.47.131 ; svSE; rv:1.8.1.9) /20071025 /2.0.0.9 | outside.formapg.se      
 
 
20090119 9:17:21 | Lasse L | 32,2 mil är också kul att raportera. Exakt hälften av 
dessa presterades i Hässjaberg.  
Har nu åkt närapå kilometern lika långt som i fjol vid samma tid.  
  
 
 
>----.25.161  7.0;  ; . 1.1.4322; . 2.0.50727) | 9022725161no68.tbcn.      
 
 



20090121 | 21:47:59 | göran l | 4.2 mil nästan exakt som förra året + 34 mil 
stavlöpning(gång) alltså starka armar men dåliga skidben har köpt 5mm längre skidskor 
för att få plats med specialinlägg och ett par nya 140 cm stavar varför vet jag inte 
riktigt.Lasse L bjöd alltså på ytterligare drygt 2 mil i Åmål i helgen ser fram mot 
Evertsberg  
  
 
 
>----29.171.72  7.0;  ; . 1.1.4322; . 2.0.50727) | 9022917172no20.tbcn.      
 
 
20090122 9:01:37 | råffe | Göran, kör du me specialinlägg,förklara! 140 cm är ju 
barnstavar för bövelen! En sån figur som jag kör med 150.  
Första två dagarna i Evertsberg blir vi kanske så många som 12 pers (me percy) och om 
man lägger ihop alla stavar i en rad (på längden) blir det många meter, men det ska gå.  
 
 
 
>----.47.131 ; svSE; rv:1.8.1.9) /20071025 /2.0.0.9 | outside.formapg.se      
 
 
20090122 | 12:31:42 | Lasse L | 150 cm kör jag också med. 
Mannen på startsidan här kör med 144, men han är ju lite kortare. Och kortare ändå blir 
han snabbt, dessvärre.  
  
 
 
>----.25.161  7.0;  ; . 1.1.4322; . 2.0.50727) | 9022725161no68.tbcn.      
 
 
20090122 | 21:30:40 | Lasse H | Kör 145 när jag någon gång kör. Kör nu 
stavgångsimitationsmaskin i ett kör. Sjunger i kör oftare än jag är ute och kör. Varför o 
varför?:?  
  
 
 
>----5.159.165  7.0;  ; . 1.1.4322) | 21365159165no133.tbcn.      
 
 
20090122 | 21:45:23 | göran l | stavarna är utbytta till 145 cm hade kvittot kvar 
pjäxorna är perfekta gör minst en timme känner jag efter att ha gått upp o ner i trappan 
nåra ggr jag känner mig så inhve stark  
  
 
 
>----29.171.72  7.0;  ; . 1.1.4322; . 2.0.50727) | 9022917172no20.tbcn.      
 
 



20090123 9:13:19 | råffe | Göran, Jag tänkte att dina armar hade blivit så inihilvitis 
långa efter allt stavspring att du gradvis var på väg mot 100 cm stavar. Lasse H får köra 
med dekalen "Körlektion pågår", va sjunger du, Vikingarna gissar ja.  
Körde 20 km på konstsnöspåret i Rudan i går afton, det var blött men åkbart, tog en 
jäkla tid, men det var det värt. Hängde inte alls med fartfantomerna men det skiter jag i. 
Uppe i 37 km på snö, mycket mer på is. Ska bättras avsevärt om en vecka och ännu mer 
efter två.  
 
 
 
>----.47.131 ; svSE; rv:1.8.1.9) /20071025 /2.0.0.9 | outside.formapg.se      
 
 
20090123 | 23:34:38 | göran l | ursäkta att jag yttrar mig så här sent en fredag men 
apropå Lasse H:s inlägg måste jag påpeka att många bilister har en dekal där dom tycker 
jag onödigt tydligt påpekar att dom också är inblandade i körövning ber ytterligare en 
gång om ursäkt  
  
 
 
>----29.171.72  7.0;  ; . 1.1.4322; . 2.0.50727) | 9022917172no20.tbcn.      
 
 
20090124 | 19:18:22 | staffan | Hade tänkt åka lite skidor idag men det tog emot med 
blåst o lite snöfall o valla otransport o hela skiten. 
Med en viss risk för skador provade jag lätt löpning 11km. Gick ju bra! Inte trött o inget 
ont. 
Av allt det här vi håller på med håller jag, förutsatt skadefri, löpning som nr ett o sen 
kommer cykel o sist skidor som ju kräver att en massa 
parametrar funkar. Tänker på snö, temp, spår, glid,fäste å sånt.  
  
 
 
>----9.101.142  7.0;  6.0; SLCC1; . 2.0.50727;  PC 5.0; . 3.0.04506) | 7869101142
no173.tbcn.      
 
 
20090125 | 23:11:54 | Lasse L | Håller helt med Staffan beträffande cyklingen, den är 
klar tvåa. Tack förresten alla ni som fört in mig på den banan! 
Men för mig är skidorna n:o ett utan konkurrens. 
Ikväll blev det en riktig långtur på vårt kära konstsnöspår, 16 varv och lite till. Och för 
första gången den här säsongen kände jag mig lite stark också, inte så snabb kanske men 
som ett tungt lokomotiv som bara rullar på. Härligt!  
  
 
 
>----.25.161  7.0;  ; . 1.1.4322; . 2.0.50727) | 9022725161no68.tbcn.      
 
 



20090126 | 15:00:14 | råffe | ja inte kan man säga att sickelintresset är på topp i 60+
åldern. Jo LasseL kör kuzmin förstås. Men nu har Åkeåja beställt Primaterias 
superpaket nr 1 som om postgången är god kommer att förevisas i Evertsberg sista 
lördagen i januari. Det var väl en nyhet som kan skaka om enåannan?  
 
 
 
>----.47.131 ; svSE; rv:1.8.1.9) /20071025 /2.0.0.9 | outside.formapg.se      
 
 
20090126 | 21:00:07 | staffan | Sickelintresset kanske inte är på topp, men beror väl på 
att Ottos glid aldrig har varit något att klaga på. Ser ändå fram mot en demonstation och 
att jämföra glidet nerför långbacken. 
Nej fästet. Det är fästet som är problemet om man inte heter Jerry Ahrlin.  
  
 
 
>----9.101.142  7.0;  6.0; SLCC1; . 2.0.50727;  PC 5.0; . 3.0.04506) | 7869101142
no173.tbcn.      
 
 
20090127 9:15:31 | råffe | Man ska inte ens behöva närma sig gränsen för att klaga, 
och om jag minns rätt så klagade en och annan i fjol på just bemälde Ottos glid... Jo vi 
får jämföra glid i långbacken.   
Håller med LasseL om att skidor är nr 1, just de varierande förutsättningarna, och di där 
olika parametrarna är en del av tjusningen, det ä ju då man kan njuta så fasansfullt av 
superspår, dito före, dito kraft, dito efter.  
 
 
 
>----.47.131 ; svSE; rv:1.8.1.9) /20071025 /2.0.0.9 | outside.formapg.se      
 
 
20090127 | 19:47:23 | Lasse H | Ja det var väl inte riktigt så farligt med mej som det 
kunde verka. Blev lite "carried away" när jag började rimma. Sjöng faktiskt bara i kör 
en gång men under de två veckorna var det fler gånger än jag åkte skidor. Det var på 
Lasse L:s gamla klasskompis GullBritts disputationsfest (folkhälsovetenskap) som jag 
och två andra manspersoner förstärkte den annars helt kvinnliga familjerådgivarkören i 
gamla hederliga Blowing in the wind med välfunnen svensk text. Imitationsmaskinen 
var däremot helt korrekt. Det går att köra riktigt fina kortintervallpass på dylika. Men nu 
har jag planerat köra skidor lite oftare och då närmast i Filipstad i morgon kväll. Skidor 
är allt helt klart numero uno. Jag är också en nöjd och glad sicklare. Använder en 
lågbudgetvariant från Järn & Maskin. Har en Kuzmin i reserv.  
  
 
 
>----5.159.165  7.0;  ; . 1.1.4322) | 21365159165no133.tbcn.      
 
 



20090127 | 21:09:28 | staffan | Har aldrig orkat ta del  sicklingsteorin, men gissar att 
man kör utan paraffin och behandlar belaget med nån dyr specialsickel för att minska 
friktionen mot underlaget. Men sliter det inte, och torkar inte belaget ut om det inte 
smörjs in med riktigt fet paraffin, och hur många sådana behandlingar tål skidan. Kan 
förstå om eliten med tillgång till hur många skidpar som helst kan unna sig dylikt 
hanterande. 
Skidpreparering är enligt mitt tycke skitträligt, men väl ute i spåret under sådana 
förhållanden som Råffe beskriver 
åker skidorna upp ett par snäpp på stegen.  
  
 
 
>----9.101.142  7.0;  6.0; SLCC1; . 2.0.50727;  PC 5.0; . 3.0.04506) | 7869101142
no173.tbcn.      
 
 
20090127 | 23:31:07 | Lasse L | Till Staffan om sicklingen: 
 
Snabbintroduktion finns på Kuzminsickelns sida: http://www.kuzmin.nu 
Klicka där på Kuzminsickling i vänstermenyn. 
 
Vill du ta del av erfarenheter och diskussion så kolla på Skidforum i ämnet "tre 
Vasalopp på samma sicklade skidor" Det innehåller över 400 inlägg. Går ju inte att läsa 
alla, och en hel del är helt off topic dessutom. Men snurrar du runt där och läser hittar 
du uppgifter om att belaget inte alls behöver mättas eller skyddas, kanske inte ens kan 
mättas, att sicklingen avverkar väldigt lite material etc etc. 
 
Men  gå i alla fall till  sida 33 i det nämnda ämnet: 
http://www.skidforum.se/viewtopic.php?id=538&p=33 
och rulla där ner till inlägg av LarsErik 20090122 som är en sammanfattning av 
fördelarna med stålsicklat. 
 
Har nu ikväll precis passerat 40 mil och ligger då 2 mil bättre till än i fjol sett till datum 
men 4 mil efter sett till tid till Det Stora Loppet (då VL, nu ÖS)  
  
 
 
>----.25.161  7.0;  ; . 1.1.4322; . 2.0.50727) | 9022725161no68.tbcn.      
 
 
20090128 9:54:58 | råffe | Primateriasickeln finns nu i Älta, i behändig förpackning 
ligger rakbladsvassa sicklar som ju kommer att göra underverk. Tron kan som bekant 
försätta berg, kanske tillåme Risberg.  
Måste erkänna att jag nu med behag ser fram emot att ett antal gånger få betvinga just 
backen före Risberg under nästa veckas träningsläger. I fjol körde jag den säkert fem 
gånger, den blir beskedligare för varje gång. Avtrubbning kallas det.  
Ska snacka me nyckelutlämnaren så att vi kan få hämta nyckeln redanvid ettblecket, all 
tidsutdräkt är av ondo. Erkänner också att jag blir hetsad av LasseL:s 40 mil. Börjar 
fundera på att köra ett kvällspass ute i Rudan, ska bara kolla om det finns några spår, ja 
på skidspar.se.  



 
 
 
>----.47.131 ; svSE; rv:1.8.1.9) /20071025 /2.0.0.9 | outside.formapg.se      
 
 
20090128 | 11:09:02 | råffe | Vem hämtar nyckeln är dagens stora fråga. 
Jag har snackat med nyckelutlämnaren som lägger nyckeln i träbrevlådan utanför huset 
med Novasolskylten i Gåsvarv på vägens vänstra sida 35 km från Mora på vägen mot 
Älvdalen. Det innebär att det går att plocka nyckeln hur tidigt som helst på lördan. Vi 
kan konferera på lördaförmiddan å göra upp saken, är det en bra idÃ©? Det ger ju 
möjlighet till ett skapligt eftermiddagspass på sisådär 22 km och sedan kvällspass i 
strålkastarljuset.  
 
 
 
>----.47.131 ; svSE; rv:1.8.1.9) /20071025 /2.0.0.9 | outside.formapg.se      
 
 
20090128 | 20:29:50 | staffan | Ok. Var skaffar man sig en primateriasickel?  
  
 
 
>----9.101.142  7.0;  6.0; SLCC1; . 2.0.50727;  PC 5.0; . 3.0.04506) | 7869101142
no173.tbcn.      
 
 
20090129 9:11:56 | råffe | Staffan, kolla www.primateria.se där svar på ALLt om 
sickeln och sickling finns randat. Men du kan ju testa på lörda först... När är ni uppe i E
berg? 
Är uppe i nästan 6 mil efter 17 km i Rudans konstsnö igår kväll. Skapar knappast 
skrämselhicka hos någon annan än moi själv.  
 
 
 
>----.47.131 ; svSE; rv:1.8.1.9) /20071025 /2.0.0.9 | outside.formapg.se      
 
 
20090129 | 13:02:25 | Lasse L | Lycka till på träningslägret i Evertsberg! Ser fram mot 
rapporter om era framsteg, samt om glidtester förstås.  
  
 
 
>----.25.161  7.0;  ; . 1.1.4322; . 2.0.50727) | 9022725161no68.tbcn.      
 
 
20090130 | 16:24:16 | Lasse L | En intressant skillnad mellan Primaterias och Kuzmins 
sicklingsinstruktioner är att P anser att man kan sickla uppe på en stenslipning så att 
"åsarna" blir släta men "dalarna" blir kvar, medan K anser att man ska sickla bort hela 
stenslipstrukturen. 



Ks rekommendation om stålborstning efter sickling blir jag tveksam till efter att ha sett 
miroskopbilderna i Ps rapport. 
Går över till nylonborste från och med nu. 
Men känner mig inte övertygad om att det är bra att låta stenslipdalarna vara kvar (har 
för övrigt tagit bort dem för länge sedan) eftersom luddet där väl också kan komma i 
kontakt med snön i någon mån. 
 
Får nog dra det här på skidforum också.  
  
 
 
>----.25.161  7.0;  ; . 1.1.4322; . 2.0.50727) | 9022725161no68.tbcn.      
 
 
20090205 | 22:32:54 | Lasse L | Stafettvasan 
 
Nu ser mitt förslag ut så här (meddelas även berörda per mejl): 
 
sträcka 1: Sälen  Mångsbodarna, 24 km TORBJÖRN  
sträcka 2: Mångsbodarna  Evertsberg, 24 km LASSE H  
sträcka 3: Evertsberg  Oxberg, 14 km ANDERS 
sträcka 4: Oxberg  Hökberg, 9 km GÖRAN  
sträcka 5: Hökberg  målet Mora, 19 km LASSE L  
 
Det är en lätt modifiering av Torbjörns förslag för några veckor sedan 
Skillnaden är att jag låtit Anders och Göran byta plats. Detta för att ge Göran en något 
mindre energikrävande uppgift med tanke på hans eventuella trippling under veckan 
(ÖS, SV, VL). 
 
PS 
Nu uppe i 48,9 mil  
  
 
 
>----.25.161  7.0;  ; . 1.1.4322; . 2.0.50727) | 9022725161no68.tbcn.      
 
 
20090206 | 22:28:07 | göran l | :DInstämmer gärna i Lasse L.s förslag vare sig jag 
tripplar eller ej.Har ju tillbringat 4 dgr i Evertsberg i inspirerande sällskap 12 mil på 
skidor s:a 16 mil men alltså fortfarande väldigt matt efter skidäåkning minsta knäppa får 
grabben att flämta.Till Anders tröst kan jag berätta att vi åkte till Oxberg en dag och 
fann att dom första 6 km är i stort sett utför och sen är man nästan framme dessutom 
tror jag att jag med bil hittar till Oxberg.Anders är ju dessutom en modig utförslöpare 
som kan ta vara på medluten medan jag kanske skulle bromsa före vägundergången. 
Evertsberg var vindstilla 1219 grader kallt men bjöd alltså på fantastiska men ngt 
sträva fhndn i spåren sicklar av olika slag provades mitt eget beslut är att köra på Ottos 
glidvalla och röd tejp. Behövs en del logistiskt nobelprisklassfunderande inför veckan 
både när det gäller transporter till o från Sälen och under SVL.  
  
 



 
>----29.171.72  7.0;  ; . 1.1.4322; . 2.0.50727) | 9022917172no20.tbcn.      
 
 
20090207 | 13:22:28 | Lasse L | Underhållande läsning: 
http://www.skidforum.se/viewtopic.php?id=3111 
 
Nu är alla i lag Hurtis et Bullis vederbörligen registrerade med personnummer och allt 
hos Vasaloppet  
  
 
 
>----.25.161  7.0;  ; . 1.1.4322; . 2.0.50727) | 9022725161no68.tbcn.      
 
 
20090207 | 18:17:26 | Lasse H | Laguppställningen tangerar helt klart gränsen till det 
perfekta. Klart möjligt för laget att glida in under 7 timmar. Särskilt sen vi fått veta att 
den lilla övervikt vi ev. bär på inte spelar nån som helst roll. Nu 16,4 mil och börjar 
hamna runt 4748 min på milen. Räknar med att hinna med 10 mil till innan ÖS.  
  
 
 
>----5.159.165  7.0;  ; . 1.1.4322) | 21365159165no133.tbcn.      
 
 
20090212 | 19:48:09 | Lasse H | Kan rapportera att Nya Kristinehamnsposten kontaktat 
mej och velat göra ett reportage kring Hurtis et bullis som tydligen var första laget i SV 
med Kristinehamnsanknytning. Intresset svalnade lite när det framkom att endast 2/5 av 
laget är från Lusaken. Nåja Lasse L har ju anknytning och Göran har bekanta i 
Karlskoga så mot bakgrund av detta ville journalisten att om vi tar en fin gruppbild på 
laget så kan det bli en liten blänkare. Efter 2 mil på Hultet (i Kristinehamn!!!!!) i går 
kväll i oväntat bra spår nu uppe i 20.4 mil.  
  
 
 
>----5.159.165  7.0;  ; . 1.1.4322) | 21365159165no133.tbcn.      
 
 
20090212 | 21:30:11 | göran l | Har begått skidpremiere på hemmaplan igår morse 
kördes 20 varv på en dubbel fotbollsplan i närheten av Slätthults motionsanläggning det 
dök upp en entusiast som står i startled 4 som gjorde mig sällskap enda skillnaden var 
att han körde drygt fyra varv när jag körde tre.S:a 20 mil.  
  
 
 
>----29.171.72  7.0;  ; . 1.1.4322; . 2.0.50727) | 9022917172no20.tbcn.      
 
 



20090213 8:20:30 | råffe | Roligt att höra att lokalpressen är på bettet! Det är en bild 
som kan ta alla prenumeranter med storm, jag gissar att det landar i en dokusåpa i TV7. 
Bild må förevisas på forumet. 
Har inte rört en muskel sedan Evertsbergslägret, jo lite motionscykel frmaför tv:n. 
Siktar på en tretimamarstur på Älta sjön någon av helgdagarna. Sedan måhända en 
kvällstimme på tisda ute på konstsnön i Rudan. Sedan allvaret. 
Uppe i 33,5 mil efter 27,5 uppe i Vasaspåret.  
 
 
 
>----.47.131 ; svSE; rv:1.8.1.9) /20071025 /2.0.0.9 | outside.formapg.se      
 
 
20090213 | 16:41:48 | Lasse L | Lasse H, jag tycker att du som lagets medieansvarige 
kan vara ännu lite mer offensiv. Du kan t.ex. framhålla att  
Lag Hurtis et Bullis har en mycket djup förankring i Kristinehamn. Själva konceptet 
uppstod där en gång i början av 80talet, naturligtvis p.g.a. den speciella sportiga 
atmosfären i denna stad med sådana faciliteter som Hultets friluftsgård (som nu t.o.m. 
har snö, grattis!), Broängsbadet och  Brogårdsskolans gamla gympasal som hurbtullarna 
en gång spelade innebandy i. Utan detta hade vi inte stått där vi står idag med mössorna 
i handen beredda att sätta på oss dem den 27:e. 
Och samtliga i laget har ju mycket djupa förankringar i staden, både genom detta att ha 
deltagit i Hurtis et bullisaktviteterna i decennier, och genom att de bor eller bott i staden 
och Göran med sin kompis i Karlskoga som sagt, och Anders han har ju t.o.m. en syster 
som bott i Kristinehamn! Slå det den som kan. 
 
Har nu 10 km kvar till att ha åkt lika långt som inför VL i fjol. Bör kunna slås så att jag 
når närmare 60 mil, nu drygt 55. Om det nu inte är en förkylning på gång. I går kväll 
åkte jag på nypreppat spår på golfbanan, fint kallföre men kylan tilltog och skymningen 
föll, efter 19 km var jag tvungen att avbryta då minsta 10graderssväng på plan mark 
hotade att kasta mig ur spåret (fattar inte hur blinda kan åka, men det kanske går att 
träna upp en känslighet för när det börjar svänga). Så snart jag slutat blev jag rejält 
genomfrusen och repade mig inte förrän framåt midnatt, trots rikligt näringsintag som 
toppades med, just det "en kebab i Åmål är aldrig fel" som talesättet lyder. 
 
Därför orkade jag inte på kvällen göra det jobb som måste vara klart i morse utan fick 
ägna natten åt det och sedan blev det ju inte mycket sömn på förmiddan och därför är 
jag rätt lealös och knappar på så här nu på tangentbordet men kanske är det ändå inte en 
början till förkylning, en får se, nu åker jag till varmbassängen och gympar lite lätt. 
Trevlig helg!  
  
 
 
>----.25.161  7.0;  ; . 1.1.4322; . 2.0.50727) | 9022725161no68.tbcn.      
 
 
20090214 | 16:28:58 | staffan | Evertsberg tog styggt. Kanske återställd nu men 
tveksamt. Ibland undrar jag om vin skulle kunna vara en bidragande orsak men bara 
tanken är ju egentligen absurd.  



Hoppas alla haft en lika bra skiddag som vi haft här. Allt perfekt. Väder, spår, skidor o 
en himla massa folk runt o på Våtsjön. Blev 18 km på sjön o 22 på land utan att behöva 
åka i samma spår 2 ggr. 
Totalt 55 mil, sgs dubbelt mot före vasan förra året.  
Lycka till i ÖS o SV.  
  
 
 
>----9.101.142  7.0;  6.0; SLCC1; . 2.0.50727;  PC 5.0; . 3.0.04506) | 7869101142
no173.tbcn.      
 
 
20090214 | 19:44:27 | Lasse H | Det är riktigt, jag glömde Anders syster fast jag allt 
hört talas om henne. I princip kan vi säga att laget har en maximal anknytning till 
Lusasken och vise versa. Vi skickar med lite bakgrundsdata med bilden så kanske det 
blir en rejäl artikel som kommer att väcka ett enormt intresse där borta i Stockholm. 
Roligt se att ni åker duktigt med skidor både här och där. Idag 3 mil till uppe vid Hultet. 
Sicklar skidorna i morgon förmidda men väntar med fästet. Ser ju nästan ut som det kan 
bli kallvalla i.st.f. tejp.  
  
 
 
>----5.159.165  7.0;  ; . 1.1.4322) | 21365159165no133.tbcn.      
 
 
20090216 | 15:26:09 | råffe | Bästa VRGrabbar! Jag har en arbetskamrat som heter 
Erik (ngra har redan träffat gossen uppe i Evertsberg)som absolut vill köra VR med oss. 
Hur kan detta göras möjligt? För det är väl inget avhopp att räkna med? Vet ngn hur 
man fixar skivan? 
Men nu över till Lompers! När anländer ni? Vilken valla? Käka pasta ihop på aftonen? 
Just nu uppe i 36,7 milos, hoppas på ytterligare 3,3 i morrn da.  
 
 
 
>----.47.131 ; svSE; rv:1.8.1.9) /20071025 /2.0.0.9 | outside.formapg.se      
 
 
20090216 | 19:53:38 | göran l | 1,5 mil i helgen(full med födesedagsfirande fick snika 
åt mig en stund på söndan)sa 21,5 mil.Om möjligt stakar jag runt på fotbollsplanen även 
på onsdag.Tänker anlända till Halfvars lördag em ska konsultera nåra som bor på vägen 
dit pasta blir bra vi hörs unterweis som det heter. Har bokat hos Otto. Frisk men skakad 
av klen formnivå det kan gå.  
  
 
 
>----29.171.72  7.0;  ; . 1.1.4322; . 2.0.50727) | 9022917172no20.tbcn.      
 
 



20090216 | 21:47:20 | Lasse L | Våtsjön, ett sån´t namn på en vattensamling (jo har all 
stannat och fikat där nån gång så har hört det förr). Men i Dalsland är vi värre ändå med 
Torrsjön.  
Formen&hälsan pendlar lite framåtillbaka, dagens runda i milspåret kändes i alla fall 
bra. Sista passet före ÖS blir nog på onsdag. 
Pasta i Lompers är väl OK, bara det inte blir vanlig smalspaghetti, urrk. Eller än värre, 
makaroner. Huh. Hoppas få bli upplockad av Göran på lörda´n så jag tar mig dit. 
Apropå transport så har jag en fin bil till salu. Ford Focus Hgv flexifuel 2003 12500 
mil. Någons dotter, brorson, faster eller annan bekant som behöver? Kolla då in blocket
annons reg nr TND 374 i morgon.  
  
 
 
>----.25.161  7.0;  ; . 1.1.4322; . 2.0.50727) | 9022725161no68.tbcn.      
 
 
20090218 9:24:39 | råffe | LasseL, va skaru ha för vagnen? Ä dä manuell låda? isåfall 
e ja intresserad. 
Vi kan fixa tagliatellepastasmaskigmiddag me köttsås å ketchup (eller utan). 
Min VRfråga försvann ut i det fördolda märker jag, vet inte hur jag ska förklara det för 
min arbetskamrat Erik... 
Nu 39,9 mil efter 3,2 på Ältasjöns is igår. Bara stakåkning, det va som att köra på 
myrarna men förstås det gick runt, runt.  
 
 
 
>----.47.131 ; svSE; rv:1.8.1.9) /20071025 /2.0.0.9 | outside.formapg.se      
 
 
20090218 | 11:56:20 | Lasse L | Stakåkning är nog bra att toppa träningen med.  
Som VRgrabb tycker jag att Erik gärna får hänga på, men de som kan hantera frågor 
om anmälan och logi är ju Bröderna Lundin. 
 
46 kkr har jag begärt för vagnen på Blocket  
http://www.blocket.se/vi/20315308.htm?ca=16_s  (klipp ur och klistra in länken, funkar 
inte att bara klicka på den)  
  
 
 
>----.25.161  7.0;  ; . 1.1.4322; . 2.0.50727) | 9022725161no68.tbcn.      
 
 
20090218 | 13:29:25 | råffe | Ja LasseL det var ju närmast Lundin brothers jag vände 
mig till hoppades att de skulle uppfatta min vädjan och ta sitt ansvar. Vilken starttid har 
vi förresten? VR talar jag fortfarande om, fast huvet e fullt av ÖS och VL. 
Men när jag frågade om vagnen så riktade jag mig till just dig men om annan har vagn 
att sälja så är jag lika intresserad. 
Har ni kollat prognoserna för söndan, som vanligt försöker de lurass, det blir aldrig så 
bra som det verkar...  
 



 
 
>----.47.131 ; svSE; rv:1.8.1.9) /20071025 /2.0.0.9 | outside.formapg.se      
 
 
20090218 | 13:31:22 | råffe | LasseL, 46 är ju en lagom rund summa, men ä de manuell 
låda, eljest inte av intresse. Vicka tillbehör? Rattmuff, sommardäck, alu. 
Livstidsgaranti? Allt måste offentliggöras.  
 
 
 
>----.47.131 ; svSE; rv:1.8.1.9) /20071025 /2.0.0.9 | outside.formapg.se      
 
 
20090218 | 19:30:09 | Lasse L | "Allt måste offentliggöras"  och för att ingen ska 
undra över uteblivna svar så har alltså Råffe nu köpt min, snarare hustruns, vagn. 
 
59,3 mil nådde jag idag, och med det är träningen inför ÖS avslutad. Och till middan 
blev det en hel del honung.  
  
 
 
>----.25.161  7.0;  ; . 1.1.4322; . 2.0.50727) | 9022725161no68.tbcn.      
 
 
20090218 | 19:33:28 | Lasse H | Enligt Torbjörn ska man kunna käka spagetti på 
skolan strax intill vilket kan vara ett alternativ om vi behöver stå mycket i vallaboden 
och klura och vill slippa matlagning och disk. Annars verkar det väl så bra med 
tagliatellesmask hos Halvfars. Torbjörn och undertecknad tänker dra vid 10rycket på 
lördag så vi är väl framme nånstans vid 1415.  
  
 
 
>----5.159.165  7.0;  ; . 1.1.4322) | 21365159165no133.tbcn.      
 
 
20090218 | 21:08:16 | göran l | Bissnis as usual ser jag.Gratulerar samtliga inblandade 
man kan inte ha för många bilar.Om affären görs i Åmål tänk på att en kebab i Åmål 
aldrig är fel.Angående VR är logit säkert inget problem brollan Janne har ju bokat 9 
platser å de där brukar ju gå lite lösligt till, starttiden går inte ännu att utröna men 
tanken var ju att starta efter 02,00 för att slippa ha batterier till lyse. Det är ju också så 
att våran stöttepelare Toivo kanske ska operera axeln vi vet ju inte ännu om han hinner 
komma i form till VR, har inte aktuellt hur man annars tar sig in i samma startgrupp 
men vi får väl luska på hemsidan.Brände ca 18km skidor i dag på min dubbla 
fotbollsplan och har därmed passerat 24 mil gick fint på platten  
  
 
 
>----29.171.72  7.0;  ; . 1.1.4322; . 2.0.50727) | 9022917172no20.tbcn.      
 



 
20090218 | 22:15:50 | staffan | Toivo skall förvisso opereras, men vill vänta och se hur 
det blir med cyklandet framöver. Förhoppningsvis står han på startlinjen i juni. 
Och än en gång: LYCKA TILL!  
  
 
 
>----9.101.142  7.0;  6.0; SLCC1; . 2.0.50727;  PC 5.0; . 3.0.04506) | 7869101142
no173.tbcn.      
 
 
20090219 | 10:03:08 | råffe | Göran vet du om vi har något gruppnummer i VR eller 
haru bara anmält oss som individer, jag tänker på unge Erik som ju kan anmäla sig till 
samma tid och helst till vår grupp, har jag uttryckt mig tillräckligt oklart? 
Nu håller vädret på å jävlas â€“ igen. Troode ett tag att vi skulle få minus tre och lätt 
skjuts i ryggen av vinden. Nu blir det väl snöblask och motvinn. Men det hinner ju 
ändra sig och bli ännu jävligare.  
 
 
 
>----.47.131 ; svSE; rv:1.8.1.9) /20071025 /2.0.0.9 | outside.formapg.se      
 
 
20090219 | 10:32:28 | Torbjörn | Avslutade träningen inför ÖS nu på morgonen med 
10 km fullfart i mycket torr och kärv ospårad nysnö, kom upp i 68 mil. Allt känns bra 
men är lite fundersam inför väderleksutsikterna, nysnö runt nollan=sämsta tänkbara men 
det får ses som en utmaning det oxå. Som del i min uppladdning ingår tradarmacka och 
semla hos småländskan i Eldforsen samt utfodring via en lokal förening i någon av 
skolorna i Sälen/Transtrand. Omöjligt att ändra på då det ger tid över för vallning och 
glidtester.  
  
 
 
>----39.98.1  10.5; svSE; rv:1.9.0.6) /2009011912 /3.0.6 | host9023998
1.mobileonline.      
 
 
20090219 | 20:24:26 | Lasse L | Hos tanten i Eldforsen hade jag gärna ätit igen, men 
Göran å jag får hitta nåt annat. Å inte behöver vi käka vid samma bord alla på 
lördagskvällen, vill somliga gå på skolbespisning så OK för mig, men inte OK för just 
mig alltså. 
 
Spännande med vädret jo. Nu har de skruvat ner tempen igen i prognoserna, fast snöa 
anser de fortfarande att det ska göra. Behöver kanske i alla fall inte bli svårvallat, men 
trögglidet.  
  
 
 
>----.25.161  7.0;  ; . 1.1.4322; . 2.0.50727) | 9022725161no68.tbcn.      
 



 
20090219 | 20:59:07 | göran l | Angående VR och unge Erik så har vi ett 
anmälningsnummer:235950 som jag tror är det närmaste ett gruppnummer man kan 
komma fn. vill ha pasta i Lompersgården på kvällen föreslår att de olika ankomstgängen 
ser till att ha lite av varje i  den vägen så kan vi säkert på Evertsbergsvis koka ihop nåt 
gemensamt ketchup är viktigt och varför inte Tabasco?  
  
 
 
>----29.171.72  7.0;  ; . 1.1.4322; . 2.0.50727) | 9022917172no20.tbcn.      
 
 
20090219 | 21:00:58 | göran l | lOBS OBS glöm inte biffen söndag kväll  
  
 
 
>----29.171.72  7.0;  ; . 1.1.4322; . 2.0.50727) | 9022917172no20.tbcn.      
 
 
20090220 9:05:33 | råffe | Man kan handla i butiken nästgårds de har tabasco jag vill 
absolut käka i Lompers inte gå många steg och inte lämna laggen utom synhåll. Mina 
båjs vill också käka man ska ju också ha frukost det måste vi fixa. 
Vädret är ju vad det blir. Men hur blir det?  
 
 
 
>----.47.131 ; svSE; rv:1.8.1.9) /20071025 /2.0.0.9 | outside.formapg.se      
 
 
20090220 9:07:18 | råffe | Visst ja biffen! Måste inhandlas samtidigt med löken och 
bärnäsen och pommes å tomatos. Har någon havregryn me? 
Jag tar med vallabordet.  
 
 
 
>----.47.131 ; svSE; rv:1.8.1.9) /20071025 /2.0.0.9 | outside.formapg.se      
 
 
20090220 | 22:45:17 | Lasse L | Jag tar med riller  
  
 
 
>----.25.161  7.0;  ; . 1.1.4322; . 2.0.50727) | 9022725161no68.tbcn.      
 
 
20090223 | 23:35:00 | Lasse L | Rillern var nog bra, i alla fall hade jag toppenglid. 
Annat var ju inte riktigt toppen som bekant. Men visst var vi duktiga, se här: 
 
Öppet spårstatistik, 
Hämtat/bearbetat 23 feb 2009 från http://blogg.ensvenskklassiker.nu/ 



 
Att Erik heter Hedman framgick på ICA Kurirens webb. Som tur var fanns det bara 2 
Isak i loppet så vår Isak måste vara Domeij Hilliges. 
 
Reservation för att jag kan ha gjort något fel vid beräkning av placering i % av antal 
fullföljande och  betr medelåktid som jag lät Eexcel beräkna, hoppas jag gjorde på rätt 
sätt, men det verkar ju helt rimligt. 
 
 
SÖNDAG 
Åktider 
Snabbast: 05:45:38 (placering 1)  
Långsammast: 12:58:47 (placering 6016) 
Antal som inte fullföljde: 453 (7,0 %) 
Ger antal startande: 6469 
Medelåktid: 09:38:12 
 
Namn: åktid (placering) placeringsprocent 
Råffe: 07:46:56 (640)  10,6 %  
Torbjörn: 08:29:49 (1375) 22,8 % 
Lasse H: 09:13:45 (2425) 40,3 % 
Johan: 09:19:14 (2551) 42,4 % 
Lasse L: 09:28:19 (2756) 45,8 % 
Göran L: 10:14:55 (3897) 64,7 % 
Erik: 10:40:24 (4442) 73,8 % 
Isak: 11:45:41 (5606) 93,2 % 
 
 
MÅNDAG 
Snabbast: 05:09:02 (placering 1)  
Långsammast: 12:42:54 (placering 3494) 
Antal som inte fullföljde: 102 (2,8 %) 
Ger antal startande: 3596 
Medelåktid: 08:17:49 
 
 
 
Alltså: 
Suveränt Råffe, nu ska du väl få ett mycket bra startled på söndag! 
Och Torbjörn, månne om inte din tid också ger ett så pass bra startled i VL nästa år att 
du kan ompröva ditt  förhastade beslut? 
 
Ere nå´n som vet hur de värderar ÖSpaceringar till startled i VL? 
 
Och visst var vi ganska duktiga allihopa, visst var vi! 
 
Måndagen var allt betydligt mer lättåkt än söndagen kan vi också konstatera. 
 
Närmare statistiska beräkningar och analyser överlåter jag med varm hand till Åke. 
T.ex. tidsprocent för var och en och vad det skulle gett oss för tider på måndagen.  



  
 
 
>----.25.161  7.0;  ; . 1.1.4322; . 2.0.50727) | 9022725161no68.tbcn.      
 
 
20090224 | 11:13:06 | råffe | Fan LasseL, du ä ju i Åkeanalysklass! 
Märkligast är ju medelåktiden som slijer sig så enormt mellan sö och må.  
Jag tror inte att min tid räcker till bättre än led 6.  
 
 
 
>----.47.131 ; svSE; rv:1.8.1.9) /20071025 /2.0.0.9 | outside.formapg.se      
 
 
20090224 | 12:11:30 | Lasse L | Bättre led tror jag Råffe, du kan väl meddela när du 
vet.  
  
 
 
>----.25.161  7.0;  ; . 1.1.4322; . 2.0.50727) | 9022725161no68.tbcn.      
 
 
20090224 | 17:48:07 | Lasse L | För kännedom: Det har framkommit på Skidforum att 
veteraner alla hamnat i resultatlista måndag. Därför är siffrorna nedan inte alldeles 
korrekta (färre startade och fullföljde måndag, fler på söndag). 
Det finns minst en veteran som var snabbare än Råffe, men antagligen fler som var 
långsammare.  
  
 
 
>----.25.161  7.0;  ; . 1.1.4322; . 2.0.50727) | 9022725161no68.tbcn.      
 
 
20090224 | 20:50:29 | göran l | Gott att prologen är avklarad , snygg analys Lasse hur 
är det med sammanhanget tidigare skidmil och våra inbördes resultat för att inte låta så 
små skillnader som Lasse h:s 22mil mot mina 24 slå igenom bör man kanske lägga sig i 
5 mils intervaller.Rejäl blodblåsa vä stortå lustigt att huden håller men nåt lager 
innanför delaminerar tror nog att tån pallar min sträcka i SV sen får vi se. 
Ytterligare ett grattis till oss alla stenhårda ÖSdeltagare  
  
 
 
>----29.171.72  7.0;  ; . 1.1.4322; . 2.0.50727) | 9022917172no20.tbcn.      
 
 
20090224 | 21:45:40 | Lasse H | Till Görans fördel måste jag påpeka att jag faktiskt 
hade åkt hela 25,1 mil innan ÖS. Samt att det var en väldigt bra och trevlig analys som 
Lasse gjort.  
  



 
 
>----5.159.165  7.0;  ; . 1.1.4322) | 21365159165no133.tbcn.      
 
 
20090225 8:51:19 | råffe | Inte fasen ska man hänga läpp för att en veteran klämde sig 
före, vi är väl för sjutton lika goda som veteranerna, vi har åtminstingens åldern inne när 
man passerat 60. Betänk att Rikard kan va veteran vid 48, det var faktiskt det året vi 
föddes, förstå det den som mäktar. 
Vill påpeka att mannen som står som plac 639 hade exakt samma tid som mandrom (för 
att använda ett på detta forum en gång tidigare nyttjat ord). Dvs min placering kan 
fortfarande vara 640. Vill gärna tänka så... 
Hur många veteraner körde söndan?  
 
 
 
>----.47.131 ; svSE; rv:1.8.1.9) /20071025 /2.0.0.9 | outside.formapg.se      
 
 
20090225 9:04:24 | råffe | Ska bli intressant att se hur seedarna bedömer söndag vs. 
måndag. Noterar att min tid bara skulle räckt till plats 1351 på måndan. Kan inte Åke 
göra sin berömda prickmönsteranalys och skicka den till vasamänskorna?  
Ja jag är sugen på att stå i startled 5...  
 
 
 
>----.47.131 ; svSE; rv:1.8.1.9) /20071025 /2.0.0.9 | outside.formapg.se      
 
 
20090225 9:39:32 | råffe | Åker Staffan VL? Och Göran förstås? 
Kan rapportera två hyggliga skavsår på hälarna, ska bli bättre till på sönda. 
Ska jag fixa köttfärssås som fraktas hela vägen från Älta till Sälen? Pasta blir väl 
tagliatelle. Grötfrukost, ägg, vad mer att tänka på. Jo kaffe för fan!  
 
 
 
>----.47.131 ; svSE; rv:1.8.1.9) /20071025 /2.0.0.9 | outside.formapg.se      
 
 
20090225 | 11:34:39 | Lasse L | Hur många veteraner åkte söndan? frågas det. 
Som jag förstått det kan det inte utläsas av de uppgifter som är allmänt tillgängliga. 
Vettarna ligger alla i en nummerserie, oavsett vilken dag de startade, medan vanligt folk 
har olika nummerserier söndag och måndag.  
Det är ju faktiskt uselt av VL att de inte redovisar ÖS söndag och måndag separat. Det 
tycker jag man kunde kräva att få för sina dyra anmälningsavgifter (jag hör Torbjörns 
bifallsrop i bakgrunden) 
 
Förkylningen frodas, nu på topp med fullt ös i båda kanalerna (hur mycket slem kan det 
rymmas i ett huvud?). Men har faktiskt sovit i natt, och känner mig en aning piggare. En 
får se hur de går.  



  
 
 
>----.25.161  7.0;  ; . 1.1.4322; . 2.0.50727) | 9022725161no68.tbcn.      
 
 
20090225 | 17:36:17 | staffan | Grattis allihop till fina insatser under svåra 
förhållanden!  
Och ett extra grattis till Råffe som äntligen får pröva sina krafter tillsammans med åkare 
i femte led.  
  
 
 
>----9.101.142  7.0;  6.0; SLCC1; . 2.0.50727;  PC 5.0; . 3.5.30729; . 3.0.30618) | 78
69101142no173.tbcn.      
 
 
20090225 | 17:39:56 | staffan | med 4 min marginal  
  
 
 
>----9.101.142  7.0;  6.0; SLCC1; . 2.0.50727;  PC 5.0; . 3.5.30729; . 3.0.30618) | 78
69101142no173.tbcn.      
 
 
20090225 | 18:19:58 | Lasse L | Jag hajar inte Staffan. Var hittar du det? 
Seedningstabellen på VLsajten har andra tider och avser förmodligen ÖS 2008. 
 
Hur går det med din start på söndag förresten? Har du kryat på dig?  
  
 
 
>----.25.161  7.0;  ; . 1.1.4322; . 2.0.50727) | 9022725161no68.tbcn.      
 
 
20090225 | 19:04:35 | staffan | står längstner i seedningstabellen om jag fattat rätt. 
Bestämmer imorgon hur det blir med VL. Skönt att det inte var kvällsvinet utan nåt 
annat skit som gjorde att man blev lite däven efter eberg.  
  
 
 
>----9.101.142  7.0;  6.0; SLCC1; . 2.0.50727;  PC 5.0; . 3.5.30729; . 3.0.30618) | 78
69101142no173.tbcn.      
 
 
20090225 | 21:22:43 | göran l | Råffe vicken jävla bra placering men nu kräver vi 
Bricanyl to the pipel.Är så upptagen av SV att jag har svårt planera för VL enklast är ju 
att handla på plats.Jag vet ju förfan inte ens om jag retirerat till TV soffan på söndan. 
Tänker låta väder o vind förstått ur alla tolkningar på lördan avgöra vidare deltagande i 
VL.Kaffe påminns vi om och lägger till Tabasco och Parmesan att riva.  



  
 
 
>----29.171.72  7.0;  ; . 1.1.4322; . 2.0.50727) | 9022917172no20.tbcn.      
 
 
20090225 | 22:05:58 | Lasse L | Tack Staffan, ja nu ser jag det ju också. Men det var 
allt en lurig redigering. 
Hoppas du blir pigg nog för VL, men starta inte om du inte är bra. Det tänker inte jag 
göra på SV, men hyser nu visst hopp om att det ska vara möjligt.  
  
 
 
>----.25.161  7.0;  ; . 1.1.4322; . 2.0.50727) | 9022725161no68.tbcn.      
 
 
20090226 8:33:08 | råffe | Å Torbjörn går med 11 sekunders marginal in i led 6, 
LasseH i led 7, LasseL och JohanO i led 8, Göran och unge Erik i led 9. Det är ju riktigt 
skapligt. 
Ja jag är riktigt nöjd, men Staffan är väl  före redan i Smågan.  
 
 
 
>----.47.131 ; svSE; rv:1.8.1.9) /20071025 /2.0.0.9 | outside.formapg.se      
 
 
20090301 | 21:21:45 | Lasse L | Grattis till Vasaloppskämparna Åke, Råffe, Staffan 
och Rikard! 
 
Och tack igen alla HBHarna för Stafettvasan, både deltagare och övriga givare. 
 
Det var kul ju! 
 
Avslutningen på Vasaloppsveckan blev för min del en chock och vändpunkt i livet. 
Efter VLdegandet framför TV och dator ville man ju ut och åka, och jag fick med mig 
hustru och son på det. Fina, rätt snabba, något isiga spår på Hanebol, vi körde några 
olika vändor i en timma och återsamlades på fältet vid parkeringen.  
Hampus och jag skulle avsluta med en runda på den snabba 800metersslingan runt 
fältet, men han ville inte köra tillsammans, "åk du först". Jag stakade alltså iväg, efter 
300 m hörde jag någon snabbåkare komma ikapp bakifrån på parallellspåret. Och förbi. 
Sen fick jag hänga 1020 m bakom resten av varvet, skulle bara med en tokstakning 
kunnat komma ikapp. "Men du hade ju kört längre än mig innan" sa Hampus tröstande 
eller lätt generat efteråt. Jodå, men bara 13 mot 9 km. Skammen blandas med 
fadersstoltheten. Men i milspåret har han fan imej ingen chans. Den här vintern i alla 
fall.  
  
 
 
>----.25.161  7.0;  ; . 1.1.4322; . 2.0.50727) | 9022725161no68.tbcn.      
 



 
20090303 | 13:35:32 | råffe | Har nu beslutat att aldrig mer dubblera. Det satt för 
mycke skit i kroppen och då krävs perfekt glid och fäste och det var inte riktigt så. Jag 
tror att fästet (tejp) tog emot till råga på att kraften inte fanns. Å ett elakt skavsår gjorde 
inte saken bättre. Låter som bortförklaringar och det är meningen, men inte att de ska 
märkas så tydligt. Nästa år blir det ÖS för min del sannolikt på måndan och 
förhoppningsvis Marcialonga fyra veckor dessförinnan, förutsatt att jag slipper åka hela 
vägen ner dit helt solo. Ngn intresserad av att haka på? Jag kan bjuda på brickanylen. Å 
så blir det Amarone efterpå. 
Ska vi boka Lompers, jag är lite skeptisk med tanke på katter, silverfiskar och jyckar. 
Det finns ju alternativet på annra sidan älven.  
 
 
 
>----.47.131 ; svSE; rv:1.8.1.9) /20071025 /2.0.0.9 | outside.formapg.se      
 
 
20090303 | 20:07:11 | göran l | Grattis till seniga VLåkare.Jag satt framför 
TVapparaten och njöt samtidigt skakades jag av abstinens hade fått ihop 34 mil och 
började komma i form.Lubbade lite igårmorse utan stavar underbart. Kanske anmäler 
mig till VL även nästa år men kör gärna ÖS krockar inte Marcialonga med v.6? Hur 
gick det förresten för Björnen från Karlskoga vare inte han som kände till alternativet på 
andra sidan vattnet.  
  
 
 
>----29.171.72  7.0;  ; . 1.1.4322; . 2.0.50727) | 9022917172no20.tbcn.      
 
 
20090303 | 20:44:46 | göran l | Glömde kommentera SV fin skidåkning en stadig 
helgjuten insats av samtliga åkare ev. stack Anders ut lite extra som med ett par mil i 
kroppen presterade en osannolik hastighet den gubben är klar för ös nästa år.  
  
 
 
>----29.171.72  7.0;  ; . 1.1.4322; . 2.0.50727) | 9022917172no20.tbcn.      
 
 
20090303 | 20:59:32 | Lasse H | Grattar samtliga åkare! Har, utan att för den skull vilja 
lägga malört i absinten, noterat att Hurtis et Bullis faktiskt hade bättre tid än Råffe och 
Staffan så jag misstänker att det inte var helt perfekta förhållanden i söndags. Ligger 
nog också mycket i Råffes notering att man inte hinner återhämta sig på en vecka. 
Kände själv tydligt av detta under SV. Särskilt grattis till Lasse vars skidlöpargener gått 
i arv. Renee är inte heller någon oäven skidåkare förstås. Avrundar med att tillstyrka 
idÃ©n om måndagen samt att det kunde vara bra för luftrören att bo utan hundar och 
katter fastän det i övrigt är bra på Lompersgården.  
  
 
 
>----5.159.165  7.0;  ; . 1.1.4322) | 21365159165no133.tbcn.      



 
 
20090304 | 21:49:25 | Åke | Lasse skall lägga upp min statistikfil över VL och ÖS på 
startsidan. På ett ställe har jag uttryckt mig felaktigt. Jag skriver när det gäller VL att 
jämförelsen gäller 9:e och 10:e startled. Det korrekta är att jämförelsen gäller för löpare 
med startnummer mellan 9000 och 16499. En del av dessa har således seedat fram sig. 
130.237.99.148  7.0;  ; GTB5; . 2.0.50727; . 3.0.04506.30; . 3.0.04506.648) | fed2.ki.se      
 
 
20090304 | 22:30:34 | staffan | Väldigt många av de med högt startnummer har nog 
inte behövt seeda fram sig utan har meriter från VL före 2008. Finns massor av 56 
timmarsåkare från åren 20052007,som inte åkte 2008, med höga startnummer 2009.  
  
 
 
>----9.101.142  7.0;  6.0; SLCC1; . 2.0.50727;  PC 5.0; . 3.5.30729; . 3.0.30618) | 78
69101142no173.tbcn.      
 
 
20090304 | 22:37:34 | staffan | och alltså står långt fram i startfältet, höga nr till trots.  
  
 
 
>----9.101.142  7.0;  6.0; SLCC1; . 2.0.50727;  PC 5.0; . 3.5.30729; . 3.0.30618) | 78
69101142no173.tbcn.      
 
 
20090305 9:03:28 | råffe | Börjar så smått vackla i mitt tidigare onödigt kategoriska 
beslut att aldrig mer dubblera. Funderar sålunda på att snart anmäla mig till VL10, 
sedan känna efter när tiden närmar sig om ÖS också kan bli aktuellt, eller om man bara 
väljer ÖS, dvs flyttar över sin anmälan dithän.  
Åkes åkstatistik som vanligt i klass med en S.Kingrysare.  
 
 
 
>----.47.131 ; svSE; rv:1.8.1.9) /20071025 /2.0.0.9 | outside.formapg.se      
 
 
20090305 | 19:11:35 | göran l | Han som köpte min start i VL Jacob Börjesson kom på 
47 plats ringde mig idag för att få möjlighet att betala när jag gratulerade till en fin 
placering berättade han att det kunnat bli ännu bättre om han inte lånat ut sin stav till 
Jerry Ahrlin (ahlin?) som brutit sin han tappade då till 128:e plats men åkte upp sig när 
ny stav var ordnad. Hur påverkar detta min seedning till nästa år?Förkyld!  
  
 
 
>----29.171.72  7.0;  ; . 1.1.4322; . 2.0.50727) | 9022917172no20.tbcn.      
 
 



20090306 0:24:56 | Lasse L | Fall ni inte redan sett det: Nu finns Åkes VS och ÖS
diagram på startsidan. 
Den har även kompletterats med profilen för lag Hurtis et Bullis i Stafettvasan samt 
med pressens hyllningar av detta enastående lag.  
  
 
 
>----.25.161  7.0;  ; . 1.1.4322; . 2.0.50727) | 9022725161no68.tbcn.      
 
 
20090306 | 20:41:51 | göran l | Oerhört stolt över att lagets prestation har fått ett sånt 
genomslag i pressen jag kommer att i evig tid vara skyldig rubriksättaren en 
tjänst.Äntligen kännerjag mig som en riktig skidåkare.  
  
 
 
>----29.171.72  7.0;  ; . 1.1.4322; . 2.0.50727) | 9022917172no20.tbcn.      
 
 
20090307 | 18:55:03 | staffan | Såg att, pga ändrad ordning, ngn bjuder 2800: för en 
startplats i VR. 
Så nästa år, Göran, kan du förutom oss anmäla alla barna. Rut o Inger vill säkert också 
vara med.  
  
 
 
>----9.101.142  7.0;  6.0; SLCC1; . 2.0.50727;  PC 5.0; . 3.5.30729; . 3.0.30618) | 78
69101142no173.tbcn.      
 
 
20090308 | 17:56:49 | Lasse H | Åkes kurvor är spännade läsning som vanligt. Man 
tycker sig kunna läsa ut att förhållanden under ÖSS och VL för den  stora massan var 
ganska likvärdiga men att snitten för VL dras ner av den "lilla" extra puckeln av duktiga 
löpare som åker under bättre förhållanden än majoriteten både vad gäller framkomst i 
första backen och spårförhållanden under resten av loppet. Anledning att lyfta på hatten 
igen för forumets VLlöpare.  
  
 
 
>----5.159.165  7.0;  ; . 1.1.4322) | 21365159165no133.tbcn.      
 
 
20090309 8:34:35 | Åke | Du har nog helt rätt Lasse! Jag hade funderingar på att 
försöka avläsa tiderna i Smågan för att kunna exkludera inverkan av första backen i 
beräkningarna, men det visade sig dessvärre ogörligt. 192.44.243.18  7.0;  ; GTB5; . 
2.0.50727; . 3.0.04506.30) | b2.sll.se      
 
 
20090309 | 19:24:46 | Lasse H | Tittade lite löst på tiderna till Smågan för några som 
intervjuades i TV vid starten bl.a han som startade allra sist. Jämfört med motsvarande 



åkare i fjol hade dom ca. 45 min snabbare tid om jag minns rätt. Skulle ju vara 
jätteintressant se tidsfördelningen på sträckan SmåganMora men som du säger säkert 
knöligt att åstadkomma.  
  
 
 
>----5.159.165  7.0;  ; . 1.1.4322) | 21365159165no133.tbcn.      
 
 
20090309 | 19:42:10 | göran l | Ja tack  Åke för sedvanlig statistik håller med om att 
sträckan SmåganMora är intressant för oss lite segare motionärer eftersom det är där 
loppat eg. startar för oss.  
  
 
 
>----29.171.72  7.0;  ; . 1.1.4322; . 2.0.50727) | 9022917172no20.tbcn.      
 
 
20090311 | 22:55:14 | Lasse L | Härliga 20 km i spåret i eftermiddags i strålande sol. 
Nu uppe i 75 mil. 
Ingen cykling ute ännu men har nu kommit igång med några pass på dressinen, d.v.s. 
vår spinningscykel framför TVn.  
  
 
 
>----.25.161  7.0;  ; . 1.1.4322; . 2.0.50727) | 9022725161no68.tbcn.      
 
 
20090312 9:40:19 | råffe | ja blir nåt så fruktansvärt avunnsjuk på Lasses 20 km, det är 
ju nåt sånt man måste få in i bena innan laggen ställs undan. Den snösmörja som föll 
över östkusten och förorsaka trafikkaos smälter nu undan, kanske kan det bli en vulta på 
lördamorron.  
Spinning framför tv:n är bra, cykeln får stå ett tag, verkar livsfarligt att ge sig ut i 
sörjan. Månadskortet räcker till påsk, sedan finns inget att skylla på.  
 
 
 
>----.47.131 ; svSE; rv:1.8.1.9) /20071025 /2.0.0.9 | outside.formapg.se      
 
 
20090312 | 22:15:43 | göran l | Starttid VR klart 02,44 perfekt.Gravt förkyld sista 
veckan 7 cm snö idag  
  
 
 
>----29.171.72  7.0;  ; . 1.1.4322; . 2.0.50727) | 9022917172no20.tbcn.      
 
 



20090313 8:53:00 | råffe | Jamen bra Göran, de va ju en bragd att fixa den starttiden 
trots svår förkylning och snöfall. Då behövs inget ledljus har jag förstått, har jag förstått 
rätt då? 
Kanske kan det bli en sista bensträckare på skidorna i morron bitti... 
Marcialonga nästa år någon?  
 
 
 
>----.47.131 ; svSE; rv:1.8.1.9) /20071025 /2.0.0.9 | outside.formapg.se      
 
 
20090315 | 19:01:36 | Torbjörn | Råffe hur har du tänkt dig ML? PWTtravel eller 
Råffe resor? Någon gång ska jag köra ML. Men det är inte tider för att planera långt in i 
framtiden just nu. Förkyld och har missat två veckors cykelträning tur att vädret inte har 
varit alltför lockande.  
  
 
 
>----33.158.40  10.5; svSE; rv:1.9.0.7) /2009021906 /3.0.7 | host90233158
40.mobileonline.      
 
 
20090315 | 21:38:45 | Lasse H | Härlig skidtur idag. Tog Kvistmossvägen upp på 
Långmarksskogen. På övre delen orört sedan sista snöfallet. Endast spår av älg, rådjur, 
räv, hare, ekorre och tjäder. Tog stickvägen fram och tillbaka in förbi Päronbotten och 
körde sen Kvistmossvägen upp till slutet. Säkert minst en dm mera snö däruppe än nere 
i stan. En del moln men solen sken fram och värmde ibland. Rent ljuvligt och om det 
blir några kalla nätter i veckan går det säkert att ta en tur till helgen också.:}  
  
 
 
>----5.159.165  7.0;  ; . 1.1.4322) | 21365159165no133.tbcn.      
 
 
20090316 8:58:34 | råffe | LasseL:s senaste inlägg är synnerligen skön poesi, Bruno 
Keats kunde inte gjort det bättre, jag njuter och är inte ens avunsjunk längre.  
ML då. Jag tänker mig att anlita Råfferesor, Olofssons taxiservices förlängda skidspets 
ut i världen. Vi bokar i god tid Ryan till Bergamo, där väntar hyrbil/ar som drivs upp 
till Val de Fiemme eller närliggande lämplig ort med bra hotell. Raskar igenom loppet, 
firar duktigt på aftonen, vilar måndamorron, kör till Bergamo strax efter en utsökt 
lunch.  
Eller så stannar vi i Alperna en vecka, kör slalom och sedan König Ludwiglauf, men då 
missar man ju Evertsberg och det vill man inte.  
 
 
 
>----.47.131 ; svSE; rv:1.8.1.9) /20071025 /2.0.0.9 | outside.formapg.se      
 
 



20090316 9:29:08 | Lasse L | LasseH:s poetiska inlägg syftar förståss Råffe på. Ett 
inlägg som även jag låtit mig bedåras av. 
Gårdagagens sega skidmil här i Åmål var inte lika bedårande. Mjukt, blött klisterföre 
som sög rejält. Men man får i alla fall tacka för att det går att åka skidor ännu i mitten 
av mars. 
Hoppas förkylda Göran och Torbjörn snart piggnar till och plockar fram respektive hoj. 
Råfferesor verkar spännande, men jag håller mig nog ändå på hemmaplan.  
  
 
 
>----.25.161  7.0;  ; . 1.1.4322; . 2.0.50727) | 9022725161no68.tbcn.      
 
 
20090316 | 15:31:53 | staffan | Fortfarande vinter men skidorna får allt stå kvar i 
påsen. 
Igår tog hustrun och jag en sväng till Örebro för att införskaffa ett stycke tyg! 
Då kom fina vädret och hemvägen gick över Tysslingen med 1521 sångsvanar och 
grillkorv. Mötte rätt många cyklister så väl hemma: telefon till Toivo som aldrig säger 
nej.  
Vi tog premiärturen runt sjön 45km i lugnt 2526km tempo på sgs torr asfalt. I solsken 
utan vind och med mkt snö runtomkring.  
  
 
 
>----0.7.230  7.0;  ; . 2.0.50727) | .      
 
 
20090316 | 17:08:53 | råffe | Ja LasseL har ju alldeles rätt att det är och var LasseH:s 
positiva poesi som jag njuter oförbehållsamt av. Ber LasseH om ursäkt för fadäsen. 
LasseL sitter säkert och filar på en drapa om årets vasafasor, enligt traditionen från i fjol 
som grundades i samband med VR. Det ser jag fram emot, också. Man kan ju inte annat 
än se framåt, beror nog på att man blir allt stelare i nacken med åren. Imponerande att 
kunna räkna alla jåglar Staffan! Är grillkorven inräknad?  
 
 
 
>----.47.131 ; svSE; rv:1.8.1.9) /20071025 /2.0.0.9 | outside.formapg.se      
 
 
20090316 | 20:40:35 | staffan | Blev fel. Menade naturligtvis 1521 sångsvanar med 
grillkorv  
  
 
 
>----9.101.142  7.0;  6.0; SLCC1; . 2.0.50727;  PC 5.0; . 3.5.30729; . 3.0.30618) | 78
69101142no173.tbcn.      
 
 
20090317 | 22:40:05 | göran l | Det hade jag också velat titta på.  
  



 
 
>----29.171.72  7.0;  ; . 1.1.4322; . 2.0.50727) | 9022917172no20.tbcn.      
 
 
20090317 | 23:38:21 | Lasse L | Kan idag rapportera 15 sångsvanar och 48 
varmkorvar. 
 
De förstnämnda observerade från tåget på förmiddagen, de sistnämnda på 
avslutningsmötet för snömakarna denna säsong (föregicks av en stafett med 
tvåmannalag, oj vad det gick undan i de isiga spåren)  
  
 
 
>----.25.161  7.0;  ; . 1.1.4322; . 2.0.50727) | 9022725161no68.tbcn.      
 
 
20090319 | 20:30:23 | Lasse H | Jo känns allt lite frestande med ML/Råfferesor. Man 
hinner väl knappast få så många mil i benen innan men 7 mil ska väl gå att åka. Det är 
väl också ganska lättåkt fram till sista halvmilen? Räkna in mej till åtminstone 50 % 
tillsvidare.  
  
 
 
>----5.159.165  7.0;  ; . 1.1.4322) | 21365159165no133.tbcn.      
 
 
20090320 8:32:53 | råffe | Nu börjar det låta något, LasseH! Återigen skön poesi för 
mina sinnen. Viva Italia, snart kommer vi!  
Kolla gärna in banprofilen på ML. Det är lite lätt uppför fram till ca 18 km (ca 225 
meters stigning på den sträckan), sen ganska mycket utför (nästan 600 m i amplitud 
räknat) tills det är bara sex km kvar, men sen är det jäkligt brant uppåt de sista två km, 
men det är ju bara att staka på som Ahrlin, Aukland och Tynell om ni såg sändningen i 
januari. Sedan är det fest! 
Knappt en vecka senare är det Evertsbergsvecka, det blir nog rätt lagom...  
  
 
 
>----.47.131 ; svSE; rv:1.8.1.9) /20071025 /2.0.0.9 | outside.formapg.se      
 
 
20090320 9:50:42 | råffe | Börja å kika på hotellen vid ML, det verkar va ett visst 
tryck allaredan. Man kan få hyggliga rum för fyra pers, två nätter, frukostbuffÃ© för 
360 euro, det är ju fyra lax i runda slängar. Startavgiften är 50 euro tror jag, då ä vi uppe 
i nästan 1600 spänn per pers om vi ä fyra, till det kommer flyget kanske för 500600 å 
ovanpå det bilhyran. Jag tror att kalaset kan stanna strax under 3000. Men så tillkommer 
ju sprit å valla. 
Med detta vill jag ha sagt att det ska bokas i tid annars ä de arrividerci... Kanske inte ida 
men nån gång direkt efter sommarn å före LL.  
  



 
 
>----.47.131 ; svSE; rv:1.8.1.9) /20071025 /2.0.0.9 | outside.formapg.se      
 
 
20090320 | 14:03:10 | Lasse L | Som den miljönisse jag e kan jag tipsa om att det går 
att åka tåg från Stockholm till Ora (en dryg mil från MLstarten) på knappt 26 timmar 
och med bara 4 byten. (i årets tidtabell start 10.00 på fredag i Sthlm, sovvagn Hamburg
MÃ¼nchen) 
 
Tog f.ö. säsongens första cykeltur i förrgår. Ser fram mot att varva skidor och cykel i 
helgen.  
  
 
 
>----.25.161  7.0;  ; . 1.1.4322; . 2.0.50727) | 9022725161no68.tbcn.      
 
 
20090320 | 22:49:23 | göran l | Man sviker familjen orsakar förluster i verksamheten är 
inte tränad för uppgiften Råffe även jag är sugen till 55%  
  
 
 
>----29.171.72  7.0;  ; . 1.1.4322; . 2.0.50727) | 9022917172no20.tbcn.      
 
 
20090321 9:25:31 | staffan | Lägger mig på 44%  
  
 
 
>----9.101.142  7.0;  6.0; SLCC1; . 2.0.50727;  PC 5.0; . 3.5.30729; . 3.0.30618) | 78
69101142no173.tbcn.      
 
 
20090321 | 14:54:51 | Göran L | Lance hinner inte med VR finns alltså en plats i fall 
unge Erik ärintresserad  
  
 
 
>----29.171.72  7.0;  ; GTB5; . 1.1.4322; . 1.0.3705; . 2.0.50727; .2) | 9022917172
no20.tbcn.      
 
 
20090322 | 16:31:59 | Lasse H | Skulle förstås ha tittat på banprofilen först och 
kommenterat den sen men nu har jag även räknat på densamma. I ML stiger det i snitt 
17 m per km. Att jämföra t.ex med första halvmilen på milbanan vid Hultet här i stan 
som stiger 15 m per km. En erkänt tuff inledning som t.ex marabanan i Mattila stiger 29 
m per km under första halvmilen. Tror alltså att första delen av ML kan gå vägen även 
om 18 km i princip uppför hela tiden blir lite smådrygt. Vore förstås behjärtansvärt och 
även lite macho att åka tåg till ML men tar ju tid och kostar väl förmodligen skjortan. 



Ute på lite smågrinig myrskidåkning i morse. Ingen skare och mycket gräs och buskar 
mellan snöfläckarna. Så när isen på sjöarna i myrhalsarna började bli svart och det 
började komma upp vatten runtomkring mej så vände jag hemåt. Hade väl varit bättre 
att åka nån skogsbilväg men är man inbiten myråkare så är man.  
  
 
 
>----5.159.165  7.0;  ; . 1.1.4322) | 21365159165no133.tbcn.      
 
 
20090322 | 21:02:21 | göran l | växere svamp på myrhalsarna poesin börjar ta 
hallucinatoriska höjder slälv har jag käkat lite frostnupna rönnbär  
  
 
 
>----29.171.72  7.0;  ; . 1.1.4322; . 2.0.50727) | 9022917172no20.tbcn.      
 
 
20090322 | 21:46:50 | Lasse H | just ingen svamp men kan ju finnas tranbär förstås  
  
 
 
>----5.159.165  7.0;  ; . 1.1.4322) | 21365159165no133.tbcn.      
 
 
20090324 9:03:01 | råffe | Jag toppar och lägger mig på 63 procent. Om jag räknat rätt 
är vi då uppe i 212 proc, det är starkt.  
 
 
 
>----.47.131 ; svSE; rv:1.8.1.9) /20071025 /2.0.0.9 | outside.formapg.se      
 
 
20090324 | 20:29:58 | staffan | alltså 2,12 säkra redan?  
  
 
 
>----9.101.142  7.0;  6.0; SLCC1; . 2.0.50727;  PC 5.0; . 3.5.30729; . 3.0.30618) | 78
69101142no173.tbcn.      
 
 
20090325 8:37:19 | råffe | I princip är tåg kul och bra och när jag blir pancho ska jag 
åka till ML å Kina å transsibiriska, men 2010 blir de Ryan om alls. Ja staffan nu ä vi 
2,12 man, kanske Åke kan tillföra 0,22, varje tiondel är värdefull. Nån mer kvartsfigur?  
 
 
 
>----.47.131 ; svSE; rv:1.8.1.9) /20071025 /2.0.0.9 | outside.formapg.se      
 
 



20090325 | 12:51:23 | staffan | De ska fn vara researrangör?  
  
 
 
>----0.7.230  7.0;  ; . 2.0.50727) | .      
 
 
20090325 | 19:38:45 | Lasse H | Instämmer med Råffes inställning till tågresa. Ni kan 
betrakta mej som en helfigur i sammanhanget ML 2010. Råffe får ryta till när det börjar 
bli dags så får vi se om vi blir tillräckligt många figurer för att fylla ut en resa.  
  
 
 
>----5.159.165  7.0;  ; . 1.1.4322) | 21365159165no133.tbcn.      
 
 
20090326 8:54:30 | råffe | 100% Lasse H, jo jag tackar ja! Då är det bara att köra 
vidare som researrangör, det är en fröjd! Jag ökar min egen posent (nej inte potens)till 
98! Man kan ju prella ett fyrabäddsrum, sen om det visar sÃg att vi blir fem så får de 
gå å. 
Jag inväntar ytterligare reaktioner någon vecka, först ska vi ha sommartid, ju, sedan 
fyller hustru år, så de e lite snärjigt.  
 
 
 
>----.47.131 ; svSE; rv:1.8.1.9) /20071025 /2.0.0.9 | outside.formapg.se      
 
 
20090328 | 13:44:39 | Torbjörn %, vet inte om jag har arbete och inkomst (mer än a
kassa) då, "de dåliga tiderna tuffar på" och från 1/4 startar vi med korta veckor. 
Dessutom Ryan o jag går inte ihop dom behandlar personal och resekunder som kreatur.  
  
 
 
>----33.158.145  10.5; svSE; rv:1.9.0.7) /2009021906 /3.0.7 | host90233158
145.mobileonline.      
 
 
20090401 | 22:59:02 | Lasse L  % och dåliga tider. Med all respekt, men jag tycker det 
är dags för ett positivt inlägg överst i listan nu. 
 
Vad sägs om vindstilla, strålande sol, + 8 Â°C och 12 dm snö? 
Så var det i alla fall vid lunchtid på Forsbacka golfbana idag.  
Lite mjukt i ytan så glidet var inte det snabbaste, men det bar och var härlig skidåkning. 
Fick nog årets Dvitaminbehov tillgodosett på en gång. 
 
Någon mer som tränar något i någon sport för närvarande?  
  
 
 



>----.25.161  7.0;  ; . 1.1.4322; . 2.0.50727) | 9022725161no68.tbcn.      
 
 
20090402 8:50:23 | råffe | Nä ingen träning alls just nu, försökte lubba lite en gång 
men det gick trögt. Lider av skidabstinens men har nu kastat alla planer överbord på att 
ta en weekend norröver. I helgen dammar jag av knarrarna. Tänker börja cykla t/r jobbet 
fr o m 14 april. Siktar på 150 mil fram till VR. Ska väl räcka?  
 
 
 
>----.47.131 ; svSE; rv:1.8.1.9) /20071025 /2.0.0.9 | outside.formapg.se      
 
 
20090402 | 19:47:17 | göran l | lör: lätt lubbning 12 km.Sön lätt lubbning 12 km.Mån 
spinning 75 min.Onsd lätt lubbning 12km tänkte spinna idag men verkligheten kom 
ifatt.Tänker mig ett cykelpass lör om vädret håller sig första turen ska va fin.  
  
 
 
>----29.171.72  7.0;  ; . 1.1.4322; . 2.0.50727) | 9022917172no20.tbcn.      
 
 
20090402 | 20:38:45 | staffan | Sen VL absolut ingen skidåkning. Försökte löpa  men 
det tog slut pga hälsenan. Har istället blivit lite cykel, spinning, rodd och ett 
simträningspass för veteraner. Med instruktör. Kan nog bli mer av.  
  
 
 
>----9.101.142  7.0;  6.0; SLCC1; . 2.0.50727;  PC 5.0; . 3.5.30729; . 3.0.30618) | 78
69101142no173.tbcn.      
 
 
20090403 | 12:57:26 | Lasse H | Simmar och styrketränar samt har tagit en skidtur på 
helgerna. Till helgen blir nog skidturen dock transmuterad till kajakpaddling i badhuset 
där vi ska träna diverse manövrer som kamraträddning, rädda sej själv och kanske lite 
rollar alternativt hänga upp och ner under kajaken. Kan nämna att ledaren körde VL på 
ca 5:17 så vi är i trygga händer. Kan också nämna att min hulda och jag bokat en 
vandringsresa tvärs över England i juni. Vi ska vandra utefter Hadrians Wall från Walls 
End i Newcastle tills den slutar i BownessonSolway vilket tar en vecka. Längsta 
dagsetappen är 29 km. Även detta måste jag få räkna som träning? Ja det var lite smått 
och gott från Kristinehamn.  
  
 
 
>----5.159.165  7.0;  ; . 1.1.4322) | 21365159165no133.tbcn.      
 
 
20090405 | 20:59:12 | göran l | Cykelprmieäre 4 mil igår solsken vindstilla tussilago 
eftersom det var tidgt rök det fint i kanten på skuggbälten i skogsbryn.Idag 5mil mulet 
lättduggregn stundtals ca 25km/h sedan med hustru o svärmor tii Hornborgasjön> 



12.000 fåglar mäktigt hade allri settat förut mao. c:a 9 cykelmil ny krans bak ger helt 
perfekta utväxlingar dock ngt fel på kroppsformen låren slår i magen  
  
 
 
>----29.171.72  7.0;  ; . 1.1.4322; . 2.0.50727) | 9022917172no20.tbcn.      
 
 
20090405 | 23:07:50 | Lasse L | "dock ngt fel på kroppsformen låren slår i magen" 
Låter som en favorit i repris. Stabilt läge med andra ord? 
 
Igår morse 17 km skating på golfbanan. Sol, vindstilla. 
Säsongen: 852 km 
 
I dag 38 km cykel på 45:an. Sol, blåsigt. Såg fyra feta grågäss och blev hungrig. 
Säsongen: 116 km. 
 
Inte ett löpsteg so far.  
  
 
 
>----.25.161  7.0;  ; . 1.1.4322; . 2.0.50727) | 9022725161no68.tbcn.      
 
 
20090409 | 21:30:45 | göran l | Snackade med Lance i telefon idag ang hans säljbara 
VRplats. Får höra att Torbjörn är på  en 10dgrs fuskträningssejour i Italien. Ogifta 
grabbar har det päsigt.  
  
 
 
>----29.171.72  7.0;  ; . 1.1.4322; . 2.0.50727) | 9022917172no20.tbcn.      
 
 
20090413 | 20:30:07 | Åke | Kollat in banprofilen på ML. Funderar allvarfigt på saken. 
Verkar kul! 130.237.99.148  7.0;  ; GTB5; . 2.0.50727; . 3.0.04506.30; . 3.0.04506.648) 
| fed2.ki.se      
 
 
20090414 | 18:59:40 | Torbjörn | Hemma från CykelTours påskresa till 
Italien.Rekommenderas. Fantastisk cykling, klättringar på gränsen till förmågan, 
utförskörningar i svindlande farter genom hisnande serpentiner. Lärorikt och roligt, det 
här var första resen men absolut inte den sista. Har planer att följa med på en resa som 
avslutas med ett motionslopp. Dock skall cykeln drevas om fick slita och bryta mig upp 
i de värsta stigningarna, i den grupp jag körde hade jag tillsammans med två 
Trollhättebor den tyngsta utväxlingen.  
  
 
 
>----33.176.173  10.5; svSE; rv:1.9.0.8) /2009032608 /3.0.8 | host90233176
173.mobileonline.      



 
 
20090415 | 21:02:05 | Lasse H | Premiärjoggade i söndags 7 km i hygglig fart. Fick 
fruktansvärd träningsvärk med oskön gångstil utför i trappor. Idag premiär OL. Fann 
kontrollerna rätt så behändigt med hjälp av en rejäl lupp som jag köpt för 450 spänn och 
monterat på kompassen. Kul för er att ni kan ha roligt på cykel också.  
  
 
 
>----5.159.165  7.0;  ; . 1.1.4322) | 21365159165no133.tbcn.      
 
 
20090416 | 13:43:09 | Lasse L | Drar till fjälls nu ikväll, ska bli skönt. Men kommer 
nog inte att köra 15 mil på tre dagar och dämed missas drömgränsen 100 mil/säsong 
som jag inte överskridit sedan 80talet. 
 
Underbar cykeltur i går kväll. Fint väder, och så stark och snabb jag var! Kunde trycka 
på i alla backarna också. Och detta redan under sjunde cykelturen i år. 
 
Låter härligt med Italien Torbjörn, men jag skulle nog inte våga mig på de där backarna.  
Kan vi få lite siffror också? Hur långa dagsetapper, hur höga backar, hur snabbt i 
utförslöporna?  
  
 
 
>----.25.161  7.0;  ; . 1.1.4322; . 2.0.50727) | 9022725161no68.tbcn.      
 
 
20090419 | 17:59:48 | göran l | Nu åker man till Italien fjällen Österrike och gonar sig 
nånting hemlighetsfullt över det hela i ..väntan på vittnesmål berättar jag hur det är i den 
granitgrå vardagen. Lättlubbning 12km i morse tillsammans med frugan sen sken solen 
igenom och lockade till en cykeltur på 40 km s:a drygt 21 mil(svenska) som ju 
egentligen är dom enda mil som finns i hela världen.E de inte så att livet leker när allt 
kommer omkring?  
  
 
 
>----29.171.72  7.0;  ; . 1.1.4322; . 2.0.50727) | 9022917172no20.tbcn.      
 
 
20090419 | 20:24:23 | Torbjörn | Vi körde 812 mil långa dagsetapper med 45 backar 
(de längsta 810km) med snitt lutningar på 1012% max lutning 1516%. Körde totalt 
64 mil, hittills i år 115, måste ha min 300 före det norska stolleprovet. Mängd och 
distansträning ska genomföras med hög kadens, vi fik fan av våra tränare/ledare om vi 
gick upp på den stora kakan på veven. Min topp hastighet utför var 67km tim, jag hade 
stora problem med obalans i cykeln och fick fega utför.  
  
 
 



>----33.185.115  10.5; svSE; rv:1.9.0.8) /2009032608 /3.0.8 | host90233185
115.mobileonline.      
 
 
20090420 | 13:17:39 | Torbjörn | I höjdmeter räknat låg vi mellan 12001500.  
  
 
 
>----33.161.59  10.5; svSE; rv:1.9.0.8) /2009032608 /3.0.8 | host90233161
59.mobileonline.      
 
 
20090420 | 16:58:07 | råffe | Jag vägrar att drabbas av frossa trots alla hurtiga herrars 
hänsynslösa halsbrytande huvudlösa höjdmetersframfarter. Här har jag just fått cykeln 
ur boden, trampat 96 km och kände att jag var på g, då dräper Torbjörn med svindlande 
serpentiner, 68 knyck och 300 målmil. Jag minns vagt att Staffan Den Oövervinnerlige i 
fjol hävdade 200 mil som nån sorts grund, det var dubbla min ranson.  
Vilka tänker köra på prick 12 timmar? 
Jag ser framför mig Anders, Göran, Janne, kanske Lasse och unge Erik, måhända Toivo 
med mig på rulle. 
Jo jag har kutat några ggr också, det gick jäkligt tröt och aldrig har jag vägt såmycket 
som idag  
 
 
 
>----.47.131 ; svSE; rv:1.8.1.9) /20071025 /2.0.0.9 | outside.formapg.se      
 
 
20090421 | 22:05:09 | Lasse L | Prick 12 timmar vore lite sämre än jag hoppas på som 
är att komma klart under det.  
Har idag i Vänersborg köpt vintercykelskor som jag kommer att ha i alla väder utom 
extrem värmebölja. 
 
Dina cykelsiffror är kittlande ruggig läsning Torbjörn. Det kommer säkert att gå 
strålande i Norge med de förberedelserna, så mycket som 300 mil är knappast 
nödvändigt innan. Men vadå obalans i cykeln? Går att åtgärda? 
 
Lite solbränd blev jag i fjällen, å en del skidor fick man  också åka. Hundra säsongsmil 
blev det  inte, men ändå det mesta jag åkt på en skidsäsong på 21 år och femte mesta 
nånsin. Tack för den vintern!  
  
 
 
>----.25.161  7.0;  ; . 1.1.4322; . 2.0.50727) | 9022725161no68.tbcn.      
 
 
20090424 8:26:09 | råffe | Dax för en ljusteröRoslagsrunda, nån? Nån kan ju vara 
anders janne göran kanske ungeerik åja.  
 
 



 
>----.47.131 ; svSE; rv:1.8.1.9) /20071025 /2.0.0.9 | outside.formapg.se      
 
 
20090424 | 21:27:08 | göran l | Prick 12 timmar ett utmärkt mål är det ju redan som vi 
vet.Man har ju vart me förut. En himmelsk möjlighet till Roslagsfärd bjuds ju vid 
Kristus dito.Gud va tankarna rusar över 60 knyck utför sa Torbjörn måste alltså inse 
detta.Utan att mässa för mycket hoppas jag att helgen sprider cykelhögtid till 
församlingen.Måtte fan ta alla döddansare.  
  
 
 
>----29.171.72  7.0;  ; . 1.1.4322; . 2.0.50727) | 9022917172no20.tbcn.      
 
 
20090426 | 20:57:00 | Torbjörn | Tack Göran för din inbjudan till en sakral cykelfärd i 
vårfager Roslag. Men den helgen ska jag som förberedelse inför SP trampa runt den 
största av våra insjöar. När jag var nere i Italien fick jag fan för att jag inte körde med 
pulsmätare vilken anses som ett oumbärligt hjälpmedel, inte minst "för män i din ålder" 
som jäntungen sa, eftersom "du annars risker att gå på för hårt och bryta ned istället för 
att bygga upp". Sedan hemkomsten har jag därför kört med pulsmätare, min pulsklocka 
(Polar RS200) är en ren löpar dito, men jag har ändå upptäckt fördelarna med att köra 
pulsbaserat. Därför funderar jag på att skaffa en träningsdator som är mera cykel 
anpassad, och säljer därför min nuvarande. Den ska ut på blocket men innan dess frågar 
jag om det är någon i HBH kretsen som är intresserad. Den som vill veta mer kan kolla 
på www.polarpuls.com  
  
 
 
>----33.176.205  10.5; svSE; rv:1.9.0.9) /2009040820 /3.0.9 | host90233176
205.mobileonline.      
 
 
20090426 | 22:12:23 | Lasse L | Värst vad Torbjörn blivit datoriserad, och värre ska 
det alltså bli. 
Nä, jag är inte spekulant. Törs inte, skulle bli för orolig om den börjar signalera 
avvikelser. 
Man ska alltså inte träna för hårt.. Tror nog jag gjorde de ikväll, till Skåpakiosken t o r 
med alla backarna, fy va trött jag blev och är än. 
Vänercyklister som heter Röös i efternamn kan gärna få kvarta här, i stället för i 
masslogin 75 m bort.  
  
 
 
>----.25.161  7.0;  ; . 1.1.4322; . 2.0.50727) | 9022725161no68.tbcn.      
 
 
20090427 9:08:30 | råffe | Vilket gensvar! En himmelsk Roslagsrunda låter gudomligt, 
frälsningen är nära, vi kan hinna med åtminstone fem kyrkor på turen, Össeby Garn får 
vi inte missa, där har ett antal svenska filmer spelats in, ja inte hela filmen det skulle bli 



jävullskt trist, men tillräckligt mycket för att kallas filmkyrkan nr 1. Vi kan åtminstone 
knäppa en stillbild. Morgonens lopp till joppet bästa hittills, hela helgen ägnades åt att 
vila sig i form. Nu uppe i 25 mil i det allra närmaste å så ska jag hem efter jopp till råga 
på allt. 
Jag skriver in Roslagsvår i almanackan, men torsda, freda el lörda?  
 
 
 
>----.47.131 ; svSE; rv:1.8.1.9) /20071025 /2.0.0.9 | outside.formapg.se      
 
 
20090427 9:12:19 | råffe | Glömde å tacka nej till Torbjörns datorklocka eller va de va. 
Håller just på att hämta mig efter Fordköp. Hade ett jäkla sjå att hitta domkraft mm, satt 
finurligt gömd under reservdäck. Tändspole bytt, det är inte gratis men bra å ha. Ju.  
 
 
 
>----.47.131 ; svSE; rv:1.8.1.9) /20071025 /2.0.0.9 | outside.formapg.se      
 
 
20090427 | 11:14:15 | Lasse L | Tändspole? Det körde vi aldrig med. Ska det verkligen 
vara nödvändigt?  
  
 
 
>----.25.161  7.0;  ; . 1.1.4322; . 2.0.50727) | 9022725161no68.tbcn.      
 
 
20090427 | 14:53:35 | råffe | Vete fan, bilen rullar åtminstone bra med ny tändspole, 
då ä ja nöjd. Men sliter inte orimligt mycke p åkdonet, cyklar t/r jobbet i stort sett varje 
da, de blir 3,5 mil daglig dos.  
 
 
 
>----.47.131 ; svSE; rv:1.8.1.9) /20071025 /2.0.0.9 | outside.formapg.se      
 
 
20090427 | 22:30:48 | staffan | Min käre Lasse. Nu ä de väl dags att hiva upp 
snögubben på en cykel.  
  
 
 
>----9.101.142  7.0;  6.0; GTB5; SLCC1; . 2.0.50727;  PC 5.0; . 3.5.30729; . 3.0.30618) 
| 7869101142no173.tbcn.      
 
 
20090428 0:21:56 | Lasse L | Ska se vad jag kan göra, skymtade några snörester i 
slalombacken i kväll, och cyklar finns ju.  
  
 



 
>----.25.161  7.0;  ; . 1.1.4322; . 2.0.50727) | 9022725161no68.tbcn.      
 
 
20090503 | 16:04:51 | göran l | Magnolian var praktfull i vår trädgård finns en 
magnolia som vi köpte för några år sedan som har fått sin första och enda knopp i vår, 
skärskådas noga varje dag av stolta trädgårdsmästare. Har kommit upp i ca 35 cykelmil 
och sprungit ett längre pass 19km i 8minutersfart 8x 42 = 336 va det nu kan ha för 
intresse.Ser fram mot ett cykelpass Kristihimmelsfjärdshelgen i eller på LJö troligen 
kan det bli Råffe,jag å Anders Janne befinner sig då i Götet på obskyra uppdrag.En 
brasklapp måste lämnas Sussis mamma är allvarligt cancerdrabbad och döende kan ske 
inom nåra veckor den som lever får se  
  
 
 
>----29.171.72  7.0;  ; . 1.1.4322; . 2.0.50727) | 9022917172no20.tbcn.      
 
 
20090503 | 22:08:16 | göran l | jamenajamenaju naturligtvis alla intresserade som inte 
behöver nattlogi så unngeerik ska naturligtvis hängapå å inte bara han eller hon tänk ett 
gäng på 312 pers som samlas vid Ljö färgeläge?  
  
 
 
>----29.171.72  7.0;  ; . 1.1.4322; . 2.0.50727) | 9022917172no20.tbcn.      
 
 
20090504 8:56:57 | råffe | frågan inställer sig med åtåmatik och lyder som följer: e de 
torsda självaste himmelstjärtsdagen som gäller å i så fall och i vart fall vicken tid, e de 
tidig start likt VR som de handlar om tror jag inte. Rutten bör göras upp i förväg de 
handlar om den mentala biten, jag tycker att vägen över Riala är bra om vi undantar en 
hiskelig uppförsbacke strax efter ifrågavarande ort, där minns jag att vi hämtade luft 
mitt i å inte var det däcken som var utpumpade. Men den går nerför åt andra hållet ska 
vi hålla i tanke, fina vägar var det även väster om Norrtäljevägen. Kanske kan vi lura 
uppförsbacken genom att cykla runt på ngt sätt? 
Har kört 34 mil, mest bara t/r jobb.Hoppas på 100 mil till.  
 
 
 
>----.47.131 ; svSE; rv:1.8.1.9) /20071025 /2.0.0.9 | outside.formapg.se      
 
 
20090505 | 17:05:17 | Göran J | Efter att ha ägnat helgen åt den optimala 
utförsåkningen på skidor. Man går upp och åker ned på Sylarna så närmar sig snart årets 
tävlingsperiod Göteborg,Stockholm Motala. Hittils 150 mil cykel  
  
 
 
>----0.3.230  7.0;  ; GTB6; . 2.0.50727; . 3.0.4506.2152; . 3.5.30729) | 78703230
no170.business.      



 
 
20090506 | 20:38:37 | göran l | Blir nog inte torsdan i början på Kristi 
himmelfjärtshelgen då sitter mandrom i bilen på väg mot startdestination nä fre eller lör 
benstarke Anders måste involveras i planerna chansar kanske på ett mail till grabben.  
  
 
 
>----29.171.72  7.0;  ; . 1.1.4322; . 2.0.50727) | 9022917172no20.tbcn.      
 
 
20090507 8:40:09 | råffe | Ja ställer upp/åker me oavsett fred el ofred men bra att veta 
i förväg vill ju inte stå som katten mellan brevlådorna me näsan i vädret hela helgen 
även om jag är bra på att vänta. Jag tror halva livet går åt till väntan. Men resten då va 
fan gör man då?  
 
 
 
>----.47.131 ; svSE; rv:1.8.1.9) /20071025 /2.0.0.9 | outside.formapg.se      
 
 
20090509 | 20:49:22 | staffan | Bara för att man skriver ett inlägg en lördagkväll 
behöver ju inte det betyda att nån är på röken. Ok lite då. 
Körde idag Hjälmaren runt och därmed fått ihop 109 mil. Tycker numera att det djvligt 
trist att hoja ensam. När trötthet och motvind kombineras är det ofta 4 mil hem. Händer 
ju om man är flera också, men går då att trösta sig när man ser andra lida 
såsommansjälv. 
Men Hjälmaren är ett kul lopp. Eller hur Torbjörn? Å backen i Arboga år inte att leka 
med. 
Hur som helst. Ingen tidtagning och mkt familjärt. I fotoarkivet står typ "LarsErik 
serverar kaffe" eller "GunBritt Spurtar" 
Men att köra i storm, eller föralldel så styv kuling som idag har jag aldrig varit med om. 
Till  Fellingsbro snitt 39 och Hjälmare sundet 37. 
Men sen. Attan. På platta Mellösaslätten 14 och lättaste växeln. 
Säkert jämförbart med di Italienska bergen!  
  
 
 
>----9.101.142  7.0;  6.0; GTB5; SLCC1; . 2.0.50727;  PC 5.0; . 3.5.30729; . 3.0.30618) 
| 7869101142no173.tbcn.      
 
 
20090510 | 17:23:56 | göran l | Staffan imponerande antal träningsmil åsså Hjälmaren 
runt avundsjuk.Besökte barnen i Gbg igårkväll kollade när Jonas va med och lirade gura 
på ett kafÃ© på 2:a Långgatan.Hade lastat cykeln i bilen vid hemfärden idag lämpade 
frugan av mig i Lilla Edet. Jag satte av ifel riktning och borrade i 2 mil motvind mot 
Kungälv inte riktigt kuling vände sen för 4,5 mil kraftig medvind till Thn.((((s:a 35 
mil))) 
Roffe jag har snackt med Anders som hänger på Roslagsfärden under Kristi 
Himmelsfärdshelgen du får vänta  på valet mellan frelör någon kort tid ytterligare. 



Kutade långsamt 20 km igår  
  
 
 
>----29.171.72  7.0;  ; . 1.1.4322; . 2.0.50727) | 9022917172no20.tbcn.      
 
 
20090510 | 22:23:01 | Lasse L | Vill först berätta att jag för 20 timmar sedan blev gift 
med en mormor.  
Hon och jag var i Stockholm för en begravning, under samma vistelse skedde det 
ovannämnda och vi kunde få se den lille William innan vi körde hem i förmiddags. Död 
och liv på samma resa. 
 
Hade tänkt mig ut på cykeln på kvällskvisten. Men efter att ha läst Staffans fina men lite 
skrämmande skildring av vindarna runt Hjälmaren och tittat ut och sett hur det slet i 
träden blev jag tveksam. Men kom sen på som jag tycker en smart grej och stack ut: Jag 
körde flera små rundor på mellan 4 och 10 km, då blev det uthärdligt korta 
motvindsslängar och faktiskt ett riktigt härligt kvällspass med bra snittfart. 
S:a 64 mil.  
  
 
 
>----.25.161  7.0;  ; . 1.1.4322; . 2.0.50727) | 9022725161no68.tbcn.      
 
 
20090511 | 10:53:27 | råffe | Vill först gratulera såväl Lasse som mormor, tror att det 
är ett perfekt inslag i serien "mitt liv är mitt öde", håller med Staffan om att det är träligt 
att knarra ensam, själv höll jag på att säga i tidens anda och det kanske egentligen är så 
jag menar. Göran, bra att få reda på fred el lörd nu, föredrar lörd, kan tänka mig sönda 
då passar kyrkorundan ännu bättre man kan få vin och brö har jag hört, men jag har gått 
ur kyrkan får man väl inte ens sippa. Är så imponerad av Staffan och avunnsjuk att jag 
inte vill skriva en rad i ämnet.  
 
 
 
>----.47.131 ; svSE; rv:1.8.1.9) /20071025 /2.0.0.9 | outside.formapg.se      
 
 
20090513 | 21:18:49 | staffan | då vare bara fem snögubbar kvar  
  
 
 
>----9.101.142  7.0;  6.0; GTB5; SLCC1; . 2.0.50727;  PC 5.0; . 3.5.30729; . 3.0.30618) 
| 7869101142no173.tbcn.      
 
 
20090514 | 10:13:20 | råffe | kanske kan de nyttjas som trädgårdstomtar, det funkar ju 
året runt.  
Nu drygt 54 mil, ett 57 km pass igår sitter i låren idag. Och i huvet. 
Roslagsrundan närmar sig. När då då?  



 
 
 
>----.47.131 ; svSE; rv:1.8.1.9) /20071025 /2.0.0.9 | outside.formapg.se      
 
 
20090514 | 11:24:52 | staffan | Trädgårdstomtar. Vilken glimrande idÃ¨. 
Tänk att ha dom placerade i en ring på gräsmattan utanför sovrumsfönstret. 
Klara för leverans?  
  
 
 
>----0.7.230  7.0;  ; . 2.0.50727) | .      
 
 
20090515 8:53:46 | råffe | De levereras uppstoppade i sinom tid.Kan nog dröja. Hur 
många passar i Karlskoga? 
Nu 60 mil. Ungeerik kan inte roslagsrunda, varken freda,lörda eller sönda (om det 
uttalas sunda rimmar det gott).  
 
 
 
>----.47.131 ; svSE; rv:1.8.1.9) /20071025 /2.0.0.9 | outside.formapg.se      
 
 
20090515 | 20:02:27 | göran l | Vaere för jävla snögubbar  
  
 
 
>----29.171.72  7.0;  ; . 1.1.4322; . 2.0.50727) | 9022917172no20.tbcn.      
 
 
20090515 | 22:08:43 | göran l | har problem att svara på epost pga ny dator får epost ua 
men har nåt fel på utgående post  
  
 
 
>----29.171.72  7.0;  ; . 1.1.4322; . 2.0.50727) | 9022917172no20.tbcn.      
 
 
20090515 | 22:23:02 | Lasse L | Snögubbe i själ och hjärta, men liksom de flesta av de 
övriga fyra cyklar jag ju nu. 
 
Senast till och från jobbet kan man säga. "Nätverksträff" för dom som liksom jag jobbar 
med såna där miljöprojekt i olika län. I Karlstad. Dit igår morse i regn och motvind 
(klarade knappt av att låsa fast cykeln utanför Länsstyrelsen när jag kom fram). Hem 
idag i sol och medvind (så fint att jag tog ett par omvägar på vackrare mindre 
trafikerade vägar). 
Genom detta mitt beteende (att cykla dit alltså) avslöjade sig i sällskapet på ca 14 
personer en Vätterncyklist, en Göteborgsvarsvlöpare (startgrupp 1b), en inlines och 



Vasaloppsåkare och en MTBcyklist (som kör Lidaloopen 6,5 mil). Övriga var bara 
storögt beundrande.  
  
 
 
>----.25.161  7.0;  ; . 1.1.4322; . 2.0.50727) | 9022725161no68.tbcn.      
 
 
20090516 | 11:12:06 | Lasse H | Till Görans ev. upplysning kan jag berätta om mina 
liknande bekymmer med utgående epost. Jag har Telia och dom har nyligen höjt 
säkerheten för utgående post och för ett bra tag sen mailat instruktioner kring detta. 
Trots att jag efter bästa förmåga och förstånd agerade enligt instruktionen fick jag 
problem igen häromdagen som dock kunde behändigt lösas med felsökning och 
reparation med hjälp av deras supportassistent (lilla datornikonen med röd bildskärm). 
Problemet verkade vara så fjantigt som att min epostadress var "dubblerad" och att jag 
tidigare i min stora enfald och brist på logik ändrat inställningarna för bara den ena av 
dessa.  
  
 
 
>----5.159.165  7.0;  ; . 1.1.4322) | 21365159165no133.tbcn.      
 
 
20090516 | 22:43:27 | göran l | jag kan bara hoppas men är tacksam för allt 
medllidande imorgon hoppas jag kunna rapportera en härlig motionsinsats  
  
 
 
>----29.171.72  7.0;  ; . 1.1.4322; . 2.0.50727) | 9022917172no20.tbcn.      
 
 
20090517 | 16:40:08 | göran l | igår 10 mil cykling 24,3km/h 5mil motvind 5mil 
underbar hemfärd i medvind.Idag 25!!! km långsam löpning som övergick till joggning 
inga nämnvärd krämpor  
  
 
 
>----29.171.72  7.0;  ; . 1.1.4322; . 2.0.50727) | 9022917172no20.tbcn.      
 
 
20090518 0:02:57 | Lasse L | Jag avundas inte de båda Göran som ska dubblera med 
SM och VR. Men tufft kämpat Göran L enligt nedanstående rapport, och Göran J som 
kutade Gbgvarvet på anständig tid (vilket inte kan ha varit lätt i trängseln). 
 
En annan trampade över Brudfjället på väg till Mellerud idag, på  sin höjd småtufft i 
jämförelse med ovannämnda. 
Nu 90 mil på hojen.  
  
 
 



>----.25.161  7.0;  ; . 1.1.4322; . 2.0.50727) | 9022725161no68.tbcn.      
 
 
20090520 | 22:14:42 | göran l | Det var fanimej Telia som hade ändrat utgående 
epostserver utan att berätta ett skit för en gammal man.Jag förutspår 
nätkommunicerandets sammanbrott det går inte att överföra allt mer arbete till 
avnämarna av tjänster utan att dom faller samman till att bara bevaka den minskande del 
av nätet som dom behärskar. 
Satan! 
Hur går det förresten för Torbjörn?  
  
 
 
>----29.171.72  7.0;  ; . 1.1.4322; . 2.0.50727) | 9022917172no20.tbcn.      
 
 
20090524 | 22:54:47 | göran l | 5 km lätt joggning i fredags sen gick Ljusterörundan 
avstapeln i lördags svagt ihållande regn och västlig vind gjorde att vi höll oss på ön som 
tur var för Råffe fick jävligt ont i knät efter 5 mil å fick vingla hem Anders å jag körde 
ett par mil till nästan  8mil. Anders mamma dog  förra veckan begravning under 
VR.Brorsan Janne kommer inte över sina  hjärtarytmier kan inte ställa upp Toivo har 
nästan opererat axeln skaran glesnar men många stenhårda gubbs finns kvar  
  
 
 
>----29.171.72  8.0;  6.0; /4.0; SLCC1; . 2.0.50727;  PC 5.0; MDDC; . 3.0.30618; . 
3.5.30729) | 9022917172no20.tbcn.      
 
 
20090525 | 22:10:07 | Lasse L | Det var många trista besked på en gång, även om 
något av detta var väntat nu. Råffes knä var det inte, och hur allvarligt är det undrar 
man? Cykling ska ju i princip vara bra för knäna, men jag hade också ett tag jäkligt ont i 
ett knä även under cykling innan jag fick den helbrägdagörande sjukgymnastiken.  
Stenhård gubb känner jag mig ändå inte som. Särskilt inte nu med nån sorts bihåleskit 
som gett fem dagars träningsuppehåll. Får se om man kan våga sig på en försiktig 
promenadcykling i morron. 
 
Roligare att berätta är att båten är i sjön och att det blev premiär med nya seglen idag. 
Drog fint som fan.  
  
 
 
>----.25.161  7.0;  ; . 1.1.4322; . 2.0.50727) | 9022725161no68.tbcn.      
 
 
20090526 | 14:09:31 | råffe | Visserligen går jag bildligt på knäna just nu, men har 
fortfarande ett visst hopp om VR. Vete fan om de e menisken, Anders E misstänkte det 
förstod jag, utan närmare undersökning. Lite ont göre, lite stelt äre. Saken är den att jag 
körde omkull, det är jag ju van vid, så det är inget att tjata om, men det hände sig inte 
bättre än att jag fick hela biankin över mig och sannolikt vred ja till knäet därav, nej inte 



av, lyckades köra 8 km hem efter vurpan, tyckte att det kändes lite lustigt om uttrycket 
tillåts, i knäet. Sen var jag såpass okej att jag tog ljuterörundan me grabbarna. Efter ca 5 
mil började de göra ont. Nu är det lite bättre. Värsta va att när ja vurpa så var det första 
dan som jag kände mig i hygglig form och med viss styrka. Om jag kan köra igen inom 
några dar så är det ingen fara för färde.  
 
 
 
>----.47.131 ; svSE; rv:1.8.1.9) /20071025 /2.0.0.9 | outside.formapg.se      
 
 
20090527 | 22:00:37 | göran l | Nya vackra bilder i ingressen nu vill vi gärna få en 
rapport från Torbjörns äventyr.  
  
 
 
>----29.171.72  7.0;  ; . 1.1.4322; . 2.0.50727) | 9022917172no20.tbcn.      
 
 
20090527 | 22:03:58 | Torbjörn | Är alltså jag som är Vänercyklisten. Roligt men oxå 
jobbigt etapp lopp. Totalt 56.6 mil, etapp ett knappt 23, två drygt 21, tre drygt 13. Den 
1:a etappen var det längsta jag kört i extremt skitväder, annars var vädret bra. Körde i en 
grupp som skulle hålla ett rullsnitt på 2932km/tim. Etapp ett drygt 29km/tim men med 
totaltid 8:50 efter fyra punkor en tappad väska och en kroknad åkare i backarna runt 
Liljedal, etapp två 31.5km/tim sluttid 7:29 en punka, etapp tre 4:30 en våldsam vurpa 
med cykelrep och vård av cyklist (som fortsatte). Totaltid för grupp 20 20:49. Är nöjd 
med gruppen och min insats i den. Bodde och blev behandlad som en kung hos Lasse 
och Rene´. Gympasal i Mariestad var en sömnlös historia. Prova på detta lopp grabbar, 
för min del räcker det med en gång, fast det lär jag visst ha sagt om rundan längs den 
näst största sjön vill jag minnas. Uppe i 265 mil, ska köra halv Vättern och med största 
sannolikhet oxtrampen över Kinnekulle dagen innan. Och börjar bli rejält skakis inför 
det norska stolleprovet.  
  
 
 
>----.248.232  10.5; svSE; rv:1.9.0.10) /2009042315 /3.0.10 | host90237248
232.mobileonline.      
 
 
20090528 | 23:09:06 | Lasse L | Dags att önska god tur till våra tappra tandläkare som 
snart styr kosan till Stockholm. Lycka till! Båda två, eller alla tre. Alltså kommer du 
också att kuta Staffan, eller blire bara Göran å Göran?  
  
 
 
>----.25.161  7.0;  ; . 1.1.4322; . 2.0.50727) | 9022725161no68.tbcn.      
 
 
20090529 | 18:25:55 | staffan | Har jag lurat med Skogsvargen på detta måste jag ju 
åtminstone starta.  



  
 
 
>----9.101.142  8.0;  6.0; /4.0; GTB5; SLCC1; . 2.0.50727;  PC 5.0; . 3.5.30729; . 
3.0.30618) | 7869101142no173.tbcn.      
 
 
20090530 | 20:03:51 | Lasse L | Grattis skogsvargar och alla andra som nu genomfört 
Stockholmsmaran. Särskilt våra tre tandläkare: 
Staffan (startnr 17006, sluttid 4.13.52) 
Göran J (startnr 8572, sluttid 5.16.23) 
Göran L (startnr 11716, sluttid 5.33.34) 
 
De e bara å buga sig så djupt att cykelhjälmen slår i golvet, och lite till om det hade 
varit möjligt för fenomenet från Karlskoga. 
 
Finns mycket data på SMsajten om dessa gossars kmtider på olika delsträckor m.m. 
 
Hoppas det nu inte uppstått för mycket skavanker i organismerna, i alla fall inte i de 
delar som brukas för cykling. 
 
 
En annan har varit på 122 km cykltur idag, varav 10 km i lösgrus på vägarbetssträcka, 
huh!, men annars var det skönt och fint.  
  
 
 
>----.25.161  7.0;  ; . 1.1.4322; . 2.0.50727) | 9022725161no68.tbcn.      
 
 
20090531 | 11:19:10 | Lasse H | Instämmande grattis avseende marathonlöparna. Djupt 
imponerande. Även undertecknad var ute 4:50 igår. Vandrade 16 km:n med hustrun. 
Pauser och lunchrast inräknat. "Effektiv" kmtid ca. 14 min. Såg två kopparormar och 
en granne från Former Republic of Yugoslavia på mountainbike mitt ute i skogen.  
  
 
 
>----5.159.165  7.0;  ; . 1.1.4322) | 21365159165no133.tbcn.      
 
 
20090531 | 21:43:11 | göran l | Tackar för uppmärksamheten.Kan rekommenderas får 
stryka en gammal lögn som lurat mig själv länge klarar inte att springa långt på asfalt
vilket visat sig vara lögn och förbannad dikt. Enda blessyren en liten båsa på hö stortå 
och stela ben.Övertecknad hade stora krampproblem sista milen (drygt) kunde bara 
springa mellen 25200 m mellan varje begynnande krampstopp gick sedan 12 steg 
tvingade sedan igång kroppen igen.Hustrun sprang maran på 4tim 55 min 2001 min 
respekt för käringen har ökat.  
  
 
 



>----29.171.72  8.0;  6.0; /4.0; GTB6; SLCC1; . 2.0.50727;  PC 5.0; MDDC; . 
3.0.30618; . 3.5.30729) | 9022917172no20.tbcn.      
 
 
20090601 9:11:20 | råffe | Har förvisso telefonledes framburit nödiga hyllningar men 
vil så här mer officiellt göra hovnigningen för de tre på bettet (jävligt roligt me tanke på 
deras profession). Då ska man veta att just detta att göra en nigning inte är alldeles 
bekvämt om man har ett stelt knä men man får ju hjälp att komma upp i bästa fall. Jag 
har nu skjutit beslutet om VR framför mig så länge att det börjar kännas löjligt, säger nu 
att onsdan blir helt avgörande. Ska testa å köra t/r jobbet i morron men är skraj, inte 
minst efter att ha sett en kuslig cykelvurpa (eller rättare sagt följderna av den) i fredas. 
Me livet som inssts ger jag mig sålunda iväg. Så som vi alla ständigt gör. Frid över 
asfalt och grusvägar.  
 
 
 
>----.47.131 ; svSE; rv:1.8.1.9) /20071025 /2.0.0.9 | outside.formapg.se      
 
 
20090602 9:11:48 | råffe | Ere nån som vet om man kan avyttra en startplats till VR, 
frågan blir alltmer aktuell för var stund som förflyter. Vaknade idag igen (det var ju den 
positiva delen) med ett stelt högerknä så som så många mornar den senaste tiden. Hade 
tänkt testa t/r jobbet på knarren men tog bilen.  Få se i morron igen, har tid för service 
(ja av biankin, inte gubben) på torsda... 
Handduken är nära, trist att säga.  
 
 
 
>----.47.131 ; svSE; rv:1.8.1.9) /20071025 /2.0.0.9 | outside.formapg.se      
 
 
20090603 0:22:05 | Lasse L | Råffe, jag tycker de tre sista meningarna i ditt förra 
inlägg var så vackra. Blev nästan lite rörd. "Frid över grusvägar." Jo det kan man önska 
sig, cykeln skakade så jag knappt kunde se klart. 
Men vackert skrivet var det. 
 
Ditt senaste inlägg var ju inte lika skön läsning. Håller tummarna för att knät inser 
allvaret och schysstar till sig per omgående. 
 
Om det roar någon kan jag berätta att jag under cykling till Mellerud i söndags på 
vägarbetssträcka (nej inget grus den gången guskelov) dundrade in i en sådandär 
rektangulär stående rödgul varningsmarkering. Man ser ju inte opp/framåt hela tiden när 
man biter ihop och trampar på. Det snärtade till rejält i höger hand och fot, men den vek 
sig snällt undan och jag inte mer än vinglade till lite. Men visst är det en farlig sport, 
som sagts.  
  
 
 
>----.25.161  7.0;  ; . 1.1.4322; . 2.0.50727) | 9022725161no68.tbcn.      
 



 
20090603 | 22:26:39 | göran l | Blåsig men solig morgon steg på cykeln den här 
gången trampade 4mil i skiftande vindförhållanden njöt av motvinden och medvinden 
lusig snittfart ja sånt händer även högst upp mellan fötterna lukten får andra 
bedöma.Väntar oroligt på Råffes beslut eftersom den gubben senaste åren har anpassat 
sin speed till min vi har ju ofta blivit resten av alla planer på större klunga. 
En liten resume:  
Deltagare VR: 
Hårde Lasse L 
Fenomenet Staffan Löthgren 
Den magre Göran J. 
Den unge Erik. 
Den tappre Råffe 
Den som ger övervikten ett ansikte Göran l 
När man startar som vi planerat slipper man lyse på cykeln då? 
När fan går det norska stolleprovet  
  
 
 
>----29.171.72  8.0;  6.0; /4.0; SLCC1; . 2.0.50727;  PC 5.0; MDDC; . 3.0.30618; . 
3.5.30729) | 9022917172no20.tbcn.      
 
 
20090604 8:44:42 | råffe | I ett sista desperat försök att tala tillmakterna lämnade jag in 
cykeln för VRservice nu på morronen. Mitt numera närmast berömda högerknä (jag 
kanske inte har nämnt positionen tidigare men gör det nu för att ge knät om inte ett 
ansikte så åtminstone en profil) blir dagför dag lite bättre, mindre stelt,mindre svullet 
(de sakerna kanske hänger ihop?) och smärtan avtar. Men. I vissa lgen gör det ont, om 
jag bara råkar slå i en litenjävla upphöjning i trottoaren så smärtar det i bemälda 
högerknä. Ska testa att cykla något i helgen, om det leder till helvete så är det kört för i 
år. Men.  
 
 
 
>----.47.131 ; svSE; rv:1.8.1.9) /20071025 /2.0.0.9 | outside.formapg.se      
 
 
20090604 | 23:42:23 | Lasse L | Slippa lyse, nä. Vi startar 6 minuter för tidigt. VR
sajten: "Belysningskontrollen upphör tidigast 02:50".  
  
 
 
>----.25.161  7.0;  ; . 1.1.4322; . 2.0.50727) | 9022725161no68.tbcn.      
 
 
20090606 9:37:02 | Torbjörn | För min del startar det norska stolleprovet 090620 
klockan 09:05. Ambitionen är att det ska vara avslutat 24 timmar senare. Hoppade över 
oxtrampen idag men kör 1/2 Vättern som planerat i morgon, då rullar jag över 
trehundramilagränsen. Känner mig sliten och lite less på cykel men sisådär en 1525 mil 
ytterligare planerar jag. Lycka till på rundan pojkar.  



  
 
 
>----.142.69  10.5; svSE; rv:1.9.0.10) /2009042315 /3.0.10 | host90237142
69.mobileonline.      
 
 
20090606 | 18:59:03 | staffan | Lyset skiter jag i. Får väl starta i senare grupp om något 
skulle krångla. 
Kom precis hem efter 4 mil och hittills totalt 131. Förm en fyramilare imorgon men sen 
får det vara nog. (Läs cykling) 
Hoppas det ordnar sig med knät Råffe. Och lycka till Torbjörn  
  
 
 
>----9.101.142  8.0;  6.0; /4.0; GTB5; SLCC1; . 2.0.50727;  PC 5.0; . 3.5.30729; . 
3.0.30618) | 7869101142no173.tbcn.      
 
 
20090607 | 22:04:33 | göran l | Tillsammans med arbetskamrater har jag varit 3 dgr i 
Sthlm konferans på mässan i Älvsjö och konsert med Bruce Springsteen på stadion som 
jag med glädje återsåg efter förra veckans bravad.Cyklade 10 mil idag ger s:a 68 mil 
som väl stort blir årets skörd före VR.Vill gärna vara i Motala 17,00 för att käka en 
stadig middag å hinna med att sova några timmar när man vaknar för låtsasmorgon 
12,30 01,00 hur fan ska man få kaffe å kunna skita innan loppet? Får plats med 2 
cyklar i min bil men det finns åtminstone  3 man påväg mot start  tänker inleda 
emailkkommunikation om detta. 
Torbjörn ska man inte vara bakis 20/6? Desto större anledning att önska god tur hoppas 
du ligger under gränsen för styrstångsfylla vid start säker på att du kommer fram.  
  
 
 
>----29.171.72  7.0;  ; . 1.1.4322; . 2.0.50727) | 9022917172no20.tbcn.      
 
 
20090608 9:07:31 | råffe | Sätter nu extra press på knät med följande ord: Jag ställer 
mig på startlinjen i Motala tidigt på lörda morron. I fredags testade jag med en långsam 
kortis, bara 15 km. Det kändes helt OK, i går 51,5 km i knappt 25tempo. Kändes rätt 
bra. Och så till jobbet nu på morronen, riktigt skapligt. Stel är jag förstås men smärtan 
är nästan helt borta. 
Jag tar me lyse. 
Tänker vara i Motala senast 18 freda. Helst lite förr. Det ska ju hämtas nummerlapp, 
käkas, kräkas, skitas, carbolodas, sovas. Kaffe kan man ju fixa om man har termos å 
hämtar i restaurangen just före insomnandet. Det var väl inte så jävla svårt Göran! 
Å så lycka till te Torbjörn. 
300 mil, man blir less av å läsa... 
Själv är jag just nu på 78 mil, kan bli kanske 8 till, de e för lite, men kanske tillräckligt. 
13 timmar är nu mitt mål.  
 
 



 
>----.47.131 ; svSE; rv:1.8.1.9) /20071025 /2.0.0.9 | outside.formapg.se      
 
 
20090608 | 11:43:20 | Lasse L | Heja knäet! Ska bli kul att ses i Motala! 
 
Lämnar in hojen på service ikväll, sedan bör det bli en lätt runda tisdag kväll eller 
onsdag som sista träningspass. Kan alltså komma att addera 34 mil till de 132 jag nu 
kommit upp i vilket är hyfsat. Men formutvecklingen är lite oroande, ingen ökande 
trend vad gäller medelhastighet, utan en aningens minskande. Nådde jag mitt max redan 
i fjol? 
 
Väderrapporten för Motala lördag natt  e.m. är just nu ingen rolig läsning (typ kraftigt 
regn och 9 m/sek), men det ska väl hinna ändra sig.  
  
 
 
>----.25.161  7.0;  ; . 1.1.4322; . 2.0.50727) | 9022725161no68.tbcn.      
 
 
20090609 8:03:12 | staffan | Kul Råffe. Vare tanken på biffen som fixade knät? 
Vad beträffar lyse ser det ju ut att behövas hela vägen. 
Räknar med att vara i Motala vid fyrasnåret på fredag. På lördag är det svårare att veta.  
  
 
 
>----0.7.230  8.0;  ; /4.0; . 2.0.50727) | .      
 
 
20090609 9:47:10 | råffe | Vill här och nu tacka för all omtanke och medkänsla som 
kommit mitt stackars knä till del. Mer uppmuntran tas tacksamt emot ety knät ännu 
ömmar lite och är stelt fr a på mornarna. Biffen lockar, jag lovar att käka oavsett om 
knät givit upp under färden eller ej. Men var det inte knepigt med restauranger, det finns 
ju ett bra ställe som alltid är fullsatt, det  ligger neråt kyrkan om jag minns rätt. Ska vi 
boka bord redan på fredan (jag lyckas alltid få till ett rim, det är det jag är bäst på bättre 
än å knarra).  
 
 
 
>----.47.131 ; svSE; rv:1.8.1.9) /20071025 /2.0.0.9 | outside.formapg.se      
 
 
20090609 9:52:49 | råffe | Hittade restaurang BellaNotte som är lite lyxig, passar oss. 
Där finns på allakarten följande bl.a: 
 
OxfilÃ© med lasagne på rostad palsternacka, rödlök, champinjoner, tryffel och 
madeirasky  295 kr. 
 
Man kan säkert få ett fat pommes jämte. 
Kanske även bärnäs även om det inte passar sig. 



Synpunkter?  
 
 
 
>----.47.131 ; svSE; rv:1.8.1.9) /20071025 /2.0.0.9 | outside.formapg.se      
 
 
20090609 | 10:56:57 | staffan | Bella Notte låter perfekt. Allakarten med. Bara man 
slipper lasagnen. Kanske skulle beställa bord (inomhus?) redan nu om det går och om vi 
vet hur många vi blir.  
  
 
 
>----0.7.230  8.0;  ; /4.0; . 2.0.50727) | .      
 
 
20090609 | 11:07:03 | råffe | Jag gissar att vi bara är fem biffätare: Staffan den hårde, 
GöranJ (mager man som kan äta mycke), Lasse (som kan käka mycke mer), Göran 
lagom runde, och övertecknad. 
UngeErik ska troligen fraktas tillbaka till Linköping strax efter målgång av broder, får 
nog mat där. 
Vi beställer bord för fem och extra av allt, kanske bira eller röskjut. 
Invändningar? 
Jag försöker komma till motala kl 16 ca, nerverna börjar krypa utanpå skinnet, man 
behöver nog skrota omkring ett tag för att få god kvällssömn.  
 
 
 
>----.47.131 ; svSE; rv:1.8.1.9) /20071025 /2.0.0.9 | outside.formapg.se      
 
 
20090609 | 15:57:07 | råffe | ja har prellbokat Bellanotte via mail hoppas få svar, skrev 
att vi var fem hungriga, kanske kan det ta skruven. Klockan 19 e de för sent eller för 
tidigt eller för jävligt bra?  
 
 
 
>----.47.131 ; svSE; rv:1.8.1.9) /20071025 /2.0.0.9 | outside.formapg.se      
 
 
20090609 | 15:59:47 | staffan | Förjävligt bra. Du är en klippa  
  
 
 
>----0.7.230  8.0;  ; /4.0; . 2.0.50727) | .      
 
 
20090609 | 16:45:06 | Lasse L | Tackar för och ansluter till middagsplanen. Fast 
lasagne? Men det blir nog bra i alla fall med "extra av allt". Tar vi oss runt i lågtrycket 



lär vi va rejält hungriga. 19tiden borde väl vara bra. Inte tidigare, finns risk att rundan 
kan gå rejält långsamt och man ska ju hinna duscha och vila en stund. 
 
Göran J har vart till doktorn och fått penicilin, startar inte. Men vi kan ju dela på hans 
portion. 
 
Har idag köpt: Tunn cykelregnjacka, bakstänkskärm, vattentäta skoöverdrag och en sån 
där tunn tubmössa som man kan ha under hjälmen. Kommer att ta med min 
vintercyklingsdräkt och troligen åka i den samt regnjackan. 
 
Ska köpa impregneringssprej och spraya alla persedlarna för säkerhets skull.  
  
 
 
>----.25.161  7.0;  ; . 1.1.4322; . 2.0.50727) | 9022725161no68.tbcn.      
 
 
20090609 | 21:00:43 | göran l | Ansluter mig till Råffes beundrare prellbokat 
kalasmaten! Lysande!För att ta sig i mål är detta väl så viktgt som cykelmilen innan. 
Hämtade trimmad cykel hos Bertil ikväll om vädret tillåter blir det en liten uppmjukning 
imorgonbitti.Vi kommer säkert att ha lite tur med vädret... tror  det blir en lucka i 
molnen vid start kanske en skur som kyler ned oss på förmiddan då det börjat bli lite 
varmt i startkläderna.Hoppas kunna stuva Lasse L ibilen så att vikommer fram i tid att 
njuta av startförberedelser.  
  
 
 
>----29.171.72  7.0;  ; . 1.1.4322; . 2.0.50727) | 9022917172no20.tbcn.      
 
 
20090609 | 21:42:06 | Lasse L | Göran kan ha rätt i att väderprognosen är aningen 
bättre nu: Bara lite regn på natten, men sedan ihållande dessvärre. Inte så mycket vind 
som tidigare sagts. 
 
Men nu ska ni få höra: Hämtade cykeln efter service idag och servicegubben  berättade 
då att han märkt missljud i framhjulet, vilket visade sig bero på ett pajat lager. Och det 
har man cyklat omkring med i flera veckor antagligen. För på kvällens runda över 31 
km fick jag med betydande marginal den högsta snitthastigheten på hela säsongen 
(troligen ever, måste kolla i tabellerna). Så kanske jag rent av är i bra form.  
  
 
 
>----.25.161  7.0;  ; . 1.1.4322; . 2.0.50727) | 9022725161no68.tbcn.      
 
 
20090610 9:01:01 | råffe | Tyvärr inget missljud att rapportera, förutom en antydan till 
gnissel från knät. 
Oroande är vädret, hur fan ska man klä sig och klä av sig? 
Glädjande är bellanotten som gett klartecken till kl 19. Lasagnen kanske man kan 
slippa, jag tror att det är nån liten kaka som kallas lasagne i brist på annat tillbörligt 



namn, bara vi får annat extra. Husets vin är ett sangiovese för 240 spänn puteljen, det 
rinner lätt har jag för mig. 
Trist med den magre, penisillin är inte alls lika kul som brickanylen. 
Ska börja karboloda i afton...  
 
 
 
>----.47.131 ; svSE; rv:1.8.1.9) /20071025 /2.0.0.9 | outside.formapg.se      
 
 
20090610 | 16:14:38 | Lasse L | Grattis Torbjörn till fin tid på Halvättern, du kommer 
att ta dig till Oslo i ett huj! 
Haru drevat om jonnen nu?  
  
 
 
>----.25.161  7.0;  ; . 1.1.4322; . 2.0.50727) | 9022725161no68.tbcn.      
 
 
20090610 | 20:43:07 | göran l | körde 35 km idag passerade alltså 70 mil tog det lugnt 
men fick också årets bästa snittid? Kändes faktiskt jävligt bra men också oroad över 
klädsel fr.a om fötterna i skorna på pedalerna.Torbjörn va hade du för tid på halvvettern 
för hastighet och hur kom ni över sjön?  
  
 
 
>----29.171.72  7.0;  ; . 1.1.4322; . 2.0.50727) | 9022917172no20.tbcn.      
 
 
20090611 | 18:38:38 | Torbjörn | Vrryttare från västra Götaland är välkomna in på en 
kopp kaffe vid passage Kristinehamn om söndag då kan vi prata hel och halvrundor etc.  
  
 
 
>----.179.111  10.5; svSE; rv:1.9.0.10) /2009042315 /3.0.10 | host90237179
111.mobileonline.      
 
 
20090611 | 18:49:12 | Janne L | Lycka till med loppet grabbar! Ni får förhoppningsvis 
medvind till Jönköping om man får tro den förträffliga vädersidan  
http://www.yr.no/sted/Sverige/%C3%96sterg%C3%B6tland/Motala_Kommun/  
  
 
 
>----237.192.7 | /5.0 (;  6.0; svSE; rv:1.9.0.10) /2009042316 /3.0.10 (. 3.5.30729) | 81
2371927no16.tbcn.      
 
 
20090611 | 20:27:26 | Lasse H | Lycka till runt Vättern!! Själv nöjer jag mej med 
trädgårdsarbete och en vandringstur Ånnaboda Suttarboda t.o.r  



  
 
 
>----5.159.165  7.0;  ; . 1.1.4322) | 21365159165no133.tbcn.      
 
 
20090612 | 10:20:02 | Lasse L | Tack för alla lyckönskningar samt inbjudan till kaffe i 
Krhmn! 
 
Nä nu ere dags å packa trunken. Mycke kläder blire.  
  
 
 
>----.25.161  7.0;  ; . 1.1.4322; . 2.0.50727) | 9022725161no68.tbcn.      
 
 
20090613 | 21:17:09 | Lasse H | Jolly well done boys! Om jag räknat rätt gick Staffan 
en bra bit under 10 timmar vilket ju är extra lysande. Görel hälsar och vill också ha 
framfört att hon tycker ni är duktiga.  
  
 
 
>----5.159.165  7.0;  ; . 1.1.4322) | 21365159165no133.tbcn.      
 
 
20090614 | 22:52:32 | göran l | Man kan söka lyckan i många former just nu befinner 
jag mig i den senaste.  
  
 
 
>----29.171.72  8.0;  6.0; /4.0; SLCC1; . 2.0.50727;  PC 5.0; MDDC; . 3.0.30618; . 
3.5.30729) | 9022917172no20.tbcn.      
 
 
20090615 | 22:32:06 | göran l | Har anmält mig till LL och för säkerhets skull VL går 
ju att flytta VL till ÖS. Lite sliten märkte jag på hempromenaden från arbetet men 
annars böjlig och fin.  
  
 
 
>----29.171.72  8.0;  6.0; /4.0; SLCC1; . 2.0.50727;  PC 5.0; MDDC; . 3.0.30618; . 
3.5.30729) | 9022917172no20.tbcn.      
 
 
20090616 | 10:42:36 | Lasse L | Undrar om jag var snabbast att cykla runt Vättern 
baklänges 2009? (nåja, med cykelbyxorna bak och framvända i alla fall). 
 
Denna trevliga erfarenhet får mig som Göran att genast hoppa på nästa evenemang, har 
nu alltså anmält mig till LL. 



Men VL blir det inte 2010, utan ÖS. Hoppet om att någon gång göra en snygg tid på 
sträckan lever, och då är det ÖS som bäddar bäst för det.  
  
 
 
>----.25.161  7.0;  ; . 1.1.4322; . 2.0.50727) | 9022725161no68.tbcn.      
 
 
20090616 | 17:05:19 | staffan | Lasse, du måste ha något gemensamt med Stenröven 
Molotov, om du inte märkte det förrän du skulle pissa efter en himla massa mil.  
  
 
 
>----0.7.230  8.0;  ; /4.0; . 2.0.50727) | .      
 
 
20090616 | 20:52:52 | Lasse H | Tja om det inte märks att byxorna sitter bak och fram 
så kanske det kan kvitta lika? Har anmält mej till Göteborgsvarvet 2010 som ett 
asfalttest för ev. SM 2011. Ännu inte anmäld LL. Har dragits med lite olika krämpor 
och rent ut sagt tränat ganska klent hittils. Få se hur det urartar sig.  
  
 
 
>----5.159.165  7.0;  ; . 1.1.4322) | 21365159165no133.tbcn.      
 
 
20090618 | 10:19:14 | Lasse L | Lycka till nu Torbjörn på Den Långa Färden i 
västerled! 
 
Väderrapporten ser ju rätt hyfsad ut nu, bara obetydligt med regn, och medvind. Ser på 
(den usla) SPsajten att sista biten går öster om Mjösa numera, och då får du nog inte så 
backigt in mot Oslo.  
  
 
 
>----.25.161  7.0;  ; . 1.1.4322; . 2.0.50727) | 9022725161no68.tbcn.      
 
 
20090618 | 12:02:10 | råffe | Ja, lyckatillet till Torbjörn den galne vill jag ansluta mig 
till. Och vill tacka för VR så här i efterhand, det tar ju tid att samla ihop nervtrådar och 
benrester och tankestyrka. Mitt knä undrar förstås alla ängsligt över hur det känns. Lite 
stelt, lite ömt men gåbart, dock ej springbart, då gör det jäla ont. Är nog nåt fel 
nånstans. Tackar som ängslas. 
Nu är det missommar, glädjen ska stå i taket, regnet kuvar ingen VRcyklist. Motto: 
Man tål inte mer än man dricker.  
 
 
 
>----.47.131 ; svSE; rv:1.8.1.9) /20071025 /2.0.0.9 | outside.formapg.se      
 



 
20090618 | 13:28:03 | göran l | God tur Torbjörn jag ska tänka på eran framfart när jag 
efter att ha följt Råffes kloka råd inför midsommarfirandet vaknar på startdagen  
  
 
 
>----29.171.72  8.0;  6.0; /4.0; SLCC1; . 2.0.50727;  PC 5.0; MDDC; . 3.0.30618; . 
3.5.30729) | 9022917172no20.tbcn.      
 
 
20090618 | 19:04:22 | staffan | Ja lycka till Torbjörn. Med 300 mil i baken klarar du 
säkert biffen med brallorna både bakåframåutåin!  
  
 
 
>----9.101.142  8.0;  6.0; /4.0; GTB5; SLCC1; . 2.0.50727;  PC 5.0; . 3.5.30729; . 
3.0.30618) | 7869101142no173.tbcn.      
 
 
20090621 | 21:08:06 | göran l | Torbjörn! växlar fokus kan nu gratulera till en 
imponerande cykeltur Sussi niger Göran bockar med pannan i golvet i Oslos riktning  
  
 
 
>----29.171.72  7.0;  ; . 1.1.4322; . 2.0.50727) | 9022917172no20.tbcn.      
 
 
20090623 | 18:39:37 | Lasse L | Fast man pinglat vill man ju också i detta forum gratta 
Torbjörn till StyrkeprÃ¸ven!  
Idag cyklade jag precis en tiondel så långt och det blev ju ett hyfsat träningspass bara 
det trots avsaknad av fjällbranter, regn och nattkyla. 
 
Riktigt härligt att trampa på i sommarvärmen, kommer fortsätta med det som omväxling 
till kutandet som jag så smått åter börjat med. 
 
På lördag hämtar vi Mowitz, valpen.  
  
 
 
>----.25.161  7.0;  ; . 1.1.4322; . 2.0.50727) | 9022725161no68.tbcn.      
 
 
20090625 | 13:43:12 | Torbjörn | Tack för alla välgångsönskningar och grattis 
samtal/sms. Nu är jag hemma efter min cykeltur och ett riktigt midsommarfirande på 
norrmännens St:Hans aften. Nej SP var ingen omöjlighet med goda förberedelser, 
respekt och stor ödmjukhet gick det vägen. Har aldrig varit så nervös i ett dylikt 
sammanhang. Men har heller aldrig varit med om ett trevligare dito, trots att de första 
tio milen gick i ett kallt och intensivt regn. Körde för att komma i mål, tog långa 
matstopp,här finns tid att spara nästa gång utan att riskera "vägg gång". För en nästa 
gång blir det, inte nästa år (dyrt med norge för den som kommer med svenska kronor, 



men skyll inte på mig jag röstade ja, euro alltså) men väl om två. Så nästa år åker jag 
VR. Sammanfattningsvis SP är enligt mig jobbig,trevlig och vacker.  
  
 
 
>----.174.44  10.5; svSE; rv:1.9.0.11) /2009060214 /3.0.11 | host90237174
44.mobileonline.      
 
 
20090627 | 16:15:39 | Göranl | Har aldrig tatt fram cykeln på nytt efter VR förr om 
åren men körde 52 km i morse kände mig urstark kommer som föreslagits att kombinera 
löpningen med cykeln fortsättningsvis. Har patientfritt 6 veckor framöver ser fram mot 
detta  
  
 
 
>----29.171.72  8.0;  6.0; /4.0; SLCC1; . 2.0.50727;  PC 5.0; MDDC; . 3.0.30618; . 
3.5.30729) | 9022917172no20.tbcn.      
 
 
20090630 | 15:43:21 | råffe | Mowitz är helt OK, klart mycke sötare än di där 
stafettvasegossarne å även snöguben dessförinnan.  
Paddling är det enda som duger just nu, jag kanske har nämnt ett sviktande knä tidigare 
i dessa spalter, det är bättre och kanske snart bra, det vore bra. Vill springa, kanske 
måste jag göra som LasseGöran, cykla åsså. Ser redan fram emot VR10 märkligt nog. 
LL är en hägring.  
 
 
 
>----.47.131 ; svSE; rv:1.8.1.9) /20071025 /2.0.0.9 | outside.formapg.se      
 
 
20090630 | 23:22:44 | göranl | Blöter inte ner mig i onödan men misstänker att planer 
smids  här o där ere VS deltagare på gång jag tänker inte bada Staffan kanske o Råffe? 
misstänker att den senare funderar på att doppa sig.Tidigt i morse före den värsta 
värmen cyklade jag 4 mil s:A 111 mil har funderat ut enn ny runda tilll 
Fiskebäckkilstrakten som jag ska reka med bil som har gett ny inspiration inför VR 
2010 kan då bättre välja repa efter vind  
  
 
 
>----29.171.72  8.0;  6.0; /4.0; SLCC1; . 2.0.50727;  PC 5.0; MDDC; . 3.0.30618; . 
3.5.30729) | 9022917172no20.tbcn.      
 
 
20090701 | 11:45:47 | Lasse H | Tillbaks från vandring i antik kontext. Imponerande 
naturligtvis med en 13 mil lång och 23 m bred och 34 m hög mur med tillhörande 
vallgravar i stort byggd under en period av 1020 år och i bruk ca 300 år. Det mesta 
numera naturligtvis omfördelat till byggnadsverk i trakten. Dock knappast i arbetstid att 
räkna jämförbart med de myraider av stenmurar som parterar England till ett lapptäcke 



och vars korsande medelst stättor (stiles) och grindar av varierande funktionalitet 
påtagligt sätter ner marschhastigheten. Bedövande vacker och ställvis dramatisk natur 
och får efter får efter får. Görel överansträngde vänster knä på den överlånga andra 
etappen(29 km på 10 timmar), bet ihop väl men fick till slut ge upp och ta bussen på den 
sista etappen och slapp då å andra sidan den 5 km långa soldallrande asfaltspikrakan 
mellan Dykesfield och Drumburgh i marsklandskapet utefter Solway Firth. Gott öl på 
pubar och Inns där också den engelska husmanskosten var helt OK. Summa summarum 
en kanonschysst inledning på semestern.  
  
 
 
>----5.159.165  7.0;  ; . 1.1.4322) | 21365159165no133.tbcn.      
 
 
20090701 | 18:48:39 | Lasse L | Tack för den fina skildringen av den antika 
vandringen, verkar ha blivit precis lika lyckat som man kunde tro att det skulle bli. Knä 
frånräknat. 
 
Apropå knä: Råffe som paddlar (?) kanske satsar på DKM+. I så fall har han login fixad 
hemma hos Mowitz & co.  
F.ö. vill man ju gärna liksom Göran L hetsa honom, Råffe alltså, till att doppa sig i 
Vansbro. 
Men då är det bluesfest och även om det mesta festandet är slut då på söndan så blir jag 
hemma  bluesmilen vill man ju inte missa. I år kanske vi kan utöka deltagandet med en 
50  100 %? Eller vad säger Göran L och Torbjörn? Lasse H som tillhör veteranerna 
ställer säkert upp i år igen. Kanske får vi också med Göran J, då blir det ju ett riktigt 
storlopp. 
 
Ere fler som vill titta hit under bluesen så är det bara att göra så. Vi har massor med 
madrasser att lägga ut på golven, men räkna med att bli valpnafsad!  
  
 
 
>----.25.161  7.0;  ; . 1.1.4322; . 2.0.50727) | 9022725161no68.tbcn.      
 
 
20090702 | 10:01:12 | råffe | Ev tävlingssäsong påbörjas tidigast med LL, detta 
meddelas pga det massiva (ja 2 inlägg räknas som folkstorm) lobbandet för att jag ska 
blöta ner mig. Kommer alls inte på fråga. VS endast och allenast OM jag klarar LL som 
då får bli början på en SK, VS kun de då vara lämplig slutpunkt men då snackar vi 
sommar10 först vill jag klara av årets sommar. Paddling är kul men DKM känns lite 
omständligt, kanske 10.  
Bluesmilen klart roligare, de e väl cykel. På tal om knä så kan jag om någon känna 
starkt med LasseH:s Görel, låter ändå som en skaplig semester, hadrianus vall verkar stå 
sig.  
Mitt knä då? Tar emot när jag simmar, bra när jag går, ont när jag springer, cykling 
okänt, bilkörning utsökt! 
Paddling perfekt. 
Bluesfesten är 912 juli läser jag i en tidning nära mig, inte idealiskt.  
 



 
 
>----.47.131 ; svSE; rv:1.8.1.9) /20071025 /2.0.0.9 | outside.formapg.se      
 
 
20090713 | 14:32:44 | Lasse L | Grattis till vår ihärdige Vansbrosimmare  Staffan som 
gick under timmen i år! 
 
Här i Åmål kunde man nära nog efter  kanske 140 mm regn under blueshelgen ha 
simmat på gatorna. Lasse H och jag föredrog ändå löpardojorna och genomförde på 
söndagen  då solen faktiskt tittade fram ett tag  Bluesmilen, i år utökad till 11 km.  
  
 
 
>----.25.161  7.0;  ) | 9022725161no68.tbcn.      
 
 
20090713 | 19:02:43 | Göran l | Bluesmilen starkt gjort! Men hur var det med antal 
deltagare blev ni etta och tvåa? 
Kompletterande upplysningar om VS : eftersom som Staffan har en blygsam attityd kan 
jag skvallra om att han i sista stund ställde upp i tävlingsklassen då han upptäckt att det 
bara fanns en deltagare till i 65+ jag vet inte om han vann men fick starta i första 
startgrupp.  
  
 
 
>----29.172.18  8.0;  6.0; /4.0; SLCC1; . 2.0.50727;  PC 5.0; MDDC; . 3.0.30618; . 
3.5.30729) | 9022917218no20.tbcn.      
 
 
20090715 | 10:20:50 | Lasse H | Faller in med ett grattis till Staffan! VS var väl också 
anfäktat av det myckna regnadet? Några priser (förutom en god frukost) blev det inte i 
Bluesmilen men väl några uppskattande och avundsjuka blickar från spättorna resp. 
knuttarna på MCcampingen vid Örnäs upplevde jag det som.  
  
 
 
>----5.159.165  7.0;  ; . 1.1.4322) | 21365159165no133.tbcn.      
 
 
20090716 | 10:55:25 | Lasse H | Glömde svara på frågan. Vi blev etta och tvåa. Övriga 
aktuella dök av lite olika orsaker inte upp på startlinjen.  
  
 
 
>----5.159.165  7.0;  ; GTB6; . 1.1.4322) | 21365159165no133.tbcn.      
 
 
20090722 | 21:55:57 | Lasse L | Lite att det börjar kännas rätt hyfsat med löpningen. 
Långt kvar till snygga kmtider, men det går ändå rätt lätt på någe vis. 



I övrigt är det valpen samt TdF som upptar min tid.  
  
 
 
>----.25.161  7.0;  ; . 1.1.4322; . 2.0.50727; . 3.0.4506.2152; . 3.5.30729) | 9022725
161no68.tbcn.      
 
 
20090725 | 10:19:28 | Göran l | TdF ?  
 
 
 
>----10.183.102  8.0;  6.0; /4.0; SLCC1; . 2.0.50727;  PC 5.0; MDDC; . 3.0.30618; . 
3.5.30729) | 217210183102no20.tbcn.      
 
 
20090725 | 10:35:26 | Lasse H | Team Sixten (Torbjörn och övertecknad)anmält till 
KAR.  
  
 
 
>----5.159.165  7.0;  ; GTB6; . 1.1.4322) | 21365159165no133.tbcn.      
 
 
20090725 | 11:15:12 | Lasse L | Tufft Sixten! Varav namnet? För oinvigda, som 
övertecknad nyss: http://www.adventurerace.se/  
 
TdF är ju den stora cykeltävlingen. Länk längst ner på HBHsidan.  
  
 
 
>----.25.161  7.0;  ; . 1.1.4322; . 2.0.50727; . 3.0.4506.2152; . 3.5.30729) | 9022725
161no68.tbcn.      
 
 
20090725 | 11:28:12 | Lasse L | PS 
Själv hoppas jag kunna starta i RT(Rådanefors Triathlon) 16 augusti, eller om det är den 
15:e.  
  
 
 
>----.25.161  7.0;  ; . 1.1.4322; . 2.0.50727; . 3.0.4506.2152; . 3.5.30729) | 9022725
161no68.tbcn.      
 
 
20090726 | 21:21:43 | Lasse H | RT ser kul ut, påminner i längd om Görslitet i 
Karlstad som jag deltog i en gång för ett 15tal år sen. Skönt att ha löpningen före 
cyklingen jag minns det som ett elände att komma igång med löpningen efter cyklingen. 
Torbjörn och jag har såvitt jag vet bara en gemensam idol nämligen SmeSixten 
Jernberg så namnvalet var ganska lätt.  



  
 
 
>----5.159.165  7.0;  ; GTB6; . 1.1.4322) | 21365159165no133.tbcn.      
 
 
20090727 | 11:17:50 | råffe | E Lasse L me i TdF, me valp, går bortom mitt förstånd, 
inte oväntat. Rådanefors och KAR låter kul men inte genomförbart för mig på långa 
banor.  
Fick märkligt nog frågan om mitt knä när jag handlade i affärn på Ljusterö senast. 
Visade sig va Göran som visade det intresset och då var det ju inte lika märkligt längre. 
Hände sig då mitt under vårt snack att min varukorg försvann men det redde ut sig, en 
gube stod just i färd vid kassan att betala mina ihopsamlade produkter när jag just 
bestämt mig för att börja om på nytt. Guben såg förvånad ut, jag sköt karln åt sidan och 
pröjsade. Men det var ju inte så spännande att berätta. Vad jag svarade på Görans fråga? 
Jo att jag kan gå men inte springa, stelheten håller på att gå över och snart ska jag ta 
några stapplande löpsteg. Har fortfarande problem att ta mig i och ur kanoten. 
Paddlingen går prima liksom vedhuggning.  
 
 
 
>----.47.131 ; svSE; rv:1.8.1.9) /20071025 /2.0.0.9 | outside.formapg.se      
 
 
20090727 | 11:22:13 | råffe | Ja å grattis te Staffan glömde jag säga. Kan förtälja att 
unge Erik kom in på 1:02 i kölvattnet på den gamle sege sålunda. 
Jag tror att Staffan borde satsa på Kalmar Triathlon, i högsta åldersklassen över 60 e de 
bara en anmäld i denna skälvande stund, jag tror att SMmedaljer delas ut...gäller att 
komma under 15 timmar har jag för mig, det klarar du lätt Löthis!  
 
 
 
>----.47.131 ; svSE; rv:1.8.1.9) /20071025 /2.0.0.9 | outside.formapg.se      
 
 
20090802 | 16:49:11 | Lasse L | Gjorde idag comeback som inlinesåkare, efter nära tre 
år. Gick riktigt bra, och vad kul det är. Ett skäl till att det blev av just nu är lite 
knäkänningar, och min erfarenhet sedan tidigare är att inlinesåkningen har en tydligt 
helande effekt för sådan åkomma. 
Ett tips till Råffe me´knäet således!  
  
 
 
>----7.240.138  7.0;  ; . 1.1.4322; . 2.0.50727; . 3.0.4506.2152; . 3.5.30729) | 21367
240138no68.tbcn.      
 
 
20090803 | 22:15:30 | Göran l | Sitter med oerhört seg uppkoppling på Ljö i fantastiskt 
väder kutar med frugan har barnen  på plats återkommer till helgen då jag sitter hemma 
med rätt datorgrejer  



  
 
 
>----32.39.52  7.0;  ; . 1.1.4322; . 2.0.50727) | host902323952.mobileonline.      
 
 
20090807 | 10:23:24 | Lasse L | Kanske bättre i alla fall än att sitta med en oerhört seg 
fruga och springa med lösa förbindelser?   försöker jag vitsa men får inte till det riktigt.  
  
 
 
>----7.240.138  7.0;  ; . 1.1.4322; . 2.0.50727; . 3.0.4506.2152; . 3.5.30729) | 21367
240138no68.tbcn.      
 
 
20090808 | 22:41:08 | Göran l | Bättre en seg fruga än en med lösa förbindelser fint 
med fasta uppkopplingar helst till verkligheten men ibland får man hålla tillgodo med 
den virtuella varianten befinner mig i ett melankoliskt tillstånd efter att ha lämnat 
paradisisk tillvaro på Ljö för att avrättas med arbete på måndag.Har tränat med 
kräftätning allmänt fylleri och kutat i snitt varannan dag blivit tyngre på kuppen men ser 
fram mot LL föttern verkar ha blivit ännu längre å bredare men annars är allt OK.  
  
 
 
>----29.171.51  8.0;  6.0; /4.0; SLCC1; . 2.0.50727;  PC 5.0; MDDC; . 3.0.30618; . 
3.5.30729) | 9022917151no20.tbcn.      
 
 
20090817 0:05:21 | Lasse L | Rapport från en sporthelg: 
Lördag Hagenrundan i Åmål 7,6 km på asfalt. Lätt regn. Gick bra, 41.42 och därmed det 
snabbaste jag sprungit på länge: 5,5 min/km. 
 
Söndag Rådanefors Triathlon, kallt och mycket, mycket blåsigt. Simningen var 
förkortad till knappt 400 m, tack för det för det var mycket tungt i det kalla vattnet och 
motsjö på tillbakavägen, löpning ca 4,5 km på grusväg+stig+praktiskt taget obanad 
terräng med en hel del sumphål, cykel 19,3 km varav hälften asfalt (och då rätt mot 
vinden) resten grusväg+stig+några hundra meter då man måste leda cykeln. Tid 1.44. 
Jobbigt men rätt kul, simningen dock lite för jobbig, våtdräkstjacka skulle man 
åtminstone haft. 
 
I båda arrangemangen placerade jag mig nära botten av resultatlistorna, mest var det väl 
idrottsmän/elitmotionärer eller närapå av lite yngre årgångar som deltog vid båda 
tillfällena. Men även några mer ordinära motionister såsom övertecknad, så man 
behövde inte känna sig som någon avvikare.  
  
 
 
>----7.240.138  7.0;  ; . 1.1.4322; . 2.0.50727; . 3.0.4506.2152; . 3.5.30729) | 21367
240138no68.tbcn.      
 



 
20090817 | 22:29:08 | Göran l | Lasse L en storartad sporthelg väl genomfört 
60+grabbarna håller än så länge. 
Lite hybris under senaste löprundan har gett känningar på utsidan av vänster knä nåt 
liknande för 30 år sedan så detgår väl över igen  
  
 
 
>----29.171.51  8.0;  6.0; /4.0; SLCC1; . 2.0.50727;  PC 5.0; MDDC; . 3.0.30618; . 
3.5.30729) | 9022917151no20.tbcn.      
 
 
20090821 | 17:26:59 | Torbjörn | Körde vasatrampet förra lördagen 140 km, funkade 
hyfsat drygt 31kmt i snitthastighet. Imorgon ska team Sixten i elden (djävlar va vi är 
samkörda). Har sprungit en del men LL det vete...... Motivationen för hård löpträning 
tryter. 2011 körs nästa upplaga av ParisBrestParis. Någon?  
  
 
 
>----.218.208  10.5; svSE; rv:1.9.0.13) /2009073021 /3.0.13 | host90237218
208.mobileonline.      
 
 
20090822 | 11:43:46 | staffan | Råffe och Göran har antytt skadeproblem. 
Jag ansluter. Sedan midsommar känning hö vad och vä knä vid joggning/löpning. Ingen 
förbättring kan märkas. Cykla går men har tills igår kväll varit så himla trist. Första 
turen utan vind och med luft i däcken blev det somm LL säger Pb. 
Annars har det mest varit Ps. Men det här med trycket är viktigt. Varit för lat och bara 
kännt lätt med tummen, men så fattades det 3 kg också. Märktes stor skillnad i 
rullmotstånd och även sträckan på datorn blev signifikant kortare. Just passerat 200 mil 
på året. 
Åsså LL? Kanske skulle gå att ta sig runt. För biffen hägrar ju. Apropå det. 
Vart har Råffe tagit vägen?  
  
 
 
>----9.101.142  8.0;  6.0; /4.0; GTB5; SLCC1; . 2.0.50727;  PC 5.0; . 3.5.30729; . 
3.0.30618) | 7869101142no173.tbcn.      
 
 
20090823 | 16:37:11 | Lasse H | 60 grabbarna är lite låga idag sen vi via nätet fått reda 
på att vi blev diskade på Adventure racet. På 3:dje sträckan MTBorientering stämplade 
vi ( i gott sällskap med bl.a dom stackare som hade överlägset bästa tiden i klassen) 
uppe i utsiktstornet på Knappedshöjden i st.f vid radiomasten 100 m tidigare på nämnda 
höjd. Annars stretade vi på rätt så gott i det vackra vädret och uppfriskade av en rejäl 
regnskur strax innan start. Vår sluttid var 4h 36 min. Inledande orienteringen gick bra. 
Vi bommade högst 15 sekunder och knatade på så gott det gick. Paddlingen gick hyfsat 
och var det moment där vi relativt sett gjorde bäst ifrån oss. MTBsträckan var så klart 
en munsbit för Torbjörn som fick öva tålamodet genom att vänta in undertecknad. 
Sträckan var på papperet 12 km men kortaste vägen som gick att cykla blev 20 km. 



Mestadels grusväg men en stenig, lerig och blöt vandringsled upp på Knappedsberget 
och en hisklig nedfart i slalombacken satte färg på det hela. Avslutande Traillöpningen 
var rejält tuff med 30 % grusväg och skapliga stigar, 30 % mindre skapliga stigar och 30 
% snitslat rätt genom skog, över hyggen,över mossar och i surdrag. Rejält blött, lerigt 
och söndertrampat. Traillöpningen var kontrollmätt och befunnen vara 10 km snarare än 
8 så sammanlagt blev det 40 km i st. f. de 30 som man trodde innan. Vi gjorde samma 
observation som Lasse. Multisport är ingen gubbsport. Vi var garanterat äldst och 
pålitligt i botten på resultatlistan. Medelåldern skulle jag gissa låg runt 25 bast. Efter ett 
uppfriskande bad i Alkvättern och två koppar kaffe med kaka och macka vände vi 
hemåt trötta men belåtna.  
  
 
 
>----5.159.165  7.0;  ; GTB6; . 1.1.4322) | 21365159165no133.tbcn.      
 
 
20090824 9:41:39 | råffe | En god människa undrar vad som blivit av moi. Det värmer 
en man som nu anmäler sig som återuppstånden, dvs mitt erbarmerliga knä är så gott 
som gott. Har ännu inte kunnat ta ett enda löpsteg innebärandes att LL kan känna sig 
blåst på mandroms medverkan biff till trots och androm till varnagel. Har bara testat att 
knarra några gånger gick ganska hyggligt men kände igen känslan från VR sålunda 
fanns inte riktigt kraften i frånskjut och kickspark.  
Ska ändå börja knata men då med VL som mål för värksamheten.  
 
 
 
>----.47.131 ; svSE; rv:1.8.1.9) /20071025 /2.0.0.9 | outside.formapg.se      
 
 
20090824 | 23:20:12 | Lasse L | Sixten, det var ett grymt öde. Men väl kämpat, riktigt i 
botten var du ju inte på en enda delsträcka.  
Lasse, tack för ett spännande referat av minusgrabbarnas strapatser. 
Torbjörn, så klart du ska kuta LL. Med årets mängdträning behöver du nog bara göra en 
och annan snabbrusch som löpträning för att kunna sätta pb med marginal. 
Staffan, hoppas påkarna blir bättre så du inte behöver lufsa runt den ena ön på tre 
timmar eller mer innan biffen på den andra. 
Råffe, du kommer väl och hejar på oss i Abborbacken i alla fall? 
Göran, vadå hybris, försökte du springa fort eller nå´ annat dumt? 
Torbjörn, PBP är det inte att ta i lite, om man säger?  
  
 
 
>----7.240.138  7.0;  ; . 1.1.4322; . 2.0.50727; . 3.0.4506.2152; . 3.5.30729) | 21367
240138no68.tbcn.      
 
 
20090824 | 23:28:21 | Lasse L | PS funderar på 
Nästrampen 80 km på flack bana 12 september: 
http://www.safflecyklisterna.se/?q=node/304 
 



Någon mer?  
  
 
 
>----7.240.138  7.0;  ; . 1.1.4322; . 2.0.50727; . 3.0.4506.2152; . 3.5.30729) | 21367
240138no68.tbcn.      
 
 
20090826 | 21:31:03 | Göran l | Hinner inte med NT instämmeri gratulationer och 
beklaganden för Sixten. 
lubbade 17km på Ljö förra helge utan smärtor nånstans just så hybris=lubba lite fortare 
uppför.Hur ere nu med LL.Jag ,Lasse L,staffan, Lasse H,Torbjörn. 
Kan behövas information innan avfärd för bilplanering logi finns på Ljö men ev vid bra 
väder följer frugan med som ledsagare  
  
 
 
>----29.172.75  8.0;  6.0; /4.0; SLCC1; . 2.0.50727;  PC 5.0; MDDC; . 3.0.30618; . 
3.5.30729) | 9022917275no20.tbcn.      
 
 
20090826 | 23:25:14 | Göran l | Åsså den nya vyn på hemsidan: vilka vackra nya segel 
har inte jag också lagt till med den båten i den hamnen ?  
  
 
 
>----29.172.75  8.0;  6.0; /4.0; SLCC1; . 2.0.50727;  PC 5.0; MDDC; . 3.0.30618; . 
3.5.30729) | 9022917275no20.tbcn.      
 
 
20090827 8:54:08 | Lasse L | Visst har du det Göran.  
  
 
 
>----7.240.138  7.0;  ; . 1.1.4322; . 2.0.50727; . 3.0.4506.2152; . 3.5.30729) | 21367
240138no68.tbcn.      
 
 
20090828 | 20:10:39 | Torbjörn | Visst fan är det att ta i. Och dessutom måste startande 
i PBP köra fyra kvallopp om 20304060mil. Du får ordna med mat och viloplatser 
själv, få ditt deltagarbevis stämplat på anvisade ställen och ta dig igenom det hela inom 
en maxtid. I PBP, som är en nätt sträcka på 120 mil, är maxtiden 90 timmar. Mig 
lockar det. Nästrampen lockande. LL mindre lockande. Återkommer i frågan.  
  
 
 
>----.141.110  10.5; svSE; rv:1.9.0.13) /2009073021 /3.0.13 | host90237141
110.mobileonline.      
 
 



20090830 | 22:51:46 | Lasse H | Tränar på i min vanliga måttliga omfattning och 
tycker väl att det går ganska hyggligt. Har dock ont i en fot efter KAR. Ibland är det rent 
svårt att gå ordentligt men jag har inga problem när jag springer. Få se vart det tar 
vägen. Har för övrigt beställt en ny kompass av gamla modellen med stort 
förstorningsglas då jag haft svårt att vänja mej vid tumkompassen. Även beställt en ny 
sele för pannlampsbatteriet då botten gick ur batterifacket på den gamla på sista natt
olen i fjol höst och batteriet ramlade ned i byxorna. Fick springa sista 500 m och hålla i 
batteriet med ena handen. Det såg lite fjantigt ut. Angående klimathotet så är det väl 
bara att göra som jag tycker och sänka hastigheten på landsväg till 50 knyck i timmen. 
En åtgärd med fördelar på en rad områden och en comeback för picnicutrustning i 
trevliga set.  
  
 
 
>----237.239.200  7.0;  ; GTB6; . 1.1.4322) | 81237239200no133.tbcn.      
 
 
20090831 | 10:01:19 | råffe | Måste meddela att min handduk är inlangad vad LL 
anbelangar, först nu är jag besvärsfri i det knä som så länge vägrat tåla löpsteg. En 
antydan till stelhet på mornarna är enda minnet av majvurpan, det är kanske så det ska 
kännas för äldre herrar, nån som vill vittna? Det blir Skottland och firning av svärsons 
30årsdag den helgen när ni tappra stretar runt på lidingön.  
 
 
 
>----.47.131 ; svSE; rv:1.8.1.9) /20071025 /2.0.0.9 | outside.formapg.se      
 
 
20090902 0:20:06 | Göran l | Veckorna rullar på i rasande takt ger upphov till intensivt 
resande dito nu närmar sig tredje helgen på raken med avfärd till Ljö,Sommarstälet 
fylls med grejor från Sussis mammas gamla radhus.Men sen är det slut. Nå inte helt LL 
hägrar ju som fågeln stolt påminner oss om hägrar hägrar alltid men har inte sett nån på 
riktigt i år. Va säger den övertränade bjässen Torbjörn pedalgalningen från 
Kristinehamnva säger andra galningar av olika sorter ska man kanske smyga in en start 
i VR även nästa år säg bara till om ni blivit för gamla själv tror jag att lite mer spinning 
under vintern kan mjuka upp lederna något men har ingen aning om hur ni ser på 
angelägen starttid VR. Hemsidan har just öppnat för startanmälan å ni vetju hur 
jonneentusiasterna fördelas i sen å tidig start alleftersom tiden går . Övertecknad som 
brukar somna på cykeln uppskattar en startid ottan sist i tidig start ger gott om tid att 
fundera först i sen start har redan skitbråttom. 
Råffes ursäkt för LL får väl med viss möda accepteras även om Brittiska angelägenheter 
känns en smula för internationellt för ett verkligt skäl till skillnad mot ett knäl.Var det 
långsynt så säg.I Trångsund säger dom förresten trångsynt men det beror nog mest på 
inavel.  
  
 
 
>----29.172.101  8.0;  6.0; /4.0; SLCC1; . 2.0.50727;  PC 5.0; MDDC; . 3.0.30618; . 
3.5.30729) | 90229172101no20.tbcn.      
 



 
20090902 | 10:33:29 | Lasse L | För att ta det senaste först. VR? Jovisst! Starttid något 
men inte mycket tidigare än senast, 02.00 ser jag som idealiskt. Men är med på alla 
andra alternativ också utom väldigt långt fram på morgonen, då kan det bli ont om  
grupper att hänga på. 
 
Skottland, grattis Råffe! Var då närmare bestämt? Kan tipsa dig om en wiskybutik som 
inte får missas om man är i närheten. 
Hur går det förresten med din karriär som bilskolelärare? 
 
Lasse Hs klimatförslag om max 50 km/h är ju strålande, instämmer helt i att bara den 
åtgärden skulle ge en bättre och trevligare värld på många vis. (Men blir snarare en följd 
av andra nödvändiga åtgärder än är i sig en väg att hantera klimathotet). 
Har dristat mig till att skriva en insändare i ämnet i ETC, på webbsidan, om den 
kommer i tidningen får man se, finns på www.etc.se under insändare (1 september, 
"vindkraften och vägar att rädda klimatet"). I korthet tror jag varken på avtal om 
utsläppsbegränsningar eller på att konkurrera ut fossilbränslena med vindkraft. Man 
måste gå till källorna och stoppa utvinningen. Lätt som en plätt! 
 
Anmäler mig till Nästrampen idag, lär få med mig Göran J på det, och kanske Torbjörn?  
  
 
 
>----7.240.138  7.0;  ; . 1.1.4322; . 2.0.50727; . 3.0.4506.2152; . 3.5.30729) | 21367
240138no68.tbcn.      
 
 
20090902 | 14:35:33 | råffe | Hägrar vägrar visa sig för den som inte tror på dem, jag 
möter en titt som tätting när jag paddlar i Sillvikens omgivningar. 
Jo Glasgow ska vi till. Resan bokad å då blir knähelvetet skadefritt. Ska börja kuta å 
cykla till jobbet med VL, ÖS, VR och LL 2010 som hägring. Kanske blöter jag mig å 
(kul!) 
VR håller me Lasse L fullt ut, 02.00 blir bra.  
 
 
 
>----.47.131 ; svSE; rv:1.8.1.9) /20071025 /2.0.0.9 | outside.formapg.se      
 
 
20090902 | 14:37:07 | råffe | Lasse H.s klimatförslag då, det är väl bara Staffan å 
Torbjörn som löper risk att passera den gränsen, in te ens i nedförslutorna efter Gränna 
klarar jag den biffen, den kommer efteråt.  
 
 
 
>----.47.131 ; svSE; rv:1.8.1.9) /20071025 /2.0.0.9 | outside.formapg.se      
 
 
20090902 | 15:16:00 | Lasse L | Du skulle svarat Inverness eller Aberdeen Råffe. Från 
Glasgow är det väl långt till Tomintoul. 



 
Apropå hägrar och andra djur man kan se på sina motionsrundor: För några år sedan såg 
jag ju en räv med en stor braxen i munnen. På en betydligt mer nylig cykeltur såg jag en 
räv med en katt i munnen.  
  
 
 
>----7.240.138  7.0;  ; . 1.1.4322; . 2.0.50727; . 3.0.4506.2152; . 3.5.30729) | 21367
240138no68.tbcn.      
 
 
20090902 | 21:58:42 | Göran l | Rävar är kärvänliga djur det räcker inte med att pussas 
det ska tuggas också  
  
 
 
>----29.172.101  8.0;  6.0; /4.0; SLCC1; . 2.0.50727;  PC 5.0; MDDC; . 3.0.30618; . 
3.5.30729) | 90229172101no20.tbcn.      
 
 
20090903 8:57:10 | råffe | Tomintoul har ja alri hört talas om trots många rundresor 
kring Inverness, Aberdeen och andra skotska nejder, leder mig in på ejder som jag inte 
sett i någon rävkäft. Dock har jag haft en arbetskamrat vid namn Brax.  
 
 
 
>----.47.131 ; svSE; rv:1.8.1.9) /20071025 /2.0.0.9 | outside.formapg.se      
 
 
20090903 | 10:12:54 | Lasse L | Görans rävbeskrivning stämmer tämligen exakt in på 
vår vovve... (men på måndag ska han börja på valpkurs och få lära sig lite hyfs)  
  
 
 
>----7.240.138  7.0;  ; . 1.1.4322; . 2.0.50727; . 3.0.4506.2152; . 3.5.30729) | 21367
240138no68.tbcn.      
 
 
20090903 | 18:10:53 | Torbjörn | Nu räcker det, hade tänkt mig tio lopp, men det blev 
åtta. Här har ni mitt skäl. Jag vill åldras med värdighet och jag kan inte med bevarad 
värdighet lufsa runt Lidingö. Jag har aldrig varit någon löpare, springer tungt  fult och 
med ett plågat ansiktsuttryck. Ingen vacker syn. Något jag inte längre bjuder på. Springa 
som konditionsträning fortsätter jag med, kan till och med tänka mig en och annan 
multisporttävlig där löpningen sker mer eller mindre "obanadt" och där du dessutom får 
både paddla och cykla. Skidåkning och cykel är det jag kommer att satsa på i 
motionstävlings sammanhang. Så får det bli. När har du din dödlinje för VRanmälan 
Göran? SP lockar men även så ett sub tio försök runt Vättern.  
  
 
 



>----.133.189  10.5; svSE; rv:1.9.0.13) /2009073021 /3.0.13 | host90237133
189.mobileonline.      
 
 
20090903 | 19:56:44 | staffan | Va fn ä SP? F.ö skulle jag snarare önska en ngt senare 
start för att undvika mörker å lyse å annat besvär. 0310?  
  
 
 
>----9.101.142  8.0;  6.0; /4.0; GTB5; SLCC1; . 2.0.50727;  PC 5.0; . 3.5.30729; . 
3.0.30618) | 7869101142no173.tbcn.      
 
 
20090906 | 13:36:13 | Torbjörn | SP=Styrkepröven. Instämmer i önskan om starttid 
utan krav på belysning. Om det nu överhuvudtaget blir någon.  
  
 
 
>----.196.237  10.5; svSE; rv:1.9.0.13) /2009073021 /3.0.13 | host90237196
237.mobileonline.      
 
 
20090906 | 20:54:19 | Göran l | Unge Staffan har gjort mig uppmärksam på att vi 
måste anmäla oss fortsom fan till VR starttid just nu 02,15: 
Torbjörn  
Staffan 
Lasse L 
Roffe  
Janne 
Lasse H 
GöranJ 
GöranL 
unge Erik 
Toivo 
Satan här måste jobbas snabbt 
rapportera omedelbart 
Bifoga telnr födelsenummer adresser och annat nyttigt. 
Mejla varandra utrön hetsa  rapportera 
Livet är kort anmälningstiden ännu kortare man ska inte hetsa gamla gubbar men det 
värsta som kan händaa är att man blir blåst på anmälningsavgiften om man senare 
upptäcker praktiska hinder för start. 
Eder förbundne 
som övertecknad  
  
 
 
>----29.172.101  8.0;  6.0; /4.0; SLCC1; . 2.0.50727;  PC 5.0; MDDC; . 3.0.30618; . 
3.5.30729) | 90229172101no20.tbcn.      
 
 



20090906 | 21:08:12 | staffan | Förlåt Torbjörn. Hur dum får man vara. 
Bråttom och bråttom Göran. Det beror väl på när man villstarta. Hur mkt senare än 
uppskattad starttid vid anmälningsögonblicket kan man hamna? Mellan 010 min 
beroende på hur många som är aktiva just då?  
  
 
 
>----9.101.142  8.0;  6.0; /4.0; GTB5; SLCC1; . 2.0.50727;  PC 5.0; . 3.5.30729; . 
3.0.30618) | 7869101142no173.tbcn.      
 
 
20090906 | 21:08:18 | Göran l | Fan!  
jag glömde ju AAAAAAAAAAAAAAAnders  
  
 
 
>----29.172.101  8.0;  6.0; /4.0; SLCC1; . 2.0.50727;  PC 5.0; MDDC; . 3.0.30618; . 
3.5.30729) | 90229172101no20.tbcn.      
 
 
20090906 | 21:35:46 | Göran l | Och Laaaaaaaaaaance  
  
 
 
>----29.172.101  7.0;  ; . 1.1.4322; . 2.0.50727) | 90229172101no20.tbcn.      
 
 
20090906 | 22:10:18 | Lasse L | Håller fast vid 02.00 som idealet för VRstart men 
godtar även Staffans förslag, men inte senare än så. 
Göran får bestämma! 
Mejlar honom mina personuppgifter. 
 
Man måste respektera Torbjörns estetiska synpunkter på motionsidrotten. Det handlar ju 
om så mycket mer än att bara flåsa runt, det har du så rätt i Torbjörn. Vi som ändå 
tänker delta i LL får lova att springa så stilfullt och fjäderlätt som möjligt.  
  
 
 
>----7.242.131  7.0;  ; . 1.1.4322; . 2.0.50727; . 3.0.4506.2152; . 3.5.30729) | 21367
242131no68.tbcn.      
 
 
20090907 | 20:37:51 | Göran l | Klara VRintressenter: 
Staffan 
Lasse L 
Råffe 
Janne med avanmälningsförsäkring 
Göran L 
UngEriks 
Lance 



Saknar uppgifter från Göran J och Anders E  
  
 
 
>----29.172.101  8.0;  6.0; /4.0; SLCC1; . 2.0.50727;  PC 5.0; MDDC; . 3.0.30618; . 
3.5.30729) | 90229172101no20.tbcn.      
 
 
20090907 | 20:38:16 | Göran l | och Toivo  
  
 
 
>----29.172.101  8.0;  6.0; /4.0; SLCC1; . 2.0.50727;  PC 5.0; MDDC; . 3.0.30618; . 
3.5.30729) | 90229172101no20.tbcn.      
 
 
20090907 | 21:13:18 | staffan | Förra året startade vi 0244. Visserligen i gråväder men 
någon lightvariant på ljusoch reflexkontroll fanns. Lyset var väl nödvändigt nå`n kvart 
eller så. Göran, om vi vill åka utan extrautrustning måste du avvakta och iskallt hugga 
till i rätt 
ögonblick. Med din rutin blir bördan lätt. 
Kommer ni ihåg att Björn (det var sista gången han fick förtroendet) glömde bort att 
anmäla hela Granbergsdals skidsektion till VL. Och sedan blev det fullt och det hjälpte 
inte att man utnyttjade alla möjliga kontakter och bönade och bad.  
  
 
 
>----9.101.142  8.0;  6.0; /4.0; GTB5; SLCC1; . 2.0.50727;  PC 5.0; . 3.5.30729; . 
3.0.30618) | 7869101142no173.tbcn.      
 
 
20090907 | 21:57:37 | Lasse L | Nämen förra året startade vi 20:24, i alla fall jag  
  
 
 
>----7.242.131  7.0;  ; . 1.1.4322; . 2.0.50727; . 3.0.4506.2152; . 3.5.30729) | 21367
242131no68.tbcn.      
 
 
20090908 8:00:42 | staffan | Ok förra gången då  
  
 
 
>----0.7.230  8.0;  ; /4.0; . 2.0.50727; . 3.0.4506.2152; . 3.5.30729) | .      
 
 
20090908 9:06:15 | råffe | Må meddela att intresset för Evertsberg vecka 6 är stort och 
växande. Bra förstås om alla som har minsta fundering på dalaresa redan då hör av sig å 
detta forum. Huset lär väl gå på 4 papp lite drygt, förra året debiterade vi (använder såna 
uttryck ety jag är kassör i Aluddens intresseförening) 100 svenska spänn per person och 



natt, de som ville va me i det stora matlaget pröjsade 70 kronos dygnet, det var nog 
alldeles för billigt men ganska gott och uppskattat, spriten tillkom och där låg väl de 
stora utgifterna.  
 
 
 
>----.47.131 ; svSE; rv:1.8.1.9) /20071025 /2.0.0.9 | outside.formapg.se      
 
 
20090908 9:40:17 | råffe | Ny möjlig VRtrampare, Hasse Meisner som planerar för 
sitt första lopp, killen bestämmer sig i dagarna om han ska haka på. Bra kondis, ska 
springa BM nästa helg. 
När anmäler du oss Göran?  
 
 
 
>----.47.131 ; svSE; rv:1.8.1.9) /20071025 /2.0.0.9 | outside.formapg.se      
 
 
20090908 | 10:42:02 | staffan | Intresset för Eberg kvarstår. Gäller Björn också.  
  
 
 
>----0.7.230  8.0;  ; /4.0; . 2.0.50727; . 3.0.4506.2152; . 3.5.30729) | .      
 
 
20090908 | 21:42:02 | Göran l | VRintressenter: 
Torbjörn 
Staffan 
Lasse L 
Råffe 
Janne 
Göran L 
ungEriks 
Lance 
Göran J 
Anders E 
ev Råffes polaare 
Anmälan sker troligen nu i helgen. 
OBS LL närmar sig vilka vill bo på Ljö och biffa där  
  
 
 
>----29.172.101  8.0;  6.0; /4.0; SLCC1; . 2.0.50727;  PC 5.0; MDDC; . 3.0.30618; . 
3.5.30729) | 90229172101no20.tbcn.      
 
 
20090909 1:04:00 | Lasse L | Ere nåt ja vill så ere bo å biffa på  Ljusterö  
  
 



 
>----7.242.131  7.0;  ; . 1.1.4322; . 2.0.50727; . 3.0.4506.2152; . 3.5.30729) | 21367
242131no68.tbcn.      
 
 
20090909 | 12:33:43 | Lasse H | En annan ska ju å kuta Lidingöluffen å ä så klart 
intressert av Ljusteröalternativet. Sen ska en ta sej å. Har ni funderat kring 
transportfrågan t.ex. om nån har vägen förbi Kristinehamn? Som en del av er sett(?) så 
har våran hemdator pajat men på jobbet finns det ju (än så länge) fungerande dator.  
 
 
 
>----72  7.0;  ; . 1.1.4322; . 2.0.50727; . 3.0.4506.2152; . 3.5.30729) | 194.22.238.72      
 
 
20090909 | 23:03:16 | Göran l | Troligen blir det så att bilen från Thn går väster om 
sjön varvid flera väsentliga platser passeras  frågan är frugans närvaro och antalet 
hugade längs vägen  
  
 
 
>----29.172.101  8.0;  6.0; /4.0; SLCC1; . 2.0.50727;  PC 5.0; MDDC; . 3.0.30618; . 
3.5.30729) | 90229172101no20.tbcn.      
 
 
20090910 8:15:03 | råffe | Jodå, det blir så att Hans Meisner, make till en av mina 
(kvinnliga) arbetskamrater vill testa hjulspåren runt Vättern.  
Sålunda: Hans Meisner 5905070297 
Helgestavägen 127A 
125 41 Älvsjö 
Hemtelefon: 08868168 
Mobil: 0706310622 
Mail: Hans.MeisnerSNABELA 
Har inte kört något lopp tidigare. 
Det är väl säkrast att ta ett avbeställningsskydd. | Har tagit bort alfakrullen i Hans 
mejladress, för att minska spamrisken /LL     |  |  
 
 
 
>----.47.131 ; svSE; rv:1.8.1.9) /20071025 /2.0.0.9 | outside.formapg.se      
 
 
20090910 | 12:44:10 | Lasse H | Då känner jag mig lugn för transporten tillsvidare så 
får vi se hur det blir i slutändan med antalet resenärer och så. Nog ska man väl ta sig till 
Ljusterö på något vis. Har nu fått bilen lagad (pyspunka) så då återstår bara 
pannlampan, brödrosten, tvättmaskinen och datorn utan inbördes rangordning.  
 
 
 
>----72  7.0;  ; . 1.1.4322; . 2.0.50727; . 3.0.4506.2152; . 3.5.30729) | 194.22.238.72      



 
 
20090911 | 19:48:40 | Göran l | För att trösta LasseH kan jag berätta att i tisdags kväll i 
mörkret efter ett möte åkte jag hem från Vbg tyckte att bilen lät konstigt så jag brände 
ur den lite med häftiga motorvarvningar å accelerationer.Nästa morgon for jag mot 
arbetet och ljudet uppstod igen verkade inte kopplat till motorvarv vevade ner rutan och 
hör ett högljutt flosfande ljud stannar konstaterar punka vä bakhjul helt jävla platt 
eftersom tiden inte medger hjulbyte flofsar jag ner till praktiken. 
Har sedan en tid haft problem med pyspunka hö bakhjul ska köra till Ljö direkt efter 
arbetet på kvällen ringer åb till patienten efter lunch som skulle blivit av med en 
visdomstand han blir ju lycklig. Flofsar på tomt däck 3 km till däcksfirman får(köpa) 
två! nya däck och avfärden på kvällen är räddad.Femtusen spänn åt helvete.  
  
 
 
>----29.172.101  8.0;  6.0; /4.0; SLCC1; . 2.0.50727;  PC 5.0; MDDC; . 3.0.30618; . 
3.5.30729) | 90229172101no20.tbcn.      
 
 
20090911 | 21:04:47 | Göran l | Råffe 
impad över inrammad kommentar!  
  
 
 
>----29.172.101  8.0;  6.0; /4.0; SLCC1; . 2.0.50727;  PC 5.0; MDDC; . 3.0.30618; . 
3.5.30729) | 90229172101no20.tbcn.      
 
 
20090911 | 21:55:27 | Lasse H | Det var verkligen trösterikt. Mitt däck blev aldrig 
riktigt helt platt och det räckte att fara och pumpa varannan dag. Datorn har varit på 
service och jag är nu ute på nätet. Brödrosten verkar funka igen och tvättmaskinen hade 
tydligen en tillfällig svacka. Livet har sina ljusa stunder! Bara pannlampan kvar att fixa.  
  
 
 
>----237.218.218  6.0;  ;  ) | 81237218218no133.tbcn.      
 
 
20090911 | 23:22:44 | Lasse L | Huh, svettig läsning! Vilka dramer ni består oss med 
Göran och Lasse H. 
 
Kul att se att Janne vågar sig på en VRanmälan igen. Men var tog Toivo vägen i listan? 
 
Inför ett mer närliggande event undrar jag, hur går det med Staffans påkar. Blir det lufs 
eller löp? 
 
Inramade kommentarer är det förbehållet mig såsom administratör att göra. Men Råffe 
är ju duktig på många andra sätt. Men hur duktig han är som körskolelärare undrar man 
än.  
  



 
 
>----7.242.131  7.0;  ; . 1.1.4322; . 2.0.50727; . 3.0.4506.2152; . 3.5.30729) | 21367
242131no68.tbcn.      
 
 
20090915 | 13:19:26 | råffe | Lasse, det har vatt för körigt för att det ska tillräckligt 
köret. Och några av pretendenterna har inte ens fått körkortstillstånd, länsstyrelsen 
måste ha fem veckors betänketid, det kanske är förståeligt med tanke på vilka odågor 
som är ute och pyser på vägarna. 
Nåväl, det som gläder är att jag just denna dag återupptog biankiköret till jobbet. En 
njutning i morgondiset! Längtar redan till Motala, det är nog första gången den känslan 
fått fäste i mitt bröst och mina ben. Vicken starttid blir det, bra för den mentala biten att  
kunna styra sömnen åt rätt håll...ju.  
 
 
 
>----.47.131 ; svSE; rv:1.8.1.9) /20071025 /2.0.0.9 | outside.formapg.se      
 
 
20090915 | 19:32:57 | Lasse H | Kanske kombinera Lidingölunken med lite kultur om 
det hinns med? Verkar vara en spännande utställning av Magnus Wallin på 
Millesgården (www.millesgarden.se).  
  
 
 
>----237.218.218  6.0;  ;  ) | 81237218218no133.tbcn.      
 
 
20090915 | 21:27:13 | Lasse L | Har idag både bokat tid för service av bilen och 
beställt pellets. Fan va duktig man e´! 
Och dessutom kutat 11 km på en tid som extrapolerad till Lidingös 30 skulle innebära 
att ja, nä det törs jag inte ens skriva. Så blir det förstås inte, men skaplig form just idag i 
alla fall. 
 
Millesgården, absolut har aldrig varit där. Vi har ju rabatt också såg jag idag. 
Då springer vi först i natur 
Sedan  en stor dos kultur 
Och så käkar vi biff som djur 
Eller hur? Eller hur!  
  
 
 
>----7.242.131  7.0;  ; . 1.1.4322; . 2.0.50727; . 3.0.4506.2152; . 3.5.30729) | 21367
242131no68.tbcn.      
 
 
20090915 | 21:46:27 | Göran l | En liten fundering på tider inför Lasse H:s spännande 
förslag. 



Man vill ju vara på Ljö senast 19,00 på fredag  borde man åka från Lidingön 18,30 och 
eftersom det tar en timme där önskar man ankomma till Lidingön 17,30.Frågan är när 
Göran L ska starta från Thn vi ska ju också göra inköp på t.ex Eurostop i Örebro.Det 
kan gå åt 30min på varje stopp längs vägen för upplockning av deltagare det blir 
förhoppningsvis 3 stopp om unge Staffan hänger på. Lördan kan dra ut på tiden pga 
vissa deltagares krampartade framfart biffen brukar bli sen.Gamle Göran L vill va 
hemma senast 19,00 på söndan vilket med tidigare nämnda stopp men nu för att släppa 
av deltagare och käka nåt kräver ca 7 timmar ger starttid eller snarare avfärd med färjan 
från Ljö kl. 12,00.Tacksam för synpunkter. 
Eder förbundne tecknar som ovan  
  
 
 
>----29.172.101  7.0;  ; . 1.1.4322; . 2.0.50727) | 90229172101no20.tbcn.      
 
 
20090916 | 13:01:59 | Lasse H | I ljuset av eftertankens kranka blekhet konstaterar jag 
att Millesgården har öppettider 1117: På lördag är knappast tänkbart att pressa in ett 
besök före start särskilt inte om vi vill ställa bilen i Ropsten vilket är mest praktiskt. 
Efter loppet hinner vi inte. På söndagen blir det stressigt och förmodligen nervöst att ge 
sig in i stan. Återstår fredagen vilket ju är möjligt om vi kommer iväg i god tid. 
Nummerlappsutdelningen öppnar kl. 12.00. 
Drycker kan köpas i förväg. Mat kan vi köpa efter vägen mellan Lidingö och Ljusterö 
när och var som helst det finns någon större butik. Jag har sökt semester hela fredagen 
och borde kunna åka i princip när som helst.  
 
 
 
>----72  7.0;  ; . 1.1.4322; . 2.0.50727; . 3.0.4506.2152; . 3.5.30729) | 194.22.238.72      
 
 
20090916 | 13:57:24 | Lasse L | Verkar bli svårt med Milles, möjligen fredan som sagt. 
Men jag kan ännu inte ge säkert besked om hur tidigt jag kan åka på fredagen, hänger på 
hunden dvs vem som kan passa honom när jag åker.  
  
 
 
>----7.242.131  7.0;  ; . 1.1.4322; . 2.0.50727; . 3.0.4506.2152; . 3.5.30729) | 21367
242131no68.tbcn.      
 
 
20090917 | 18:59:43 | Lasse L | Nu blir det snart dags att göra om startsidan på denna 
sajt, inför årets hurtbullehelg. Den infaller redan 911 oktober, vilket de gamla vanliga 
underrättats om i ett mejl alldeles nyss. 
 
Lyckades hålla tempot uppe också i dagens (korta) löppass. Tänk om man slapp bli sjuk 
till LL, det vore rena drömmen.  
  
 
 



>----7.242.131  7.0;  ; . 1.1.4322; . 2.0.50727; . 3.0.4506.2152; . 3.5.30729) | 21367
242131no68.tbcn.      
 
 
20090917 | 20:53:46 | Lasse H | Drog ett 20 km pass i söndags och tiden pekar mot att 
3:30 på LL kan vara en lämplig ambitionsnivå (peppar,peppar..). Har konstaterat att det 
verkar vara laddaren som fallerar när det gäller pannlampan vilket är bra eftersom 
laddaren är billig i jämförelse med batteriet. Då ser man fram emot nya HBHsidan och 
spännande veteranhurt!  
  
 
 
>----237.218.218  6.0;  ;  ) | 81237218218no133.tbcn.      
 
 
20090917 | 22:55:24 | Göran l | Tycker kulturen får stryka på foten på freda nästa 
vecka har slitet och slitit inom professionen till åtta nu varje kväll den här veckan ska 
koppla av med lunga lunkar lör,sön,ons. ser fram mot en rimligt tidig start fre. med ett 
enda mål i sikte att i lugn å ro plocka LLgubbar på västra sida av sjön vet ännu inte hur 
Staffans ben mår men troligen bättre. Ser ut  att bli anmälan till VR i helgen senaste löp
joggpassen ger möjlighet till 3,30 på LL har kört aningen mer kvalite i uppförsbackarna 
i år men får kramp hö baksida av lår varenda natt men utan att känna nåt sånt under 
22km:s lunk i söndas  
  
 
 
>----29.172.101  8.0;  6.0; /4.0; SLCC1; . 2.0.50727;  PC 5.0; MDDC; . 3.0.30618; . 
3.5.30729) | 90229172101no20.tbcn.      
 
 
20090918 | 13:47:06 | Lasse H | OK för mej att vi stryker kulturen på foten och 
koncentrerar oss på det lekamliga. Vi hörs om tider och rutiner för transport mm. Kul att 
Göran och jag verkar ha ungefär samma ambitioner. Lasse mörkar lite där men man 
tycker sig ana att han lägger ribban något högre. Staffan är väl i en annan division 
oansett han har ont i benet.  
 
 
 
>----72  7.0;  ; . 1.1.4322; . 2.0.50727; . 3.0.4506.2152; . 3.5.30729) | 194.22.238.72      
 
 
20090919 | 20:05:57 | Göran l | Bilfärd inför LL: 
Staffan bidar med beslut till onsdag hustrun följer inte med  alltså Göran L styr från 
Thn,Lasse L kliver på i Åml, Lasse H kliver på Krhn, Staffan kliver på i Ksga.Föreslår 
att Lasse L är beredd 11,00 så rullar vi på handlar på Eurostop Örb. osv. Kan det va nåt?  
  
 
 
>----29.172.101  8.0;  6.0; /4.0; SLCC1; . 2.0.50727;  PC 5.0; MDDC; . 3.0.30618; . 
3.5.30729) | 90229172101no20.tbcn.      



 
 
20090920 0:00:57 | Lasse L | Absolut  
  
 
 
>----7.242.131 | Opera/9.80 ( ; U; sv) Presto/2.2.15 Version/10.00 | 21367242131
no68.tbcn.      
 
 
20090920 | 11:51:00 | Lasse H | Jäpp! Håller mej beredd från typ 12:15. Om ni tycker 
det vore bra och praktiskt med fika eller lunch eller så i Lusaken kan det ordnas bara jag 
får reda på det åtminstone dan innan. Tänkte ta en lugn 16 km idag och sen OLträning 
på onsdag. Optimalast hade väl varit att göra sista passet på tisdag men då kommer jag 
hem sent efter en seminariedag i Göteborg.  
  
 
 
>----5.159.82  6.0;  ;  ) | 2136515982no133.tbcn.      
 
 
20090920 | 18:10:18 | staffan | Testade "löpning" idag. Anpassade farten helt till 
hälsenan och 10 km tog då 80 minuter. Får se hur det känns imorgon.  
  
 
 
>----9.101.142  8.0;  6.0; /4.0; GTB5; SLCC1; . 2.0.50727;  PC 5.0; . 3.5.30729; . 
3.0.30618) | 7869101142no173.tbcn.      
 
 
20090920 | 20:39:52 | Lasse H | Aj, Aj Staffan det där låter ju inte alls bra. Ibland kan 
det hjälpa med en genomkörare. Håller tummarna.  
  
 
 
>----5.159.82  6.0;  ;  ) | 2136515982no133.tbcn.      
 
 
20090920 | 22:57:50 | Göran l | 80 min/10= 8min/km kollar: 8x 10= 80 ! Om man 
funderar på Göran L:s tid på maran drygt 5 tim 30 min dvs 330 min å sen dividerar 
42(km) ger 7,85min/km. Då kommer frågan var Göran L skadad? sjuk? hade han nån 
anledning att ifrågasätta sina startmöjligheter? Nästa fråga kan Staffan starta i LL med 
sin senaste km tid? Frågorna hopar sig.  
  
 
 
>----29.172.101  8.0;  6.0; /4.0; SLCC1; . 2.0.50727;  PC 5.0; MDDC; . 3.0.30618; . 
3.5.30729) | 90229172101no20.tbcn.      
 
 



20090921 9:00:58 | råffe | Jagtolkar det som ett hälsotecken att Staffan känner av 
skavanker, har han nånsin genomfört ett lopp och varit helt frisk nänä. Jag gissar på 
2:44 Staffan, Lasse L 3:11, Laase H 3:23 å Göran strax därpå, kanske rejält under fyra 
timmar, 3:38? UngErik ställer ju upp och siktar på 3:00, det tror jag går. 
Kan åsså berätta att senaste tillskottet till VR, Hasse Meisner, sprang BM på 4:12 som 
angavs som nettotid, brutto 4:31. Vet nån varför tyskearna räknar så märkligt, drar man 
bort luncher, pisspaus och grövre saker?  
Själv lider jag av att inte va me på LL, knarrar i stället, är nu uppe i 125 mil på säsongen 
inget som imponerar på nån annan än mig själv, vackert så.  
 
 
 
>----.47.131 ; svSE; rv:1.8.1.9) /20071025 /2.0.0.9 | outside.formapg.se      
 
 
20090922 | 10:59:00 | råffe | Nä de blir ingen ungErik i LL, trist att skriva. Han ä 
förkyld kunde inte testa 12 km i helgen, siktar på VL (el ÖS). 
 
Ett problem: Jag har försökt boka Evertsberg 311 men det finns inget sånt objekt på 
Novasols bokningssajt nu. Har Staffan via Björn specialkontakter? Jag ska försöka ringa 
ägaren direkt. Va fan gör vi eljest? 
Klart vi kan hitta nåt annorstädes, men var är det lika bra som i Eberget? 
Frågorna har en benägenhet att hopa sig.  
 
 
 
>----.47.131 ; svSE; rv:1.8.1.9) /20071025 /2.0.0.9 | outside.formapg.se      
 
 
20090922 | 13:39:11 | staffan | Percy kan också ev vara intresserad av EBV610.Jag 
kan kontakta honom eller Björn. Båda känner ägaren. Återkommer i frågan  
  
 
 
>----0.7.230  8.0;  ; /4.0; . 2.0.50727; . 3.0.4506.2152; . 3.5.30729) | .      
 
 
20090922 | 17:00:59 | råffe | lysande staffan då ligger jag lågt tills vidare modell 
inkommer. har dock redan lagt in om ledighet ifrågavarande vecka i första hand hemma.  
 
 
 
>----.47.131 ; svSE; rv:1.8.1.9) /20071025 /2.0.0.9 | outside.formapg.se      
 
 
20090923 | 21:52:44 | Lasse L | Avstår som ni vet EBV610 och förlitar mig på 
KSAMV50091210  
  
 
 



>----7.242.131  7.0;  ; . 1.1.4322; . 2.0.50727; . 3.0.4506.2152; . 3.5.30729) | 21367
242131no68.tbcn.      
 
 
20090923 | 22:50:14 | Göran l | Lassse L ok jag ger mig va betyder din sista bokstavs 
och sifferkod.SBS.SBS har jag tydligen svårt för.HJTSF.Om man harsvårt för HJTSF 
klara man inteSBS.  
  
 
 
>----29.172.101  8.0;  6.0; /4.0; SLCC1; . 2.0.50727;  PC 5.0; MDDC; . 3.0.30618; . 
3.5.30729) | 90229172101no20.tbcn.      
 
 
20090923 | 22:55:52 | Göran l | Vi kör som planerat fredag Staffan hänger 
på.VKSPFSHP39Å11.00.090925.  
  
 
 
>----29.172.101  8.0;  6.0; /4.0; SLCC1; . 2.0.50727;  PC 5.0; MDDC; . 3.0.30618; . 
3.5.30729) | 90229172101no20.tbcn.      
 
 
20090924 | 16:04:29 | råffe | Scotland rymmer lika mycke visky som det är vatten runt 
justerö har ja hört. Ett glasgowisky kan nog smaka både här och där. lycka till på båda 
öarna alla tappra grabbar och alla andra åsså.  
 
 
 
>----.47.131 ; svSE; rv:1.8.1.9) /20071025 /2.0.0.9 | outside.formapg.se      
 
 
20090924 | 22:15:24 | Göran l | Det tunga ansvaret har tagit ut sin rätt 
anmälan till VR är utförd. 
Följande människor är anmälda: 
torbjörn röös 
göran lundin 
staffan löthgre 
lasse lind 
rolf olfsson 
jan lundin 
erik hedman 
lance cederström 
göran johansson 
anders ericsson 
hans meisner 
hoppasför fan att jag inte glömt nån 
kostar 1150/man för dom flesta men 
jan lundin 
Håkan meisner 



ska pröjsa 1260 för dom har skaffat sig en försäkring för att via läkarintyg kunna 
annullera sitt deltagande. 
Övriga litar till sin hälsa och ser möjligheterna att starta som 100%. Rätt modigt av ett 
sånt gubbgäng om unge Erik ursäktar. 
Antar att Råffe från Skottland rapporterar sina intryck av LL och att han lämnar lagom 
djupa avtryck i den Skotska myllan  
  
 
 
>----29.172.101  8.0;  6.0; /4.0; SLCC1; . 2.0.50727;  PC 5.0; MDDC; . 3.0.30618; . 
3.5.30729) | 90229172101no20.tbcn.      
 
 
20090924 | 22:18:19 | Göran l | Moi har alltså pröjsat så det är till övertecknad kulorna 
destineras hur? det får ni lista ut själva.  
  
 
 
>----29.172.101  8.0;  6.0; /4.0; SLCC1; . 2.0.50727;  PC 5.0; MDDC; . 3.0.30618; . 
3.5.30729) | 90229172101no20.tbcn.      
 
 
20090928 9:03:46 | råffe | Gubbar! Grattis till utsökt utförda bensträckare. LasseL 
måste väl va PB övriga åtminstone ÅB. Hoppas välförtjänta biffen smaka. Nästa år då 
jävlar ska jag käka kött å!  
 
 
 
>----.47.131 ; svSE; rv:1.8.1.9) /20071025 /2.0.0.9 | outside.formapg.se      
 
 
20090928 | 11:41:10 | råffe | fem olika skotska whiskysar fann sin väg ända till Älta, 
det är bra träning att kånka. Impad av att staffan är på 13:e plats i sin ålderklass, övrigas 
placeringar också värda att harangera. 
 
Jag sprider uppgiften om Görans kontonummer hej vilt kan innebära att välvilliga fyller 
kontot, mindre nogräknade tömmer ju. Vilka kan tänka sig att planera för sub12? 
Räknar förstås me moiself,göranåjanne, anders, ungErik, meisner, nån mer?  
 
 
 
>----.47.131 ; svSE; rv:1.8.1.9) /20071025 /2.0.0.9 | outside.formapg.se      
 
 
20090929 | 23:17:12 | Lasse L | Sådär, då var det uppdaterat på hemsidan. 
 
Jo Råffe visst var det pb för mig, med några minuter, men jag hade gått och inbillat mig 
att din tidigare gissning om min tid nog var rätt bra. Nöjd ändå förstås. Vilket vi f.ö. har 
anledning att vara alla fyra. Kanske några av oss tyckte det gick trögare efterhand, men 



ser man till placeringarna så gick vi alla i stort sett genomgående upp i resultatlistan för 
varje mellantid. Uthålligare än den genomsnittlige löparen således!  
  
 
 
>----7.242.131  7.0;  ; . 1.1.4322; . 2.0.50727; . 3.0.4506.2152; . 3.5.30729) | 21367
242131no68.tbcn.      
 
 
20090930 9:55:44 | råffe | Inte bara login vid EVB1006 utan även vid ÖS å VL är 
värda uppmärksamhet. Tankar fanns ju om att hitta nåt på annra sidan älva, nån var 
bekant med nån som kunde tänkas hyra ut. Vem reder ut detta, drar i trådar? Jag tycker 
att Lompers sett sina bästa dagar, det är så jäla renoverat att man inte vågar röra sig, än 
mindre släppa väder. Å så dricker ju karln upp all vår whisky. Britas stugor går det inte 
att få kontakt me och det är trångt och bara en platta på spisen, ja två då. 
Frågan är VEM?  
 
 
 
>----.47.131 ; svSE; rv:1.8.1.9) /20071025 /2.0.0.9 | outside.formapg.se      
 
 
20090930 9:57:09 | råffe | Ber om ursäkt för begreppsförvirring, ska va EBV610 inge 
annat...  
 
 
 
>----.47.131 ; svSE; rv:1.8.1.9) /20071025 /2.0.0.9 | outside.formapg.se      
 
 
20090930 | 20:57:34 | göran l | tack för uppmärksamheten runt LL har ännu svårt att 
bedöma min insats men tror att det var 9:e gången .En bjässse sprang för 10:e gången 
nämligen den uthållige Lasse H som harangeras bör och förses med haranger. 
Ja Råffe nog fan var det nån som kände till nåt på andra sidan älven men VEM? 
Drar nu till Madrid ett tag.  
  
 
 
>----29.172.101  8.0;  6.0; /4.0; SLCC1; . 2.0.50727;  PC 5.0; MDDC; . 3.0.30618; . 
3.5.30729) | 90229172101no20.tbcn.      
 
 
20090930 | 21:40:34 | Lasse H | Nyss hemkommen från 1:a etappen av 3 i Rolles 
Nattcup som nu under några år förtjänstfullt har ersatt den mytomspunna Bossenatta. 
Satte bort 34 minuter på en lurig grund sänka med ett tätt kontrollskymmande 
granbuskage i färdriktningen och ytterligare ett par minuter sammanlagt på diverse 
småtabbar. Ganska OK alltså och så var jag lite seg i benen efter LL förstås. Ser fram 
emot rekordtidig skidpremiär och hemskt gärna dansuppvisningen som jag är starkt i 
favör av.  
  



 
 
>----5.159.82  8.0;  ; /4.0; . 1.1.4322) | 2136515982no133.tbcn.      
 
 
20090930 | 22:49:58 | lance | Börjat så smått träna igen. Är uppe i 6 km tre ggr/vecka. 
Så än rosslar liket. 
Tycker att dansprogrammet verkar Mycket bra. Men hinner vi m det? 85.164.249.42  
7.0;  ; GTB6; . 1.1.4322; . 2.0.50727; . 3.0.04506.30; . 3.0.04506.648; . 3.0.4506.2152; . 
3.5.30729) | ti0036a380dhcp0805.bb.online.no      
 
 
20091001 8:45:28 | råffe | Jag har kollat lite hur man kan bo vid ÖS och VL, verkar 
lagom knepigt. Har en tråd till Hemfjällsgården, där finns sexbäddsrum ledigt 
fortfarande, men dyrt.  
Där ingår visserligen frukost men 900 spänn natten per pers är inte kulit. 
Undras nu vem som vill ha logi när och hur, vem ska åka ÖS, VL, SV eller avstå hela 
skiten. Enda säkra är att GöranStaffanungErik&ja är anmälda till VL. 
Nån mer? 
Kanske hamnar vi på Lompers igen men även där är dags att prella.  
 
 
 
>----.47.131 ; svSE; rv:1.8.1.9) /20071025 /2.0.0.9 | outside.formapg.se      
 
 
20091001 | 16:48:28 | Torbjörn | Nä fy fan för någe djävla dans elände, var nu inte så 
förbannat kärringaktigt kulturkorrekta när vi har möjligheter till att åka skidor å sedan 
supa utav bara helvete. Dessuttöm blir dä snött öm ti, å en har att nock å jäkting ändå.  
  
 
 
>----.219.136  10.5; svSE; rv:1.9.0.14) /2009082706 /3.0.14 | host90237219
136.mobileonline.      
 
 
20091001 | 22:20:42 | staffan | Björn meddelar att Eberg v6 är klart efter ktkt med 
ägaren. Unge Percy hänger nog på. Fö är det Björn som också har kontakter på andra 
sidan älven och det alternativet finns kanske kvar. Att placera skidorna å sen gå tillbaka 
till värmen i väntan på start skulle inte vara helt fel.  
  
 
 
>----9.101.142  8.0;  6.0; /4.0; GTB5; SLCC1; . 2.0.50727;  PC 5.0; . 3.5.30729; . 
3.0.30618) | 7869101142no173.tbcn.      
 
 
20091001 | 23:45:55 | Lasse L | Tack för ansträngningarna med logi ÖS/VL Råffe. 
Hoppas du fortsätter leta och hittar nåt bra. Tänker köra ÖS och annmäler härmed mitt 



intresse för logi då. I första hand ÖS på söndan tänker jag på, men kan ta måndag om 
majoriteten så skulle vilja. 
 
Noterar nedanstående synpunkter om kultur på HBH vilket även vår tillfällige spanjor 
avgett, via annan kanal, och som några andra går det på temat kanske för jäktigt. 
Kanske vi i stället skulle be Torbjörn berätta lustiga historier på värmändska för oss, full 
och jävlig?  
  
 
 
>----7.242.131  7.0;  ; . 1.1.4322; . 2.0.50727; . 3.0.4506.2152; . 3.5.30729) | 21367
242131no68.tbcn.      
 
 
20091003 | 14:31:22 | Torbjörn | Instämmer i Lasses tacksamhet, men för egen del är 
jag inte intresserad av ÖS/VL  logi. Kanske avstår jag hela skiten. Eller om det väntar 
oss en vinter värd att kallas vinter ska jag försöka åka seedningslopp om jag då lyckas 
kliva in i led fyra (eller möjligtvis fem) Skaffar jag en VL start. Efter årets ÖS finns 
ingen större lust att stoppa mera pengar i "morkarlsdjävlars" halsar.  
  
 
 
>----.164.135  10.5; svSE; rv:1.9.0.14) /2009082706 /3.0.14 | host90237164
135.mobileonline.      
 
 
20091003 | 21:16:48 | Lasse H | Intresserad av logi ÖS. Kan tänka mej åka antingen 
söndag eller måndag det är lite flexibelt och kan anpassas till majoriteten. Ev. åker jag 
Kortvasan på fredagen innan tillsammans med min äldsta dotter Klara som bor i 
Älvdalen eller så åker hon Stafettvasan med sina arbetskamrater i stället. Hursomhelst 
så påverkar detta inte mitt behov av boende vid ÖS men kan ju påverka mitt 
resandemönster. Glömde tacka Göran för haranger och hangararrangerar samtliga LL
skubbare!  
  
 
 
>----237.218.72  8.0;  ; /4.0; . 1.1.4322) | 8123721872no133.tbcn.      
 
 
20091003 | 22:46:31 | Lasse L | Återupplivade idag min hembyggda skitrainer efter 
några års dvala. 
Gick bra, mådde fint som faen. Rena Pavlovreflexen: Stakar, tror jag är ute och åker 
skidor.  
  
 
 
>----7.242.131  7.0;  ; . 1.1.4322; . 2.0.50727; . 3.0.4506.2152; . 3.5.30729) | 21367
242131no68.tbcn.      
 
 



20091005 | 10:05:04 | råffe | Kollar Björn login på annra sida älva? Frågan ställs till 
Staffan i.f.h. 
Då gäller det både ÖS och VL. Jag kör helst söndasÖS, men viker mig om många andra 
åker månda. Kanske sex man (Åke, Rikard,Johan,Henke,Isak,moi)från min kant kör ÖS. 
Å LasseL&H. Ska vi spika söndan så slipper vi all diskussision?! Torbjörn sidar in sig 
till VL, där uppträder också Staffan,Percy,Björn,ungErik,Göran,råffe. 
Vi behöver prella minst 8 platser till ÖS och runt 7 till VL. Vilka tillkommer? Anders, 
Lance?  
 
 
 
>----.47.131 ; svSE; rv:1.8.1.9) /20071025 /2.0.0.9 | outside.formapg.se      
 
 
20091005 | 10:38:30 | råffe | Glömde att tacka Staffan för beskedet att EBV610 är 
fixat! Hur många blir vi? Håller Björn i logistiken, vem som flyttar in och ut när och 
var, å käket? 
Jag komemr med säkerhet, ungErik komemr ett antal dar i början av veckan, Anne 
(också från mitt jobb) kommer nog på slutet med kompis Inger. Åke säkert och några 
grabbar sannolikt. GöranStaffanHarryBoj uteblir knappast. 
Percy,Björn förstås.  
 
 
 
>----.47.131 ; svSE; rv:1.8.1.9) /20071025 /2.0.0.9 | outside.formapg.se      
 
 
20091005 | 14:48:21 | Lasse L | Jamen då säger vi söndag för ÖS då, ingen verkar ju 
vara emot det. Ser fram mot fortsatta rapporter om logimöjligheter.  
  
 
 
>----7.242.131  7.0;  ; . 1.1.4322; . 2.0.50727; . 3.0.4506.2152; . 3.5.30729) | 21367
242131no68.tbcn.      
 
 
20091005 | 19:26:01 | Lasse H | Söndag OK. Nu ska jag gå te sneckerboa å göre ve 
skidera. Som tur ä så å dom inte tejpade.  
  
 
 
>----237.218.97  8.0;  ; /4.0; . 1.1.4322) | 8123721897no133.tbcn.      
 
 
20091005 | 21:09:37 | Göran l | Öppet spår söndag är just nu min hetaste passion. 
Hinner man till nöds nödvalla skidorna fredag kväll på HBH? 
Troligen början av v.6  
  
 
 



>----29.172.101  7.0;  ; . 1.1.4322; . 2.0.50727) | 90229172101no20.tbcn.      
 
 
20091005 | 21:45:03 | Lasse L | Boschevälpå hur tidit u kommer  
  
 
 
>----7.242.131  7.0;  ; . 1.1.4322; . 2.0.50727; . 3.0.4506.2152; . 3.5.30729) | 21367
242131no68.tbcn.      
 
 
20091005 | 22:39:32 | Göran l | För att återkoppla till såna som betalt VR: 
Deg har influtit från: 
Torbjörn 
Staffan 
Lasse L 
Har fler betalat så kan degen ha förvandlats till bröd i någon annans ugn. 
Ring mig om ni undrar över tillverkningsnumret till min ugn.  
  
 
 
>----29.172.101  8.0;  6.0; /4.0; SLCC1; . 2.0.50727;  PC 5.0; MDDC; . 3.0.30618; . 
3.5.30729) | 90229172101no20.tbcn.      
 
 
20091006 8:32:01 | råffe | erkännes: har inte pröjsat VR... men ska skapa ihop degen 
från ungErik&HasseM först, det är förresten sistnämndes hustru som ska visa upp sig på 
EBV610 såsom hon gjorde sistlidna EBV.  
 
 
 
>----.47.131 ; svSE; rv:1.8.1.9) /20071025 /2.0.0.9 | outside.formapg.se      
 
 
20091006 | 16:05:07 | råffe | Betyder de att Göran ska köra bådeoch eller antingen
eller eller?  
 
 
 
>----.47.131 ; svSE; rv:1.8.1.9) /20071025 /2.0.0.9 | outside.formapg.se      
 
 
20091006 | 21:38:52 | lance | Jag är med på VL öppet spår, söndag. o glad o tacksam 
för logiarr. 
Göran: Trodde jag betalat VR! Vad är summan? Måste kolla detta.  
Roligt att se Järnmännen igen t Helgen! 85.164.249.42  7.0;  ; GTB6; . 1.1.4322; . 
2.0.50727; . 3.0.04506.30; . 3.0.04506.648; . 3.0.4506.2152; . 3.5.30729) | ti0036a380
dhcp0805.bb.online.no      
 
 



20091007 | 12:11:53 | Anders E | Mitt inlägg försvann ut i etern men tänkte bara säga 
att dansföreställning ej är möjlig då det är DanmarkSverige i Parken på kanal 5 från kl 
19.15. 194.71.123.2  7.0;  ; . 1.1.4322; . 2.0.50727; . 3.0.04506.30) | nat.stockholm.se      
 
 
20091007 | 13:24:08 | Lasse L | Utdragen grogg&vila med fotboll kanske kan va nå´t. 
Sen middag alltså, men det brukar det ju bli. Kanal 5 finns i huset.  
  
 
 
>----7.242.131  7.0;  ; . 1.1.4322; . 2.0.50727; . 3.0.4506.2152; . 3.5.30729) | 21367
242131no68.tbcn.      
 
 
20091007 | 23:05:05 | göran l | Råffe allt du tänkt är rätt atingen eller eller oxå ja så får 
det bli alltså intresserad av logi i båda hörnen av VLveckan.Apropå HBH kollade jag 
ikväll laggarna verkar som Ottos glid ligger kvar och att ngn smetat på nåt i mitten så 
gott som färdigvallat m.a.o.konstigt uttryck f.ö alltså m.a.o varför i helvete såger man så 
är det en utfyllnadsfras som t,ex såattsäga såattsäga.  
  
 
 
>----29.172.101  8.0;  6.0; /4.0; SLCC1; . 2.0.50727;  PC 5.0; MDDC; . 3.0.30618; . 
3.5.30729) | 90229172101no20.tbcn.      
 
 
20091008 7:57:47 | staffan | Andra sidan älven är kört. Finns 2 bäddar ÖSS, flera 
bäddar ÖSM och fullt VL.  
  
 
 
>----0.7.230  8.0;  ; /4.0; . 2.0.50727; . 3.0.4506.2152; . 3.5.30729) | .      
 
 
20091008 9:02:45 | råffe | Snart är vi hos Halfvars på Lompers, jag tror jag ska 
kontakta killen, han borde skaffa såna däringa dagis/väntrumsplastpåsar (oftast blå) så 
att han slipper gnälla på pjäxmärken ända in på skithuset. Ska föreslå det. Va säger ni 
om jag bokar Lompers? Dubbelgöran gläder mig om man så säger, ja så säger man om 
man säger så. 
Har just pröjsat 3560 spänn till just bemälde man för VR, råffungEHM uttydes förutom 
moiungErik och Hasse Meisner. Bara för att få slut på det eviga deggnället, hur fan 
orkar karln och hur sjutton ska han orka dubbla... återigen radar frågetecknen upp sig 
och förmörkar framtiden.  
Då är det skönt att läsa LasseH:s skogspoesi med andra ord än andra.  
 
 
 
>----.47.131 ; svSE; rv:1.8.1.9) /20071025 /2.0.0.9 | outside.formapg.se      
 
 



20091008 9:22:40 | staffan | Skitbra Råffe. Du är en klippa.  
  
 
 
>----0.7.230  8.0;  ; /4.0; . 2.0.50727; . 3.0.4506.2152; . 3.5.30729) | .      
 
 
20091008 | 11:17:18 | råffe | Försöker få ordning på manskapet innan jag kontaktar 
HalfvarsiLompers. Så här kanske: 
 
ÖS(sönd:Lance,Göran,LasseH,LasseL,Åke, Rikard,Johan,Henke,Isak,råffe 
 
VL:Staffan,Göran,ungErik,råffe,Percy&Björn 
(eller fixar de eget boende uppe i Eberg?) 
 
Frågetecken för Anders,Torbjörn. Nån glömd? 
 
Är boende uppe i Eberg tänkbart, kom jag just att tänka på, vi gjorde ju det nåt år, det 
var lite långt att köra fr.a. med tanke på att den sträckan skulle laggas några timmar 
senare i motsatt riktning. Annars utmärkt med testning av glid i backen mm. med mera 
vallning som följd.  
 
 
 
>----.47.131 ; svSE; rv:1.8.1.9) /20071025 /2.0.0.9 | outside.formapg.se      
 
 
20091008 | 11:19:31 | råffe | Försöker få ordning på manskapet innan jag kontaktar 
HalfvarsiLompers. Så här kanske: 
 
ÖS(sönd): Lance, Göran, LasseH, LasseL, Åke, Rikard, Johan, Henke, Isak, råffe 
 
VL: Staffan, Göran, ungErik, råffe, Percy&Björn (eller fixar de eget boende uppe i E
berg?) 
 
Frågetecken för Anders,Torbjörn. Nån glömd? 
 
Är boende uppe i Eberg tänkbart, kom jag just att tänka på, vi gjorde ju det nåt år, det 
var lite långt att köra fr.a. med tanke på att den sträckan skulle laggas några timmar 
senare i motsatt riktning. Annars utmärkt med testning av glid i backen mm. med mera 
vallning som följd.  
 
 
 
>----.47.131 ; svSE; rv:1.8.1.9) /20071025 /2.0.0.9 | outside.formapg.se      
 
 
20091008 | 11:20:55 | råffe | Jo jag dubblar, ge fan i att läsa endera av de två senaste 
inläggen det blir bara tjatigt.  
 



 
 
>----.47.131 ; svSE; rv:1.8.1.9) /20071025 /2.0.0.9 | outside.formapg.se      
 
 
20091008 | 20:29:02 | staffan | Vid VL09 huserade Björn o Percy själva i EB så det 
fanns gott om plats. Har ännu inte fått besked om hur det blir för deras del VL10. 
Antingen blir det väl att alla bor hos Halvdan eller i EB eller några hos Halvdan och 
några i EB. Besked från B bör komma snart  
  
 
 
>----9.101.142  8.0;  6.0; /4.0; GTB5; SLCC1; . 2.0.50727;  PC 5.0; . 3.5.30729; . 
3.0.30618) | 7869101142no173.tbcn.      
 
 
20091008 | 21:40:04 | göranl | Råffe you´r my man!  
  
 
 
>----29.172.101  8.0;  6.0; /4.0; SLCC1; . 2.0.50727;  PC 5.0; MDDC; . 3.0.30618; . 
3.5.30729) | 90229172101no20.tbcn.      
 
 
20091009 9:56:06 | råffe | Å ja vill va din fru, Göran  
 
 
 
>----.47.131 ; svSE; rv:1.8.1.9) /20071025 /2.0.0.9 | outside.formapg.se      
 
 
20091009 | 12:47:17 | Lasse H | Fint att det envetna och lite maskerade motståndet 
mot kultur fått sin förklaring även om jag haft mina aningar tidigare. Nåja, dansa kan 
man göra själv och fotboll och alkohol är en gammal fin  kombination. Medtager 
stövlar, regnkläder och sydväst samt kajakväst utifall att men hoppas få låna seglardito.  
 
 
 
>----72  7.0;  ; . 1.1.4322; . 2.0.50727; . 3.0.4506.2152; . 3.5.30729) | 194.22.238.72      
 
 
20091011 | 17:20:44 | göran l | Har kommit hem från HBH som i en helg bjudit på 
skidpremiär ca en mil i tunnel med en rafflande lagstafett som kulmen och morgonens 
segling 1013 sekundmeter mäktig sjögång utanför Fogdens fyr som kunde haa följts på 
där placerad webkamera 
8knopssurfar på ingång mot hamnen i Åmål sen finalen med intåg i hamnen för fulla 
segel häpen publik undrar hur fan detska gå nör Lasse L i rätt sekund rullar in seglen på 
sina finurliga master och sen klockrent glider in till bryggan.Hamnpubliken andas ut 
men är alltför tagna av uppvisningen i sjömansskap för att orka lyfta sina händer till den 



allmänna Åmålsapplåd som såattsäga hängde i luften.Bugar å tackar. Den fantastiska 
förplägnaden får nån annan beskriva.  
  
 
 
>----29.172.101  8.0;  6.0; /4.0; SLCC1; . 2.0.50727;  PC 5.0; MDDC; . 3.0.30618; . 
3.5.30729) | 90229172101no20.tbcn.      
 
 
20091014 | 17:45:02 | Lasse H | Tackar Lasse för en härlig HBH. Supergott käk där 
det egentligen är svårt att framhäva något men smaken på bisonbiffen och den varma 
ansjovissmörgåsen kan jag fortfarande framkalla för min inre gom. Tackar även: Göran 
för gott sjömansskap. Anders för nästan gratis V 75. Segrande lag för god match. 
Förlorande lag för seger på str 12. Då har jag tackat alla utom mej själv och avslutar 
med att berätta att min hulda maka med endast 2 dagar kvar till pensionen nu ligger på 
Karlskoga lasarett och väntar på operation alt. nyopererad efter att i förmiddags ramlat i 
en trappa på jobbet och brutit nåt i benet. Snacka om oflyt.  
  
 
 
>----237.207.249  8.0;  ; /4.0; . 1.1.4322) | 81237207249no133.tbcn.      
 
 
20091015 | 20:56:19 | staffan | Råffe. Verkar som om Björn o Percy förutom älgjakt 
försöker skramla ihop folk till EB under VL. Får inget klart besked. Är det dags att höra 
med Halfvarspojken?  
  
 
 
>----9.101.142  8.0;  6.0; /4.0; GTB5; SLCC1; . 2.0.50727;  PC 5.0; . 3.5.30729; . 
3.0.30729) | 7869101142no173.tbcn.      
 
 
20091015 | 20:59:52 | staffan | eller ska vi hänga på i EB?  
  
 
 
>----9.101.142  8.0;  6.0; /4.0; GTB5; SLCC1; . 2.0.50727;  PC 5.0; . 3.5.30729; . 
3.0.30729) | 7869101142no173.tbcn.      
 
 
20091016 8:50:12 | råffe | Jag tycker att EB/VL är lockade, även EB/ÖSs. Man kan 
åka från stugan vid 05:15, då ä man 06:00 nere i Berga by vs gäller VL, ÖS kan man 
sticka lite senare. Å ha mackor å lite dricka (ev Carbo) me i bilen. Vem orkar köra så 
tidigt på morronen? De blir ju mycke kuligare att biffa i EB än hos Halfvars. Och 
sannolikt billigare å bo. Vilka är för och emot och i så fall för vad? 
Å nog sjutton kan man få bussen att stanna i EB om man har laggen i påse lätt åtkomlig 
i bagaget. Man skulle kunna ta taxi förresten, fyra man kostar nog bara 500. Ja menar då 
när man ska tillbaka efterpå, inte ner till starten. 
En hake: nån jävel måste hämta bil nere i Berga.  



 
 
 
>----.47.131 ; svSE; rv:1.8.1.9) /20071025 /2.0.0.9 | outside.formapg.se      
 
 
20091016 | 13:14:05 | staffan | EB är ok för mej. Bör nog sticka lite tidigare 4.45? men 
om vi skippar överdrivet nattsudd ska väl nån vara körbar. Förra ggn tog snabbe Råffe 
bussen å hämta bilen. Göran å jag klev av i EB. Går säkert nu med för där brukar ju alla 
öldickande skidåkare ta en rejäl pisspaus.  
  
 
 
>----0.7.230  8.0;  ; /4.0; . 2.0.50727; . 3.0.4506.2152; . 3.5.30729) | .      
 
 
20091016 | 15:54:57 | råffe | Nu är det ba å rösta EB eller Halfvars? jag röstar för EB 
vid båda tillfällena klart att vi kan gå upp i ottan. Ja de e rätt att jag hämta bilen förra 
gången de begav sig, vem gör det 2010, jag kanske? Eller ska vi säga först i mål, de blir 
ju ett jäla rävspel, kan bli hur sent som helst.  
 
 
 
>----.47.131 ; svSE; rv:1.8.1.9) /20071025 /2.0.0.9 | outside.formapg.se      
 
 
20091016 | 16:35:00 | Lasse H | EB går bra för mej vid ÖS. Har inget emot att slippa 
hundar och katter.  Bilförflyttningar ska väl gå att fixa på nåt vis.  
  
 
 
>----237.207.249  8.0;  ; /4.0; . 1.1.4322) | 81237207249no133.tbcn.      
 
 
20091016 | 23:43:31 | Göran l | EB är ju ett jävla trevligt place! 
Mornarna e ju ett skit hur som helst, 
Frosta av bilen är ett skitgöra. 
ÖS EB blir en barnlek för gamla gubbar. 
Dom som vill kan valla skiten ur sig i EB:s backar sen är det så jävla långt ill Otto att 
man kanske behåller tejpen på laggarna ja så sitter ja här å resonerar  
  
 
 
>----29.172.101  7.0;  ; . 1.1.4322; . 2.0.50727) | 90229172101no20.tbcn.      
 
 
20091017 | 22:05:33 | Göran l | Lasse H: Hur utvecklar sig hustruns hälsa bröt hon 
benet?  
  
 



 
>----29.172.101  7.0;  ; . 1.1.4322; . 2.0.50727) | 90229172101no20.tbcn.      
 
 
20091018 | 11:03:13 | Lasse L | Visst är jag med på EB till ÖS. 
 
Nu är båten torrsatt och inkörd i sitt skjul, nu kan det få bli vinter. 
 
Ingen träning sedan 1Â½ vecka, ännu inte helt kry. Men det kanske bara är nyttigt med 
ett träningsuppehåll ibland? 
 
Idag: Vinberedning.  
  
 
 
>----7.242.131  7.0;  ; . 1.1.4322; . 2.0.50727; . 3.0.4506.2152; . 3.5.30729) | 21367
242131no68.tbcn.      
 
 
20091018 | 20:18:23 | Lasse H | Hustrun fick in en fullträff på trappstegskanten med 
knäskålen som sprack rätt av och vinkelrätt mot benets längdriktning. Senorna som 
knäskålen sitter i drog isär halvorna en bra bit från varann berättade hon. Dom är nu 
hopspikade och hon ska hålla knät rakt en månad minst men får stödja på benet så hon 
kan linka och gå med kryckor. Hon är inte gipsad men har en sk. knäortos. Jädra osis 
men det kunde ju varit värre om hon t.ex. slagit i huvet. Hon får ett rejält 
träningsuppehåll och det tror jag är helt OK för Lasse också så här i skarven mellan 
sommar och vintersäsongerna. Vinmakande är också en tuff sport som jag misslyckats i 
några gånger. Är det egna druvor från växthuset?  
  
 
 
>----237.207.249  8.0;  ; /4.0; . 1.1.4322) | 81237207249no133.tbcn.      
 
 
20091019 9:16:38 | råffe | Ska vi slå till på EB då båda helgerna, tycker att Lasse H 
har bästa argumentet, de där hundarna å katterna, lägg därtill ohyran. Men kan Staffan 
se till att Björn ser till att boka in oss, de blir ju ett stort gäng till ÖS. Kanske kan nån 
som kommer via sälen hämta nummerlappar för oss som isåfall kommer via mora, det 
var snällt Göran 
Otto eller ej de ä frågan, jag vallar nog boort mig på egen hand  
 
 
 
>----.47.131 ; svSE; rv:1.8.1.9) /20071025 /2.0.0.9 | outside.formapg.se      
 
 
20091019 | 10:25:10 | råffe | har glömt kommentera seglingsbilden, väderbitna är väl 
bara första bokstaven i namnet. 
Må också säga att LasseHhustrun skapat fint stoff för dramatisk läsning. Andra snedstg 
som är värda att förtälja?  



 
 
 
>----.47.131 ; svSE; rv:1.8.1.9) /20071025 /2.0.0.9 | outside.formapg.se      
 
 
20091019 | 19:43:20 | staffan | Väderbitna? Tjaa. Måste va nåt mer. Kan bara gissa.  
  
 
 
>----9.101.142  8.0;  6.0; /4.0; GTB5; SLCC1; . 2.0.50727;  PC 5.0; . 3.5.30729; . 
3.0.30729) | 7869101142no173.tbcn.      
 
 
20091022 0:55:29 | Lasse L | Vinet på växthusets druvor jäser fint. Och idag har jag 
återupptagit träningen, med ett pass på skitrainern. Jag ska bli ruggigt bra på stakning 
har jag tänkt.  
  
 
 
>----7.242.131  7.0;  ; . 1.1.4322; . 2.0.50727; . 3.0.4506.2152; . 3.5.30729) | 21367
242131no68.tbcn.      
 
 
20091022 9:16:46 | råffe | Första rullskidpasset 14 km gick lika snabbt som bästa 
passet i fjol (fjor)! ska åsså bli fruktansvärt stakstark.  
 
 
 
>----.47.131 ; svSE; rv:1.8.1.9) /20071025 /2.0.0.9 | outside.formapg.se      
 
 
20091022 | 22:15:04 | Göran l | Förkyld.Förbannat.Kanske bortskämt beteende men 
det är synd om mig!Har vispat en äggula och i brist på konjak glödgat rödvin vräker i 
mig blandningen går till sängs hoppas kunna rapportera mirakulöst tillfrisknande senast 
imorgon 
 hälsar och hoppas på överlefvnad 
övertecknad  
  
 
 
>----29.172.101  7.0;  ; . 1.1.4322; . 2.0.50727) | 90229172101no20.tbcn.      
 
 
20091023 9:21:40 | råffe | Göran, jag tycker innerligt synd om dig, ligga där förkyld 
och eländig och inte ha nån konjack, haru feber till råga på allt eländet? Dra täcker över 
huvet så blir du övertäcknad har du nånsin tänkt på den roligheten.  
 
 
 



>----.47.131 ; svSE; rv:1.8.1.9) /20071025 /2.0.0.9 | outside.formapg.se      
 
 
20091023 | 17:00:36 | staffan | Göran, kan det inte vara det lömska "svinet", som på en 
bjässe endast  
tar sig uttryck som en lättare förkylning?  
  
 
 
>----0.7.230  8.0;  ; /4.0; . 2.0.50727; . 3.0.4506.2152; . 3.5.30729) | .      
 
 
20091025 | 14:41:28 | Lasse H | Idag "combiträning" med först OL ca. 3km utan 
kompass och klocka, tävlandes mot sig själv och den tid man fick gissa vid starten. Jag 
underskattade min förmåga grovt och sprang på ca 30 min men gissade på 37:43. 
Måltiden ungefärlig och intelligent uppskattad av tävlingsledningen eftersom 
tidmätningen lade av (pga man glömt bort vintertidsomställningen!) prick 10:30 då jag 
hade två kontroller kvar. Mysande i mjugg åt detta drog jag sen två varv med stavarna 
på 5:an (1:06). Visst var detta ett ganska spännande och trevligt träningspass bland 
singlande löv och något duggregn denna gråmulna dag med en behaglig temperatur av 
ca. 8 plusgrader!?  
  
 
 
>----237.207.249  8.0;  ; /4.0; . 1.1.4322) | 81237207249no133.tbcn.      
 
 
20091025 | 18:04:12 | göran l | Lasse H, va trivsam din träning låter du borde ha en 
spalt i Runners World " Lasse minns förra veckans  njutningar". 
Råffe å Staffan, som så vänligt kommenterat mitt hälsotillstånd jag är frisk! Jag har 
sonat det gräsliga brott som i dråp av en neger bestod.Dock två missade träningspass i 
helgen. Oktobermörkret kryper sammetslent runt människorna och lockar med 
mörkervila här gäller det fanimig att stå emot fixade en ny spets på löpstaven i går kväll 
med visst blodvite och fick ersätta originalspetsen med en slipad spik för att slippa 
erkänna mig besegrad av vinångorna. Nu jävlar ska här tränas senast på onsdag.  
  
 
 
>----29.172.101  8.0;  6.0; /4.0; SLCC1; . 2.0.50727;  PC 5.0; MDDC; . 3.5.30729; . 
3.0.30729) | 90229172101no20.tbcn.      
 
 
20091025 | 22:16:54 | Lasse H | Nja för det mesta är väl träningen ett slit men i bland 
kan det ju faktiskt vara så där kul. Grattis till gott tillfrisknande Göran!  
  
 
 
>----237.207.249  8.0;  ; /4.0; . 1.1.4322) | 81237207249no133.tbcn.      
 
 



20091030 | 19:22:06 | Göran l | dET SKET SIG EFTER ONSDAGSLÖPNINGEN 
MED STAVAR sitter nu på Ljö hostar hemska lobbor vågar inte kuta dessutom 
vaccinerad mot flunsan häromdagen kan dock släpa upp dom båtar som ska på dras upp 
land och kanske med brorsan Hasses hjälp såga av några träd  
  
 
 
>----32.5.140  7.0;  ; . 1.1.4322; . 2.0.50727) | host902325140.mobileonline.      
 
 
20091031 | 10:38:17 | Lasse H | Taff lack Göran! Hade själv lite oflyt idag då jag 
infann mej på Hultet för att delta i (och belägga en hedrande jumboplats i) 
Kristinehamns Trail Run. 16 km mestadels taff terränglöpning. I fjol vann dom på 1:01 
vilket jag tycker är orimligt bra. Men såg bara pensionärer och ballongsprängda med 
stavar och hundar så långt ögat nådde. Ringde hem och fick bekräftat att tävlingen 
faktiskt är i morgon. Åkte hem och upptäckte då att det finns 2 fina idolbilder av 
Torbjörn och undertecknad på www.adventurerace.se. Bilderna 55 och 56 i Arnells 
portfolio från 2009. Observera den orginella placeringen av midjeväskan.  
  
 
 
>----237.207.249  8.0;  ; /4.0; . 1.1.4322) | 81237207249no133.tbcn.      
 
 
20091031 | 11:51:27 | Lasse L | Även på bild 161 i Söders portfolio ser vi idolerna. 
 
Hade ett liknande oflyt igår som Lasses, mera bokstavligt dessutom i och med att 
simhallen visade sig stänga tidigare på helgdagsaftonen. Så i stället för vattengympa 
fick det bli en mixed combo med spinning+skitrainer. 
 
Är igång och tränar sedan en dryg vecka, men det är fortfarande rätt trögt. Göran har 
nog fått samma skit som jag hade. Ihållande och går i vågor. 
Lycka till med båtupptagning och tillfrisknande! 
 
Ett glädjeämne är vinet som efter avstannad jäsning varvid alltför hög både socker och 
alkoholhalt uppmättes efter omtappning och spädning nu jäser fint igen.  
  
 
 
>----7.242.131  7.0;  ; . 1.1.4322; . 2.0.50727; . 3.0.4506.2152; . 3.5.30729) | 21367
242131no68.tbcn.      
 
 
20091102 | 22:23:02 | Lasse L | Grattis Lasse H till trailracet! Du var ju snabbare än 
dig själv på Lidingön. Men vadan denna originella placering av midjeväskan, som syns 
även på en bild från detta race?  
  
 
 



>----7.242.131  7.0;  ; . 1.1.4322; . 2.0.50727; . 3.0.4506.2152; . 3.5.30729) | 21367
242131no68.tbcn.      
 
 
20091103 | 10:16:13 | råffe | En annan har just skickat anmälan till ÖSs de e sista 
dagen innan di höjer avgiftningen med ytterligare 120 kronos bara som ett tips. Men 
ekonomin kanske inte är en trång sektor... 
Fyra rullispass har det blivit, det går långsammare för varje gång. De e väl då formen är 
på väg?  
Rainer vet jag ju vem det var men vem fan är Skitrainer? 
LasseH är värd all beundran, vackra bilder må jag säga inte minst de bokstavliga.  
 
 
 
>----.47.131 ; svSE; rv:1.8.1.9) /20071025 /2.0.0.9 | outside.formapg.se      
 
 
20091103 | 19:26:34 | Lasse H | Tackar! Ja det motsvarar ju cirkus 3:24 på LL så jag 
får ju vara rätt så nöjd. Gillar inte att ha midjeväskan runt magen när jag springer. 
Tycker att det trycker, klämmer och skumpar. Särskilt när man har en halvliter vatten i 
den. I trailsammanhang dessutom mobiltelefon i vattentätt fodral samt armens första 
förband. Det är inte särskilt bekvämt att ha den sådär diagonalt över ryggen heller men 
jämförelsvis något bättre tycker jag.  
  
 
 
>----237.207.249  8.0;  ; /4.0; . 1.1.4322) | 81237207249no133.tbcn.      
 
 
20091103 | 20:02:37 | Lasse L | Pengar saknar betydelse för en gentleman, som du väl 
vet Råffe. Men man kunde ju passa på att anmäla sig när man nu blev påmind. 
Men inte gick det. Internt fel i vasaloppsservern. Vad gjorde du egenklien Råffe när du 
var inne där. Drog några vitsar så chipsen började glöda av krampaktigt fnissande? 
Eller bevistas detta forum av stora skaror fattiga skidåkare som hetsade av Råffes propå 
fick servern att baxna inför deras anstormning? 
 
Idag 7,7 km stavgång/löpning på backig skogsväg i sällskap med jycken.  
  
 
 
>----7.242.131  7.0;  ; . 1.1.4322; . 2.0.50727; . 3.0.4506.2152; . 3.5.30729) | 21367
242131no68.tbcn.      
 
 
20091104 9:57:59 | råffe | Lasse, då ska du föra ett helvites liv och bombhota 
vasaloppskontoret och även hota att dra om spåret om du inte få samma låga avgift som 
moi.  
Eller så ligger du lågt och köper en reaplats sista veckorna, då kostar de nog bara 600 
spänn + namnändringskostnad.  
 



 
 
>----.47.131 ; svSE; rv:1.8.1.9) /20071025 /2.0.0.9 | outside.formapg.se      
 
 
20091108 | 20:13:04 | Lasse L | Hur gåre för båtuppdragaren och trädfällaren på Ljö, 
numera Trollhättan får man förmoda. Hostar han fortfarande hemska lobbor eller hare 
ordnat upp sej? 
 
En annan fortsätter satsningen på bättre stakförmåga. Har nu redan skitrainat 9 gånger, 
varvat med en del stavgång samt vattengympa med stakningssimulering m.hj.a. 
simhandskar. Vad månde bliva? 
 
Har nu både anmält mig till ÖS sö och begärt 120 pix i retur.  
  
 
 
>----7.242.131  7.0;  ; . 1.1.4322; . 2.0.50727; . 3.0.4506.2152; . 3.5.30729) | 21367
242131no68.tbcn.      
 
 
20091108 | 22:01:35 | Göran l | Jorå står upp igen fått styra energin till arbetet inte 
vågat träna på 1,5 vecka dvs inte bli andfådd mer än nåra minuter i sträck såg en bra 
film på TV igår från DDR tiden skitbra städat me grannarna ida tränar tåhävningar för 
att röra mig mer ungdomligt än vanligt hostar bara lite för att rensa lungorna från slem. 
Spänner musklerna ibland framför spegeln läste att man kan bygga fett intestinalt om 
man är man brist på träning ger bildning och ökad kulturkonsumtion.Kultur börjar bra 
men inte lika kul.  
Jävlar va kul det ska bli att träna igen jävlar va kul det ska bli att träna igen.Dessutom 
har jag för säkerhets skull köpit konjak aldrig ska jag låta mig överraskas av mikroberna  
igen kamrater detta kredo mätte häfta i era själar ha alltd en konjak i beredskap om det 
sk. "immunförsvaret" sviker, Jag har reklamerat fenomenet litar inte på nåra garantier 
från utfärdaren i fortsättningen.  
  
 
 
>----29.170.235  7.0;  ; . 1.1.4322; . 2.0.50727) | 90229170235no20.tbcn.      
 
 
20091110 | 19:58:53 | Torbjörn | Förkyld även jag, har så varit i två veckor nu och det 
ger sig inte. Har alltså inte kunnat träna på två veckor, och träning är numera det enda 
som skänker mening åt mitt liv, ni förstår hur det känns va? Har inte något mer att dela 
med mig. Ha dä.  
  
 
 
>----.221.170  10.5; svSE; rv:1.9.0.15) /2009101600 /3.0.15 | host90237221
170.mobileonline.      
 
 



20091110 | 20:40:10 | Lasse L | Ja de e hårt när förkylningarna slår till. Men vill tipsa 
om www.skidforum.se (klicka sedan på Forum) som trevlig underhållning när man inte 
kan motionera. 
 
Man kan för att muntra upp sig också googla rätt på youtubeklippet där Aschberg drar 
en grov Göteborgshistoria i en bortklippt bit från "På spåret"  
  
 
 
>----7.242.131  7.0;  ; . 1.1.4322; . 2.0.50727; . 3.0.4506.2152; . 3.5.30729) | 21367
242131no68.tbcn.      
 
 
20091110 | 22:19:08 | staffan | Nu äntligen definitivt besked ang EB. 
V0610 och VL10 är ok, men inte ÖSS10. 
Så det är bara att leta på nåt annat. Björn erbjöd sej att höra med nån han känner som 
har en stuga alldeles bredvid, och som kanske rymmer så många, men det är ju upp till 
er. Björn tel 0705513280  
  
 
 
>----9.101.142  8.0;  6.0; /4.0; GTB5; SLCC1; . 2.0.50727;  PC 5.0; . 3.5.30729; . 
3.0.30729) | 7869101142no173.tbcn.      
 
 
20091111 8:48:00 | råffe | Det börjar sålunda osa katt och lukta Halfvars igen för ÖSs 
om inte Björne fixar grannstugan i EB. 
Hur meddelar Rönnberg sina ev framgångar av sin förfrågan? Intill dess gör jag inga 
framstötar vad Lompers anbelangar (lustigt ord förresten). Finns andra idÃ©er? Det kan 
alla snoriga fundera på i stället för att lyssna på aschbergs olustigheter.  
 
 
 
>----.47.131 ; svSE; rv:1.8.1.9) /20071025 /2.0.0.9 | outside.formapg.se      
 
 
20091111 | 14:35:34 | staffan | Björn kanske kan fixa stugan om ni så önskar, men då 
måste ni kontakta hoonom. Bäst är om Råffe eller nån annan slår en signal när ni 
bestämt er.  
  
 
 
>----0.7.230  8.0;  ; /4.0; . 2.0.50727; . 3.0.4506.2152; . 3.5.30729) | .      
 
 
20091111 | 16:37:18 | råffe | Nå va säger ni alla förväntansfulla ÖSs:are? Jag kontaktar 
Björne så snart jag fått klartecken från tillräckligt många. Inte så mycke begärt att bua 
eller bäa...väl? Snabba ryck nu!  
 
 



 
>----.47.131 ; svSE; rv:1.8.1.9) /20071025 /2.0.0.9 | outside.formapg.se      
 
 
20091111 | 16:46:12 | Lasse L | Olustighet var ju en lustig men med tanke på poängen 
naturligtvis riktig beskrivning av det hela. Men medge att exemplet visar hur viktigt 
internet är för yttrandefriheten. 
 
Ett annat youtubeklipp som ni kan leta upp är det där Mathias Fredriksson demonstrerar 
elghufs, ifall ni vill finslipa försäsongsträningen. 
 
Håller tummarna för att Råffe frälser oss och ordnar vår logi på någe vis till ÖSs.  
  
 
 
>----7.242.131  7.0;  ; . 1.1.4322; . 2.0.50727; . 3.0.4506.2152; . 3.5.30729) | 21367
242131no68.tbcn.      
 
 
20091111 | 20:21:58 | göran l | Ja för satan Evertsberg ÖS är min melodi. 
Stavlöpninggång idag för första gången på 14 dgr kändes i benen det går snabbt utför i 
ett träningsuppehåll.Sen skiter jag i om det ändå skulle bli Lompers tycker om alla 
återseenden fyller på den empiriska karamellen som man suger på ibland men visst mest 
tittar vi ju framåt mot nya hus.  
  
 
 
>----29.170.235  8.0;  6.0; /4.0; SLCC1; . 2.0.50727;  PC 5.0; MDDC; . 3.5.30729; . 
3.0.30729) | 90229170235no20.tbcn.      
 
 
20091112 | 10:27:48 | råffe | Två tunga inlägg från bjässarna LasseL och Göran räcker 
för att jag ska kontakta Ursus. Så snart besked föreligger är jag inte sen att delge hela 
forumet och halva världen resultatet. Fortsätt hålla tummarna är en god tumregel man 
inte bör tumma på.  
 
 
 
>----.47.131 ; svSE; rv:1.8.1.9) /20071025 /2.0.0.9 | outside.formapg.se      
 
 
20091112 | 11:16:30 | råffe | Björnen är på älgjakt! Låter som ett drama i vår fauna 
och en bra rubbe i Sveriges natur. Bemälde Björn lovar att kolla logi, det blir väl nåt 
ide.  
 
 
 
>----.47.131 ; svSE; rv:1.8.1.9) /20071025 /2.0.0.9 | outside.formapg.se      
 
 



20091116 | 19:48:19 | Lasse H | Självklart med på Evertsbergslogi är väl kanske 
onödigt att deklarera. Har även provat elghufs. Jobbigt som fan. Ska förmodligen köras 
som kortintervaller eller som det så vackert heter pa norsk "hurtigökter".  
  
 
 
>----237.207.249  8.0;  ; /4.0; . 1.1.4322) | 81237207249no133.tbcn.      
 
 
20091117 | 21:07:51 | staffan | Verkar snarare som Björnen sover.  
  
 
 
>----9.101.142  8.0;  6.0; /4.0; GTB5; SLCC1; . 2.0.50727;  PC 5.0; . 3.5.30729; . 
3.0.30729) | 7869101142no173.tbcn.      
 
 
20091117 | 22:15:22 | Lasse L | Kan rapportera att  
 vinet fortsätter jäsa, nu sakta. Ju långsammare och längre desto bättre blir det tror jag. 
 det gick inte så bra att koka ägg i diskmaskinen, de blev alltför löskokta  
  
 
 
>----7.242.131  7.0;  ; . 1.1.4322; . 2.0.50727; . 3.0.4506.2152; . 3.5.30729) | 21367
242131no68.tbcn.      
 
 
20091118 9:09:49 | råffe | Jag har ju lovat att aldrig placera min kropp på gym å så 
sitter jag bara där på en spinningcykel och svettas av fan. Blev hetsad av en lårstark 
kvinna som körde 8090talsnostalgi. Jag kände inte igen en enda låt, Jo Scooter. 
Årskort finnes. 
Alltnog. Björnen har vaknat, har varit på orrjakt i Orsa sitlidna helg och rapporterar 
följande om ÖSslogi. Inte ens grannkåken i EB kan ta emot vårt manstarka gäng. Men. 
I bygdegårn finns det plats, Rönnberg har prellat 10 platser, då undrar de om vi vill käka 
eller fixa crunchet själva.  
Sålunda. Flera saker att ta ställning till: 1. Ska vi nappa på detta? Läget nära 
vallningsbacken är ju suveränt men risken för att bryta halvvägs är överhängande om 
orken tryter och binge lockar. 
2. Käket är ju bra på bygdegårn och det borde gå att beställa biffar till söndasmiddan. 
Åsikter? Bindande anmälningar behövs! 
Jag, Åke, Rikard, Johan, Göran, LasseH&L,kanske Henke och Isak. Vilka mer? 
Torbjörn, Lance väl? 
Nyfiken på LasseLvinet, det kan ju passa nån gång att bli bjuden på.  
 
 
 
>----.47.131 ; svSE; rv:1.8.1.9) /20071025 /2.0.0.9 | outside.formapg.se      
 
 
20091118 9:36:03 | råffe | Eller är det Lompers? Jag börjar vackla. 



Har också lagt ut någon åtel med tillhörande fälla en bit norr om Limedsforsen.  
 
 
 
>----.47.131 ; svSE; rv:1.8.1.9) /20071025 /2.0.0.9 | outside.formapg.se      
 
 
20091118 | 10:23:32 | Janne L | Hej! Ni verkar ha problem med boendet under 
vinteraktiviteterna, men jag kan meddela att logit på Carlsund är bokat för 9 pers under 
VR 151.156.177.5  6.0;  ;  ; . 2.0.50727; .1; . 3.0.4506.2152; . 3.5.30729) | 
151.156.177.5      
 
 
20091118 | 11:35:48 | Lasse L | Tack för det Janne! Råffe du har förstås fria händer att 
boka den logi som du tycker verkar bäst Lompers eller bygdegård ok båda för mig. 
Lance ska nog med. 80talsnostalgi är ju för nytt för vår åldersklass men jag tycker ändå 
jag hänger med rätt bra, skrivandes detta på mobilen i bussen på väg till Nyköping som 
jag gör  
  
 
 
>----.148.10 | /R8BE Browser/NetFront/3.3 Profile/MIDP2.0 Configuration/CLDC1.1 
| ___.148.10      
 
 
20091118 | 14:10:33 | råffe | Janne du som är en sån jävel på å hitta rum kan väl fixa 
ÖSs åsså! Bra att te minstingens ha VR fixad. Ska vi pröjsa på plats eller aldrig? Eller 
till dig? Nu?  
 
 
 
>----.47.131 ; svSE; rv:1.8.1.9) /20071025 /2.0.0.9 | outside.formapg.se      
 
 
20091118 | 20:26:00 | Lasse H | Bekräftar 2 nätter vid ÖSS. Går bra var som helst och 
käkar hur som helst vad som helst utom möjligen surströmming på lördag kväll. Är 
dock allergisk mot räkor, kräftor, krabba, hummer och ev. något mera skaldjur som blir 
rött när det kokas. Är dessutom överkänslig visavi formalin, fenolharts, vissa gräs, 
pollen, katter, hundar och julstjärnor och en del blommor till samt vissa parfymer främst 
med påtaglig myskdoft. Annars är jag nästan frisk.  
  
 
 
>----237.207.249  8.0;  ; /4.0; . 1.1.4322) | 81237207249no133.tbcn.      
 
 
20091118 | 21:06:11 | Göran l | lörlllllllllllllllllllllllllllllllllfan skulle bara torka bort nåt 
som fastnat på tangenten och söndag vid ÖS.Får bli vad det blir.Tack Jannne för 
VRlogi.Stavjogging imorse kändes bra igen efter konvalecensen(?).Börjar redan få lite 



större armar kommunicerade detta med Staffan som berättade att han köpt en ny 
kortärmad skjorta å hans fru undrade om han fått punka på armarna.  
  
 
 
>----29.171.81  7.0;  ; . 1.1.4322; . 2.0.50727) | 9022917181no20.tbcn.      
 
 
20091120 | 16:21:38 | råffe | Bra LasseH att du nämner alla dina skavanker tål du sprit 
har jag för mig i rätt ansenlig mängd. Katt och hundjävlarna var  ju ett (av flera) 
argument mot Lompers man kör ju slut på brickanylen långt före start.  
Har fått nej från Torgåsgården de va synd men nu lutar det åt EBs bygdegård kan bli bra 
men jag måste snacka me kärringen där om de har biff på söndasaftonen eller om man 
kan biffa själv kan bli gott även.  
 
 
 
>----.47.131 ; svSE; rv:1.8.1.9) /20071025 /2.0.0.9 | outside.formapg.se      
 
 
20091122 | 11:09:41 | Lasse H | EB bygdegård låter som ett bra alternativ och det 
verkar ju finnas egna kokmöjligheter också. Tål ett glas vin och en virre på lördagkväll 
och dubbla mängden plus en starköl på söndag kväll.  
  
 
 
>----237.207.249  8.0;  ; /4.0; . 1.1.4322) | 81237207249no133.tbcn.      
 
 
20091123 8:40:54 | råffe | Min enkla uppfattning (tills jag ändrar mig och tycker något 
annat med samma emfas) är att vi bokar EBBÖSs. Det finns tio prellade platser genom 
Rönnbergs försorg (trots att han inte ens ska köra ÖS de e en kille de!)Jag gissar att vi 
blir åttaoch vi ska intre betala för fler än som kvartar. Man kan få frukost å lunch och 
det är ju bra å lördasmiddag tror jag hur bekvämt som helst om man inte känenr sig 
extra huslig just då i bygdegården. Biffen på söndag är en sak för sig kräver tanke men 
det löser sig säkert om de inte vil steka biff i bygdegårdsköket men tidpunkt kan ju 
variera beroende på före, ja, och efter...  
 
 
 
>----.47.131 ; svSE; rv:1.8.1.9) /20071025 /2.0.0.9 | outside.formapg.se      
 
 
20091123 9:02:20 | Lasse L | Finns ju alla möjligheter i EBBG att steka biffen själva 
om vi vill, se www.evertsberg.com/boende.htm 
 
Så de e väl inte så mycket att fundera på? 
 
Men vill du jaga vidare och hitta nåt ännu bättre Råffe så gör det. Bara inte EBBGÖSs 
går oss ur händerna pga att man inte kan hålla en prelbokning för länge. 



 
Stakar på i min källare. Längtar snö.  
  
 
 
>----7.242.131  7.0;  ; . 1.1.4322; . 2.0.50727; . 3.0.4506.2152; . 3.5.30729) | 21367
242131no68.tbcn.      
 
 
20091123 | 11:01:13 | råffe | Med LasseL i ryggen och ryggbiffen fixad kommer jag 
att boka EBBGÖSs, ska försöka hålla tio platser öppna men bokar bara 8 säkra. Kan gå. 
Nu 9,3 mil rullskidor ber att få hänvisa till allas vår Otto som på sin dvd hävdar att bästa 
barmarksträningen inför VL är rullskidor. Borde även gälla ÖS. Sevärd dvd även i 
övrigt, teknik, vallningar etc. 
Jäla trevlig kille han kan staka och snacka utan att staka sig. Kanske ska man korta 
staven en centimeter spetsen ska ju ta fäste just där foten på annra sidan kroppen har sin 
tåspets de e noga, anser Otto. Men valla mina skidor får han inte, ska hitta rätt i EB
backen  
 
 
 
>----.47.131 ; svSE; rv:1.8.1.9) /20071025 /2.0.0.9 | outside.formapg.se      
 
 
20091123 | 11:05:07 | råffe | Sevärd dvd även i övrigt om valla etc men valla mina 
lagg får han inte de ska jag fixa efter otaliga lördagstester i EBbacken. Kanske ska man 
korta staven en cm, Otto säger att vid stakåkning ska spetsen på staven sättas i snön 
precis där tåspetsen på benet på annra sidan kroppen befinner sig just i det momentet. 
Om ni inte fattar är ni hopplösa!  
 
 
 
>----.47.131 ; svSE; rv:1.8.1.9) /20071025 /2.0.0.9 | outside.formapg.se      
 
 
20091123 | 11:07:57 | råffe | Ja de blir dubbelt bara för att jag envisas med att granska, 
va e de för dumheter, vädjan: kan inte LasseL ta bort mina dubletter annars börjar jag 
misstro moderatorn!  
 
 
 
>----.47.131 ; svSE; rv:1.8.1.9) /20071025 /2.0.0.9 | outside.formapg.se      
 
 
20091123 | 11:28:29 | Lasse L | Meddelande från moderatorn: Ett av Råffes inlägg är 
nu raderat. Ni gick inte miste om nå´. 
De som är kvar är förstås omistliga. 
 
Otto har inte sett min stakmaskin och då får man förlåta honom hans okunnighet om vad 
som är bästa alternativet till the real thing.  



  
 
 
>----7.242.131  7.0;  ; . 1.1.4322; . 2.0.50727; . 3.0.4506.2152; . 3.5.30729) | 21367
242131no68.tbcn.      
 
 
20091123 | 13:25:50 | råffe | Tack LasseL, dubbelt tack, mitt förtroende för 
moderatorn är orubbat och rejält tilltaget.  
 
 
 
>----.47.131 ; svSE; rv:1.8.1.9) /20071025 /2.0.0.9 | outside.formapg.se      
 
 
20091123 | 22:44:35 | Göran l | Herregud som vi säger i Arabien tack Råffe för 
ÖSEBGV får man va me på ett hörn?  
  
 
 
>----29.171.81  7.0;  ; . 1.1.4322; . 2.0.50727) | 9022917181no20.tbcn.      
 
 
20091124 | 10:12:30 | råffe | Håller jorden på att rämna va fan ä dä fråga om ska du 
överge Otto Göran? Klart du får ett hörn kanske ska vi reservera två. Jag tar me 
vallastället mitt. Räknar me å hålla på hela eftermiddan ska allri mer köra på skitgli. 
Fäste? Kanske tejp men är påverkbar ska väl sickla åsså annars är ju tusenlapparna i 
älva. 
Men först ska jag ut på rullisarna i morron.  
 
 
 
>----.47.131 ; svSE; rv:1.8.1.9) /20071025 /2.0.0.9 | outside.formapg.se      
 
 
20091126 | 15:47:37 | Janne L | Hej Som svar på inlägg 1067 från Råffe så är det 
betalning (till Anette Fransson) på plats som gäller. 151.156.177.5  6.0;  ;  ; . 2.0.50727; 
.1; . 3.0.4506.2152; . 3.5.30729) | 151.156.177.5      
 
 
20091128 | 18:24:23 | göran l | Ser att EBÖSGV ska va EBÖSBG är det alltså så att 
det stora gula huset som jag uppfattat som GästgiVaregården är skilt även geografiskt 
från BygdeGården eller sammansmälta kanske begreppen till en enda byggnad och vad 
har den i så fall för färg?  
  
 
 
>----29.171.81  8.0;  6.0; /4.0; SLCC1; . 2.0.50727;  PC 5.0; MDDC; . 3.5.30729; . 
3.0.30729) | 9022917181no20.tbcn.      
 



 
20091128 | 23:29:29 | Lasse L | Tack för rättelsen, jag har legat sömnlös i försöken att 
förstå den förkortningen. 
Beträffande bygdegårdens färg så framstår den som gul när man klickar på länken i 
inlägg 1073. 
Grattis förresten Göran till inlägg nr 1000!, så här lite i efterskott. Kunde vara värt en 
medalj, men du får nog hålla till godo med äran.  
  
 
 
>----7.242.131  7.0;  ; . 1.1.4322; . 2.0.50727; . 3.0.4506.2152; . 3.5.30729) | 21367
242131no68.tbcn.      
 
 
20091129 | 21:06:45 | göran l | I min självupptagna enfald trodde jag att inlägget hade 
innehållit litterära kvaliteter som nominerade mig till ett grattis men inser att nu att det 
var en hedersam plats i nummerföljden som premierats. Mycket tacksam under alla 
omständigheter  
  
 
 
>----29.171.81  8.0;  6.0; /4.0; SLCC1; . 2.0.50727;  PC 5.0; MDDC; . 3.5.30729; . 
3.0.30729) | 9022917181no20.tbcn.      
 
 
20091130 8:47:19 | råffe | I min flerfaldiga enfald trode jag och har levt i den tron rätt 
länge nu att EBÖSGV i Görans inlägg hade V som ändelse för den händelse att han G 
tänkte skippa Otto och i stället vara med på en Vallakant på mitt vallaställ uppe i EB 
under ÖS. Ber att moderatorn ändrar i det inlägg som jag skrev och säkert hade ett 
nummer långt från prisplats. Kanske dock runt 1066 då slaget vid Hastings lär ska ha 
färgat historien och Engelska kanalen i vackra färger. Men kan ocjkså ha varit senare, 
intye slaget utan mit inlägg, detta skrivet för att inga ytterligare missuppfattningar ska 
inträffa. Huset är gult.  
 
 
 
>----.47.131 ; svSE; rv:1.8.1.9) /20071025 /2.0.0.9 | outside.formapg.se      
 
 
20091130 8:47:54 | råffe | Ser nu att det var 1080 och gult står jag fast vid.  
 
 
 
>----.47.131 ; svSE; rv:1.8.1.9) /20071025 /2.0.0.9 | outside.formapg.se      
 
 
20091130 8:49:42 | råffe | Ursäkta även ett antal skrivfel i mitt nästsista inlägg.  
 
 
 



>----.47.131 ; svSE; rv:1.8.1.9) /20071025 /2.0.0.9 | outside.formapg.se      
 
 
20091130 | 14:52:34 | staffan | Ber om usäkt för skrifvel i mitt nästa inlägg  
  
 
 
>----0.7.230  8.0;  ; /4.0; . 2.0.50727; . 3.0.4506.2152; . 3.5.30729) | .      
 
 
20091130 | 15:42:03 | Gud | Bravo Staffan! 
Du och alla andra deltagare på detta forum är härmed förlåtna och välsignade för eviga 
tider. 
 
Skaparen  
  
 
 
>----7.242.131  7.0;  ; . 1.1.4322; . 2.0.50727; . 3.0.4506.2152; . 3.5.30729) | 21367
242131no68.tbcn.      
 
 
20091130 | 16:40:57 | råffe | jävlar grabbar! nu svävar vi i en högre rymd likt mannen 
på Sunnanö. Gud, va bra!  
 
 
 
>----.47.131 ; svSE; rv:1.8.1.9) /20071025 /2.0.0.9 | outside.formapg.se      
 
 
20091130 | 18:00:10 | Lasse H | Har idag på förmiddagen stavpulsat upp och ner för 
Wäsaberget uppe i Älvdalen i 75 mm, och fallande, nysnö.  Det var schööönt som MA 
Numminen så träffande uttryckte det. Men redan vid lunchtid och nere i Mora var det 
barmark. Och sen regnade det hela vägen till Kristinehamn.  
  
 
 
>----237.207.249  8.0;  ; /4.0; . 1.1.4322) | 81237207249no133.tbcn.      
 
 
20091201 | 22:53:24 | göran l | Ödmjuk i min enfald ber jag om ursäkt för fel i mitt 
nuvarande inlägg vafan gör Lasse H i Älvdalen såhärårs när vi andra sliter i vårt anletes 
svett för vår ringa utkomst roar sig karln en sån här årstid när andra vandrar molokna i 
novembernatten fan det blev fel ska vara och decembernatten  
  
 
 
>----29.171.81  8.0;  6.0; /4.0; SLCC1; . 2.0.50727;  PC 5.0; MDDC; . 3.5.30729; . 
3.0.30729) | 9022917181no20.tbcn.      
 



 
20091202 | 19:14:50 | Lasse H | Hustrun och myself hälsade på äldsta dottern. Gick på 
julmarknader och körfestival med luciakandidatpresentation mm. Samt inte minst 
hjälpte jag dottern att i Älvdalens sportaffär inhandla ett skidpaket modell 
mellansuperduper bl.a. innehållande att par Madshus Intrasonic Classic som kan vara 
bra att ha när hon ska åka Stafettvasan. Tejpade även skidorna så dä ä bar te åk.  
  
 
 
>----237.207.249  8.0;  ; /4.0; . 1.1.4322) | 81237207249no133.tbcn.      
 
 
20091207 9:12:27 | råffe | Noterar att Evertsbergsrännet går av den berömda stapeln 
(såsom normalt endast sågverksarbetare göra) den 6 februari, dvs just den dag EBV1006 
(eller e de EBV0610?) . Nämnda löp är sidningsgrundande kan ju va bra å veta.  
 
 
 
>----.47.131 ; svSE; rv:1.8.1.9) /20071025 /2.0.0.9 | outside.formapg.se      
 
 
20091207 | 13:18:43 | råffe | Kan också nämna 13,5 mil på rullskidor, tok inte i ett 
svep! uppdelat på 10 gånger. Därmed inte lika imponerande måhända...  
 
 
 
>----.47.131 ; svSE; rv:1.8.1.9) /20071025 /2.0.0.9 | outside.formapg.se      
 
 
20091207 | 20:55:07 | staffan | spelar ingen roll iskymningslandet räffe EBV+0 går 
lika bra som nått annat rubbet är ju sangschonerat från skaparen  
  
 
 
>----9.101.142  8.0;  6.0; /4.0; GTB5; SLCC1; . 2.0.50727;  PC 5.0; . 3.5.30729; . 
3.0.30729) | 7869101142no173.tbcn.      
 
 
20091207 | 21:57:03 | Lasse L | Jag lägger mot Råffes 13,5 mil på rullskidor mina 18 
pass på skitrainern (några i kombination med spinning), 8 mil 
stavgång/stavlöpning/elghufs och 8 ggr vattengympa samt 1 hotellrumsgympa. Allt post 
lidingöloppum. Kan de´va nå´t? Ja det kan det. Har detta år en träningsmängd som jag 
inte haft sedan 1990. Om inte förkylning eller annat slår till årets sista veckor kan det 
rent av bli mesta träningsåret sedan 1988.  
  
 
 
>----7.242.131  7.0;  ; . 1.1.4322; . 2.0.50727; . 3.0.4506.2152; . 3.5.30729) | 21367
242131no68.tbcn.      
 



 
20091208 | 11:14:38 | råffe | Hotellrumsgympa ska det va nåt att skriva hem till 
oskyldiga varelser om. Hur räknas det jämfört med en tryckare på dansgolvet. Kan snart 
lägga till mitt tredje lunchspinningpass å lokal.  
 
 
 
>----.47.131 ; svSE; rv:1.8.1.9) /20071025 /2.0.0.9 | outside.formapg.se      
 
 
20091208 | 23:55:57 | Lasse L | Sorry Råffe, tryckare på dansgolvet räknas inte. Bara 
uttryckliga motionspass. Sådana är de hårda reglerna. Hotellrumsgympa är en förnämlig 
motionsform vars bas är stepup (från golv till säng, stol till bord eller annat lämpligt 
man hittar i rummet) men också kan innehålla bl.a. korta ruscher från vägg till vägg 
med frånstöt med händerna,  armhävningar m.m., minimum en halvtimma.  
  
 
 
>----7.242.131  7.0;  ; . 1.1.4322; . 2.0.50727; . 3.0.4506.2152; . 3.5.30729) | 21367
242131no68.tbcn.      
 
 
20091209 9:05:38 | råffe | Herre min skapare! Trascha hotellrum på det viset det  ä väl 
bara för riktigt rejäla rockband.  
 
 
 
>----.47.131 ; svSE; rv:1.8.1.9) /20071025 /2.0.0.9 | outside.formapg.se      
 
 
20091209 | 22:39:25 | göran l | Voine voine  
  
 
 
>----29.171.81  8.0;  6.0; /4.0; SLCC1; . 2.0.50727;  PC 5.0; MDDC; . 3.5.30729; . 
3.0.30729) | 9022917181no20.tbcn.      
 
 
20091211 | 19:06:28 | staffan | Fn Göran att ditt inlägg ska behöva stå obesvarat och 
längst upp under så lång tid. 
Har egentligen inget att tillägga utan håller med utan reservation och övertar härmed 
svartepetterplatsen  
  
 
 
>----9.101.142  8.0;  6.0; /4.0; GTB5; SLCC1; . 2.0.50727;  PC 5.0; . 3.5.30729; . 
3.0.30729) | 7869101142no173.tbcn.      
 
 
20091211 | 21:32:51 | Torbjörn | Uschanimejingen, gamla mänschan.  



  
 
 
>----.148.72  10.5; svSE; rv:1.9.0.15) /2009101600 /3.0.15 | host90237148
72.mobileonline.      
 
 
20091213 | 15:11:55 | Lasse L | Jag förstår att ni ivrigt väntar på nya träningstips. 
Tyvärr har jag  inget just nu. Som tröst får ni ett nytt utdrag ur min träningshistorik: Km 
åkta skidor under försäsong (okt, nov, dec) 19812008. 
Medel är 88,1 km, max 325 km (år 1988), min 0 km (2006). 
Bara att hålla tummarna för att det inte blir en andra nolla 2009. 
 
Lasse "jag tränar för statistiken vad tränar du för" Lind  
  
 
 
>----7.242.131  7.0;  ; . 1.1.4322; . 2.0.50727; . 3.0.4506.2152; . 3.5.30729) | 21367
242131no68.tbcn.      
 
 
20091213 | 19:08:41 | göran l | Såg just väderrapporten jävlar nu ere grejor på gång 
frugan o jag presterade 15 km idag mandrom med stavar börjar likna hulken. Statistiken 
imponerar har just köpt Stilton å portvin till julen för femte gången och har planerat 
lutfisk med  rökt fläsk till samma högtid för 4:e gången verkar som erfarenheten 
(empirisk kunskap) ger en del men kanske är vetenskapligt lite tunt.  
  
 
 
>----29.171.81  8.0;  ; /4.0; . 1.1.4322; . 2.0.50727; . 3.0.4506.2152; . 3.5.30729) | 90
22917181no20.tbcn.      
 
 
20091213 | 21:14:06 | Torbjörn | För att orka åldras.  
  
 
 
>----.194.68  10.5; svSE; rv:1.9.0.15) /2009101600 /3.0.15 | host90237194
68.mobileonline.      
 
 
20091213 | 23:14:27 | Lasse L | Just nu sent på söndagkvällen ska det enligt 
vägverkets webb snöa i såväl Trollhättan, Karlskoga, Kristinehamn som i Stockholm, 
men inte i Åmål och det gör det inte heller. Inte sitter ni väl vid datorn nu, men vaknade 
ni till en vinterdag måndag morgon?  
  
 
 
>----7.242.131  7.0;  ; . 1.1.4322; . 2.0.50727; . 3.0.4506.2152; . 3.5.30729) | 21367
242131no68.tbcn.      



 
 
20091214 9:05:50 | råffe | Ja snö i Älta å lite inne i stan å. Men ingen anledning att 
valla bort sig, högst två cm, och då snackar jag snödjup.  
 
 
 
>----.47.131 ; svSE; rv:1.8.1.9) /20071025 /2.0.0.9 | outside.formapg.se      
 
 
20091214 | 19:53:21 | Lasse H | Här endast lätt bepudring. Troligen något mindre än i 
Älta. Rapporterar rejält snöfall korsningen Södra Ringvägen/Renstiernas gata å 
Södermalm om Lördags afton. Inga fräscha träningstips, endast slitande i 
Staffan(Larsson) expandern. Har dock köpt(och läst)boken Dubbelstakning utav 
Johnny Nilsson.  
  
 
 
>----237.207.249  8.0;  ; /4.0; . 1.1.4322) | 81237207249no133.tbcn.      
 
 
20091215 8:39:39 | råffe | Men han körde väl griller? 
Å nu ä de mer snö än i går och än i fjor (ja fjol säger och skriver en del)  
 
 
 
>----.47.131 ; svSE; rv:1.8.1.9) /20071025 /2.0.0.9 | outside.formapg.se      
 
 
20091215 | 17:59:39 | Lasse H | Det var ju Johnny Höglin som grillade och inte Jonny 
Nilsson ju. Om jag törs ska jag åka skidor i stadsparken i kväll.  
  
 
 
>----237.207.249  8.0;  ; /4.0; . 1.1.4322) | 81237207249no133.tbcn.      
 
 
20091215 | 18:00:46 | Lasse H | Förlåt Johnny Nilsson ska det vara.  
  
 
 
>----237.207.249  8.0;  ; /4.0; . 1.1.4322) | 81237207249no133.tbcn.      
 
 
20091215 | 18:01:36 | Lasse H | Jonny Nilsson grillade ju också förstås.  
  
 
 
>----237.207.249  8.0;  ; /4.0; . 1.1.4322) | 81237207249no133.tbcn.      
 



 
20091215 | 22:08:53 | staffan | Glöm inte Sigge Eriksson och Fingal Olsson  
  
 
 
>----9.101.142  8.0;  6.0; /4.0; GTB5; SLCC1; . 2.0.50727;  PC 5.0; . 3.5.30729; . 
3.0.30729) | 7869101142no173.tbcn.      
 
 
20091215 | 22:24:10 | Lasse H | Det blev premiär i parken!! En dryg timmes åkning. 1 
dm snö, lite stöp på några ställen men helt OK. Såg inte till Fingal Olsson men Eva 
Larsson, som är syster till Åke Svensson, kom förbi och var var lite avundsjuk på mej 
som fick åka skidor sa hon.  
  
 
 
>----237.207.249  8.0;  ; /4.0; . 1.1.4322) | 81237207249no133.tbcn.      
 
 
20091216 0:20:30 | Lasse L | Kommer inte på fler skriskoåkare just nu, jo förresten 
Claesson fanns det väl nå´n, och så den något lite mer nutida, från Eskilstuna tror jag, 
men namnet? Typ Thomas nånting kanske, eller? 
Men idolen för dagen är ju självklart Lasse H som stakar i parken, grattis till civilkurage 
och skidpremiär! 
Kastade lite lystna blickar på fotbollsplan härintill på lunchen då Mowitz och jag var 
ute. De tvåochenhalv centimetrarna snö hade nog räckt till nåt som alla fall på avstånd 
liknat skidåkning. 
Få se om det möjligen kan bli nåt i morron, nu är det närapå tre centimetrar och ett par 
stadiga minusgrader.  
  
 
 
>----7.242.131  7.0;  ; . 1.1.4322; . 2.0.50727; . 3.0.4506.2152; . 3.5.30729) | 21367
242131no68.tbcn.      
 
 
20091216 | 18:17:50 | Lasse L | Tomas Gustafson vare ju, kom på de nu. 
Alla fall blev det skidpremiär på golfbanan idag, i skymningen och med hunden vilt 
kutande hit och dit en dryg timma. Skoj. Fast det frös i lite på nåra ställen där det var 
fuktigt under snön.  
  
 
 
>----7.242.131  7.0;  ; . 1.1.4322; . 2.0.50727; . 3.0.4506.2152; . 3.5.30729) | 21367
242131no68.tbcn.      
 
 
20091216 | 20:46:29 | göran l | Bara puder å lite frosthalka grattis till 
skidpremiärer.Thomas Gustavsson hade inte han en skrinnande brorsa vare dom som 



blev tandläkare? Nä förlåt de e ju Staffan och jag lite har man väl skrinnat. Råffe hyrde 
inte vi racerskridskor en gång på Enskede idrottsplats?  
  
 
 
>----29.171.81  8.0;  6.0; /4.0; SLCC1; . 2.0.50727;  PC 5.0; MDDC; . 3.5.30729; . 
3.0.30729) | 9022917181no20.tbcn.      
 
 
20091217 9:10:46 | råffe | Han hade (har?) även en kärring som curla. Jag har en 
brorsa som va me å körde racer på Enskede IP, fan va du kommer ihåg såsom varande 
kusin. 
Här är de så mycke snö att man inte hinner åka skidor alls, de gäller ju att hålla 
brevlådan snöfri så att alla vackra julkort inte bara läggs i drivor. Kanske kan helgen 
bjuda på annat än skottning. Till jul kommer skottarna förresten.  
 
 
 
>----.47.131 ; svSE; rv:1.8.1.9) /20071025 /2.0.0.9 | outside.formapg.se      
 
 
20091217 9:56:00 | Lasse L | och kottarna får man förmoda  
  
 
 
>----7.242.131  7.0;  ; . 1.1.4322; . 2.0.50727; . 3.0.4506.2152; . 3.5.30729) | 21367
242131no68.tbcn.      
 
 
20091220 | 15:34:10 | Lasse H | Verkligen en fin och dramatisk bild från Hanebol 
skidstadion. Här är det fullt åkbart på Hultet har jag hört men inte sett eftersom jag 
dragits med en förkylning i veckan.  
  
 
 
>----237.207.249  8.0;  ; /4.0; . 1.1.4322) | 81237207249no133.tbcn.      
 
 
20091220 | 17:26:36 | göran l | Snyggt jobbat med snökanonen Trollhättan ingen snö 
får kuta med stavar ser snön vräka ned över övriga Sverje va fan ska man göra? La in 
sill och gjorde senap.  
  
 
 
>----29.171.81  8.0;  6.0; /4.0; SLCC1; . 2.0.50727;  PC 5.0; MDDC; . 3.5.30729; . 
3.0.30729) | 9022917181no20.tbcn.      
 
 
20091220 | 20:03:36 | Lasse L | Ja va fan ska du göra Göran. Haru inte en bil? Tycker 
mig minnas att du har det. Kolla snökartan, inte långt till snön från dig. 



Krya påre Lasse, inte skaru va förkyld så här till jul. 
Idag 15 km på natursnö vid Hanebol, under stundtals ymnigt snöfall.  
  
 
 
>----7.242.131  7.0;  ; . 1.1.4322; . 2.0.50727; . 3.0.4506.2152; . 3.5.30729) | 21367
242131no68.tbcn.      
 
 
20091220 | 21:12:13 | Torbjörn | Verkar klimatsmart det där du hålls med Lasse. 
Liksom tunneln, vårt jagande efter snö etc.etc. Kanske vi skidåkare måste anpassa oss 
till en bister verklighet . Åka skidor på natursnö något sånär hemmavid när tillfälle ges, 
och göra något annat då vänerväxthusvinterdiset  åter omger oss. Har åkt 6.5 mil sedan i 
onsdags men jag ska ju inte köra VLÖS.  
  
 
 
>----.183.244  10.5; svSE; rv:1.9.0.16) /2009120206 /3.0.16 | host90237183
244.mobileonline.      
 
 
20091224 0:46:57 | göran l | kanske lite i sennaste laget för ett rediggt inlägg. men 
måste rapportera att mmanb antaglkugen inte kan skylla på nåt om man inte åkt skiddor 
imorrn. lutar mig på kudden nu och ger fullstängi stayus imorrn  
  
 
 
>----29.171.81  8.0;  6.0; /4.0; SLCC1; . 2.0.50727;  PC 5.0; MDDC; . 3.5.30729; . 
3.0.30729) | 9022917181no20.tbcn.      
 
 
20091224 | 15:00:44 | Lasse L | Syrran viller ha snapps till lunchen, och därmed 
spolierades möjligheterna till en skidtur på julafton. Men några sådana hinder fanns väl 
inte i Trollhättan?  
  
 
 
>----7.242.131  7.0;  ; . 1.1.4322; . 2.0.50727; . 3.0.4506.2152; . 3.5.30729) | 21367
242131no68.tbcn.      
 
 
20091224 | 15:15:50 | göran l | Nej här inleddes dagen med att Jonas och jag skidade 1 
mil i hemmaspåret vi fick spåra men det var nog den bästa julklappen.Hustrun å dottern 
snöpulsade.Lunch med nubbe hann vi också med.S:a 2 mil inräknat tunneln 
God Jul  
  
 
 
>----29.171.81  8.0;  ; /4.0; . 1.1.4322; . 2.0.50727; . 3.0.4506.2152; . 3.5.30729) | 90
22917181no20.tbcn.      



 
 
20091226 | 17:45:06 | göran l | S:a 3 mil lite underfrysning men åkte skidor från 
dörren pulsade i 3dm snö säker på att få spåra 3,5an men gudars uppenbarelse nån snäll 
männska hade kört ett varv med skotern ibland känns det som att bli 
bönhörd(bönskörd?)Kände mig stark.  
  
 
 
>----29.171.81  8.0;  6.0; /4.0; SLCC1; . 2.0.50727;  PC 5.0; MDDC; . 3.5.30729; . 
3.0.30729) | 9022917181no20.tbcn.      
 
 
20091226 | 17:55:46 | Lasse H | Åter från jul i Älvdalen med skidtouch för äldsta 
dottern Klara och mej. Julafton åktes vid skidstadion. Ett härligt småkuperat och 
hopplöst dåligt skyltat spårsystem som sista biten var ospårat och där vi surfade fram på 
blåbärsriset och magiskt undvek alla uppstickande stenar. Av detta förstås att 
snömängden i Älvdalsbyn var ungefär som i Lusasken. Juldagen tog vi bilen dryga 
milen norrut via Klitten och Ribbåsen till Rännkölen, 620 möh med 40 cm snö, 
värmestuga, torrdass och stor parkering. Härlig myrskidåkning omväxlande med karg 
vresväxt och snöglacerad skog. Måste också nämna att vi på uppvägen i onsdags strax 
före Tyfors såg ett 10tal orrar spelandes på en liten mosse alldeles vid vägen! På 
hemvägen idag tätt snöfall och långa karavaner i 5060 knyck hela sträckan mellan 
Kättbo och Lesjöfors.  
  
 
 
>----237.207.249  8.0;  ; /4.0; . 1.1.4322) | 81237207249no133.tbcn.      
 
 
20091226 | 21:53:29 | Lasse L | Juldagen spinning+skitrainer. Skidåkning i hård blåst, 
ymnigt snöfall och + 1 lockade icke. Idag på annandagen blev det tung snöskottning 
(drygt 2 dm föll i natt) och efter jullunch hos svärmor expedition rädda båtskjulet. Ett 
styvt jobb att knuffa ner okänt antal ton från pressenningstaket. Men i skÃ½mningen 
skidade jag runt 6,5:an och sedan elljus, fick till 15 km fin skidåkning i visserligen lite 
mjuka spår. Summa 47 km. 
Tack för geografilektionen Lasse och kul att höra att det rör på sig i Trollhättan. Men 
hur går det i bl.a. Älta och Karlskoga?  
  
 
 
>----7.242.131  7.0;  ; . 1.1.4322; . 2.0.50727; . 3.0.4506.2152; . 3.5.30729) | 21367
242131no68.tbcn.      
 
 
20091227 | 15:43:28 | staffan | Vart tog växthusvärmen vägen? Det är ju orättvist att 
det är så rättvist att det går att åka skidor överallt. Tom i Thn. Blir inte lätt behålla 
startled och 
Råffe måste nog under 6h för att nå 4:e. 
Skidpremiär dan före julafton. Har kört tre ggr efter det och kommit upp i 42 km. 



Som vanligt hade jag glömt hur ja jobbigt det är  
  
 
 
>----9.101.142  8.0;  6.0; /4.0; GTB5; SLCC1; . 2.0.50727;  PC 5.0; . 3.5.30729; . 
3.0.30729) | 7869101142no173.tbcn.      
 
 
20091227 | 16:25:22 | staffan | En sak till. Fästet blev bättre och bättre för varje dag, 
och har fortfarande inte rört skidornas undersida sen förra säsongen. Ok glidet blev 
samtidigt lite sämre. Kan de finnas ett samband å va kan de bero på?  
  
 
 
>----9.101.142  8.0;  6.0; /4.0; GTB5; SLCC1; . 2.0.50727;  PC 5.0; . 3.5.30729; . 
3.0.30729) | 7869101142no173.tbcn.      
 
 
20091227 | 17:00:58 | Lasse H | Idag "milen" vid Hultet plus vändan uppöver 
Kvistmossvägen in alles 16,5 km. Hittils summa 60 km.  Lite knapert med snö och på 
Kvistmossvägen hade dom välsignade och gudi behagliga bössmännen kört sönder 
drygt 90 % av av skidspåren. Staffans upplevelser av glid och fäste  är svårt att ge 
någon entydig kommentar till. Antalet okända faktorer är betydande.  
  
 
 
>----237.207.249  8.0;  ; /4.0; . 1.1.4322) | 81237207249no133.tbcn.      
 
 
20091229 | 13:27:50 | råffe | Nä de där med Staffans fäste och glid är en sällsport 
knepig fråga likaså Görans bönskörd (kan vara benskör). Men det är nog så att man inte 
ska röra undersidan av skidorna i onödan, jag åker på det gamla av ren snålhet men 
säger att det ger bra träning att ha lite tjurigt glid och bakhalt, tränar upp ljumskar eller 
dödar dem långsamt. Har kört bara 25 km på grund av att tiden lagts på snöskottning 
och munhuggning med kommunens inhyrda snöröjare. Skottarna har åkt hem. Kottarna 
likaså. LasseH verkar va i stöten och då menar jag inte fjällanläggningen även om han 
far som en skottspole till Dalom. Skottpolarna har som sagt rest. Skulle inte Torbjörn 
sida upp sig lagom till Vasans led fyra? I mediot av janusri måste vi spika vilka som ska 
bo i EB vid ÖSs. Jag har på listan Rikard/Kristina, Göran förstås, ÅkeRåffeJohan, 
Lassarna LåH, därtill Lance. Nån glömd? Hur ere me Anders undrar man som vanligt. 
Småpojkarna Isak och Henke är oskrivna blad.  
 
 
 
>----.47.131 ; svSE; rv:1.8.1.9) /20071025 /2.0.0.9 | outside.formapg.se      
 
 
20091229 | 13:31:47 | råffe | Ja så visade då åter Staffans berömda skrifvelssatan opp 
sitt janusansikte, ska ju vara januari i mitt förra inlägg. Funderar på specialinlägg ety 



min högra skida inte vill gå plant. Jag hör genast att det låter tokigt, det är ju bara att 
byta höger mot vänster, det var klokt sagt.  
 
 
 
>----.47.131 ; svSE; rv:1.8.1.9) /20071025 /2.0.0.9 | outside.formapg.se      
 
 
20091229 | 14:46:19 | staffan | Av nån konstig anledning har, när de mesta av  ätinga å 
drickinga är avklarat, spannet återgått till normal spänst.  
  
 
 
>----9.101.142  8.0;  6.0; /4.0; GTB5; SLCC1; . 2.0.50727;  PC 5.0; . 3.5.30729; . 
3.0.30729) | 7869101142no173.tbcn.      
 
 
20091230 | 13:44:07 | råffe | Spannet ja men hur är det me gubben? 
Har ni förresten tänkt på att spann kan betyda en massa saker, elva tror jag men kommer 
bara på nämnda skidspann, hundspann, vattenspann, och förstås kattfan som spann. Nu 
jamar hon mest.  
 
 
 
>----.47.131 ; svSE; rv:1.8.1.9) /20071025 /2.0.0.9 | outside.formapg.se      
 
 
20091230 | 20:35:17 | staffan | Me gubben är det väl skapligt. 60 km hit och inga 
allvarligare krämpor, men det känns att det är närmare till 70 än 60. Och armarna verkar 
fortfarande ha pyspunka. Hur e de själv?  
  
 
 
>----9.101.142  8.0;  6.0; /4.0; GTB5; SLCC1; . 2.0.50727;  PC 5.0; . 3.5.30729; . 
3.0.30729) | 7869101142no173.tbcn.      
 
 
20091230 | 21:25:25 | Torbjörn | Gott slut å nytt på er gubbar/pojkar. Drygt 18 mil 
körda (för kallt efter jobbet idag), tågar över till Lance för nyårsfirande. Hoppas på 
linring i kylan ocmångalångamera mil med början på söndag.  
  
 
 
>----.231.138  10.5; svSE; rv:1.9.0.16) /2009120206 /3.0.16 | host90237231
138.mobileonline.      
 
 
20091230 | 22:10:23 | göran l | Spann som i spänstig först positivt spann späntigare 
spänstigast sedan andra hållet spann spattigare spattigast.Spinner vidare på spann finner 



spinn som i andra könet spån spånigare spånigast spinster blev väl engelskt spinster 
spontad planka. 
Plank laggar skidor vall vallare fäbod.Kort sagt skidföre.Nästa år ska firas för det blir 
det bästa hittills.Gott sånt  
  
 
 
>----29.171.81  8.0;  6.0; /4.0; SLCC1; . 2.0.50727;  PC 5.0; MDDC; . 3.5.30729; . 
3.0.30729) | 9022917181no20.tbcn.      
 
 
20100102 | 19:01:41 | Lasse L | Hälsningar från Hälsinglands Härliga Höjder! Lagom 
med snö(mindre än hemma ) Åker en del skidor ignorerandes den lätta förkylningen. 
Summa 109 km  
  
 
 
>----.148.10 | /R8BE Browser/NetFront/3.3 Profile/MIDP2.0 Configuration/CLDC1.1 
| ___.148.10      
 
 
20100103 | 20:44:58 | göran l | 22 km idag s.a 7.5 mil.bedövande underbart 12 
solsken 35 dm snö översta 2 dm lätt puder har fallit utan nämnvärd blåst och ligger å 
bullar till sig på allting hoppas på två dar till innan Sthlm:sresa  
  
 
 
>----29.171.81  8.0;  6.0; /4.0; SLCC1; . 2.0.50727;  PC 5.0; MDDC; . 3.5.30729; . 
3.0.30729) | 9022917181no20.tbcn.      
 
 
20100104 8:57:25 | råffe | spann spam spänning väder släpp slapp sluring ingenting att 
skylla på bara å åk som kungen sa till örebroarna. Nu 69 km plötsligt och muntert ändå 
närmare 60 än 70. nie minus och halvmetern utsökt underlag drar upp mungiporna och 
fejset spricker. Torbjörn imponerar det luktar ÖS? Eller OS. 
Jo bra tackar som frågar. Lägger från och med idag in en extra träningsdag varje vecka. 
Och börjar åka på pensionärsrabatt på tbanan, känns hög tid likt.  
 
 
 
>----.47.131 ; svSE; rv:1.8.1.9) /20071025 /2.0.0.9 | outside.formapg.se      
 
 
20100104 8:58:59 | råffe | Varför glömmer jag god forts det var inte meningen, 
urschäkt!  
 
 
 
>----.47.131 ; svSE; rv:1.8.1.9) /20071025 /2.0.0.9 | outside.formapg.se      
 



 
20100105 | 21:17:21 | göran l | S:a 10,8 mil 16 nästan för bra glid utför.(kanske bästa 
resultatet så här dags nånsin) 
Nu 3dgrs uppehåll pga Sthlm:sresa. 
Kör på  
  
 
 
>----29.171.81  8.0;  6.0; /4.0; SLCC1; . 2.0.50727;  PC 5.0; MDDC; . 3.5.30729; . 
3.0.30729) | 9022917181no20.tbcn.      
 
 
20100106 | 11:40:12 | Lasse L | Risk att vecka 1 blir en nolla i träningskalendern. 
Förkylningen eller snarare bihåleskiten regerar nu oinskränkt. I morgon åker vi hem. 
Grattis till allt skidande hoppas snart komma i kapp samt se flera av er på 
Pilgrimsloppet den 24/1  
  
 
 
>----.148.10 | /R8BE Browser/NetFront/3.3 Profile/MIDP2.0 Configuration/CLDC1.1 
| ___.148.10      
 
 
20100107 | 20:10:54 | Lasse H | God fortsättning alla skidåkare och andra! Idag ett 
intervallpass (4 ggr 1 km)på laggarna för att börja reta fartlökarna. Hittills 129 km. 
Armarna börjar bli lite grann al dente. Krya på dej Lasse!  
  
 
 
>----237.207.249  8.0;  ; /4.0; . 1.1.4322) | 81237207249no133.tbcn.      
 
 
20100109 | 21:09:32 | göran l | Åter från förlustelser i huvudstan kan jag med dagens 
13km fegfart summera 12,1 mil.Kan ocså efter fisksoppan hoppas på ytterligare 
fartupplevelser.Har nästan dåligt samvete när registrerar Lasse L:s hälsosituation mitt i 
skidföret.  
  
 
 
>----29.171.81  8.0;  ; /4.0; . 1.1.4322; . 2.0.50727; . 3.0.4506.2152; . 3.5.30729) | 90
22917181no20.tbcn.      
 
 
20100110 1:52:03 | Lasse L | Det var ju rart sagt Göran. Men kör på du, jag ligger 
fortfarande 4 km före dig! 
I brist på tillräcklig hälsa har jag idag i stället för skidåkning försökt bibehålla 
armmuskelstatus med nära 15 minuters skitrainer.  
Annars har jag ägnat dagen åt att byta filsystem på bärbara datorn. Från FAT32 till 
NTFS. Alla som hänger med räcker upp en hand. Vågar knappt lyfta min egen men nu 
verkar det vara i hamn i alla fall.  



  
 
 
>----9.132.101  7.0;  ; . 1.1.4322; . 2.0.50727; . 3.0.4506.2152; . 3.5.30729) | 7869132
101no68.tbcn.      
 
 
20100110 | 20:09:58 | Lasse H | Räcker upp handen och svarar att NTFS står för 
Norska Turistföreningen. S:et anger intern sekttillhörighet och är till sin natur lite 
hemligt. FAT32 talar rätt väl för sej själv men det är ganska  långt emellan det man ser 
denna trevliga signatur i kontaktannonserna.  
  
 
 
>----237.207.249  8.0;  ; /4.0; . 1.1.4322) | 81237207249no133.tbcn.      
 
 
20100111 8:58:21 | råffe | Bihålor ska hanteras var(!)samt vet jag av erfarenhetens 
bistra stjärna. Min metod är lika enkel som effektiv: ha tunn mössa på huvet (var 
annars?) även och framför allt på natten. Mössan ska dras ända ner till ögonbrynen 
annars kan man avstå helt.  
Nu 125 km.  
 
 
 
>----.47.131 ; svSE; rv:1.8.1.9) /20071025 /2.0.0.9 | outside.formapg.se      
 
 
20100111 9:00:20 | råffe | NTFS är bortom min kunskapshorisont, FAT32 är som 
LasseH noterar en vacker signatur men i min ungdom hette det FAT21 och dracks då ur 
krus.  
 
 
 
>----.47.131 ; svSE; rv:1.8.1.9) /20071025 /2.0.0.9 | outside.formapg.se      
 
 
20100112 | 13:53:02 | råffe | Frågar jag bara rätt ut i rymden men tänker nog att 
Staffan med muntillörametoden kan ta reda på följande: Är det så att EB1006stugan 
hyres från lörda fm till lörda fm med en veckas tidsutdräkt mellan dessa fm? Kan det gå 
att förlänga detta till söndan? Vilka kommer vilka dagar? Vilka krämpor har kommit i 
dagen?  
 
 
 
>----.47.131 ; svSE; rv:1.8.1.9) /20071025 /2.0.0.9 | outside.formapg.se      
 
 
20100112 | 21:30:34 | staffan | Konstigt att du skriver det just nu. 



Har aldrig haft kontakt med Lövgren, men han ringde för 20 minuter sen och bekräftar 
EB1006 lölö, men undrar samtidigt om vi ska stanna hela veckan. Danskarna, som har 
stugan efter oss, kommer gärna på fredag om det är tomt då. Kan bara svara för egen 
del, löons, men låter som  några blir kvar till lö. Söndag går således inte. 16 mil 
79.102.30.115  8.0;  6.0; /4.0; SLCC1; . 2.0.50727;  PC 5.0; eSobiSubscriber 2.0.4.16; . 
3.5.30729; . 3.0.30729; OfficeLiveConnector.1.4; OfficeLivePatch.1.3) | c4f661e73
74736162.cust.telenor.se      
 
 
20100112 | 21:43:56 | göran l | lörons EB1006. 15mil med 3kg viktuppgång knappt 
man vågar åka längre går fortare å fortare utför.VAT69 känner jag till  
  
 
 
>----29.171.81  8.0;  6.0; /4.0; SLCC1; . 2.0.50727;  PC 5.0; MDDC; . 3.5.30729; . 
3.0.30729) | 9022917181no20.tbcn.      
 
 
20100112 | 22:10:24 | staffan | Funderar på Engelbrektsloppet 14/2 om nån är 
intresserad av att hänga på 79.102.44.96  8.0;  6.0; /4.0; SLCC1; . 2.0.50727;  PC 5.0; 
eSobiSubscriber 2.0.4.16; . 3.5.30729; . 3.0.30729; OfficeLiveConnector.1.4; 
OfficeLivePatch.1.3) | c4f662c6074736162.cust.telenor.se      
 
 
20100113 | 15:04:41 | Lasse L | Det här kanske jag får ångra men påstår alla fall att det 
känns lite bättre nu och kulören på det som kommer ut är också mer tilltalande. Jag har 
naturligtvis följt Råffes ordination och dragit ner nattmössan ordentligt. 
Därför har jag vågat mig på två mjukispass på skidor. 8 km i går kväll i vidunderligt 
fina spår. Och nyss 7 km stakning på Vänerns is med ett perfekt tunnt snötäcke för det 
ändamålet, och så fick jag hunden rastad också på köpet. 
Nä inget Engelbrektslopp för mig. Men du Staffan, du kanske också ska sälla dig till 
skaran som kör Pilgrimsloppet i Åmål 24 januari, 40 km seedningsgrundande för VL?  
  
 
 
>----9.132.101  7.0;  ; . 1.1.4322; . 2.0.50727; . 3.0.4506.2152; . 3.5.30729) | 7869132
101no68.tbcn.      
 
 
20100113 | 16:13:23 | staffan | Tror att ÖS är lättaste seedningsloppet, men det ligger 
väl i arrangörernas intresse att ordna det så. 
EBL är trevligt och ligger bättre tidsmässigt, fast uppseedning kan man glömma.  
  
 
 
>----2.55.128  7.0;  6.0; SLCC1; . 2.0.50727;  PC 5.0; . 3.0.04506) | 787255128
no173.tbcn.      
 
 



20100113 | 18:36:20 | Torbjörn | Jag lurar oxå  på EBL har kört det en gång och det är 
mycket trevligt, trevligare än det där överreklamerade loppet i Dalarna, vi får se Staffan.  
  
 
 
>----.190.167  10.5; svSE; rv:1.9.0.17) /2009122115 /3.0.17 | host90237190
167.mobileonline.      
 
 
20100114 9:51:58 | råffe | Skönt att höra att mössmetoden kommit till användning och 
med viss framgång! Men ta det varligt Lasse! 
EB0610 då: Hur många danskar handlar det om? Vi lär ju bara vara 56 pers i slutet av 
veckan. Kan det tänkas att husägare Lövgren vet det? Eller Löthgren. Men vi stannar till 
lördan åtminstone några kärringar å ja.  
Lockande låter det med EBL på söndan men kanske blir det körigt. Skulle ha varit om 
man tog det på hemvägen...  
Hur mycke kostar stugan förresten? Att hyra menar ja.  
 
 
 
>----.47.131 ; svSE; rv:1.8.1.9) /20071025 /2.0.0.9 | outside.formapg.se      
 
 
20100114 9:54:11 | råffe | Glömde rapportera 33 km igår det blir 158 totalt. 
När på lördan har vi tillträde till EBstugan?  
 
 
 
>----.47.131 ; svSE; rv:1.8.1.9) /20071025 /2.0.0.9 | outside.formapg.se      
 
 
20100114 | 12:58:29 | staffan | Om jag fattat saken rätt är den danska familjen  bihang 
till en svensk dito, som har hyrt stugan lölö efter oss. Känns väl inte så bra att försöka 
tränga sig in där. Lövgren nämnde nånting om 150:/pers å natt men visste inte så noga. 
Vet inte klockslag för tillträde. Är ingen före oss går det säkert när som. I annat fall 
brukar der väl vara em nån gång. Fortf 16 mil  
  
 
 
>----0.7.230  8.0;  ; /4.0; . 2.0.50727; . 3.0.4506.2152; . 3.5.30729) | .      
 
 
20100114 | 14:45:25 | råffe | Nä nu missförstod/vantolkade du mig till det yttersta 
Staffan. Jag tänkte mer som så att om danskarna inte är för många och för högljudda 
och olustiga så ginge det att de komme redan på fredan trots att vi är kvar i stugan några 
försynta svenskar. 
Fortfarande 158. Kilometer.  
 
 
 



>----.47.131 ; svSE; rv:1.8.1.9) /20071025 /2.0.0.9 | outside.formapg.se      
 
 
20100114 | 16:34:01 | råffe | Kostnaden per nattpers bör väl vara beroende på hur 
många som huserar därstädes. Jag har för mig att stugan kostade lite drygt 4 grands 
förra året (då var förmedlarens slant inräknad), då föll det sig så att vi hamnade på 
nästan prick 100 kronor per pers och dygn, mat och sprit oräknat. Jag tror att det var 40 
personnätter som det handla om då. Nu kanske det blir lite mindre kanske bara 3035. 
Säg 30 dåra och 4000 betyder 133 kr/persnatt. Säg 35 så ere 114 spänn. Men om vi 
vänder på det och Lövet vill ha 150 kr natta så kan det ju bli en massa mer än 4000. Ja 
räkning är en konst. Ere du Staffan som förhandlar me Lövis? Säkert blir det bra.  
Hur är spåren i EB, finns ingen uppgift som jag har hittat.  
 
 
 
>----.47.131 ; svSE; rv:1.8.1.9) /20071025 /2.0.0.9 | outside.formapg.se      
 
 
20100114 | 16:36:24 | råffe | Kanske bäst att föreslå 4000 kr för hela veckan så delar vi 
det bra oss emellan. Hur länge stannar PercyBjörn?  
 
 
 
>----.47.131 ; svSE; rv:1.8.1.9) /20071025 /2.0.0.9 | outside.formapg.se      
 
 
20100114 | 20:43:58 | staffan | Ok Råffe. Ett missförstånd då. Men tror du såg fram 
emot att välkomna danskarna, visa runt lite i EB, snacka lite valla å skidteknik och efter 
maten med danska snapsar glida in på svenska, norska och finska skidfantomer forsätta 
med VL och Gustav Esson för att avsluta med Christian Gode/Tyrann. 
Lövet sa nog 100150. Verkade inte så intresserad av den biten och är säkert 
förhandlingsbar. Det är som sagt Björn som haft kontakt med honom. Men slå en signal 
å snacka me´n, Lövet alltså. 0708867168. Fortf 16. Mil  
  
 
 
>----2.57.44  7.0;  6.0; SLCC1; . 2.0.50727;  PC 5.0; . 3.0.04506) | 78725744
no173.tbcn.      
 
 
20100114 | 22:39:44 | göran l | osså 16 mil  
  
 
 
>----29.171.81  8.0;  6.0; /4.0; SLCC1; . 2.0.50727;  PC 5.0; MDDC; . 3.5.30729; . 
3.0.30729) | 9022917181no20.tbcn.      
 
 
20100116 | 23:50:56 | göran l | Och?  
  



 
 
>----29.171.81  8.0;  6.0; /4.0; SLCC1; . 2.0.50727;  PC 5.0; MDDC; . 3.5.30729; . 
3.0.30729) | 9022917181no20.tbcn.      
 
 
20100117 0:39:18 | Lasse L | och? 
 
Jo nu kan jag berätta lite mer om Pilgrimsloppet 24 januari. Det blir tre varv på en 
slinga som undviker de värsta backarna på milspåret. Mycket tilltalande tycker jag, så 
tveka nu inte att anmäla er. 
Prövade själv denna runda idag (lördag) ett varv plus lite ytterligare åkning och fick 
därmed i visserligen fortfarande lugnt tempo men ändå vad som kan kallas säsongens 
första långpass på 21 km. Summan är nu 174.  
  
 
 
>----9.132.101  7.0;  ; . 1.1.4322; . 2.0.50727; . 3.0.4506.2152; . 3.5.30729) | 7869132
101no68.tbcn.      
 
 
20100118 9:00:43 | råffe | Och jag är åmållös, håller mig på min kant, fortfarande 
farbara spår, ännu ingen tö, kolossalt mycke folk ute i spåren, blir bättre på onsda då de 
som bara ser skidlöpning som en njutning håller sig undan, måste fixa glidet känns 
fortfarande precis som i fjolårets vasa, kan bero på att det är samma smörja som då.  
Men!  
 
 
 
>----.47.131 ; svSE; rv:1.8.1.9) /20071025 /2.0.0.9 | outside.formapg.se      
 
 
20100118 9:01:35 | råffe | Men glömde 198 km.  
 
 
 
>----.47.131 ; svSE; rv:1.8.1.9) /20071025 /2.0.0.9 | outside.formapg.se      
 
 
20100118 | 19:30:04 | Lasse H | Torbjörn och undertecknad anmälda Pilgrimsloppet 
tävlandes för Hurtis et Bullis och inkvarterandes hos Lasse. Hur går det Lasse ska du 
också tävla eller kanske vara funktionär? Flera anmälda? 189 km.  
  
 
 
>----237.207.249  8.0;  ; /4.0; . 1.1.4322) | 81237207249no133.tbcn.      
 
 
20100118 | 21:51:27 | Lasse L | Jomen jag tänker ju åka men tävla vet jag inte om jag 
vill kalla det. 



Välomna på uppladdningsläger lördag eftermiddag.  
  
 
 
>----9.132.101  7.0;  ; . 1.1.4322; . 2.0.50727; . 3.0.4506.2152; . 3.5.30729) | 7869132
101no68.tbcn.      
 
 
20100121 | 21:18:24 | Lasse H | Har en bekännelse att göra. Avföll i går (tillfälligt?) 
från den sanna läran och besudlade mina finskidor med paraffin. Fick förstås en lång 
och inte alls oäven kväll i vallaboden medans hustrun var till Karlstad och avnjöt opera 
(Rigoletto) samt oxfile med tryffelpurÃ© och korslagda fikon. I kväll åter 4 st.  
1 kmintervaller och totalen 207 km.  
  
 
 
>----237.207.249  8.0;  ; /4.0; . 1.1.4322) | 81237207249no133.tbcn.      
 
 
20100122 | 15:24:39 | råffe | 231 km plus två spinningpass.  
Nån som vet hur länge Björnpercy ska va uppe i EBV0610?  
 
 
 
>----.47.131 ; svSE; rv:1.8.1.9) /20071025 /2.0.0.9 | outside.formapg.se      
 
 
20100123 | 10:21:51 | staffan | Björnpercy löons verkar det som. Hur många 
övernattningar totalt under veckan  blir det då? 
B har inte åkt en meter. Långvarig förkylning och besvär med ett knä. 
250 km. Tyvärr inga intervaller  
  
 
 
>----2.57.44  7.0;  6.0; SLCC1; . 2.0.50727;  PC 5.0; . 3.0.30618; . .      
 
 
20100123 | 18:13:43 | göran l | skulle bara önska deltagarna i Pilgrimsloppet lycka till 
har just med framgång deltagit i avlägsnandet av en rutten tand ur Anders mun. S:a  
drygt 21 mil  
  
 
 
>----29.171.81  8.0;  6.0; /4.0; SLCC1; . 2.0.50727;  PC 5.0; MDDC; . 3.5.30729; . 
3.0.30729) | 9022917181no20.tbcn.      
 
 
20100124 | 20:44:40 | göran l | Hur gick det? klämde själv 13km  i perfekta 
förhållanden. Anders e på gång när öppet spår nämns även när EBV6 nämns ska höra av 
sig ja ja.Ska aldrig köpa färdig sås igen efter att ha smakat Anders hollandaise.  



  
 
 
>----29.171.81  8.0;  ; /4.0; . 1.1.4322; . 2.0.50727; . 3.0.4506.2152; . 3.5.30729) | 90
22917181no20.tbcn.      
 
 
20100124 | 22:11:31 | Lasse L | Jo vi var tre grabbar med Hurtisbullismössor på som 
nu ökat på respektive träningskalender med 40 fräscha km. 
Tävlingen gick i tre varv och visst blev vi varvade, fast Torbjörn bara nätt och jämnt av 
vinnaren, medan de båda Lassarna (som slutade på nära nog samma tid drygt 20 minuter 
efter Torbjörn) på andra varvet omåktes av en drös personer som då gjorde sitt sista. 
Men det var en trevlig dag i fina spår. 
För min del är summan nu 254 km.  
  
 
 
>----9.132.101  7.0;  ; . 1.1.4322; . 2.0.50727; . 3.0.4506.2152; . 3.5.30729) | 7869132
101no68.tbcn.      
 
 
20100126 8:45:09 | råffe | hur många övernattningar frågar staffan å ja kan nog inte 
svara så exakt som den uppfordrande mannen vill. Men 3 st olofssöner stannar 7 nätter, 
Göran,staffan,Björnåpercy blir 4 x 4, ungerik 3 nätter liksom tjejerna anne o inger. Det 
blir nalles 46 nattningar. Kan bli en anders och måhända några till.  
267 km å om inte snöovädret lägger lök i brevlådan kan det bli mer i morron.  
 
 
 
>----.47.131 ; svSE; rv:1.8.1.9) /20071025 /2.0.0.9 | outside.formapg.se      
 
 
20100126 | 10:40:35 | råffe | Har just kollat pilgrimsloppsresultatlistan, må säga att det 
var skapligt tempo på alla hurtisetbullisgubbarna. Köra 4 mil på kring 50 minuter milen 
kräver sina triceps.  
Vilka kör engelbrekt?  
 
 
 
>----.47.131 ; svSE; rv:1.8.1.9) /20071025 /2.0.0.9 | outside.formapg.se      
 
 
20100126 | 14:03:28 | staffan | Har anmält mig EBL. Vem förhandlar med lövgren. Me 
så många önattningar borde veckohyra va bäst. Va va priset förra året?  
  
 
 
>----0.7.230  8.0;  ; /4.0; . 2.0.50727; . 3.0.4506.2152; . 3.5.30729) | .      
 
 



20100126 | 17:22:05 | råffe | Bäst om björne förhandlar me lövis om han känner 
honom en del. Jag vill minnas att det var strax över 4000 förra året, med 
förmedlingsbyråns intäkt inräknad. 4300 skulle jag vilja tro. Om det blir samma summa 
i år direkt till lövmannen så är dte ju inget vi kan klaga på. Men 4000 är ju en ännu 
runf´dare och nättare summa. 
EBL är ju i slutet av EBV0610, lite lockande... 
Noterar även att staffan har rätt i sitt gamla mantra att det enda lopp som duger att sida 
upp säj i ä ÖS. Kolla sidningen för Pilgrimsloppe, inte ens baddaren Torbjörn hmanr i 
startled 47...  
 
 
 
>----.47.131 ; svSE; rv:1.8.1.9) /20071025 /2.0.0.9 | outside.formapg.se      
 
 
20100126 | 21:10:46 | staffan | Björn har bollen. Blir väl perfekt Råffe, att stanna till i 
norberg på vägen hem. 
30 mil 79.102.74.42  8.0;  6.0; /4.0; SLCC1; . 2.0.50727;  PC 5.0; eSobiSubscriber 
2.0.4.16; . 3.5.30729; . 3.0.30729; OfficeLiveConnector.1.4; OfficeLivePatch.1.3) | c
4f664a2a74736162.cust.telenor.se      
 
 
20100128 8:37:56 | råffe | De e om övernattninga i Norberg, jag ska kolla hur det 
skulle kunna funka. Återkommer i frågan, lovar inget, hotar inte heller. 
30 mil just precis.  
 
 
 
>----.47.131 ; svSE; rv:1.8.1.9) /20071025 /2.0.0.9 | outside.formapg.se      
 
 
20100128 | 14:32:05 | råffe | Men kommer du dvs staffan dit på söndamorronen kör 
som en galning från Karlskoga kanske är det inte så långt 11 mil kanske det klarar du 
men måste hämta nummerlapp även. Å Göran då å lassarna å Torbjörn?  
 
 
 
>----.47.131 ; svSE; rv:1.8.1.9) /20071025 /2.0.0.9 | outside.formapg.se      
 
 
20100128 | 20:11:42 | göran l | Näförfan EL blire inte blir för matt av tanken alla 
bilresor.Börjar slira på skidmil S:a 23,5 mil intressant att 06 hade jag åkt lika långt och 
hann få 40 mil innan ÖS då jag presterade den historiskt väsentliga tiden 7tim 25min 
vad måtte hända i år? Ska den tunge gamle prestera PB?  
  
 
 
>----29.171.81  8.0;  ; /4.0; . 1.1.4322; . 2.0.50727; . 3.0.4506.2152; . 3.5.30729) | 90
22917181no20.tbcn.      
 



 
20100128 | 21:37:55 | staffan | Har 15 mil till norberg å eftersom starten är kl 10 så är 
det inga problem att köra upp på sönmorron. Kan även tänka mej övernattning dock 
utan biff.  
  
 
 
>----2.57.44  7.0;  6.0; SLCC1; . 2.0.50727;  PC 5.0; . 3.0.30618; . .      
 
 
20100128 | 21:49:59 | Lasse H | Nej jag avstår EBL. Får bli långa härliga turer här 
hemmavid och nu borde man kunna börja vänja sej vid finskidorna och kanske lära sej 
valla dom också. 26,6 mil.  
  
 
 
>----237.207.249  8.0;  ; /4.0; . 1.1.4322) | 81237207249no133.tbcn.      
 
 
20100129 8:41:27 | råffe | Staffan gode man, 
Jag har våndats över EBL men kom i morse fram till att jag väntar till nästa år då blir 
det inget VL bara ÖS.  
 
 
 
>----.47.131 ; svSE; rv:1.8.1.9) /20071025 /2.0.0.9 | outside.formapg.se      
 
 
20100129 | 17:12:16 | Torbjörn | :/Efter pilligrimmernas lopp, som delvis gick i 
väldigt lös snö och utan fäste för de små trugor som sitter på ONE WAY stavar, (och 
kanske lite väl intensiv träning) har jag fått känning av vad som troligtvis är 
benhinneinflammation. Därför struntar jag i EBL och hoppas jag kan avstå från att 
anmäla mig till ÖS före 31/1. Vila lite och sedan bara njuta av den skidåkning som 
återstår innan däcken skall pumpas, kedjan smörjas och röven härdas. Tack för din 
gästfrihet Lasse.  
  
 
 
>----.155.37  10.5; svSE; rv:1.9.0.17) /2009122115 /3.0.17 | host90237155
37.mobileonline.      
 
 
20100129 | 20:36:15 | staffan | Björn meddelar efter tuffa förhandlingar: 3800: för 
EB1006  
  
 
 
>----2.57.44  7.0;  6.0; SLCC1; . 2.0.50727;  PC 5.0; . 3.0.30618; . .      
 
 



20100131 9:50:19 | Rikard | Jag tänkte bara dubbelkolla att boende i Evertbertberg i 
samband med öppet spår och tjejvasan är fixat. Speciellt att jag och Christina har ett 
rum från fredag kväll till och med söndag kväll. 
 
32 mil  
  
 
 
>----231.249.61  10_6_2; svse) AppleWebKit/531.21.8 (KHTML, like ) Version/4.0.4 
/531.21.10 | 8123124961no52.tbcn.      
 
 
20100131 | 22:44:06 | Lasse L | Trevligt att se Rikards nuna, nåja signatur i alla fall, 
här på forumet. Finns det inte en Åke också som tränar skidor? 
 
Har klarat mig från benhinnebesvär men instämmer i kritiken mot Oneways alltför små 
trugor, börjar grunna på att köpa ett annat par. Men nu är det efter onsdagens mildväder 
stenhårt stavfäste överallt också i pilligrimmernas spår. Men kanske inte så på ÖS. 
Hoppas Torbjörn känner för att ansluta sig, om det nu inte rent av blir ett bättre 
seedningslopp och sedan VL? Men vill för den skull inte säga annat än att skidåkning 
främst är ett njutningsmedel. 
 
Jag har njutit rätt intensivt i helgen, hela veckans skiddos kom att hamna på frelösö. 
Har äntligen kommit över 30, ja till och med 31 mil närapå 32. 
 
Nu snöar det igen. Hipp hipp!  
  
 
 
>----9.132.101  7.0;  ; . 1.1.4322; . 2.0.50727; . 3.0.4506.2152; . 3.5.30729) | 7869132
101no68.tbcn.      
 
 
20100201 9:00:33 | råffe | Kul att höra att One waystavarna inte duger, köpte härom 
dagen ett par svindyra, 1495 spänn, testade i går under varvlopp på Ältasjön, två 
decimeter lössnö gjorde det lätt att nå ner till isen. Små trugor yes! Man kan fnula på 
lite större modell om man inte litar på pistningen av vasaspåren. Vi kollar nu till helgen, 
det lär finnas snö runt Evertsberg... 
Rikard du kan vara lugn, ni är inbokade från freda och egentligen ända till månda 
morron. Men om ni måste åka hem redan på söndan så går det förstås. Hur blir det 
under EBV0610? Komemr Christina med och hela veckan i så fall? Eller? 
32 milsäger ja me, det verkar vara en sjysst sträcka.  
 
 
 
>----.47.131 ; svSE; rv:1.8.1.9) /20071025 /2.0.0.9 | outside.formapg.se      
 
 
20100201 9:02:24 | råffe | Glömde att harangera Björnen,3 å åtta är ju helt ok. Lutar åt 
ca 85 bagis per natt å apa.  



 
 
 
>----.47.131 ; svSE; rv:1.8.1.9) /20071025 /2.0.0.9 | outside.formapg.se      
 
 
20100201 | 11:28:10 | råffe | Vill bara för tydlighets skull meddela att det inte heter 
Evertbertberg, kan leda vilse. Jag heter också Bertil.  
 
 
 
>----.47.131 ; svSE; rv:1.8.1.9) /20071025 /2.0.0.9 | outside.formapg.se      
 
 
20100202 | 16:30:51 | råffe | Nu säger prognoser att de e 7 minus å sol på lörda em 
uppe i Evertsberg me omnejd. 
När kommer BjörnPercyGöranStaffan?  
 
 
 
>----.47.131 ; svSE; rv:1.8.1.9) /20071025 /2.0.0.9 | outside.formapg.se      
 
 
20100202 | 18:16:02 | Torbjörn | ONE WAY stavar har helt fantastiska rör, om man 
sedan byter till SWIX trugor handtag och kontrollremmar så har du den optimala staven 
i alla avseenden.  
  
 
 
>----.211.92  10.5; svSE; rv:1.9.0.17) /2009122115 /3.0.17 | host90237211
92.mobileonline.      
 
 
20100202 | 20:55:43 | råffe | vet inte om man ska trösta Torbjörns ord som trösterika 
för wannwejägare, trugor kan man väl byta men ska man byta rubbet nä. Jag ska testa 
under EBV0610  
  
 
 
>----7.161.76 | /5.0 (; Win 9x 4.90; svSE; rv:1.7.10) /20050717 /1.0.6 | 
h76n1fls32o962.      
 
 
20100202 | 23:12:04 | göran l | Hur ska man veta när man kommer? Tror det kan bero 
på när man åker å det vet jag inte än nåra fler tips? 
27,5 mil har jag åkt men åt vilket håll? Frågorna hopar sig på nytt.  
  
 
 



>----29.171.81  8.0;  6.0; /4.0; SLCC1; . 2.0.50727;  PC 5.0; MDDC; . 3.5.30729; . 
3.0.30729) | 9022917181no20.tbcn.      
 
 
20100202 | 23:36:46 | Lasse L | Kl 19.05 traskandes hem från stationen: Nä, kommer 
inte orka skotta fram bilen och köra till skidspåren i Hanebol. 
Kl 19.10 fortfarande traskandes hem på ganska nyplogade gator med en cm nysnö på. 
Jomenvisst! 
Kl 19.55  21.15 stakar runt kvarteren på gammelskidor (kunde ju finnas lite grus 
kanske). Under tilltagande snöfall. Inget vidare glid, men fin träning. Mest dubbelstak 
med frånspark.  
  
 
 
>----9.132.101  7.0;  ; . 1.1.4322; . 2.0.50727; . 3.0.4506.2152; . 3.5.30729) | 7869132
101no68.tbcn.      
 
 
20100203 | 12:54:48 | råffe | pansjoledig förmidda 25 km trögt som fan just nu ingen 
kraft inget glid ska de va så? 345 km. Sewn till bilprovninga den gamla mitsun lurade 
dem än en gång! 
Ja Göran man kommer när man kommer de e bara fråga om öl ska kylas eller värmas i 
god tid för vadå. Jag kommer så småningom.  
 
 
 
>----.47.131 ; svSE; rv:1.8.1.9) /20071025 /2.0.0.9 | outside.formapg.se      
 
 
20100203 | 20:13:40 | Lasse H | Har ytterligare ett materialproblem förutom stavarna 
(ONE WAY). Har slutligen efter ett antal misstänksamma år definitivt insett att spannet 
på mina finskidor inte passar min åkstil. Jag kan få dom att fästa, med rimligt lång 
vallazon, bara om jag åker med full koncentration på tekniken hela tiden och det vägrar 
jag göra. Som tur är har jag bra, om än lite slitna, träningsskidor som ska duga fint till 
ÖS. Mitt i bedrövelsen är det då glädjande se att Lasse utövar "doublepooling with 
kickoff" på Åmåls gator. Det indikerar en betydande intellektuell och andlig mognad 
som jag dock länge anat att Lasse besitter. Tillönskar berörda en trevlig vecka i 
Engelbrektsberg och avvaktar rapporter från trugtester.  
  
 
 
>----237.207.249  8.0;  ; /4.0; . 1.1.4322) | 81237207249no133.tbcn.      
 
 
20100203 | 21:02:43 | Lasse L | "Stakning" blir i googles översättning "double poling" 
"Dubbelstakning" blir "doubledouble poling" 
"Dubbelstak" blir bara "Dubbelstak" 
"Stakning med frånspark" blir "Double poling with the park" 
"Stakning med benspark" blir "Double poling with Leg Extension" 
"Stakning med frånskjut" blir "Double poling with the slide" 



"Stakning med spark" blir "Double poling with kick" som vid googlesökning på nätet 
ger ett antal relevanta träffar 
 
Den svenska term som ger störst antal relevanta träffar på nätet är "Stakning med 
frånskjut", "dubbelstakning med frånskjut" ger några men avsevärt färre relevanta 
räffar. 
 
Mitt eget "Dubbelstak med frånspark" ger ingen träff alls, inte heller Lasses "double
pooling with kickoff" 
Men vi kan ju åka skider i alla fall (fast just idag är det på tok för mycket nysnö för det)  
  
 
 
>----9.132.101  7.0;  ; . 1.1.4322; . 2.0.50727; . 3.0.4506.2152; . 3.5.30729) | 7869132
101no68.tbcn.      
 
 
20100203 | 22:12:46 | göran l | parallellt dubbelstak med enkelbent frånskjut? 
Parallellt dubbelstak med enkelbent fästtryck? 
Paralellt dubbelstak med enkelbent frånspark? 
Frånspark med parallellt staktag? 
Frånspark med dubbelt stavtag? 
Taiutavhelvete med armarna och kläm till med starkaste benet? 
Som sagt frågorna hopar sig. 
Lassel tack för en poetisk beskrivning av en hemkomst från arbetet.  
  
 
 
>----29.171.81  8.0;  6.0; /4.0; SLCC1; . 2.0.50727;  PC 5.0; MDDC; . 3.5.30729; . 
3.0.30729) | 9022917181no20.tbcn.      
 
 
20100204 | 21:09:44 | Lasse L | Bytit till stora trugor av fabrikat oneway på mina 
stavar av visserligen enkel modell men dock oneway. 
Kom väl till pass i spåret idag. 
Lycka till med träningen i Eberg!, och se till att Göran inte käkar för mycket, så kan det 
nog bli pb för honom om några veckor.  
  
 
 
>----9.132.101  7.0;  ; . 1.1.4322; . 2.0.50727; . 3.0.4506.2152; . 3.5.30729) | 7869132
101no68.tbcn.      
 
 
20100205 | 11:12:20 | råffe | wannvej or diadder säger portugisen när han ska truga. 
Men har ni tänkt på att limma fast trugorna, vilket lim ska man nyttja? 
Jag tar me en del kjäk te EBV0610, den som vill kan kjöpa in sej. Om man inte hellre 
vill ha torsk.  
 
 



 
>----.47.131 ; svSE; rv:1.8.1.9) /20071025 /2.0.0.9 | outside.formapg.se      
 
 
20100205 | 14:46:56 | Lasse L | Råffe e nog född i Götteborrrg. 
Limmet som gäller är smältlim av enklaste sort. Gamla trugan tas bort genom 
upphettning, bör räcka att doppa staven i hett vatten en stund så mjuknar limmet 
tilräckligt. Med lite tur finns tillräckligt med limrester kvar så man bara kan trycka dit 
den nya trugan direkt. 
Själv lossade jag enligt ovan men la nytt lim med limpistol på stavänden, värmde 
försiktigt lite extra med varmluftspistol så det flöt ut lite och satte sedan på nya trugan.  
  
 
 
>----9.132.101  7.0;  ; . 1.1.4322; . 2.0.50727; . 3.0.4506.2152; . 3.5.30729) | 7869132
101no68.tbcn.      
 
 
20100205 | 19:00:36 | staffan | Wannabestavar?  
  
 
 
>----2.57.44  7.0;  6.0; SLCC1; . 2.0.50727;  PC 5.0; . 3.0.30618; . .      
 
 
20100208 | 17:27:56 | göran l | rapport mellantid Evertsberg vi som samlats upp i bil 
på västra sidan av sjön har kört 9 mil. Skidor vallas kvällar ägnas åt mat o vin. Man 
undrar hur fan man kan orka 9 mil när man blir så jävla trött efter 34 såna kan nu 
summera 31 mil 79.102.99.249  8.0;  6.0; /4.0; SLCC1; . 2.0.50727;  PC 5.0; 
eSobiSubscriber 2.0.4.16; . 3.5.30729; . 3.0.30729; OfficeLiveConnector.1.4; 
OfficeLivePatch.1.3) | c4f6663f974736162.cust.telenor.se      
 
 
20100208 | 23:08:36 | Lasse L | Vilka vi? Vilken bil? Vilken sjö? Vilka mil? (allas 
tillsammans eller vars och ens)  
  
 
 
>----9.132.101  7.0;  ; . 1.1.4322; . 2.0.50727; . 3.0.4506.2152; . 3.5.30729) | 7869132
101no68.tbcn.      
 
 
20100209 | 19:38:08 | Torbjörn | Alltså nu har jag inte bara bitit i ett surt äpple utan 
satt i mig en hel djävla korg med vrinsura matlagningsäpplen, för trots all skit jag kastat 
på alla morkarlsdjävlar så är jag nu anmäld till söndagens öppna spår. Länge leve 
konsekvens och principfasthet.#)  
  
 
 



>----.218.167  10.5; svSE; rv:1.9.0.17) /2009122115 /3.0.17 | host90237218
167.mobileonline.      
 
 
20100209 | 20:24:38 | Lasse H | Nu ni alla prylnissar har jag vallat så gott som 
identiskt och testat mina väl inåkta Skilom Carbon Racing (inköpta 1988) relativt mina 
Morotto Fless (inköpta runt 1990, sparsamt och  senast använda 1998). Båda med 
transparant kallföresbelag. Skidorna gav ett jämngott och helt OK fäste. Lite förvånande 
eftersom jag hade en minnesbild av att Morottona var knepiga att få fäste med. Glidet 
var nästan identiskt med möjligen en liten, liten fördel till Skilom som gled en 
halvmeter längre 4 ggr av 5. Den 6:e gången gled jag tyvärr trots god marginal ikapp en 
tant (förlåt kärring). Det lutar ändå åt Morottona som är lite lättare och även borde 
kunna gå lite fortare när jag åkt lite mera på dom. Ska ta och jämföra glidet mot mina 
Madshus också vid tillfälle.  
  
 
 
>----237.207.249  8.0;  ; /4.0; . 1.1.4322) | 81237207249no133.tbcn.      
 
 
20100209 | 21:41:29 | Lasse L | Wow, wow! Flera så´na inlägg!  (syftar på båda de 
senaste!):D:D:0:0:D:}:}  
  
 
 
>----9.132.101  7.0;  ; . 1.1.4322; . 2.0.50727; . 3.0.4506.2152; . 3.5.30729) | 7869132
101no68.tbcn.      
 
 
20100210 | 20:54:21 | göran l | Roligt att få träffa Torbjörn i ÖS sammanhang vilket 
tillfrisknande.Josenvare så att när dom som kom via västra sidan av sjön anlände till E
berg fanns  Åke Råffe Rickard och ungErik på plats med ett par lokala mil i benen.De 
nyanlända Staffan Björn å Göran L brände av en mil också redan 
ankomstkvällen.Evertsbergsrännet var spårat pga av att tävlingen just gått av 
stapeln.Vilket gav fina möjligheter att variera åkandet i VLspåret.2 fina dagar med sol 
och rätt lagom kyla, en dag med 15cm nysnö där vi hjälpte varann att spåra. Råffe 
chefade över köket på ett närmast märkligt skickligt sätt.Vinkällaren var välfylld.Tack 
ska ni ha allihopa mycket ny kunskap rena folkhögskolestämningen på 
förnatten.Tidigare milangivese felaktig 
rätt är 39 mil  
  
 
 
>----29.171.81  7.0;  ; /4.0; . 1.1.4322; . 2.0.50727; . 3.0.4506.2152; . 3.5.30729) | 90
22917181no20.tbcn.      
 
 
20100213 | 20:03:39 | Lasse L | 32 sköna km idag. Börjar äntligen kännas som jag 
orkar lite. Men farten är måttlig, fast bra glid idag visavi andra (fick det till och med 
påpekat för mig). Hade förstås kört en extra sickling och polering innan jag gav mig ut. 



Nu 44 mil  
  
 
 
>----9.132.101  7.0;  ; . 1.1.4322; . 2.0.50727; . 3.0.4506.2152; . 3.5.30729) | 7869132
101no68.tbcn.      
 
 
20100214 | 18:02:51 | råffen | Kökschiefen här. Ber att få tacka för tacket och tackar 
tebaka, jo ja tackar ja också. Ännu en EBV genomkörd och väl minnesvärd. (Väl ska 
uttalas med långt ä, dock ej överdrivet). Tror att dagen med djupspårning satte sina spår 
i ben och huvu, känns som om inget kan stoppa oss nu.Å tänk såhär: snö är ju en 
förutsättning för dylikt bensprattel, utan snö hamnar vi inte ens i blaget (för icke 
göttebörgare uttyds detta lämpligen belaget åtminstone vad mig anbelangar. Minns att 
det var massor av grejer vi skulle googla efter de djupa diskussionerna som inom 
(parentes) sagt och skrivet inte hade ett dugg med kungahuset att göran men har glömt 
allt. Funderar nu efter LasseH:s inlägg på att gräva fram mina karhu från 1985 de kallas 
goldskiofsarajevo måste ju va bra och de är lättare än allt annat jag åkt på frånsett 
luftmadrass. Å då menar jag inte den madrass som hör VR till det är ju en annan 
historia.  
Nåväl vi dvs RikardÅketjejerna och jag (observera att tjejernaåÅke hamnade i lag men i 
omvänd ordning) överlevde slutet av EBV på resterna från de rika västsvenskarnas bord 
de lämnade frikostigt efter sig ett paket blodpudding å ärtsoppa det blev kalas frampå 
natten, jo.  
Rikard körde 30+ han var den ende som prickade sin ålder. Köksdetaljen eller 
ekonomidetaljen som anderse rättar det till kom upp i hedervärda 27 mil. Åsså en mil i 
dag på Ältasjön. 62,5 tott. 
Hur ere me Lance ska han åka ÖS å ha övernattning, tänker sig Torbjörn EBnätter? I så 
fall krävs raka signaler. Ser fram emot revanschen visst är det kul att det går att göra så 
total avbön, det är om något hedervärt! Yes  
  
 
 
>----7.161.76 | /5.0 (; Win 9x 4.90; svSE; rv:1.7.10) /20050717 /1.0.6 | 
h76n1fls32o962.      
 
 
20100214 | 18:05:02 | råffen | Glömde säja at nyckeln skickas till Lisavägen ett å deg 
till dig staffan. Mejla mig ett bra akonto så  
å tack än en gång för sköna EBnätter å promenad.  
  
 
 
>----7.161.76 | /5.0 (; Win 9x 4.90; svSE; rv:1.7.10) /20050717 /1.0.6 | 
h76n1fls32o962.      
 
 
20100214 | 19:30:00 | Lasse L | Men Råffen, du glömde ju gratta Staffan!  Så nu gör 
jag det: Grattis Staffan till en imponerande tid (4:41) och placering (499 av 1171) i 
Engelbrektsloppet! 



Vare knepigt med vallan när det nu blev oväntat milt? Samt dina reflexioner i övrigt 
över upplevelsen är vi förståss alla intresserade av.  
  
 
 
>----9.132.101  7.0;  ; . 1.1.4322; . 2.0.50727; . 3.0.4506.2152; . 3.5.30729) | 7869132
101no68.tbcn.      
 
 
20100215 | 10:33:00 | råffe | Sista delen av LasseLindlägget torde vara riktat till 
Staffan, det gör onekligen ett ev svar betydligt intressantare.  Jag är förstås enormt 
imponerad av S:s prestation liksom av mannens hela väsen. En förebild! 
Sällar mig sålunda till gratulanterna!  
 
 
 
>----.47.131 ; svSE; rv:1.8.1.9) /20071025 /2.0.0.9 | outside.formapg.se      
 
 
20100215 | 12:32:12 | råffens | Kollade just efter sidningstabellen för 
Engelbrettesloppet. Staffan borde flytta fram ett startled minst om jag får bestämma å de 
får man ju aldrig...  
 
 
 
>----.47.131 ; svSE; rv:1.8.1.9) /20071025 /2.0.0.9 | outside.formapg.se      
 
 
20100216 | 13:04:06 | staffan | Mitt i Norberg, vid torget, ligger Elsa Anderssons 
Konditori. Och ett stenkast därifrån kyrkan. Numera är inte bara mål utan  även starten 
på gatan utanför. Tre startled. Längst fram Daniel Thynell, Grävlingen å grabbarna. 
Andra startled de som anmält sig till tävlingsklass inkluderande D35, H65 osv. Tredje 
led, resten startar 15 min senare, men starttiden registreras  med chipppet som i ÖS. 
Tidig, som alla panchos brukar vara, la jag mina skidor ganska långt fram bakom de få 
som redan anlänt. Kunde inte med att gå 75 m bakåt och placera DEM i liksom tomma 
intet.  
Tre fina spår väntade och efter lika många km stakåkning utefter sjön hade sgs alla 
passerat löthgren.  
Alltså: kanonväder, ingen trängsel, spår som höll, hyfsade skidor, trevliga funktionärer, 
och fin bansträckning (ändrad på några ställen).  
På slutet körde jag faktiskt om några stycken, men på upploppet var jag solo och 
speakern hade av naturliga skäl tröttnat. Ingen biff, men korv på torget satt bra.  
  
 
 
>----0.7.230  8.0;  ; /4.0; . 2.0.50727; . 3.0.4506.2152; . 3.5.30729) | .      
 
 



20100217 | 13:32:24 | råffens | Inspirerande läsning från löthgranbergsdalarn, de blir 
nästan omöjligt att avstå EBL nästa år, då kör jag direkt från EBV0611 till Norberg på 
det spar jag många soppaliter, de e bra uträknat! 
Kan meddela att startgänget vid ÖSs är spikat åtminstingens vad övernattninga i EB 
anbelangar. DEM som kommer äro RikardåChristina (kommer på fredan redan), 
Göran, LasseL&H, Lance, Torbjörn, Åke, Johan å så ja.  
Torbjörn har sett långprognos som lät för jävlig, det ändrar sig säkert so vanligt, väl?  
 
 
 
>----.47.131 ; svSE; rv:1.8.1.9) /20071025 /2.0.0.9 | outside.formapg.se      
 
 
20100217 | 13:38:36 | råffens | Såg just till min häpnad att Staffantiden i EBL bara 
räcker till led 7 i VL de är hårda bud. Sidning må ske i ÖS såsom bemälde S många 
gånger tjatat om.  
 
 
 
>----.47.131 ; svSE; rv:1.8.1.9) /20071025 /2.0.0.9 | outside.formapg.se      
 
 
20100217 | 20:16:33 | Lasse L | Häpnade jag med av samma anledning som Råffens 
gjorde. 
Nyss spåddes mycket riktigt ner till 19, motvind och rikligt snöfall den 28:e i såväl 
Sälen som Mora. Idag är prognosen något dämpad i alla avseenden, men fortfarande lite 
skrämmande ifall man skulle tro på´t. Vilket man inte gör. 
Men det lär komma mer snö innan dess, vi får hoppas de hinner preparera ordentligt, 
men mina stora trugor får sitta kvar. 
48 mil nu, hyfsat nöjd med det och hur åkningen känns. Idag fick jag åter bekräftat att 
jag har snabba skidor, när jag inte klantar till det med fästvallan. "Kan du ta och staka 
på lite" blev jag tvungen att ropa till han som nyss lätt körde om mig på krönet innan 
utförslöpan.  
  
 
 
>----9.132.101  7.0;  ; . 1.1.4322; . 2.0.50727; . 3.0.4506.2152; . 3.5.30729) | 7869132
101no68.tbcn.      
 
 
20100218 9:16:55 | råffens | Hemligheten bakom LasseL:s snabba skidor vill jag gärna 
höra. Sickel, pulver, stearin? Trugorna blir en följetong, vannvejs små truger duger bara 
om det är riktigt hårt men ska man våga byta till större eller köra på gammelstaven som 
är aningen för kort. Tar med tre par och bestämmer under test i EB och ändrar mig 
säkert på ÖSmorronen. Inte en meter sen i söndas. Måste ut i morron beredd att skita i 
jobbet.  
 
 
 
>----.47.131 ; svSE; rv:1.8.1.9) /20071025 /2.0.0.9 | outside.formapg.se      



 
 
20100218 | 10:32:14 | råffe | Vars hittar ni di där långprognoserna egenkligen? Led 
den svagsynte genom dimman.  
 
 
 
>----.47.131 ; svSE; rv:1.8.1.9) /20071025 /2.0.0.9 | outside.formapg.se      
 
 
20100218 | 17:37:53 | göran l | Från det ena till det andra det börjar klarna kring 
boendet EBÖSsön10.DEM som bor där åker antagligen också men hur är det med 
Anders? ligger han på soffan eller dammar han ned från Hässjaberg där ja tror han är så 
dags.Jag blev raspig i halsen efter EVBv610 lite matt men reste mig igår morse körde 
15 km i soluppgång spårade i 4cm nysnö njöt faktiskt och känner mig nytänd inför 
träning i helgen eg. har det blivit lite mättsamt med skidor vore kul att cykla eller kuta 
armmusklerna blir så jävla stora på det här viset.Jag undrar som Råffe ere norrmännen 
som prognostserar 10 dar?  
  
 
 
>----29.171.81  8.0;  6.0; /4.0; SLCC1; . 2.0.50727;  PC 5.0; MDDC; . 3.5.30729; . 
3.0.30729) | 9022917181no20.tbcn.      
 
 
20100218 | 18:31:05 | Lase L | Beträffande glid ber jag att få hänvisa till inlägg 1217. 
 
Klart.se ger "prognoser" på 14 dar, yr.no på 10 dar, smhi.se lite kortare. 
Lite underhållande att jämföra kan det vara ibland. 93.158.79.102  7.0;  ) | static
93.158.79.102.got.public.icomera.com      
 
 
20100218 | 21:14:20 | Råff | Anders tystnad kan knappast betecknas som talande kan 
tolkas som hur som. Hur som helst: Soffan väntar måhända men jag såg ingen när vi 
kollade bygdegårns vandrahemslogi väldigt likt ett historiskt logement som jag länge 
önskat glömma. Men mat kan vi få såväl på lördasaftonen och på söndasmorronen, de e 
bra. Svårt dock me biffen på söndasskvälln. Men mat går å få uppe i bygdegårn säkert 
samma pasta som kvällen innan de e ju måndassöppetspårlöpare som ska käka sig stinna 
får man unna DE. stackarna.  
  
 
 
>----7.161.76 | /5.0 (; Win 9x 4.90; svSE; rv:1.7.10) /20050717 /1.0.6 | 
h76n1fls32o962.      
 
 
20100218 | 21:15:51 | råffe igen | Ber att få tacka för LasseL:s klargöranden och 
hänvisar till ett kommande inlägg 1419.  
  
 



 
>----7.161.76 | /5.0 (; Win 9x 4.90; svSE; rv:1.7.10) /20050717 /1.0.6 | 
h76n1fls32o962.      
 
 
20100220 | 18:48:39 | göran l | Vilken underlig dag kom hem igår kväll från arbat 
kallades till takskottning på radhuslängan. Uppskattat 100 ton vräktes ned i tilltagande 
snöfall.Vaknade i morse upptäcker för först gången i Trollhättan att det snöar för 
mycket för att åka skidor.Efter frukost 2 tim snöskottning sen vandring till affärn för attt 
fylla på förnödenheter som tur var hade hustrun förstått läget så det var klart på bolaget 
inte plogat nånstans. 
Sen vallade jag mina sidor baserat på alla år av goda råd gjorde jag som följer: Fästson 
rengjord med vallaväck, glidson rengjord med fibertex och hustruns hårtork.Glidzon 
Karbon(nått grått) får kallna sickling mässings borste nylonborste fibertx sen Swix lila 
glidvax sickling ett tag mässingsborste ser strukturen nylonborste 
fibertex.Fästzon:Basewax Rhode,invärmt med strykjärn+ett lager Swix grönt invärmt på 
samma sätt för att kompletteras med aktuell dags fästvalla .Som jag ser det är jag då klar 
för vad som helst t.ex ÖS eller en tur imorgon.Ett yttrrligere tips är en liten klunk 
Cointreau(ja,ja) i föraren smakar rätt lika vallalukten och verkar glädja köldkänsliga 
lungor. Tacksam för kritik ang vallaförberedelser  
  
 
 
>----29.171.81  7.0;  ; /4.0; . 1.1.4322; . 2.0.50727; . 3.0.4506.2152; . 3.5.30729) | 90
22917181no20.tbcn.      
 
 
20100220 | 22:19:44 | Lasse L | Inte heller här var det att tänka på skidåkning idag. 
Körde ett gatu och gångvägspass på 12 km i gårkväll efter plogningen. Hoppas kunna 
delta i bruksfejden 13 km motionslopp på Hanebol i morgon. Men hinner de alls fixa 
något spår? Lite måttligare snöfall nu, men det ska ju hålla på ett bra tag till vad det 
verkar. 
Min unge medhjälpare sköter det mesta av skottningen, men rakade ner snö från 
växthustaket gjorde jag själv. Krävde att  jag först skottade mig genom drygt 1,5 m djup 
snö längsmed baksidan för att komma åt. 
Till båtskjulet har jag inte tagit mig ännu. Håll tummarna! 
 
Kan inte bedöma Görans glidvallning, fästegrundningen verkar ambitiös, men aktare så 
det inte blir för tjockt. 
Visste ni förresten att somliga numera rillar fästvallan? Ska vara positivt för glidet. 
 
Rekommenderar Värmlandssalami från Konsum chark i Värmland som verkar ha 
kvalitet i hela sortimentet. T.ex. så har Mowitz blivit mycket bättre på inkallning sedan 
den börjat belönas med deras prinskorv.  
 
Kan rapportera att SportDoc kånkat. Synd, men ingen överraskning. Åmål tappade 111 
invånare 2009. Är det något mer ni vill veta?  
  
 
 



>----9.132.101  7.0;  ; . 1.1.4322; . 2.0.50727; . 3.0.4506.2152; . 3.5.30729) | 7869132
101no68.tbcn.      
 
 
20100220 | 22:42:40 | göran l | va har hundar för genus? säkert rätt som Lssae L driver 
frågan men  känns som  Mowits inte alltid svarar  på uppfostran av hussarne  
  
 
 
>----29.171.81  7.0;  ; /4.0; . 1.1.4322; . 2.0.50727; . 3.0.4506.2152; . 3.5.30729) | 90
22917181no20.tbcn.      
 
 
20100221 | 11:20:01 | Lasse L | Inkallningen, den, reale (eller utrum som det tydligen 
ska heta numera). 
Mowitz däremot är maskulinum, i högsta grad. Revirpinkar var femte meter.  
  
 
 
>----9.132.101  7.0;  ; . 1.1.4322; . 2.0.50727; . 3.0.4506.2152; . 3.5.30729) | 7869132
101no68.tbcn.      
 
 
20100221 | 16:00:14 | Lasse H | Liknande erfarenheter i Lusasken. Ingen vettig 
skidåkning möjlig igår. Knatade därför vindpinad och snöpiskad upp till Haga 
koloniområde och vadade i snö upp tills där benen går ihop (vad det nu heter?) fram till 
hustruns lilla kolonistuga. Rakade av snö från taket så långt krattan räckte och tills den 
gick sönder. Idag 11 km vid Hultet. Tänkte egentligen ha kört 26 km men känt mej lite 
halvhängig i helgen. Noterar att Göran vallar lite annorlunda än mej men jag känner 
igen ditt modus operandi från viss vallningslitteratur och konstaterar att alla vägar bär 
till Rom i grönska och i fager blom.  
  
 
 
>----237.207.249  8.0;  ; /4.0; . 1.1.4322) | 81237207249no133.tbcn.      
 
 
20100221 | 19:45:15 | Råffe (broder,kusin,farbror och vän) | Skottat, svurit lördan, 
vaknade till sol å minus 14 tänkte att de stämde! Vis tie var det hyggligt, vid elva 
ganska bra och plötsligt gick det att springa i saxbackarna varje varb´v gick allt 
snabbare nu handlar det om fyrakm och framtidshopp växte kanske inspirerat av OS ett 
fantastiskt lopp som framlidna Bertil skulle sagt och sa inte bara en gång utan jämt å 
ständigt. Kan bara ranka Mogrens femmil i Falun 93 högre. Alla detta forumets 
enastående prestatiioner genom åren oräknade. Toge alltför mycket utrymme och 
minneskraft att ge liv åt de bravaderna kan avhandlas i EB nästlidna söndaafton 
måhända. Startlistan darrar fortfarande nu pga broder Åkes axel som strejkar han är inte 
den som slänger skjortan i badvattnet i första taget. Men nu  är det snart andra. Om detta 
och mycket annat hinns det med att dividera. Men de där jävla vallasnacket gör mig 
bara superstressad, ska bara göra planken rena å fina å valla på plass, ska Göran överge 



otto de e frågan som ännu inte fått nåt svar. ANders är väl snart utesluten...han kan ju ev 
komma in på Åkes bananskal.  
  
 
 
>----7.161.76 | /5.0 (; Win 9x 4.90; svSE; rv:1.7.10) /20050717 /1.0.6 | 
h76n1fls32o962.      
 
 
20100221 | 19:54:25 | Råffe (broder,kusin,farbror och vän) | Vill bara komma med 
påpekandet att fästson knappast har me lagg å göran. Kan va en 
kontaminasammanblandning av tvenne begrepp, fästman och svärson, de kan i goda 
tider va densamme. Men rengör inte gossen i onödan sånt ska de klara själva.  
  
 
 
>----7.161.76 | /5.0 (; Win 9x 4.90; svSE; rv:1.7.10) /20050717 /1.0.6 | 
h76n1fls32o962.      
 
 
20100221 | 21:24:56 | göran l | Råffe epitet kusin ja jag hade gett upp Otto av 
praktiska skäl kommer upp på em lörda kan inte se hur logistiken ska fungera man 
måste ju lämna in laggarna å sen vänta nåra  timmar så det kan ju bli ToR Evertsberg för 
att hämta laggarna på kvållen men för fan det hänger på dig Råffe ett sånt glid som den 
gubben åstadkommer får jag aldrig till.Om du tänker köra en Otto säg till.Då gör jag 
rent skidorna igen men lämnar rengöringen av omgivningen i fred då jag alltid följer 
goda råd och bokar en Otto.Snöeländet medgav inte skidåkning i dag heller främst pga 
smärtor vä arm axel efter den förbannade snöskottningen igår 40cm snö på natten innan 
och under dagen.                            .  
  
 
 
>----29.171.81  7.0;  ; /4.0; . 1.1.4322; . 2.0.50727; . 3.0.4506.2152; . 3.5.30729) | 90
22917181no20.tbcn.      
 
 
20100221 | 22:16:41 | Lasse L | Bruksfejden inställt pga snö. Inga rapporter om spårat 
ens senare på da´n (och inte var det förvånande, måste ta ett bra tag att bara platta till 
snön). Så det blev 12 km på gatorna igen. Mötte en snöskoter. Visst är det en rolig 
vinter. 
Båtskjulet räddat, ganska slitigt att få ner snön, men nu gör det inget om det kommer ett 
par dm till, alltid kul med rekord.... Så tycker jag trots att jag liksom Göran fått en liten 
blesyr av skottningen, värk i höger hand. 
Nu minus tjugo ute, damernas skidskytte i ett hörn av skärmen och en liten  Glengrant 
uppslagen.  
  
 
 
>----9.132.101  7.0;  ; . 1.1.4322; . 2.0.50727; . 3.0.4506.2152; . 3.5.30729) | 7869132
101no68.tbcn.      



 
 
20100222 7:46:14 | Råffe kusin | Nä ja lämnar inte till Otto, jag har svårt att få ihop 
logistiken sörrö och stålarna bränner inte precis i fickorna. Vi fixar supeglid ändå gäller 
bara å se vicke väder de handlar om, som de säger nu blir det kanon minus fem å sol å 
medvind men vädret har en tendens att förändras me tiden, snart är de sommar. 
Frågan är pulver ska man nog ha. Vi har kvar lite från i fjöl men om de e rätt vara låter 
jag vara osagt och skrivet. Kollar just hocki ser bra ut. Körde 2 mil igår på lite kärva 
nya spår. Kändes bra för första gången i år...  
  
 
 
>----7.161.76 | /5.0 (; Win 9x 4.90; svSE; rv:1.7.10) /20050717 /1.0.6 | 
h76n1fls32o962.      
 
 
20100222 | 11:15:27 | staffan | Skidåkning gått i stå. Är det bara jag som börjar bli 
less? 57 mil  
  
 
 
>----0.7.230  8.0;  ; /4.0; . 2.0.50727; . 3.0.4506.2152; . 3.5.30729) | .      
 
 
20100222 | 12:23:27 | Lasse L | Less på skidåkning finns som bekant inte på min 
karta. Men du Staffan, kör lite spinning och varva med någon skidtur bara när det är fina 
förhållanden, du behöver ju knappast köra så hårt och långt nu mer innan VL. Så kanske 
aptiten återkommer? 
 
50 mil nu.  
  
 
 
>----9.132.101 | Opera/9.80 ( ; U; sv) Presto/2.2.15 Version/10.10 | 7869132101
no68.tbcn.      
 
 
20100223 9:16:26 | råffe | Nu känner man igen Staffan, det ska va lite vresig 
Wassberg eller HåsjöDahlqvist annars blir det inte bra. 
LasseL:s råd är utmärkta, jag tar fasta på DEM och kör spinning på lunchen idag och ett 
pass lagg i morrn.  
Nu 65,7 ska bli 67.  
 
 
 
>----.47.131 ; svSE; rv:1.8.1.9) /20071025 /2.0.0.9 | outside.formapg.se      
 
 



20100223 | 10:21:39 | Lasse L | Nu i stort samstämmiga rapporter från alla institut för 
28 feb (Evertsberg): Sol, måttlig kyla, måttlig vind från rätt håll. Men också mycket snö 
frelö. Vi får hoppas att snöfallet kommer lite tidigare och inte lite senare.  
  
 
 
>----9.132.101 | Opera/9.80 ( ; U; sv) Presto/2.2.15 Version/10.10 | 7869132101
no68.tbcn.      
 
 
20100223 | 13:53:31 | råffe | Just återkommen efter spinning, det var trögt som satan, 
är tillbaka på ruta 1, är less på spinning.  
 
 
 
>----.47.131 ; svSE; rv:1.8.1.9) /20071025 /2.0.0.9 | outside.formapg.se      
 
 
20100223 | 20:00:47 | Torbjörn | Inte är jag väl less på skidåkning, men väl övertränad 
dvs. matt o trött i kroppen ont lite här o var som gräddmos på uppladdningen jobbas det 
nattskift. Börjar oxå inse att det lär dröja innan det komms på rull, ska vi tro mitten på 
april. 75 mil har jag kört men nu åker jag inte en kilometer till före söndag.  
  
 
 
>----.253.128  10.5; svSE; rv:1.9.0.18) /2010020219 /3.0.18 | host90237253
128.mobileonline.      
 
 
20100223 | 20:54:42 | Åke | Måste sent omsider bestämma mig för att kasta in 
handduken, skyller på värkande axel. Den verkar inge bra. Men lycka till ni tappra 
gossar, i ÖS och VL och njut av biffen! 193.10.16.46  7.0;  6.1; WOW64; /4.0; GTB6.4; 
SLCC2; . 2.0.50727; . 3.5.30729; . 3.0.30729;  PC 6.0) | vpn42.ki.se      
 
 
20100223 | 21:57:21 | Lasse H | Synd Åke men hoppas du ändå vill glädja oss med lite 
statistik kring loppen. En annan som är lite ängslig och har lätt för att bekymra sej 
undrar om Råffe kan rejält räta ut några frågetecken? Kan vi mot kontant ersättning bli 
serverade frukost både söndag och måndag? Kan vi på enahanda sätt påräkna middag på 
lördag och söndag? Måste vi i så fall beställa innan och i så fall senast när? Eller räcker 
det när vi är på plats på lördag eftermiddag? Finns det möjlighet att bränna biffar på 
söndag kväll om hellre vill och kommer överens om detta. Det var många frågor till vår 
klippa i resebranschen. Nu 41 mil och skidorna står nyparaffinerade i kåven.  
  
 
 
>----237.207.249  8.0;  ; /4.0; . 1.1.4322) | 81237207249no133.tbcn.      
 
 
20100224 8:54:57 | råffe reseorakel | En motfråga till Lasse H:va sjutton är kåven?  



Nåt varmlänskt förstås, men är det viktigt att förvara laggen så under en tid före löpet? 
Svar på frågor: Vi kan käka middag på lördan, frukost på söndassmorrn, middag på 
söndagsaftonen (men sannolikt inte bränna biff, vi får nöja oss med bygdegårns pasta 
mm, det är trist men knappast nåt att hänga sin berömda läpp för), sedan frukost på 
måndamörrn. Innebärandes att det inte behövs handlingsrundor annat än för biran och 
en govisky. Jag ska för säkerhets skull kolla me Björklundskan om det går att få biff, 
eller fixa själv, men utgå från detta meddelande så länge. 
Jag har febrilt letat efter alternativa kommunikationer mellan Mora å Sälen (alt 
Evertsberg) så att man slipper sitta på di där otäcka transferbussarna som aldrig går och 
är svindyra. Må meddela att jag misslyckats å det skändligaste. 
Åkes handduk kan ju tas upp av Anders, det vore väl att slinka in på en räkmacka me 
bananskal som belag.  
  
 
 
>----7.161.76 | /5.0 (; Win 9x 4.90; svSE; rv:1.7.10) /20050717 /1.0.6 | 
h76n1fls32o962.      
 
 
20100224 8:59:29 | råffe reseorakel | Glömde meddela att jag somnade i går afton 
tidigt med en lätt irriterad hals. Gör nu allt för att häva eländet genast, kangjang å wiski 
är inte gott men livsviktigt åtminstone det senare. Hade ju tänkt köra en tvåmilare men. 
Ser nu ut som om morronen på söndag blir lite kallare än vad det först ställdes i utsikt, 
men fortfarande sol å medvind å fem minus på dan. Det hinner ändra sig...  
  
 
 
>----7.161.76 | /5.0 (; Win 9x 4.90; svSE; rv:1.7.10) /20050717 /1.0.6 | 
h76n1fls32o962.      
 
 
20100224 9:58:19 | Lasse L | Ingen pasta efter loppet tack. Det har jag fått nog av i 
Motala. Vet man menyalternativen för söndan Råffe? Om halvdant kan vi ju 
komplettera själva med t.ex. någon god skinka eller korv som inte behöver tillagas men 
kan förhöja måltiden. 
Håller tummarna för din och allas halsar, och mina egna bihålor som tyvärr smågnäller 
lite nu om uttrycket tillåts. Mössan är på.  
  
 
 
>----9.132.101 | Opera/9.80 ( ; U; sv) Presto/2.2.15 Version/10.10 | 7869132101
no68.tbcn.      
 
 
20100224 | 14:39:50 | råffe ekonomidetaljen | Nä jag känner inte heller för pasta men 
det brukar ju finans flera rätter i bygdegårn. Jag snackar me Ingrid Björklund så får vi se 
hur detta löses på bästa sätt. Ingen anledning till oro på den punkten(.)  
Halsar å bihålor är det värre me. Jag försöker me allt som finns i huset å de e en hel del 
just nu. 



Hittade Swebuss 17.50 från Mora jvstn och anländer till Transtrand 18.55. Kan vara ett 
alternativ för bilhämtare. Obetydligt billigare 174 spänn. Om man inte har pancholicens 
149 bagis.  
  
 
 
>----7.161.76  8.0;  6.0; WOW64; /4.0; SLCC1; . 2.0.50727; .2; . 3.5.30729; . 
3.0.30729) | h76n1fls32o962.      
 
 
20100224 | 21:06:33 | göran l | Tråkigt Åke! axeln varnade ju redan i Evertsberg.Om 
du frisknar till kan du få min plats i VL veckan efter.Annars ny optimism från Thn efter 
att skidåkningen spolierades i helgen först pga snö sedan sönderskottad axel provades i 
morse 12km i hyfsat 3,5kmspår och 5kmspår utan stavfäste dom nya 
snöskottarmusklerna i bålen spred kollosala krafter till axelpartiets senor som stod pall 
och lät de väldiga armmusklerna göra sitt jobb.När man dessutom har högklassiskt 
preparerade skidor börjar siktet ställas in på under 9 tim.S:a 41,7 mil  
  
 
 
>----29.171.81  7.0;  ; /4.0; . 1.1.4322; . 2.0.50727; . 3.0.4506.2152; . 3.5.30729) | 90
22917181no20.tbcn.      
 
 
20100225 9:13:53 | råffe | Läget är darrigt, halsen som treans sandpapir, musklerna 
kraftlösa. Väderprognosen ett helvetete. 
Om inget under inträffar är det bara att kasta in överkastet beslut tages i morron. 
Kommer ändå upp till Dalom för att coacha, det låter som en ganska behaglig tillvaro.  
Målet att bli frisk till VL.  
 
 
 
>----.47.131 ; svSE; rv:1.8.1.9) /20071025 /2.0.0.9 | outside.formapg.se      
 
 
20100225 9:16:56 | Lasse L | Mössan fortfarande på men känns lite hoppfullare nu.  
Synd Åke, ett enda inlägg på forumet denna säsong och så med det innehållet! 
Halsen Råffe? Själv tar jag äppelcidervinäger som förebyggande, någon tro måste man 
ju ha. 
Fick en tanke, minibusstaxi på sennatten från EB till Sälen. Kanske är överkomligt 
prismässigt. Om vi kan rymmas alla i en, och det fortfarande går att boka. 
Men förutsätter att det går att kliva av transfer eller annan buss i EB på 
eftermiddag/kväll. Såvida vi inte ska göra samma då, och alla får invänta mig eller 
annan sista man i Mora. Där fick du lite till att bita i, reseoraklet! 
 
53 mil blev det innan ÖS.  
  
 
 



>----9.132.101 | Opera/9.80 ( ; U; sv) Presto/2.2.15 Version/10.10 | 7869132101
no68.tbcn.      
 
 
20100225 9:41:02 | Lasse L | Att jag frågade om halsen beror förstås på att jag skrev 
1257 innan jag läste 1256. Nu håller jag bara tummarna. Fint att vi hur som helst får se 
dig i EB Råffe!  
  
 
 
>----9.132.101 | Opera/9.80 ( ; U; sv) Presto/2.2.15 Version/10.10 | 7869132101
no68.tbcn.      
 
 
20100225 | 10:22:26 | råffe | Även om minibusstanken är lockande tror jag att det är 
mer realistiskt att ta tre bilar ner till starten. Vi är åtta man i dagsläget. Då är det bara för 
tre utsedda hemkörare att ge järnet i spåret, ta transferbussen MoraSälen Alternativt 
17:50 Swebuss MoraSälen.  
Men om du LasseL kan kolla vilka taxifirmor som har stora bilar och om de är villiga 
att köra oss för rimlig penning så är det bra. Kanske Älvdalen taxi?  
 
 
 
>----.47.131 ; svSE; rv:1.8.1.9) /20071025 /2.0.0.9 | outside.formapg.se      
 
 
20100225 | 11:12:10 | Lasse L | Har inte tiden nu att kolla upp något dessvärre, slänga 
ur sig förslag går däremot fort och lätt ........  
  
 
 
>----9.132.101 | Opera/9.80 ( ; U; sv) Presto/2.2.15 Version/10.10 | 7869132101
no68.tbcn.      
 
 
20100225 | 11:16:36 | råffe | Jag har försökt få tag på Älvdalen taxi, de har minibuss 
för 8 personer, men de svarar inte på tråden. Ska försöka igen...  
 
 
 
>----.47.131 ; svSE; rv:1.8.1.9) /20071025 /2.0.0.9 | outside.formapg.se      
 
 
20100225 | 12:08:21 | råffe travel advisor | Fick fatt på Anders Erikssons (!) bussbolag 
i Älvdalen. De kör på morronen 05:00 från Evertsberg ner till starten och de kostar 100 
spänn per person. Låter ju som ett fynd! Vad säger ni, snabba svar för man bör 
förhandsboka. 
Nån som hört nåt från Anders Ericsson förresten?  
 
 



 
>----.47.131 ; svSE; rv:1.8.1.9) /20071025 /2.0.0.9 | outside.formapg.se      
 
 
20100225 | 15:22:55 | Lasse L den tacksamme | Hej 
 
Låter toppen! Då bör vi vara nere vid starten 6.30 senast även med ganska rejält 
trafikstrul. Dvs vi hinner starta tidigt. Samtidigt som vi slipper köra bilar och strula med 
dem på morronen och få hem dem på kvällen. 
Anders har jag mejlat typ i förrgår och meddelat att han har frågor ang deltagande i ÖS 
att besvara på forumet.  
  
 
 
>----9.132.101 | Opera/9.80 ( ; U; sv) Presto/2.2.15 Version/10.10 | 7869132101
no68.tbcn.      
 
 
20100225 | 16:02:15 | råffe travel fixer | Då har jag bokat jag in 8 platser på bussen, ja 
gissar att vi är framme 6:22, det är hyggligt, t.o.m bra. Sen gäller det att se till att bli 
avsläppt i EB på hemvägen, om man är flera är det lättare att sätta hot bakom våldet. 
Ja, nu e ja alldeles slutkörd och grymt och självgott nöjd med mig själv.  
Vi ses i EB.  
 
 
 
>----.47.131 ; svSE; rv:1.8.1.9) /20071025 /2.0.0.9 | outside.formapg.se      
 
 
20100225 | 19:21:57 | Lasse H | Råffe är en klippa. Jag ska rentav försöka förklara för 
honom vad kåven är men spar det till EVBG. Har luskat lite själv med Björklundskan 
och kollat att det finns vallabod vilket det gör om man lovar städa efter sej. Vidare 
serveras frukost från 04:30 vilket sannolikt innebär att man får skita i Sälen om man inte 
har en lydig och väluppfostrad tarm. Både frukost och middag kan vi beställa när vi 
dyker upp på lördag em.  Middag serveras fram till 20:00 (om jag minns rätt) vilket 
innebär att målgång före 16:00 starkt rekommenderas och väl ska vara möjligt om man 
kommer iväg från Berga vid 7snåret.  
  
 
 
>----237.207.249  8.0;  ; /4.0; . 1.1.4322) | 81237207249no133.tbcn.      
 
 
20100225 | 19:59:33 | Lasse L den undrande | Men skiter vi i Sälen behöver vi ju 
ingen buss  
  
 
 
>----9.132.101 | Opera/9.80 ( ; U; sv) Presto/2.2.15 Version/10.10 | 7869132101
no68.tbcn.      



 
 
20100225 | 21:12:29 | göran den ängslige | Har en dagmardröm om att vara sen i mål 
inte komma av bussen Evertsberg å få tillbringa natten hopkrupen intill nån värmeläcka 
utanför tältet i Sälen.  
  
 
 
>----29.171.81  7.0;  ; /4.0; . 1.1.4322; . 2.0.50727; . 3.0.4506.2152; . 3.5.30729) | 90
22917181no20.tbcn.      
 
 
20100225 | 22:19:56 | staffan | Lycka till alla. Och kör så det ryker. Håller med råffe 
om att 6,22 är inte bara en hygglig utan egenkligen en jävligt bra tid.  
  
 
 
>----2.59.14  7.0;  6.0; SLCC1; . 2.0.50727;  PC 5.0; . 3.0.30618; . 3.5.30729) | 7872
5914no173.tbcn.      
 
 
20100226 8:36:49 | råffe den velige | har ännu inte bestämt om de blir start eller ej 
kanske skiter jag i Sälen på morronen. En tanke är ju att starta å köra lugnt å när 
Evertsberg annonseras så går man bara in i värmen å bingen å njuter.Hörde av 
björklundskan att de va nån som hade snackat vallabord /eller bod/ tydligen hade 
vederbörande uttryckt sig otydligt gissningsvis på värmlännska sa tanten.  
Nu kommer en viktig upplysning som kräver handling om den faller i rättan jord: 
björklunnskan säger att de går att bränna biff i självhushålle! Ja jag visste ju att de 
skulle kunna glädja en och många. Vem kan tjacka biff, lök, bärnäs (Lomanders) å nån 
sorts potatis? Jag litar på värmlannsgrenen. Ska räcka te nie pers. 
Görans mardröm är en mardröm. 
Staffan ska ha tack för hälsningen.  
  
 
 
>----7.161.76  8.0;  6.0; WOW64; /4.0; SLCC1; . 2.0.50727; .2; . 3.5.30729; . 
3.0.30729) | h76n1fls32o962.      
 
 
20100226 8:38:15 | råffe | glömde ju tomater  
  
 
 
>----7.161.76  8.0;  6.0; WOW64; /4.0; SLCC1; . 2.0.50727; .2; . 3.5.30729; . 
3.0.30729) | h76n1fls32o962.      
 
 
20100226 8:52:46 | Lasse L | Göran å ja kan handla biffen, eller hur Göran? så det blir 
riktigt jag menar rikligt gjort. 
 



Med mössan på, men hoppas kunna ta mig förbi Evertsberg på söndag  
  
 
 
>----9.132.101 | Opera/9.80 ( ; U; sv) Presto/2.2.15 Version/10.10 | 7869132101
no68.tbcn.      
 
 
20100226 9:15:43 | Lasse L | Är det vandrarhemslogi = att man ska ha med sig lakan? 
Pengar för logi och servering, betalar vi det var och en på plats? 
 
Jag har tyvär hamnat i ett svårt missbruk som vädersajtsurfare. Finns det någon bot för 
det?  
  
 
 
>----9.132.101 | Opera/9.80 ( ; U; sv) Presto/2.2.15 Version/10.10 | 7869132101
no68.tbcn.      
 
 
20100226 | 11:37:01 | råffe ekonomidetaljen | Tack för inlägg 1271! 
Även för 1272 som tydligen kräver svar: Ja. Ja. 
Mössan på här å.  
  
 
 
>----7.161.76  8.0;  6.0; WOW64; /4.0; SLCC1; . 2.0.50727; .2; . 3.5.30729; . 
3.0.30729) | h76n1fls32o962.      
 
 
20100226 | 11:51:40 | Lasse H | Blir kanon om Göran o Lasse handlar maten och vi 
bränner egen biff. Då bortfaller ju också stressmomentet att hinna till middagen ifall det 
blir grinigt före. Det verkar som det mesta klarnar och faller mjukt på plats. Nog har jag 
minnesbilder av att det är comme il fault att kliva av bussen i Evertsberg på uppvägen.  
 
 
 
>----72  7.0;  ; . 2.0.50727; . 3.0.4506.2152; . 3.5.30729) | 194.22.238.72      
 
 
20100226 | 16:34:43 | råffe reseservice | Det är komillfå att kliva av bussen i EB men 
bra om laggen är lätta å hitta i bagaget, ett skidfodral anbefalles å som sagt om man är 
flera. 
Tog just temp i gubbröv, 38,1. Då ä man ju inte ens i EB. Mycke talar för att de blir en 
beundrande åskådare ytterligare. Och ganska liten skiva biff om någon.  
  
 
 
>----7.161.76  8.0;  6.0; WOW64; /4.0; SLCC1; . 2.0.50727; .2; . 3.5.30729; . 
3.0.30729) | h76n1fls32o962.      



 
 
20100226 | 18:01:04 | Lasse H | Illa tajmade krämpor gubbar. Jag lider med er. Skulle 
möjligen kunna vara vitlök som hjälper. Mot vädermissbruk ska det väl kunna hjälpa 
med avkok på kummin och anis.  
  
 
 
>----237.207.249  8.0;  ; /4.0; . 1.1.4322) | 81237207249no133.tbcn.      
 
 
20100226 | 18:36:11 | göran den aningslöse | sängkläder? klart LasseL å jag köper biff 
å de!Vafan blire för väder.Nu mest orolig för snödiket väg 45 mot Mellerud ska 
förvandlas till en för bilar ofarbar kanal(ställvis 3m höga snödrivor).  
  
 
 
>----29.171.81  7.0;  ; /4.0; . 1.1.4322; . 2.0.50727; . 3.0.4506.2152; . 3.5.30729) | 90
22917181no20.tbcn.      
 
 
20100226 | 21:29:42 | göran den fåvitske | kummin anis kamomillsk komillfå hur ska 
det gå 84.217.140.82  7.0;  ; /4.0; . 1.1.4322; . 2.0.50727; . 3.0.4506.2152; . 3.5.30729) | 
8421714082.tn.glocalnet.net      
 
 
20100301 | 11:04:51 | råffe | ja de va en speciell känsla att häcka vid sidan av spåret 
och se vilken åkglädje som saknades hos en hel del åkare, ett gott antal bröt utanför mitt 
fönster i EBBGVH. Desto roligare att konstatera att gubbalaget förstärkt med ngra 
ungtupps fixade biffen.  
Halsen låter nu värre än va den år, vet inget om orken, men på söndag står jag i 
gryningen i Berga by.  Staffan och Percy, vill ni åka buss från EB till starten? Jag 
försökte fixa det till ÖS men misslyckades grundligen, gubben trodde att jag hade menat 
Vasan...100 spänn per pers, så kliver man av busse på hemvägen i EB. Blir det någon 
annan? UngErik förstås. Vi hörrs om detta Staffan!  
  
 
 
>----7.161.76  8.0;  6.0; WOW64; /4.0; SLCC1; . 2.0.50727; .2; . 3.5.30729; . 
3.0.30729) | h76n1fls32o962.      
 
 
20100301 | 15:34:19 | staffan | Grattis alla tappra ÖS10löpare. Bussen, Råffe, låter 
bäst. Men när kan den tänkas avgå?  
  
 
 
>----0.7.230  8.0;  ; /4.0; . 2.0.50727; . 3.0.4506.2152; . 3.5.30729) | .      
 
 



20100301 | 17:11:01 | Lasse L | Tackar, tackar. Ja visst var vi tappra och duktiga. 
Trögstakat över myrarna vilket tog en hel del kraft ur kroppen. 
Surfar nu på VLs hemsida och ser att de äntligen har med även äldre resultat, men ÖS 
före 1990 verkar inte vara med, kanske kommer.  
  
 
 
>----9.132.101 | Opera/9.80 ( ; U; sv) Presto/2.2.15 Version/10.10 | 7869132101
no68.tbcn.      
 
 
20100301 | 20:33:17 | göran eftertänksamt | Tack för lovord erkänner inledningsvis att 
alla andra åkte på kortare tid men inser också att ingen annan orkade hålla på lika länge 
som jag.Men nu är detta historia nästa helg spänner Råffe musklerna på nytt Staffan tar 
i för första gången Ungerik debuterar i VL Percy stakar vidare.Jag intar soffan med 
högsta medkänsla. OBS jag har en VL plats att överlåta.Torbjörn? Rickard uppseedad? 
Jag rekommenderar bussen ett klockrent alternativ 84.217.140.82  7.0;  ; /4.0; . 
1.1.4322; . 2.0.50727; . 3.0.4506.2152; . 3.5.30729) | 8421714082.tn.glocalnet.net      
 
 
20100302 8:46:24 | råffe nästan körklar | Bra Staffan, vi satsar på bussen som går 
05:00 från EB. Då är man senast 06:30 vid starten, kanske förr... 
Nu på morronen + 37,7 i gubben,  7,1 ute.  
 
 
 
>----.47.131 ; svSE; rv:1.8.1.9) /20071025 /2.0.0.9 | outside.formapg.se      
 
 
20100302 | 11:35:03 | staffan | Egengqlingen låter 05:00 lite sent. Grindarna öppnar 
06:00 åvi har väl alltid stått där i kön före det. Vill ju helst inte hamna baki 8:e på en 
gång. Spåren lär nog bli tillräckligt mosiga åndå.  
  
 
 
>----0.7.230  8.0;  ; /4.0; . 2.0.50727; . 3.0.4506.2152; . 3.5.30729) | .      
 
 
20100302 | 12:55:54 | råffe | Genkeliggen blir de nog så att bussen är framme strax 
efter 6, då är vi i kön 6:10, de fixar sig!  
Frågan är om Percy å du Staff kan köpa nåt biffstycke, komplettera me Lomanders 
bärnäs, lite tomat å potatisklyftor eller likvärdigt. Vin mm får varåen ansvara för 
självast. 
Ä de några fler i kåken? När kommer i? 
Just när jag skriver det sista ordet minns jag att LasseH skulle förklara kåven för mig. 
Därav blev intet...  
 
 
 
>----.47.131 ; svSE; rv:1.8.1.9) /20071025 /2.0.0.9 | outside.formapg.se      



 
 
20100302 | 19:01:36 | Lasse L | Hej 
Jag kom på plats 3105 i ÖS söndag av 7781, Rikard placerade sig som 267. Hur ni 
andra placerade er kan ni se på  
http://resultatjakt.se/events/os_2010/ 
När måndagens resultat läggs in kanske det inte går att särskilja ÖS sö och ÖS må efter 
vad det sägs på Skidforum.  
Men det går på länkarna i inlägg #5 på  
http://www.skidforum.se/viewtopic.php?id=4451&p=1 
Tyvärr har jag där fått placering 3107 medan Rikard kom in som nr 265  
  
 
 
>----9.132.101 | Opera/9.80 ( ; U; sv) Presto/2.2.15 Version/10.10 | 7869132101
no68.tbcn.      
 
 
20100302 | 19:55:19 | Lasse L | http://resultatjakt.se är ju skojig. Nu har jag sett att jag 
är en aningen duktigare cyklist (0,36) än jag är skidåkare (0,40) och en mycket sämre 
löpare (0,62). Allt enligt kvoten min placering/antal fullföljande och avseende senaste 
VR, ÖS resp LL som jag deltagit i. Simmat VS har jag bara gjort en gång, och där var 
jag en riktig medelmåtta (0,50) 
 
Lockas ni av detta, så missa inte att klicka på ert namn när ni hittat er i listan, då 
kommer det upp en massa intressant statistik till höger.  
  
 
 
>----9.132.101 | Opera/9.80 ( ; U; sv) Presto/2.2.15 Version/10.10 | 7869132101
no68.tbcn.      
 
 
20100303 | 21:43:19 | Lasse H | Tackar för gratulationer och fin helg i Evertsberg. Tog 
en runda på milen efter jobbet idag. Jättefina spår i skymningsljuset men det fattades 
några hästkrafter i motorn. Kul sida den däringa resultatjakten. Man ser att medeltiden 
var 20 min snabbare på måndagen så det var väl aningen mera lättfört eller så hade 
vallaföretagen justerat vallatipsen plus att man i genomsnitt förlorade lite mindre tid i 
början pga halverat antal startande. Lycka till på VL! Råffe du har väl dubbelkollat att 
Eriksson inte betraktar bussen som avbokad i och med att den inte kom i söndags? 
Kåven tar jag nästa gång annars blir inlägget på tok för långt.  
  
 
 
>----237.207.249  8.0;  ; /4.0; . 1.1.4322) | 81237207249no133.tbcn.      
 
 
20100304 | 18:40:30 | rållfo | Har grunnat på staffans predikament ang starten, tagit 
detta på allvar, har sålunda ett förslag: vi byter chipp namn och allt utom stavar åsså står 
du där i femman med helt sjysst namn. Vasäjeruomderåstaffan?  



  
 
 
>----7.161.76 | /5.0 (; Win 9x 4.90; svSE; rv:1.7.10) /20050717 /1.0.6 | 
h76n1fls32o962.      
 
 
20100304 | 20:45:34 | göran l | Lycka till i VL!! 
Har en säljbar plats i VL om ni ser nån som är intresserad börjar känna mig bättre tränad 
än nånsin men har redan fyllt på arbetsdagarna med patienter ofta samma känsla efter 
själva eventet(Trollhätska) har äntligen kört det pass jag borde haft FÖRE eventet.  
  
 
 
>----29.171.81  8.0;  6.0; /4.0; SLCC1; . 2.0.50727;  PC 5.0; MDDC; . 3.5.30729; . 
3.0.30729) | 9022917181no20.tbcn.      
 
 
20100304 | 20:54:44 | staffan | Näe 
möjligen kan du få byta till dej min vänstra ottovallade skida å en stav. 
Percy tar me älgkött till 4 pers. Lite entrecoter å sånt, men passar lomanders till de, eller 
sare va nåt annat? Hur gör vi me resten av käket? Ska vi fixa det i Fstad eller gör ni 
det?  
  
 
 
>----2.59.14  7.0;  6.0; SLCC1; . 2.0.50727;  PC 5.0; . 3.0.30618; . 3.5.30729) | 7872
5914no173.tbcn.      
 
 
20100305 8:56:58 | råffe | Ja tar me bregott och grovt brö, hårdost, ägg, mjölk. 
Havregryn finns en stor påse i kåken. Lomanders inte livsviktigt men nån form av 
potatis, man kan råsteka, svampinjoner måhända, tomater förstås. Å me percys kött blir 
det bra.  
Carbo för den som önskar medtages på eget bevåg, likaså drycker. Kanske gott me 
apelsiner å bananer.  
Ja de blir väl bra. 
Kan meddela att denna morgon bjöd på feberfri röv, en stor källa till tillfredsställelse 
efter en veckas smygfeber.  
 
 
 
>----.47.131 ; svSE; rv:1.8.1.9) /20071025 /2.0.0.9 | outside.formapg.se      
 
 
20100305 | 12:07:11 | Lasse L | Grattis till tillfredsställelse via röven, och lycka till 
alla på VL! Vågar nästan säga grattis till finfina förhållanden i spåret. Ska väl mycket 
till att det ska kunna bli något nämnvärt försämrat väder jämfört med de prognoser som 
nu ligger. 
Vårda glidet, ta det försiktigt med fästvallan. 



 
65 mil nu, hoppas på hundra, men det blir väl inte så lätt. Fortsatta långpass då och då 
på skidor måste ändå vara bra inför cyklingen som ännu dröjer, så man inte tappar för 
mycket i distanskapacitet.  
  
 
 
>----9.132.101 | Opera/9.80 ( ; U; sv) Presto/2.2.15 Version/10.10 | 7869132101
no68.tbcn.      
 
 
20100305 | 12:55:57 | råffe | Glidet likt röven ska vårdas, fästet blir som de blir. Vågar 
inte tror på väderproggarna ännu, jag bara frågar: hur många gånger har det sett ut som 
minus fyra, mevinn, sol åsså har man stått där i vasst snöfall me felvallade, fastfrusna 
lagg. Ja åtminstone fyra. Gånger alltså.  
 
 
 
>----.47.131 ; svSE; rv:1.8.1.9) /20071025 /2.0.0.9 | outside.formapg.se      
 
 
20100305 | 20:28:48 | staffan | Hört flera ggr pga isläget att man säger KapÃ©llskär å 
inte KÃ¡pellskär. Vad säger DOM som bor där? Nån av alla skärgårdsbor i Hbpanelen 
måste veta. För mej låter det som sportreportrar som snackar om Zweitsch  
  
 
 
>----2.59.14  7.0;  6.0; SLCC1; . 2.0.50727;  PC 5.0; . 3.0.30618; . 3.5.30729) | 7872
5914no173.tbcn.      
 
 
20100305 | 22:17:11 | göran l | de jävliga är att kÃ pellskär är rätt men att även 
bonnjävlarna i närheten har börjat tycka att det är maffigt att säga kÃ pellskär som 
riktiga stockholmare  
  
 
 
>----29.171.81  8.0;  6.0; /4.0; SLCC1; . 2.0.50727;  PC 5.0; MDDC; . 3.5.30729; . 
3.0.30729) | 9022917181no20.tbcn.      
 
 
20100305 | 23:31:04 | Lasse L | Göran fick visst accenten felplacerad på andra 
förekomsten av namnet i inlägget. 
Men istället för accenter kan man skriva med två p eller två l. 
Kappelskär, eller kapellskär. Jag håller på det första men har ju bara varit 
sommarboende i ungdomen i trakten. 
 
Kolla här för vidare utläggningar i ämnet: www.flashback.org/t312292  
  
 



 
>----9.132.101 | Opera/9.80 ( ; U; sv) Presto/2.2.15 Version/10.10 | 7869132101
no68.tbcn.      
 
 
20100307 | 20:07:24 | göran som vanligt | Precis Lasse accenten felplacerad i andra 
environgen . 
Men nu jävlar harangeras dagens VL hjältar 
vicka härliga gubbar UngErik Percy Staffan tuggar på glider i mål på förnämliga tider 
glidet tog ju slut halvvägs. Råffes vacklande hälsa feber på fredagskvällen ledde till det 
kloka beslutet attt kliva av i civiliserade trakter Evertsberg som jag nu betraktar som 
jordens medelpunkt´.Har själv inte rört en kroppsdel sista veckan lat som fan i grunden 
hade kalkylerat gott samvete t.om TV tittandet idag, inte höll det dåligt samvete pga 
utebliven träning redan 12,30 men motstod alla frestelser tog en promenad i solen 
dagsmejan med hustrun. Kollade i alla fall upp spinningtiderna i veckan måtte vi snart 
komma på rull men glöm inte den enda absoluta njutningen att utan ett enda jävla 
rsedsksp förutom ett par kortbraller och en tröja kunna sticka ut å kuta fan va härligt.  
  
 
 
>----29.171.81  7.0;  ; /4.0; . 1.1.4322; . 2.0.50727; . 3.0.4506.2152; . 3.5.30729) | 90
22917181no20.tbcn.      
 
 
20100307 | 22:19:50 | Lasse L | "Ungerik" lyckas jag inte få nån träff på på VLsajten 
och Percy känner jag ju inte men grattis, säkert väl kämpat liksom Staffan och klokt 
agerat såsom Råffe. Men hur kunde glidet bli sämre? Finns de´ nå´ att lära sig? 
Idag efter VLsoffan (kul med ny segrare!) solskenstur på 6 km med skidor och hund på 
Nygårdsmossen.Under en dm mjuk snö finns fast dito betydligt över en halv meter ser 
man när man kollar ner i älgspåren, nästan overkligt djupa. Någorlunda lättspårat i alla 
fall. Tidigare i veckan några turer i preparerade spår, bör snart se ut som en fjällturist 
om detta ska fortsätta vilket jag hoppas. Kan ändå hålla med om tjusningen i löpningens 
enkelhet.  
  
 
 
>----9.132.101 | Opera/9.80 ( ; U; sv) Presto/2.2.15 Version/10.10 | 7869132101
no68.tbcn.      
 
 
20100309 | 10:44:39 | råffe ännu något dämpad men på G | åter i vardan överhopad av 
frågor tillåme vede kom å fråga va som hänt, ja jävlar vicken uppståndelse ett enkelt 
bryt kan åstadkomma.  
Redan nu riktar sig blickarna framåt mot VR förstås men även en aning mot VS och LL 
och faktiskt ÖS. Ä de nån som tänker ÖSm? Så tänker jag: bo i EB, köra ner på morron 
vid kvart över fem, lägga ut laggen vid strax efter 6, käka banan å karbo, sticka 7:02 
senast utan trängsel å bök, perfekta spår, kalasväder.  
Funderar på en skidtur på lörda om kroppen vill va me. Fortfarande lite smygfeber. 
Totalt 70,4, km inte grader sellsius. 



Ungerik heter Hedman i efternamn, Erik är förnamnet, ung är ett påhäng som jag tror 
Göran ansvarar för. 
Percy är jägare och levererade älgfile till söndagsmiddan, heter Karlsson å kör för 
Granbergsdal.  
 
 
 
>----.47.131 ; svSE; rv:1.8.1.9) /20071025 /2.0.0.9 | outside.formapg.se      
 
 
20100309 | 13:53:08 | råffe på G | hurere me skejtvasan? frågades i EB i söndags 
kväll, e den 30 eller 45 km olika åsikter framfördes utan aggression å de va tur de för 
svaret e som så ofta bådeoch å alla kan vara lagom nöjda. De e en ungdomsvariant som 
körs 30 å en annan vuxnare på 45. Vem som hävdade vad kan vi därmed låta glömskans 
röda kinder dra sitt lövtäcke över, jag tror en hette löthgren eller liknande...  
 
 
 
>----.47.131 ; svSE; rv:1.8.1.9) /20071025 /2.0.0.9 | outside.formapg.se      
 
 
20100309 | 20:18:10 | Lasse H | Råffe, Råffe olycksfödde gubbe 
tag nu staven 
herren prövar blott han ej förskjuter 
våren kom och drivan smalt av tegen 
jonnen rullar hastigt fram längs vägen 
sommarn kom och fram bröt hagelskuren 
mössor guppa lustigt uti vågen 
hösten kom och frosten långt från åkern 
löparn spänstigt skuttar uppför åsen 
vintern kom och ÖS stod framför dörren 
måndag väl så bra som söndagsmycken trängsel. 
Grattis övriga vasalöpare, bra kört!  
  
 
 
>----237.207.249  8.0;  ; /4.0; . 1.1.4322) | 81237207249no133.tbcn.      
 
 
20100309 | 20:36:04 | staffan | Tackar ödmjukast för uppmärksamhet av en 
sextusenfyrahundraåttiotredje plats i VL. 
Under loppet gick tankarna i negativ riktning: Ebergaldrig mer VL ; Oxberginte ens 
ÖS ; HökbergEBL? nej fy fn ; Eldrisskidor ÖHT?  
Vi gick den vanliga EB rundan i solskenet igårmorse före avfärd, och av nån anledning 
blev ÖS11 nästan lockande. Idag funderar jag på VLanmälan och ev byta den till ÖS. 
Se där hur det svänger.  
  
 
 



>----2.59.14  7.0;  6.0; SLCC1; . 2.0.50727;  PC 5.0; . 3.0.30618; . 3.5.30729) | 7872
5914no173.tbcn.      
 
 
20100310 8:50:08 | råffe alltmer på G | Rörd intill det obeskrivligas gräns och med 
liten tår i ögonvrå läser jag LasseHs vackra trösterika rader. Jag vet ju att poeter rör sig i 
värmländska nejder och skidspår men att jag skulle bli föremålet för sådan 
uppmärksamhet det går utanpå allt annat. Då är det värt att bryta, det kan ju bli en skön 
ovana. Men då tröttnar väl poeten. Nä nästa år tänker denna för tillfälligt eländiga 
gubbkropp va duktigt slimmad, stenslipad, stakglad(?) och öppetspårad(må). Eller (sö). 
Staffans tankar känns igen, tänk så snabbt tankar tänks om. 
Percy kör VL har jag hört.  
Viktigast: ska vi redan nu boka EBV0611, vore skönt att ha styrsel i planeringen.  
 
 
 
>----.47.131 ; svSE; rv:1.8.1.9) /20071025 /2.0.0.9 | outside.formapg.se      
 
 
20100310 | 20:07:32 | staffan | Percy är nog redan anmäld. Klart vi bokar för EBV611. 
Gnm förmedlingen eller direkt med lövet?  
  
 
 
>----2.59.14  7.0;  6.0; SLCC1; . 2.0.50727;  PC 5.0; . 3.0.30618; . 3.5.30729) | 7872
5914no173.tbcn.      
 
 
20100310 | 20:34:40 | göran l våridrottaren | EVB6 kör Råffe! 
10 km halkiga löpar(joggnings) km i morse underbart utan stavar i händerna 5 mån 
sedan.Spinningbagen står färdig i hallen om tid skulle uppstå imorgon. ÖS mån el. sön, 
VL jag skiter i vicket hänger på direkt men ingen skidabstinens just nu 84.217.137.120  
7.0;  ; /4.0; . 1.1.4322; . 2.0.50727; . 3.0.4506.2152; . 3.5.30729) | 84217137
120.tn.glocalnet.net      
 
 
20100311 8:38:22 | råffe abstinensaren | Jag längtar vansinnigt efter laggen, ska 
försöka nu i helgen, vill vissla fram som under EBV0610 en gång till i år, minnet av 
känslan av att se skylten med 52 km kvar till Mora vill inte lämna mig. 
Vi kör direkt med lövet, vem tar den tråden, staffan litar jag hundra på. Frågan är logi 
vid ÖSVL, vore bra att ha klart de å. Å om det är ÖS så går det ju hur bra som helst 
med EB, vi åker kvart i fem per bil. Kan inte staffe prella även det? 
Nästa vecka blir de spinning. Ska åsså tjacka nya löppjuck (det ser också ut som ett 
märkligt ord).  
 
 
 
>----.47.131 ; svSE; rv:1.8.1.9) /20071025 /2.0.0.9 | outside.formapg.se      
 
 



20100311 | 21:42:06 | Lasse H | Kul att det piggade opp med lite poesi. Som alla 
genast såg hade jag plankat rejält ur J.L. Runebergs dikt om bonden Paavo. Vilket osökt 
leder tanken till kåven. En finsk rökstuga byggdes oftast först som ett enda rum med 
den stora ugnen i ett av hörnen. När stugan byggdes ut gjordes detta mot den vägg  där 
ugnen stod innanför och oftast delades utbyggnaden i en kammare (kåve) och en 
hall(svale). I kammaren sattes ofta in en spis som var lämpligare för matlagning än den 
stora rökugnen. Särskilt sedan stugan byggts ut med ytterligare ett stort rum, den sk. 
svenskstugan, bortanför kåven och svalen från rökstugan sett. Kammaren blev då köket 
i stugan. Jag hade dock ställt skidorna i kammarn och inte i köket.  
  
 
 
>----237.207.249  8.0;  ; /4.0; . 1.1.4322) | 81237207249no133.tbcn.      
 
 
20100312 8:54:08 | råffe kåvenundraren | Så härligt att få en så initierad och 
klargörande förklaring till kåven. Svalen hade jag kläm på men alltid bra att få inbördes 
förhållanden utredda. 
I afton På spåret, i helgen kanske också. 
Är nu anmäld till LL, det känns stort.  
 
 
 
>----.47.131 ; svSE; rv:1.8.1.9) /20071025 /2.0.0.9 | outside.formapg.se      
 
 
20100312 | 17:42:54 | staffan | Kanske inte är möjligt, men vad sägs om att försöka 
hyra kåken hela VLveckan, alltså lölö, + sö, må? Då skulle ju nån  kunna köra 
skeitvasan 45km, så kör en annan 30. Eller stafetten?  
  
 
 
>----2.59.14  7.0;  6.0; SLCC1; . 2.0.50727;  PC 5.0; . 3.0.30618; . 3.5.30729) | 7872
5914no173.tbcn.      
 
 
20100312 | 22:06:25 | göran l | Hyr kåkjäveln lölö vilken trygghet det förmedlar, en 
lite annorlunda jämförelse det är som att ha lite för mycket vin köpt till helgen mao kan 
aldrig vara fel  
  
 
 
>----29.171.81  8.0;  6.0; /4.0; SLCC1; . 2.0.50727;  PC 5.0; MDDC; . 3.5.30729; . 
3.0.30729) | 9022917181no20.tbcn.      
 
 
20100313 | 19:53:17 | göran l klanten | lösön menaja  
  
 
 



>----29.171.81  7.0;  ; /4.0; . 1.1.4322; . 2.0.50727; . 3.0.4506.2152; . 3.5.30729) | 90
22917181no20.tbcn.      
 
 
20100313 | 23:09:41 | Lasse L | Lö  må menarunog, men varför ine köpa kåken?  
  
 
 
>----9.132.101 | Opera/9.80 ( ; U; sv) Presto/2.2.15 Version/10.10 | 7869132101
no68.tbcn.      
 
 
20100314 | 21:30:22 | Torbjörn | Är det inte smartare å köpa en kåk vid start gärdet?  
  
 
 
>----.1___122  10.5; svSE; rv:1.9.0.18) /2010020219 /3.0.18 | host90237181
122.mobileonline.      
 
 
20100315 8:38:49 | råffe kåkenundraren | Bra idÃ© att köpa hem så mycke vin att de 
räcker till alla i kåken en hel vecka å blir över. Lördamånda menar ju alla ejenkeligen, 
då kan man köra halvvasan, skejten å allt utom tjejvasan som väl e torbjörns våta dröm i 
så fall blir de fredamånda å då kan man ju köpa kåken lika väl.  
Jag tycker att fyratusenfemhunnra för tie dar ä ett bra bud. Vi kan t.o.m säga femtusen i 
värsta fall men det går då kanske ut över vinet. 
Körde i går 12 km i superföre, snabbare än någonsin tillförne, 46 min, kunde 
diagnosticera mig såsom på bättringsvägen.  
 
 
 
>----.47.131 ; svSE; rv:1.8.1.9) /20071025 /2.0.0.9 | outside.formapg.se      
 
 
20100315 | 11:08:44 | Lasse L | Ja där har du ju pekat ut nästa utmaning för Torbjörn 
Råffe. Vad är väl Styrkepröven mot det. Jag ställer gärna upp och langar dricka. 
Vågar mig knappt på såna där isiga spår vi har nu, väl häftigt utför. Men skaren bär. 
Skejtade 20 km på golfbanan igår och bättrade på solbrännan. Aningen ytmjukt och inte 
supersnabbt före, men härligt är ju bara förnamnet.  
  
 
 
>----9.132.101 | Opera/9.80 ( ; U; sv) Presto/2.2.15 Version/10.10 | 7869132101
no68.tbcn.      
 
 
20100316 8:27:53 | råffe med framförhållning | En annan har just fått en 
intresseanmälan från en annan av mina arbetskamrater. Gossen heter Kalle Östgren och 
han ämnar köra ÖSm nästa år. Vill dessutom va me på träningslägret.  
Ba så alla vet att jag lovat en plats...  



 
 
 
>----.47.131 ; svSE; rv:1.8.1.9) /20071025 /2.0.0.9 | outside.formapg.se      
 
 
20100316 9:42:39 | råffe med framförhållning | å då menar jag plats i stugan i EB, 
plats i spåret får Kallegossen fixa själv.  
 
 
 
>----.47.131 ; svSE; rv:1.8.1.9) /20071025 /2.0.0.9 | outside.formapg.se      
 
 
20100316 | 22:16:50 | Lasse L | Vätternrundan: Vi startar 02:44 den 19 juni. 
Nu 71 mil på skidor, 0 på cykel  
  
 
 
>----9.132.101 | Opera/9.80 ( ; U; sv) Presto/2.2.15 Version/10.10 | 7869132101
no68.tbcn.      
 
 
20100317 | 14:53:36 | råffe ännu inte vannsbrosimmare | tycker mig känns igen tiden 
2:44, det var den jag drömde fram före ÖS i år.  Körde idag 16,5 km på Ågesta golf utan 
klubbor. Men vannvejs små trugor bet som spett å de va bra spår, inte särskilt isiga om 
nu nån undrar, kände att det kanske var sista hugget för säsongen, bästa känslan hittills 
nog ä dä underligt. Betyder lyse i starten men det behövs inte möe. Likaledes 0 km på 
barken. Ska boka tid för sörrvis det är bristvara i storstan här finns ingen Bertil, inte sen 
prinsen kasta Ãn handduk å ginglas. Solen skiner just nu det är sånt som poeter skriver 
dikter om har jag hört.  
  
 
 
>----7.161.76  8.0;  6.0; WOW64; /4.0; SLCC1; . 2.0.50727; .2; . 3.5.30729; . 
3.0.30729) | h76n1fls32o962.      
 
 
20100318 | 14:03:04 | staffan | Ser i GV att hr Hans Andersson i Vimmelberga har 
ansökt om att få byta efternamn till Excellens alt Majestät. Beviljades ej.  
  
 
 
>----0.7.230  8.0;  ; /4.0; . 2.0.50727; . 3.0.4506.2152; . 3.5.30729) | .      
 
 
20100318 | 14:23:58 | Lasse L kalenderbitaren | Gjorde häromdagen en summering av 
all min motion fr.o.m. 1980 t.o.m. 2009, 30 år. Fann då att jag motionerat 4514 mil, 
alltså motsvarande bara lite mer än ett varv runt jorden.  Är jorden större än jag tror? 
Eller är jag en slöis som inte alls motionerat så mycket som jag inbillat mig?  



 
Till mitt försvar kan kanske sägas att cykling bara ingått de fem senaste säsongerna men 
redan bidragit med 853 mil. 
I övrigt är det skidor 1751 mil, löpning/stavgång 1698 mil och inlines 212 mil. 
(Simning inte inräknat, kan uppskattas till kanske 3040 mil.)  
  
 
 
>----9.132.101 | Opera/9.80 ( ; U; sv) Presto/2.2.15 Version/10.10 | 7869132101
no68.tbcn.      
 
 
20100318 | 15:26:24 | råffe imponerad | ...mest för denna extrema ordning i alla 
mänskliga förehavanden, dans dock ej omnämnd ej heller snedsteg, kan ge en del. 
Å ett varv runt jorden är långt, de e en massa berg å träsk å tigrar å talibaner som ska 
forceras (jag hör hur någon tänker färseras  å då hoppas jag att det inte gäller tigern). 
Fallet med Andersson i GV är upprörande men jag kan inte riktigt förklara hur.  
 
 
 
>----.47.131 ; svSE; rv:1.8.1.9) /20071025 /2.0.0.9 | outside.formapg.se      
 
 
20100318 | 15:36:44 | Torbjörn | Belysning kvart i tre en juni natt som aldrig blir av 
den liknar ju mest en daggig dag. Knappast. Å vad skulle vara min våta dröm råffe? Att 
åka alla vasorna inklusive tjejvarianten, åka alla förutom kärringarnas, bara åka 
tanternas eller va fan menar´u?:?  
  
 
 
>----.222.16  10.5; svSE; rv:1.9.0.18) /2010020219 /3.0.18 | host90237222
16.mobileonline.      
 
 
20100318 | 16:50:31 | råffe imponerad | nä bara kärringarnas trodde ja...80  
 
 
 
>----.47.131 ; svSE; rv:1.8.1.9) /20071025 /2.0.0.9 | outside.formapg.se      
 
 
20100318 | 17:22:42 | Lasse L | Och när nu detta om olika slags bravader i 
vasaloppspåren är på tal: Torbjörns idÃ© om Vasaloppet återtåget (vända i Mora och 
skida tillbaka) dök upp i Skidforum för ett par månader sedan. Tror det var den där 
stålsicklaren LarsErik Persson, 65, som kör båda ÖS och VL som tog uppet.  
  
 
 
>----9.132.101 | Opera/9.80 ( ; U; sv) Presto/2.2.15 Version/10.10 | 7869132101
no68.tbcn.      



 
 
20100318 | 22:15:35 | göran l blygsamt | 45 min spinning ikvälls 3 ggr joggning(inte 
löpning) efter ÖS nu får det va slut på skidromantiken men visst flest tjejer i tjejvasan 
kan väl locka återtåget imponerar mer hos maskuliner å då är det lite bortkastad möda  
  
 
 
>----29.171.81  8.0;  6.0; /4.0; SLCC1; . 2.0.50727;  PC 5.0; MDDC; . 3.5.30729; . 
3.0.30729) | 9022917181no20.tbcn.      
 
 
20100319 9:50:03 | staffan | Samma här. Lite jogg och enstaka spinningpass. Men nu 
börjar det osa katt för hustrun har komletterat roddpass med boxning, och därför måste 
jag försöka öka löptempot en aning.  
  
 
 
>----0.7.230  8.0;  ; /4.0; . 2.0.50727; . 3.0.4506.2152; . 3.5.30729) | .      
 
 
20100321 | 14:22:35 | Lasse L informationstillhandahållaren | The following 
information is provided for Motala (longitude E15.0, latitude N58.5):  
        Saturday 19 June 2010          Universal Time + 2h             
 
                         SUN 
        Begin civil twilight      02:30                  
        Sunrise                   03:51                  
        Sun transit               13:01                  
        Sunset                    22:12                  
        End civil twilight        23:33 
 
Civil twiglight: During this period there is enough light from the sun that artificial 
sources of light may not be needed to carry on outdoor activities.  
  
 
 
>----9.132.101 | Opera/9.80 ( ; U; sv) Presto/2.2.15 Version/10.10 | 7869132101
no68.tbcn.      
 
 
20100321 | 16:42:56 | göran l älskare av ljushet | Tack Lasse L en klar natt hojar vi 
iväg i det begynnande dagsljuset starka i benen efter all träning minus 12 timmar i sikte 
men hur är det med fullmånen ? har vi den strålande i begynnande flintskallar där 
spegling av våra ambitioner kan nå ev. andra livsformer i stella universaris det sista 
uttrycket uppfann jag just nu för att det har saknats.  
  
 
 



>----29.171.81  8.0;  6.0; /4.0; SLCC1; . 2.0.50727;  PC 5.0; MDDC; . 3.5.30729; . 
3.0.30729) | 9022917181no20.tbcn.      
 
 
20100321 | 17:50:12 | Lasse H | En annans batterilyse funkade inte på mitt första, enda 
men inte helt säkert sista VR. Fick använda dynamon vilket  starkt avrekommenderas. 
Lasse körsträcka framstår som imponerande. Har tillförlitliga värden f.o.m 1986 och 
hade då t.o.m. 2009 endast tillryggalagt 2134 mil. Har jag ens kommit fram till 
Talibanerna? En timmes skidåkning idag under olämpliga förhållanden men ändå på 
något vis skidåkning. Har joggat ett par gånger. Det går nedrans tungt. Hustrun nöjer sig 
med vattengympa och aerobicsboll så jag är dock inte i farozonen ännu.  
  
 
 
>----237.207.249  8.0;  ; /4.0; . 1.1.4322) | 81237207249no133.tbcn.      
 
 
20100322 | 11:30:13 | råffe oroad | Aerobicksboll i kombination me vattenjympa är 
livsfarligt, se upp för rövelens bövel LasseH! Undras om kontrollanterna i Motala 
accepterar civil twilight, jag ger mig inte på att mottala dem kvart i tre på morronen, 
folk kan va stingsliga vid den timmen, argtimmen kallas den i folkmunnen, den stora 
och grova. Funderar så smått på att ställa undan laggen men då vet man ju hure går, de 
börjar snöa av hillvitti. Bör  ta ett spinningpass i morron men har fortfarande frost i 
tanken på senaste passet, i veckan före ÖS.  
 
 
 
>----.47.131 ; svSE; rv:1.8.1.9) /20071025 /2.0.0.9 | outside.formapg.se      
 
 
20100322 | 11:31:24 | råffe oroad | och till staffan: tantens boxning får du ta me ro.  
 
 
 
>----.47.131 ; svSE; rv:1.8.1.9) /20071025 /2.0.0.9 | outside.formapg.se      
 
 
20100323 | 19:07:30 | staffan | Ramundberget den här veckan. Kalasfina spår, men 
dom jävlarna tar 250 spänn i spåravgift för en vecka. Lämnade in skidorna till Lorentz 
för översyn. Han blev riktigt förbannad när han såg hur misshandlat belaget var efter 
några drag med Kuzmansickeln förra året. Nåväl han slipade två par, paraffinerade med 
ugnsförvaring    under natten, sickling och två nya paraffineringar maskinmätte 
fästzoner  och förbjöd att gå utanför. Förbättring fäste måste göras i zonen!    
Madshusen va väl OK, passar bra i kyla 10 å under slipade med finare struktur, men 
Fischerna va kanonskidor. Exakt lika hö/vä. Stor bärighet i spannet. Se där vilka 
uttryck. Lite grövre struktur där å bra från +5 10. Funderade på att lubba i em, för 
aisbuggena är allt med. Men när Jill frågade om jag skulle lubba med stavar fick de va. 
79.102.112.74  8.0;  6.0; /4.0; SLCC1; . 2.0.50727;  PC 5.0; eSobiSubscriber 2.0.4.16; . 
3.5.30729; . 3.0.30729; OfficeLiveConnector.1.4; OfficeLivePatch.1.3) | c4f66704a
74736162.cust.telenor.se      



 
 
20100323 | 19:51:45 | staffan | Måste tillägga att som vanligt sponsrar HB i Fstad 
rikligt. 79.102.98.77  8.0;  6.0; /4.0; SLCC1; . 2.0.50727;  PC 5.0; eSobiSubscriber 
2.0.4.16; . 3.5.30729; . 3.0.30729; OfficeLiveConnector.1.4; OfficeLivePatch.1.3) | c
4f66624d74736162.cust.telenor.se      
 
 
20100325 9:04:35 | råffe imponerad, inspirerad å avunnsjuk | Staffan, Staffan, 
avundsvärde rännaren 
som skida få i härjedalens höjder 
på superskidan som Lorentz kännaren  
så högt till skyar hissar, höjer 
 
Men nu och här så är det andra tider 
Här inte längre skidan glider 
Det erfar även du omsider 
när du uppå barken gnider â€“ och på slutet arslet svider 
 
Ja det var åtminstone ett försök att låta rent värmländsk  
 
 
 
>----.47.131 ; svSE; rv:1.8.1.9) /20071025 /2.0.0.9 | outside.formapg.se      
 
 
20100325 | 10:04:47 | råffe | barken betyder knarren, jonnen och är nog en 
stockholmsk variant, kan vara värt att notera  
 
 
 
>----.47.131 ; svSE; rv:1.8.1.9) /20071025 /2.0.0.9 | outside.formapg.se      
 
 
20100325 | 16:26:53 | staffan | Tack Råffe. Så vackert. Blir tårögd. Många år sedan nu, 
men har  åkt lite utförsåkning som omväxling. Glömt hur ansträngande det faktiskt är. 
79.102.28.46  8.0;  6.0; /4.0; SLCC1; . 2.0.50727;  PC 5.0; eSobiSubscriber 2.0.4.16; . 
3.5.30729; . 3.0.30729; OfficeLiveConnector.1.4; OfficeLivePatch.1.3) | c4f661c2e
74736162.cust.telenor.se      
 
 
20100326 | 17:33:17 | staffan | Å de svider. Kanske inte i arslet precis. Mer då i låren. 
79.102.25.32  8.0;  6.0; /4.0; SLCC1; . 2.0.50727;  PC 5.0; eSobiSubscriber 2.0.4.16; . 
3.5.30729; . 3.0.30729; OfficeLiveConnector.1.4; OfficeLivePatch.1.3) | c4f661920
74736162.cust.telenor.se      
 
 
20100326 | 20:57:50 | göran l språkmannen | baiken har blivit barken mens man har 
varit från stan härlig poetisk tatch på nåra inlägg har kutat 5 mil spunnit 3ggr tendens 
till paj i hälen pga rekordvikt all time high.  



  
 
 
>----29.171.81  7.0;  ; /4.0; . 1.1.4322; . 2.0.50727; . 3.0.4506.2152; . 3.5.30729) | 90
22917181no20.tbcn.      
 
 
20100326 | 22:31:02 | göran l språkmannen | ål tajm haj menaja  
  
 
 
>----29.171.81  7.0;  ; /4.0; . 1.1.4322; . 2.0.50727; . 3.0.4506.2152; . 3.5.30729) | 90
22917181no20.tbcn.      
 
 
20100327 | 21:03:31 | Lasse L | Sista kvällen i Sälen för denna gång. Middag på 
röding. Två fjällturer har det blivit, en med en mer än tuff 400 m stigning med nästan 
enbart saxning. Puh! Idag smöråkning, visserligen i dugregn, på spåret mellan Smågan 
och Mångsbodarna. 
Anders och Ingvar hälsar så mycket.  
  
 
 
>----35.92.5  7.0;  ) | host90235925.mobileonline.      
 
 
20100329 | 14:16:02 | råffe urschäktar sig | Jo jöran jenkeligen heter de bajken men 
jag var inte ens då slängd i käften och hörde väl fel tyckte alla sa barken och det tänker 
jag vidhålla så länge forumet har åtminstone en enda deltagare. Återstår att se vem det 
är. 
Men de va inte de, nu undrar jag åter om Marcialonga, nu 2011 års variant, detta kan 
man förstås fortsätta att skjuta framför sig. En arbetskamrat (ja jag har en massa) tänker 
sig dit i januari och jag är beredd hoppa på. Lasse H är väl också me? Torbjörn? Säkert 
flera andra också! Man kan börja planera nu. Loschi är det svåraste bör man boka innan 
man somnar.  
 
 
 
>----.47.131 ; svSE; rv:1.8.1.9) /20071025 /2.0.0.9 | outside.formapg.se      
 
 
20100330 9:47:26 | råffe urschäktar sig | noterar att starttiden och gruppnr i år är 
desamma som förra året men att nummerlapparna valsats runt. Sålunda kör Anders i år 
med min lapp från i fjol, Janne kör med Görans fjolårslapp, Göran me Göran J:s till 
exempel. Men de allra märkligaste är LasseL som kör me samma lapp som förra året. 
Outgrundliga äro Vätterns vägar. 
Staffan kör me en lapp som KarlFredrik Hansson, Lund körde me 2009, de va ju inget 
att orda om.  
 
 



 
>----.47.131 ; svSE; rv:1.8.1.9) /20071025 /2.0.0.9 | outside.formapg.se      
 
 
20100330 9:47:47 | råffe urschäktar sig | nä jag ursäktar mig inte alls  
 
 
 
>----.47.131 ; svSE; rv:1.8.1.9) /20071025 /2.0.0.9 | outside.formapg.se      
 
 
20100330 | 18:42:21 | Lasse L kalenderbitarensomfåttenutmanare | Tack för ovärderlig 
information Råffe.  Tänk att vi fick precis samma starttid, och grupp, och en annan 
t.o.m. samma nummer. Betyder det att jag kommer att köra på samma tid också, vad vet 
man om det? 
 
Avslutar med den troligen föga förvånande upplysningen att jag hänger på med laggen, 
Mowitz och jag körde 11 km på golfbanan idag i rätt tungt före men härligt solsken.  
  
 
 
>----9.132.101 | Opera/9.80 ( ; U; sv) Presto/2.2.15 Version/10.10 | 7869132101
no68.tbcn.      
 
 
20100330 | 21:29:44 | göran l tyngdlös | Äre ett tecken på precision eller rigiditet när 
anmälaren åstadkommer samma tid å startgrupp år efter år?Nu till dagens tävling då jag 
tydligen är viktlös tills nån har gissat min vikt.Vad kan man vinna? Äran att pricka en 
egocentrikers vikt! Ja så är det nog.  
  
 
 
>----29.171.81  7.0;  ; /4.0; . 1.1.4322; . 2.0.50727; . 3.0.4506.2152; . 3.5.30729) | 90
22917181no20.tbcn.      
 
 
20100330 | 22:51:20 | Lasse L tävlingsmennschan | Göran: 83,2 (kilogram, före 
frukost) 
En annan: 80,1 (skidmil, efter lunch)  
  
 
 
>----9.132.101 | Opera/9.80 ( ; U; sv) Presto/2.2.15 Version/10.10 | 7869132101
no68.tbcn.      
 
 
20100331 | 11:56:58 | staffan | 83,2 före å 85,8 efter frukost  
  
 
 



>----0.7.230  8.0;  ; /4.0; . 2.0.50727; . 3.0.4506.2152; . 3.5.30729) | .      
 
 
20100331 | 13:11:36 | råffesmickraren | de borde va som i fjor vid denna tid, påsken 
har ännu inte satt sina tydliga spår och ingen uppståndelse har förekommit. Då tror ja att 
görans vikt var imponerande 84,4 redan på morronen, gissar sålunda så även nu.  
Om LasseL prickar samma tid bjuder ja på nåt vällagrat. Alla andra är utom täfvlan, inte 
så imponerande om Janne kör på görans tid, jo lite!  
  
 
 
>----7.161.76  8.0;  6.0; WOW64; /4.0; SLCC1; . 2.0.50727; .2; . 3.5.30729; . 
3.0.30729) | h76n1fls32o962.      
 
 
20100402 0:19:01 | göran l notarius publicus | Både före å efter frukost 85,9 kilogram 
Staffan var osannolikt nära.Grattis Staffan du vann.4 spinningpass 5,9 mil joggning och 
tydliga hälsporrekänslor  
 
 
 
>----10.183.211  8.0;  6.0; /4.0; SLCC1; . 2.0.50727;  PC 5.0; MDDC; . 3.5.30729; . 
3.0.30729) | 217210183211no20.tbcn.      
 
 
20100402 | 13:27:18 | Lasse L | Grattis till vinnaren, och Göran till imponerande 
siffror. 
Fortsätt med den frukostregimen och utlys en ny tävling om tre månader. 
Tills dess rekommenderas endast sparsam löpning, nu går det säkert att cykla!  
  
 
 
>----9.132.101 | Opera/9.80 ( ; U; sv) Presto/2.5.22 Version/10.51 | 7869132101
no68.tbcn.      
 
 
20100404 | 13:47:19 | Lasse L | Maximal kroppslig njutning är att som idag på 
förmiddagen susa fram på mossens hårda skare i aprilsolen. 
Och har man så sin lilla hund kutande med runtikring är det också så långt man kan 
komma socialt. 
Livet kanske är kort, vad vet jag, men ibland underbart.  
  
 
 
>----9.132.101 | Opera/9.80 ( ; U; sv) Presto/2.5.22 Version/10.51 | 7869132101
no68.tbcn.      
 
 
20100404 | 14:13:57 | Lasse H poetkollega | Ser att Råffe inte har vansläktats nämvärt 
visavi L.Vivallius, C.M. Bellman och dom andra figurerna i Stockholmsklustret. Går nu 



något bättre med joggandet och är i princip nere på samma kmtider som sent i höstas. 
Kanske inte helt sensationellt eftersom jag ju i princip tränat dubbelt så mycket denna 
vinter jämfört med den "normala" dosen. Marcia Longa tål ju så klart att tänka på och 
jag återkommer med en klarare viljeyttring när jag tänkt lite till.  
  
 
 
>----237.207.249  8.0;  ; /4.0; . 1.1.4322) | 81237207249no133.tbcn.      
 
 
20100406 8:49:24 | råffe | Underbar bild Lasse! Haru sån jäla fart att varken jycke 
eller stavarna hinner me eller bara vanligt staffel och fingerad bild och lur? 
Görans vikt är förvisso värd att imponeras av och priset till staffan med spinningpass 
mm är generöst. 
Hes seg hosta har gjort all löpningspinningsyklingåbad omöjlig. Vikten intet att yvas 
över. 
Glad över poetens beröm är jag förstås men sån uppmuntran ä livsfarlig, kan bli hur 
mycke smörja som ingen vill.  
 
 
 
>----.47.131 ; svSE; rv:1.8.1.9) /20071025 /2.0.0.9 | outside.formapg.se      
 
 
20100406 | 10:17:35 | Lasse L | Ser nu att det lilla, lilla trädet till vänster om jycken 
inte kastar någon skugga. Skulle kunna tyda på manipulerad bild, men den är faktisk 
helt äkta.  
 
Beklagar: Hosta och tillönskar bättring. 
Undrar: Hur många mil Torbjörn redan cyklat? 
 
Skidor/cykel/löpning: 82,8/0/0  
  
 
 
>----9.132.101 | Opera/9.80 ( ; U; sv) Presto/2.5.22 Version/10.51 | 7869132101
no68.tbcn.      
 
 
20100406 | 15:49:57 | råffe | hela dan har jag väntat på att skuggan från lilla trädet ska 
visa sig, kan bero på solens vinkel i olika delar av terrängen, ju längre bort desto kortare 
skugga, motsägs av ett trä långt bort till höger och vanligt sunt förnumst. Klok blir ja 
inte men hostan ger med sig lite för varje andetag, gäller bara att fortsätta andas, kan ta 
hjälp av brickanylen i värsta fall.  
 
 
 
>----.47.131 ; svSE; rv:1.8.1.9) /20071025 /2.0.0.9 | outside.formapg.se      
 
 



20100406 | 15:53:06 | råffe | glömde säga att jag försökte beställa våtdräkt, storleken 
fanns inte, får börja me torrsim. Var vid tillfället ifråga nödgad att mäta vidd på bröst
midjaröv, knappt någon skillnad. Ä de bra om man är helt spolformad och inte avser 
uppträda i kålmården?  
 
 
 
>----.47.131 ; svSE; rv:1.8.1.9) /20071025 /2.0.0.9 | outside.formapg.se      
 
 
20100406 | 20:44:14 | Lasse H messersmitt | Verkligen härlig bild från mossmarkerna. 
Man blir lite avis och hoppas att kanske blir det ändå lite nattfrost och skare till helgen? 
Ni behöver inte oroa er för skuggan. Den finns där naturligtvis men trädet är för smalt 
för att kasta nån rejäl kärnskugga och det lilla som blir förlorar sig med avståndet 
genom solljusets speglingar i den ojämna snöytan. Om Lasse stått närmare det aktuella 
trädet och fotat hade skuggan kunnat anas bättre. Hur lång skuggan "är" kan man 
bedöma rätt väl med hjälp av Movitz.  
  
 
 
>----237.207.249  8.0;  ; /4.0; . 1.1.4322) | 81237207249no133.tbcn.      
 
 
20100406 | 21:23:54 | göran l innehavare | Tillvaron kan vara skugglik men oftast 
uppskattar vi motsatsen.Jag har en gammal våtdräkt med halvlånga ärmar å bän. använd 
då det begav sig bör vara åtta svunna bast bakåt i tiden kan de va nåt tror att Staffan 
flyter omkring i sin inköpt samma år.Lånas ut till behövandemin alltså.  
 
 
 
>----10.183.211  7.0;  ; /4.0; . 1.1.4322; . 2.0.50727; . 3.0.4506.2152; . 3.5.30729) | 217
210183211no20.tbcn.      
 
 
20100407 9:09:49 | råffe gärna låntagare | Göran innebär det att din dräkt skulle få 
omsluta min lekamen, dvs att dräkten innebär min kropp och bär den på vattenvägen? 
Issåfall vill ja va första tjingen. Storleken lär väl vara perfekt. 
Utredningen om skuggan läser jag somännu ett stycke LasseHpoesi, såå vackert och 
uttömmande lämnar inga frågetecken att älta där jag förresten bor, märkligt samband.  
 
 
 
>----.47.131 ; svSE; rv:1.8.1.9) /20071025 /2.0.0.9 | outside.formapg.se      
 
 
20100407 | 21:25:22 | Lasse H | Har på jobbet tipsats om denna film med jättefina 
bilder av vårt kära jordklot. 
http://www.youtube.com/watch?v=jqxENMKaeCU 
Den är på 1,5 timme men förmodligen är det värt besväret att kika på den.  
  



 
 
>----237.207.249  8.0;  ; /4.0; . 1.1.4322) | 81237207249no133.tbcn.      
 
 
20100407 | 23:06:49 | göran l innehavare | Råffe människor av olika storlekar har flutit 
mot målet i Vansbro med samma gummiskinn t.ex Torbjörn kanske Lasse L och som 
sagt t.om. övertecknad. Skinnet verkar mao. ha en förmåga att omsluta segrare av alla 
storlekar och fasonger och har hängt på tork så länge att den numera betraktas som 
nytvättad om du vill bäras fram mot framgång i Vansbro låna detta plagg.Ska kolla 
Lasse H:s länk men som ni ser är klockan slagen för i afton  
 
 
 
>----10.183.211  7.0;  ; /4.0; . 1.1.4322; . 2.0.50727; . 3.0.4506.2152; . 3.5.30729) | 217
210183211no20.tbcn.      
 
 
20100407 | 23:25:13 | Lasse L | Ja, även ovantecknad inräknas bland dem som 
omslutits av nedannämnda överdrag  
  
 
 
>----9.132.101 | Opera/9.80 ( ; U; sv) Presto/2.5.22 Version/10.51 | 7869132101
no68.tbcn.      
 
 
20100409 9:44:09 | råffe fortfarande gärna låntagare | Snacka om proveniens! Och om 
tänjbarhet! Hur många fick samtidigt rum i gummit? Om man är ensam kan man då 
t.o.m vända sig inuti och simma rygg? 
Göran om du inte har nytta av din populära dräkt under början av sommarn till strax 
efter din födelseda så vill jag apsolutt testa!  
Jo tackar som frågar, hostan är bättre, har hopp om hostlöshet redan till helgen.  
 
 
 
>----.47.131 ; svSE; rv:1.8.1.9) /20071025 /2.0.0.9 | outside.formapg.se      
 
 
20100409 9:50:45 | råffe | LasseH:s jotobtips är bra intygas härmed har sett den själv, 
närapå ensam. Ska sluta köpa skönhetskrämer med palmolja vill ju rädda de äkta 
kannibalerna, de tyska lär väl överleva allt t.o.m svensk stuvad steward.  
 
 
 
>----.47.131 ; svSE; rv:1.8.1.9) /20071025 /2.0.0.9 | outside.formapg.se      
 
 
20100409 | 20:44:16 | Lasse H | Ni har väl sett på VL:s hemsida att det tillkommer en 
Masvasa efter att man blivit fällda av DO för Tjejvasan!  



  
 
 
>----237.207.249  8.0;  ; /4.0; . 1.1.4322) | 81237207249no133.tbcn.      
 
 
20100410 | 14:11:48 | Torbjörn | Lasse H, 100401 är masvasetexten införd. 
:}  
  
 
 
>----.150.217  10.5; svSE; rv:1.9.2.3) /20100401 /3.6.3 | host90237150
217.mobileonline.      
 
 
20100410 | 17:29:37 | staffan | So what. Har väl alltid varit masstart hela VLveckan. 
T.o.m. i tjejvasan!  
  
 
 
>----2.59.123  7.0;  6.0; SLCC1; . 2.0.50727;  PC 5.0; . 3.0.30618; . 3.5.30729) | 7872
59123no173.tbcn.      
 
 
20100410 | 22:01:29 | Lasse L | Grattis Staffan! 
Nå Råffe?  
  
 
 
>----9.132.101 | Opera/9.80 ( ; U; sv) Presto/2.5.22 Version/10.51 | 7869132101
no68.tbcn.      
 
 
20100411 | 13:22:27 | Lasse L | Veckans träning 
Må 
Ti 
O  Spinning 53 min 
To 
Fr Vattenjympa 70 min 
Lö Cykel 42 km 
Sö Skidor 13 km (på skogsbilväg, med hund) 
 
Totalt 4 ggr och nära 5 h. Godkänt.  
  
 
 
>----9.132.101 | Opera/9.80 ( ; U; sv) Presto/2.5.22 Version/10.51 | 7869132101
no68.tbcn.      
 
 



20100411 | 14:35:11 | Lasse H grundlurad | Aj tusan! Jag som trodde att Torbjörn hade 
blivit bönhörd till i storleksordningen 66,6 %.  
  
 
 
>----237.207.249  8.0;  ; /4.0; . 1.1.4322) | 81237207249no133.tbcn.      
 
 
20100411 | 15:01:47 | göran l | mån spinning 75 min 
ons spinning 55 min 
lör cykling 5o km (tuff nordan inosen 25 km) 
sön joggning på ömmande häl 78 km 
Nöjd 
Staffan intressant upplysning men nu undrar jag om inte DO får rycka ut igen måste 
man masa sig fram eller gäller det bara masar.  
 
 
 
>----10.183.211  8.0;  6.0; /4.0; SLCC1; . 2.0.50727;  PC 5.0; MDDC; . 3.5.30729; . 
3.0.30729) | 217210183211no20.tbcn.      
 
 
20100412 | 16:38:51 | råffe... | ...är helt ordlös efter staffans eleganta avrättning, en ren 
massaker. All medkänsla förstås med LasseH, den lurade, liksom med Görans ömmande 
häl som ju är värd minst en fotnot å detta forum.  
Ämnar leta reda på min knarr under lediga onsdan, kanske blir det en första tur och 
retur.  
 
 
 
>----.47.131 ; svSE; rv:1.8.1.9) /20071025 /2.0.0.9 | outside.formapg.se      
 
 
20100413 | 22:03:26 | Lasse H | Idag var det äntligen OLpremiär! En sprintbana på 
3,1 km med 11 kontroller i bitvis härlig och rustik blockterräng som gav mej en kmtid 
runt 15 minuter. Mitt hemmagjorda analysverktyg visar att jag bommade sammanlagt 
bara cirka 5 minuter. Det var så gott som snöfritt så nu är allt förtret med masvasan och 
sådana petitesser glömda.  
  
 
 
>----237.207.249  8.0;  ; /4.0; . 1.1.4322) | 81237207249no133.tbcn.      
 
 
20100413 | 22:36:06 | Lasse L | Idag var det äntligen löppremiär, drygt 6 km utan 
kontroller i helt soligt aprilväder. Premiär för säsongen, och premiär  för löpning med 
hund i koppel (i höstas stavlöpning på öde skogsbilvägar med lös hund var en annan 
sak). Min hemmagjorda bedömningsförmåga visade att det gick utmärkt. Bara lite i 
början och sedan vid ett enstaka tillfälle som han dummade sig lite och skulle nafsa i 
kopplet. Detta var mycket glädjande.  



Passade också på att bitvis pröva mig på poselöpning (googla om ni inte vet). Så pass 
jag nu ännu begriper mig på det. Kändes inte alldeles oävet. Vad tror ni om den 
löptekniken, kanske något som t.o.m. kan få Torbjörn att springa på ett för den 
iakttagande omgivningen tilltalande sätt?  
  
 
 
>----9.132.101 | Opera/9.80 ( ; U; sv) Presto/2.5.22 Version/10.51 | 7869132101
no68.tbcn.      
 
 
20100413 | 23:09:31 | göran l | Apropå poselöpning misstänker att man ska ha en vikt 
på ca 50kg för att kunna flyta fram med stilla överkropp och trummande ben med 
belastning på framfoten har sett såna svävande andar i verkligheten vet att dom finns 
men också att den möjligheten möjligen fanns för en något åldrad skumpare.Lasse L:s 
erfarenheter är dock uppmuntrande finns det nån möjlighet att få se en videosnutt?  
 
 
 
>----10.183.211  8.0;  6.0; /4.0; SLCC1; . 2.0.50727;  PC 5.0; MDDC; . 3.5.30729; . 
3.0.30729) | 217210183211no20.tbcn.      
 
 
20100414 | 19:28:37 | Lasse L | Känner mig inte redo att filmas ännu.  
  
 
 
>----9.132.101 | Opera/9.80 ( ; U; sv) Presto/2.5.22 Version/10.51 | 7869132101
no68.tbcn.      
 
 
20100414 | 20:18:16 | Lasse H | Googlade upp några videosnuttar av Gebreselassie 
och noterar att han har en jättefin isättning på vänster fot men att ha helt klart sätter i 
hälen först med höger fot. Möjligen var han lite skadad i det aktuella loppet. Michael 
Johnson som lär vara en annan god poselöpare har jag inte checkat upp.  
  
 
 
>----237.207.249  8.0;  ; /4.0; . 1.1.4322) | 81237207249no133.tbcn.      
 
 
20100416 | 11:47:52 | råffe... | en vikt på 50 kilo när man löper, var hänger man den så 
man inte snubblar? 
 
Kan meddela att biankin testkörts i sju km föraren helt slutkörd biankin relativt oberörd. 
Allvaret börjar på månda, essellkortet är utgånget, bara biankin att lita till. Positivt: 
gruset nästan bortsopat, negativt: askmolnet hotar att täppa till motorn, brickanyl kan 
hjälpa. Men tänk om Katla...  
 
 



 
>----.47.131 ; svSE; rv:1.8.1.9) /20071025 /2.0.0.9 | outside.formapg.se      
 
 
20100416 | 21:05:38 | göran l kritikern | Ungdomar! 
Har ännu inte träffat nån med hiv men upplevt den kallaste vintern i mannaminne inte 
känt jorden häva sig under fötterna aldrig sett magman välla ur jorden inte träffat nån 
svinliknande männska så lugna er har ni sett nåt stoftmoln? 
Det finns inga vulkaner!  
 
 
 
>----10.183.211  7.0;  ; /4.0; . 1.1.4322; . 2.0.50727; . 3.0.4506.2152; . 3.5.30729) | 217
210183211no20.tbcn.      
 
 
20100418 | 20:54:11 | Lasse H | Idag 13 km joggning som gick hyggligt samt ett par 
timmars vandring med hustrun i ett av kommunens välrenommerade naturreservat. Vi 
såg några gäss och några tranor samt några rejäla hackspettsmedjor. En helt vanlig dag i 
naturen alltså. Provade lite poserande löpning men hur jag än bjur te så märker jag ingen 
påtaglig skillnad mot hur jag brukat jogga under senare år. I takt med att farten har 
sjunkit så har jag väl helt enkelt återgått till att bara lyfta fötterna upp och ned. Snart är 
man tillbaks på beväringsstadiet och exercerar på stället marsch.  
  
 
 
>----237.207.249  8.0;  ; /4.0; . 1.1.4322) | 81237207249no133.tbcn.      
 
 
20100419 | 19:55:08 | Lasse L | Veckans träning  
Må vila 
Ti Löpning 6 km (med hund) 
O vila 
To Löpning 6 km (med hund) 
Fr Vattenjympa 56 min  
Lö hann inte (slipade och betsade durkvirke) 
Sö sjuk 
 
(lite bättre nu, men dröjer nog ett par dar minst till nya pulshöjare)  
  
 
 
>----9.132.101  7.0;  ; . 1.1.4322; . 2.0.50727; . 3.0.4506.2152; . 3.5.30729) | 7869132
101no68.tbcn.      
 
 
20100420 | 11:34:27 | råffe... | de närmaste en vulkan jag har varit är under bilfärd 
genom Närke där Kvarntorpshögen avtecknar sig i fonden. På höger hand när man kör 
västerut, rakt fram när man kör norrut mot högen. Högen räknas numera som Sveriges 
allra märkligaste sevärdhet enligt boken â€ Sveriges märkligaste sevärdheterâ  €  som 



en kollega till mig har skrivit. Den (boken)finns nu i handeln. Må något blygsamt 
nämna att en av märkligheterna har övertäckt inspirerat skribenten till att ta med på 
visserligen blygsam plats men ändå. Nämligen Solkanonen i Åtvidaberg.  
Träning då: Måndag t/r jobbet, 36 km, tisdag t till jobbet, 18 km. 
Måndagsfärden var plågsam, långsam, tisdagen betydligt bättre men långtifrån bra. Just 
nu är bjanki på service, hämtas före fem. Kan det hjälpa? Det ger sig framåt aftonen 
under hemfärd i motvinn.  
Noteras bör att Motala bjuder på Sveriges längsta kräftskiva men först den 14 augusti 
kan sålunda inte kombineras med biff&rött vid VR.  
 
 
 
>----.47.131 ; svSE; rv:1.8.1.9) /20071025 /2.0.0.9 | outside.formapg.se      
 
 
20100420 | 13:07:06 | staffan | Låter som tuffa pass råffe. Har du säkert nytta  av när 
du få tillbaka hojen å kan börja cykla  
  
 
 
>----0.7.230  8.0;  ; /4.0; . 2.0.50727; . 3.0.4506.2152; . 3.5.30729) | .      
 
 
20100420 | 13:15:02 | råffe... | tack staffan för uppmuntrande ord, jag visste att jag 
gjorde nåt fel.  
 
 
 
>----.47.131 ; svSE; rv:1.8.1.9) /20071025 /2.0.0.9 | outside.formapg.se      
 
 
20100420 | 14:03:31 | staffan | Vadå fel? Vore glad om jag kunde springa hälften så 
långt. Fn tillåter vaden 34 km innan den ger sig tillkänna. Cyklat 40 mil, men tar emot. 
Gått med i nybildad klubb: Karlskoga löpar  och cykelklubb med bas på gymmet där 
jag ibland tar ett spinning  eller roddpass under vinterhalvåret. Söndagar kl 10 samlas 
1020 cyklister för gemensam 24 timmarstur å det är mkt roligare än att harva ensam. 
Planerat Hjälmaren runt om hyfsat väder.  
  
 
 
>----0.7.230  8.0;  ; /4.0; . 2.0.50727; . 3.0.4506.2152; . 3.5.30729) | .      
 
 
20100420 | 15:57:05 | råffe svarar staffan | när är jälmaren farbar för roddare heller 
simmaru? 
såg nu precis att namnet staffan hur lätt som helst kan stavas fel till just stavfan, inte 
lustigt.  
 
 
 



>----.47.131 ; svSE; rv:1.8.1.9) /20071025 /2.0.0.9 | outside.formapg.se      
 
 
20100420 | 17:06:41 | stafvan | Vet inte när Hjälmaren är öppen för roddare, simmare, 
skrinnare eller fiskare.Men för cyklister gäller lördag 8/5  
  
 
 
>----0.7.230  8.0;  ; /4.0; . 2.0.50727; . 3.0.4506.2152; . 3.5.30729) | .      
 
 
20100420 | 22:41:55 | göran l klanten | I söndas äntrade jag tveksamt cykeln det blåste 
ju så jävligt svag i anden valde jag 40 km medvind till Främmestad 30 km/t som 
inledning tussilago vitsippor påskliljor i dikesrenen mötte ett gäng ca 10 kollegor i 
klunga som hejade glatt på den ensamme.Försökte kryssa i motvinden tillbaka 
hänsynslös motvind lättaste växeln 1020 km/t blev omkörd av ensam moltigande 
kollega som jag borde hängt på men hade inte tanke på detta med den förbannade byiga 
vinden rätt i nyllet. 
9 mil känns bra men average(medel)speed 21.5 km/h.Hö häl lämpar sig dåligt för 
löpning helt plattfot efter försök  8km i onsdags till platfotsdoktorn nästa vecka. Visst 
vore det kul med nån arrangerad bikerunda  men just nu matt av tidsbrist. 
Det finns dåliga flygplan som inte pallar ett skit tänk som man byggde som förr loken 
hade ju för fan en plog längst fram även mitt i sommarn för att kunna splittra en 
renhjord  
 
 
 
>----10.183.211  7.0;  ; /4.0; . 1.1.4322; . 2.0.50727; . 3.0.4506.2152; . 3.5.30729) | 217
210183211no20.tbcn.      
 
 
20100421 9:02:14 | stafvan | Vimlar tydligen av cyklande tandläkare på väschötaslätta  
  
 
 
>----0.7.230  8.0;  ; /4.0; . 2.0.50727; . 3.0.4506.2152; . 3.5.30729) | .      
 
 
20100421 | 20:04:49 | göran l bara för ordningens skull | cykel  
 
 
 
>----10.183.211  8.0;  6.0; /4.0; SLCC1; . 2.0.50727;  PC 5.0; MDDC; . 3.5.30729; . 
3.0.30729) | 217210183211no20.tbcn.      
 
 
20100421 | 20:49:35 | Lasse L | Vill bara instämma i att Göran L är en klant. Jag har ju 
sagt tidigare att man ska ta korta cykelrundor flera varv när det blåser mycket. Gjorde så 
ikväll (på en visserligen kort rehabtur). Har en fin runda på nästan precis 10 km. Innan 



man hinner lessna på motvinden har man medvind, piggnar till, klarar motvinden med 
gott mod o.s.v. så länge man har lust. 
 
Skidor / löpning / cykel: 841 / 12 / 68 km  
  
 
 
>----9.132.101  7.0;  ; . 1.1.4322; . 2.0.50727; . 3.0.4506.2152; . 3.5.30729) | 7869132
101no68.tbcn.      
 
 
20100421 | 22:43:15 | göran l bara för ordningens skull | hu e de me anmälningar till 
ÖS,VL, VS, LL, 
ha enu ente agerat i frågan behöver lite hetsande info  
 
 
 
>----10.183.211  8.0;  6.0; /4.0; SLCC1; . 2.0.50727;  PC 5.0; MDDC; . 3.5.30729; . 
3.0.30729) | 217210183211no20.tbcn.      
 
 
20100421 | 23:48:45 | Lasse L | Inget ännu men tänker mig absolut LL och ÖS av de 
nämnda. VS knappast möjligt eftersom vår gemensamma baddräkt ju redan är tingad.  
  
 
 
>----9.132.101  7.0;  ; . 1.1.4322; . 2.0.50727; . 3.0.4506.2152; . 3.5.30729) | 7869132
101no68.tbcn.      
 
 
20100422 9:02:01 | råffe | fyfan va trögt pedalerna snurrar. nu på tredje dagen 
uppstigen på knarren blev jag återigen omkörd av gentleman på vanlig standardjonne å 
ändå tyckte jag att jag fått upp farten. Hjälmarerundan lockar men jag känner på mig att 
det blir motvinn hela vägen. Vicka ä me? 
LasseL:s kortarundetips är genialt på gränsen till klokt. 
Just nu: simning 0 bentag, löpning inte nått, cykling 95 km, spinning mycket 
intermittent.  
Minns som i ett rökmoln från barndomen ånglokens vissla och framför allt, dvs längst 
fram, plogen den mäktiga. Tack för den hågkomsten göran! 
Så till slut en fråga: Vilka är Sveriges mest lysande utsikter? Jag ska ev göra en lista, 
har Turning torso, Högklint och potatisbacken i Ammarnäs. Finns de fler? Kanske i 
Värmlann, Dalslann, Trollhättetrakten? Hörde förresten att det har gaddat ihop sig så 
många tandläkare därikring att bygda nu heter tandtrollhättan.  
 
 
 
>----.47.131 ; svSE; rv:1.8.1.9) /20071025 /2.0.0.9 | outside.formapg.se      
 
 



20100422 9:08:14 | råffe glömde som så ofta | Är bara anmäld till LL, det känns fint, 
det är ju långt dit men långt där säjs det. Måste börja löpa... 
ÖS blir det men vacklar om dagen (eller natten som stafvan redan tänkt skriva), 
knappast VL. Hur är det med logi vid ÖS, EB? EB1106 vill jag inte missa. 
VS är kanske bara en dröm men baddräkten lockar.  
 
 
 
>----.47.131 ; svSE; rv:1.8.1.9) /20071025 /2.0.0.9 | outside.formapg.se      
 
 
20100422 9:08:43 | råffe | jag tror det var allt för stunden  
 
 
 
>----.47.131 ; svSE; rv:1.8.1.9) /20071025 /2.0.0.9 | outside.formapg.se      
 
 
20100422 | 20:25:34 | Lasse H | Jo i värmlann finns förstås en av världens vackraste 
och mest hjärtkramande utsikter. Nämnligen den som öppnar sig när man kommer 
farandes E 18 från Karlskoga mot Kristineham och plötsligt och liksom utan förvarning 
ser man ut över hela norra Vänern med vikar och öar och ser vid siktigt väder röken ur 
skorstenarna och skymtar sodahusen och kokartopparna i både Skoghall (5 mil) och 
Gruvön (7 mil) samt även det vittberömda sjömärket, och vill jag dra till med, berget 
Edsbonden strax sydost om Slottsbron och tillika 4 km syd Gruvöns bruk. Joggade 7,5 
km i aftas. Det gick ovanligt tungt. Nu 101 km joggat. LL och ÖS (gärna måndag) 
räknar jag ju med också.  
  
 
 
>----237.207.249  8.0;  ; /4.0; . 1.1.4322) | 81237207249no133.tbcn.      
 
 
20100423 | 10:15:29 | Lasse L | Lokalpatriotiskt måste ju Hesselboms målning "Vår 
Land" framhållas, utsikt över sjön Ånimmen med mellanliggande landskap och sjöar 
från Husdalsbergen, och i fonden Vänern. 
http://webart.nationalmuseum.se/work/work_image.aspx?id=18711 
Finns än idag in natura.  
Eller nästan samma vy men från högre höjd på närliggande Sörknatten (som besökts av 
Hurtbullar vid ett tillfälle). 
 
Kan även instämma i att den av Lasse H beskrivna utsikten är en pärla. Där har man 
tryckt ner bromspedalen några gånger. 
 
Sekonderar förslaget om att det 2011 bör vara ÖS må.  
  
 
 
>----9.132.101  7.0;  ; . 1.1.4322; . 2.0.50727; . 3.0.4506.2152; . 3.5.30729) | 7869132
101no68.tbcn.      



 
 
20100423 | 10:30:16 | råffe den tacksamme vill ha mer | Tackar för förnämliga 
utsikter, borde gå att se nåt från platåbergen utanför Trollhättan men de kanske bara är 
kungen och den dödsdömda älgen som skådar den vyn.  
Jag är med på ÖSmå! Anmälan före sista maj kostar endast 690 spänn, att jfra me ÖSsös 
890 SEK.  
 
 
 
>----.47.131 ; svSE; rv:1.8.1.9) /20071025 /2.0.0.9 | outside.formapg.se      
 
 
20100425 | 20:33:23 | göran l | Jorå det finns en hisnande utsikt från Halleberg norrut 
över sjön.Tyvärr glömt namnet men man står på kanten av ett stup på nästan 100m höjd 
å bara hisnar.Cyklat 2x 3,5 mil på Ljusterö i helgen löparhälen inte bra .ÖS mån why 
not.Ber även att få börja påminna om cykelövningen Roslagsturen som alla som är i 
närheten av Ljö vid Kristi Himmelfärdshelgen kan hänga på 84.217.134.84  7.0;  ; /4.0; 
. 1.1.4322; . 2.0.50727; . 3.0.4506.2152; . 3.5.30729) | 8421713484.tn.glocalnet.net      
 
 
20100425 | 20:51:34 | göran l | Kungsklippan heter det. nästan bombis 84.217.134.84  
7.0;  ; /4.0; . 1.1.4322; . 2.0.50727; . 3.0.4506.2152; . 3.5.30729) | 84217134
84.tn.glocalnet.net      
 
 
20100425 | 23:09:56 | Lasse L | Hustrun vill slå ett slag för Bore Kulle (nr 20 i denna): 
www.mellerud.se/download/51253/bilaga3_upplevelsenatur.pdf 
 
Blev bara tre träningstillfällen denna vecka också, men däribland i alla fall 73 km cykel 
i dag (i vinterdräkten, behövdes). Men hu va mycket det återstår av cykelträningen, det 
märktes minsann. 
 
Om man ändå törs anta att allmänkondisen är riktigt bra efter skidsäsongen, vad är då 
bäst sätt att cykla för att snabbt få upp styrkan i de cyklingsspecifika musklerna (för det 
måste väl vara det som felas)? Intervall? Tuffa backar?  Malande långpass?  
  
 
 
>----9.132.101 | Opera/9.80 ( ; U; sv) Presto/2.5.22 Version/10.51 | 7869132101
no68.tbcn.      
 
 
20100426 8:38:47 | råffe | Jag tror mest på intervallträning med tuffa backar och 
malande långpass. Å spinning om man känner sig frusen å vill va inomhus.  
Inga tramptag i helgen, röjer moders lägenhet i stället. Nä inte cykelstället som stafan 
genast ville ropa. 
Rejäla långpass är av nöden, onsdag ledig kan bli bra. Mycket intressserad av Kristi 
himmelsfärd. Kan tänka mig å ta ledigt freda dvs öppen för långtur onsdasönda. Om 
jag får sova lite på nättera vill säga. 



Å tack för höjdpunkterna, ska samla på mig ännu fler. Har t.ex. Skuruhatt men det 
kanske jag redan nämnt. Därutöver Stocketitt på Frösön.  
 
 
 
>----.47.131 ; svSE; rv:1.8.1.9) /20071025 /2.0.0.9 | outside.formapg.se      
 
 
20100426 8:40:15 | råffe | Måste skippa jälmarrundan, tror att det är bryggiläggningen 
just då.  
 
 
 
>----.47.131 ; svSE; rv:1.8.1.9) /20071025 /2.0.0.9 | outside.formapg.se      
 
 
20100427 | 10:26:25 | råffe | ja rätt som vanligt göran, kungsklippan heter det. 
Atterboms målning är magnifik, va kostar den?  
 
 
 
>----.47.131 ; svSE; rv:1.8.1.9) /20071025 /2.0.0.9 | outside.formapg.se      
 
 
20100427 | 10:29:10 | råffe rättar sig själv innan andra göre | Hesselboms menar jag ju. 
Den andre var väl poet av LasseHkaliber. 
Nu 17 mil på bjanki fortfarande trögt. Kommer janne me på roslagsturen? Anders?  
 
 
 
>----.47.131 ; svSE; rv:1.8.1.9) /20071025 /2.0.0.9 | outside.formapg.se      
 
 
20100427 | 22:38:04 | göran l | ska jobba för full besättning på turen risk för att Janne 
bygger brygga på Åland men Anders ska man väl kunna lura. Äre nån jävel som målat 
av utsikten från Halleberg? Hur fan kan man vara så dum det är ju som att fota en 
liknande vy i stället för att njuta av den.  
 
 
 
>----10.183.211  8.0;  6.0; /4.0; SLCC1; . 2.0.50727;  PC 5.0; MDDC; . 3.5.30729; . 
3.0.30729) | 217210183211no20.tbcn.      
 
 
20100428 7:40:17 | råffe förtydligar | avsåg ett tidigare inlägg men allt blev åt helvete 
fel. Ska genast ta reda på om någon målat av även sikten från Halleberg. Kanske kungen 
(han gör ju en och annan inramad) men då me dö älg i förgrunden.  
  
 
 



>----7.161.76  8.0;  6.0; WOW64; /4.0; SLCC1; . 2.0.50727; .2; . 3.5.30729; . 
3.0.30729) | h76n1fls32o962.      
 
 
20100428 9:11:11 | Lasse L | Ursäkta en googlande yngling, men finns det någon 
annan Kungsklippan än den på Kungsholmen?  
  
 
 
>----9.132.101 | Opera/9.80 ( ; U; sv) Presto/2.5.22 Version/10.51 | 7869132101
no68.tbcn.      
 
 
20100428 | 14:30:47 | råffe | svaret är ja, i ett tidigare inlägg har göran mycket 
vältaligt berättat om Hallebergska kungsklippan. Därmed har bekantgjorts att det finns 
åtminstone två sådana klippor. Tror att det snart kommer på google å då är det riktigt 
sant. 
Just hemkommen efter 52 km, 23 km per timme i snitt vilket innebär att det tog sin 
rundliga tid  
  
 
 
>----7.161.76 | /5.0 (;  6.0; svSE; rv:1.9.2.3) /20100401 /3.6.3 (. 3.5.30729) | 
h76n1fls32o962.      
 
 
20100428 | 21:01:21 | Torbjörn | Hej på er. Instämmer med de inlägg som klagar över 
att cyklingen går trögt denna vår. Jag har kört lite drygt 80 mil men får ingen fart på 
maskineriet, sträckorna tar längre tid, snitthastigheten låg och motorn inte alls i skick. 
Månne det kan bero på skiftgången med nattskift var tredje vecka och inte någon längre 
återhämtningsledighet som på den tiden jag gick kontinuerligt skift. Fortsätter det har 
lär det inte bli någon sub 10 runda,får väl sikta på en tolvtimmarsrunda,skit samma det 
här får vara ett mellanår som cykelmotionär. Men till saken. Jag vill passa på att så här 
ett år i förväg slå ett slag för Cykeltours påskresa 2011,bokningen till nämnda resa 
startar redan 100701, det gäller att vara ute i tid. Så ta nu ett snack med er respektive 
Hildur. Under/övertecknad ska i vilket fall som helst boka plats. Lasse L frågade för ett 
tag sedan hur man bör träna så här i början av säsongen, det spelar nog ingen större roll 
korta långa bara du kör på hög kadens.  
  
 
 
>----.204.253  10.5; svSE; rv:1.9.2.3) /20100401 /3.6.3 | host90237204
253.mobileonline.      
 
 
20100429 | 11:09:02 | råffe behöver ett förtydligande | Torbjörne, vars går påskresan 
2011 ere blåkulla som vanligt så måste man väl va kärring?  
Eller ere mallis? 
Å va kostar en sådan tur kan jag också passa på att fråga.  
 



 
 
>----.47.131 ; svSE; rv:1.8.1.9) /20071025 /2.0.0.9 | outside.formapg.se      
 
 
20100429 | 14:02:50 | Torbjörn | http://cykeltours.se/ där finns allt att läsa om olika 
resor till Italien. Påskresan går till Misano en förstad till Rimini. 2009 kostade resan allt 
inkluderat (så och vin till lunch/middag) 7600skr.  
  
 
 
>----.189.187  10.5; svSE; rv:1.9.2.3) /20100401 /3.6.3 | host90237189
187.mobileonline.      
 
 
20100429 | 16:48:00 | råffe | Väntar fortfarande ivrigt på googlebekräftelse på 
Hallebergska Kungsklippan, ska de va så jäla svårt å få till? För att leta på rätt plats 
frågar jag rakt ut till Göran: e de nordligaste delen av bemälda berg du syftar på? Me 
utsikt över Vänersjön? Hellerä dä den sydliga branten den som används som ättestupa å 
heter Häkleklint el Häklan enligt vad jag erfarit.  
Tills vidare får jag kika på utsikten från Kungsholmens klippa.  
 
 
 
>----.47.131 ; svSE; rv:1.8.1.9) /20071025 /2.0.0.9 | outside.formapg.se      
 
 
20100429 | 16:49:45 | råffe | du, dvs göran, har ju redan skrivit norra delen me utsikt 
över den hisnande sjön, de va väl ibget att tjöta om.  
 
 
 
>----.47.131 ; svSE; rv:1.8.1.9) /20071025 /2.0.0.9 | outside.formapg.se      
 
 
20100429 | 21:08:19 | Lasse L | Hög kadens, OK det lovar jag, och har ikväll redan 
praktiserat, tittade knappt på stora klingan en gång. Hoppas nu mycket på detta för 
något måste hända, ligger rejält under snitthastigheterna från säsongsinledningarna 2008 
och 2009:(.  
  
 
 
>----9.132.101 | Opera/9.80 ( ; U; sv) Presto/2.5.22 Version/10.51 | 7869132101
no68.tbcn.      
 
 
20100429 | 22:20:37 | göran l ångerfull | Utsikten från norra Halleberg heter 
Predikstolen och ligger på ca 90 m över sjön jag har varit där och på darriga ben supit in 
vyn tror att Råffe skulle få nöja sig med att stanna en bit från branten å skicka fram nån 
som inte får ilningar i länderna å 



andra spindeltendenser (svindel gammalt Sthlmsuttryck för det många kallar höjd 
rädsla).Torbörn!  gissar att jag som vanligt inte har tid att cykla kring påsk men visst fan 
vore det kul attt piffa upp tillvaron med en variant.  
 
 
 
>----10.183.211  8.0;  6.0; /4.0; SLCC1; . 2.0.50727;  PC 5.0; MDDC; . 3.5.30729; . 
3.0.30729) | 217210183211no20.tbcn.      
 
 
20100429 | 22:30:12 | göran l bara för ordningens skull | nu spuunnnit 10 ggr cyklat 
sådär 25 mil fått  nya inlägg och ny diagnos för foten inte sporren det var bra ska köpa 
nya Asics Kayano visade sig att jag snedtrampat sönder hela hälen och börjat springa på 
det mjuka lagret under den svarta slitsulan foten min kallas bananfot och jag är en av  
Svea o Göta rikes häftigaste pronerare kanske bäst av alla för att inte säga över.  
 
 
 
>----10.183.211  8.0;  6.0; /4.0; SLCC1; . 2.0.50727;  PC 5.0; MDDC; . 3.5.30729; . 
3.0.30729) | 217210183211no20.tbcn.      
 
 
20100430 8:52:53 | råffe | Predikstolen är noterat, Kungsklippan kan därmed förpassas 
till Sthlm enkom. Har någon någon erfarenhet av kinnekulle, ja tänker då på utsikter 
återigen. Borde åsså finnas någon fyr med god överblick. Vinga? Och hur är det med 
Österlen, finns ju Stenshuvud men den kanske åsså fått nytt namn. 
29,5 mil innebärandes nästan en hel runda.  
 
 
 
>----.47.131 ; svSE; rv:1.8.1.9) /20071025 /2.0.0.9 | outside.formapg.se      
 
 
20100430 | 11:03:56 | Lasse L | Har vatt på Kinnekulle flera gånger, men väldig länge 
sedan jag var på toppen, tror det finns ett utkikstorn där, men kan inte minnas hur pass 
fin vyn är därifrån. Se där ett inlägg som inte var till mycket hjälp!  
  
 
 
>----9.132.101 | Opera/9.80 ( ; U; sv) Presto/2.5.22 Version/10.51 | 7869132101
no68.tbcn.      
 
 
20100430 | 11:11:59 | Lasse L | Däremot, när man färdas  gärna cyklar vilket jag haft 
nöjet att göra en gång  på den ganska högt löpande "stora" vägen på Kinnekulles 
nordvästsida har man en i mitt tycke fantastisk vy över landskapet ner mot Vänern, och 
ut över densamma. Detta är verkligen en annorlunda del av Sverige!  
  
 
 



>----9.132.101 | Opera/9.80 ( ; U; sv) Presto/2.5.22 Version/10.51 | 7869132101
no68.tbcn.      
 
 
20100430 | 12:57:15 | Lasse H | Jo det finns åtminstone ett utsiktstorn på Kinnekulle. 
För några år var vi ner några stycken och gick Kinnekulleknallen. En av 
Friluftsfrämjandet anordnad kvällsvandring som går en runda från Hällekis och söderut. 
På slutet lystes stigen upp av marschaller och i ett gammalt kalkbrott spelade i 
skymningen en mässingorkester. Det jag mest minns är dock den sena kvällsutsikten 
västerut över Kållandsö där Läckö slott skymtade som gråvit och självlysande skugga 
mot den mörka bakgrunden.  
 
 
 
>----72  7.0;  ; . 2.0.50727; . 3.0.4506.2152; . 3.5.30729) | 194.22.238.72      
 
 
20100430 | 14:40:49 | råffe | Nu närmar sig LasseH rent ranelidska höjder med "gråvit 
och självlysande skugga", det är vackert!  
Tackar för alla inlägg i ämnet "lysande utsikter". Kanske finns det fler? Håll alla 
gluggar öppna (nä förresten inte alla, skit i det) under sommaren och berätta sedan för 
mig. Snart har jag fått ihop ett helt bokscenario. Ja, Rapadeltat sett från Skierfe har jag 
redan noterat, förstås.  
 
 
 
>----.47.131 ; svSE; rv:1.8.1.9) /20071025 /2.0.0.9 | outside.formapg.se      
 
 
20100430 | 14:55:56 | råffe som gjort bort sig â€“ igen | synopsis menar jag, inte 
scenario även om det ordet passar bra i utsiktssammanhang. Det blev nåt fel på 
synapserna.  
 
 
 
>----.47.131 ; svSE; rv:1.8.1.9) /20071025 /2.0.0.9 | outside.formapg.se      
 
 
20100430 | 20:35:50 | göran l | Förlåt men kan man ha med en utsikt  från sjönivå dvs 
me anklarna i vattnet? I så fall påminner jag om Hindens rev strax söder om Lidköpng 
kolla kartan ca 1mils ´promenad ut på en sylvass udde bara nåra hundra meter bred 
ibland mindre gärna i 25 graders värme ställ dig sedan längst ut känns som mitt i sjön 
sjöhorisont i vissa väderstreck ta ett dopp upplev känslan att man kan heja på alla andra 
som är där ta sen ett dopp.  
 
 
 
>----10.183.211  7.0;  ; /4.0; . 1.1.4322; . 2.0.50727; . 3.0.4506.2152; . 3.5.30729) | 217
210183211no20.tbcn.      
 



 
20100430 | 21:39:27 | göran l | osv.  
 
 
 
>----10.183.211  7.0;  ; /4.0; . 1.1.4322; . 2.0.50727; . 3.0.4506.2152; . 3.5.30729) | 217
210183211no20.tbcn.      
 
 
20100501 | 11:09:21 | Lasse H lite bakfull | Utsikt är för övrigt ett ord som inte enbart 
har den rent bildliga och rumsliga betydelse man oftast åsyftar. Talesättet "ställa något i 
utsikt" antyder men fångar inte helt den  relation som uppstår mellan betraktaren och det 
betraktade och som alltså inte kan begränsas i kategorierna strävan och mål.  
  
 
 
>----237.207.249  8.0;  ; /4.0; . 1.1.4322) | 81237207249no133.tbcn.      
 
 
20100502 | 18:38:52 | Lasse H | Igår 16 km:n vid Hultet i lugnt tempo (underkant 7 
min/km). Idag varit med och flyttat åt Eva C. Rejält med trappor på båda ställena. 
Hindens rev är himla fint. Har varit där en en gång. Barnen var ganska små så vi tog oss 
inte ända ut på yttersta spetsen.  
  
 
 
>----237.207.249  8.0;  ; /4.0; . 1.1.4322) | 81237207249no133.tbcn.      
 
 
20100503 | 11:26:44 | råffe | Utsikter kan beskrivas på ett otal sätt, det visar inte minst 
LasseH:s på gränsen till nervkollaps känslosamma, finstämda text.  
Hindens rev har jag bara sett på bild men den bilden talar sitt tydliga språk och ansluter 
väl till Görans text i ämnet. Dock syns varken Görans badande väsen eller LasseH:s små 
barn, det visar att bilden är en ögonblicksbild tagen vid helt annat tillfälle.  
Revet finns med i boken â€ Sveriges 100 märkligaste sevärdheterâ  €  vilket visar hur 
rätt ute i Vänern ni är. 
35,3 mil i sagda stund.  
 
 
 
>----.47.131 ; svSE; rv:1.8.1.9) /20071025 /2.0.0.9 | outside.formapg.se      
 
 
20100503 | 13:31:06 | Lasse L | Jag skuggar Råffe, nu 319 km cyklat, men ligger väl 
en bra bit efter de flesta andra i vår startgrupp. Det blev allafall en hygglig 
träningsvecka med tre cykel och en vattenjympa. Å nu har den nya redan intletts med 6 
km löpning med vovven i solen på lunchen. 
Försöker fortfarande poselöpa lite. Men utför känns det inte rätt. Där ska hälen dunka i 
rejält tycker jag för att man ska få styrsel på ekipaget.  
  



 
 
>----9.132.101 | Opera/9.80 ( ; U; sv) Presto/2.5.24 Version/10.53 | 7869132101
no68.tbcn.      
 
 
20100503 | 21:53:58 | göran l | har köpt nya Asics Kayano nya inlägg för förbättrad 
fotvinkel kostat en förmögenhet.Mellan Brösarp och Kivik kan inte lokalisera närmare 
kör man i början i mycket tallskog men pötsligt till vänster öppnar en vy över havet 
Österlen! 
Cyklat mindre än Lasse L kutat 10 mil spunnit 10 ggr gått ned 1kg  lite ynkligt men 
innbär ca 25 ggr motion sedan VL. Drömmen lever.Råffe påminn mig om våtdräkten 
inför Roslagsturen. 84.217.133.170  7.0;  ; /4.0; . 1.1.4322; . 2.0.50727; . 3.0.4506.2152; 
. 3.5.30729) | 84217133170.tn.glocalnet.net      
 
 
20100504 8:39:52 | råffe | Våtdräkt? Skare bli störtregn under roslagstur. Vill förstås 
påminna om den ändå men inför VS. Nä nu fattar ja hur du menar, tack!  
Har spunnit mindre än alla, inte köpt nya asicskajano, inte simmat bara badat i karet 
hemma. Bjankin har rullat 37 tröga mil. Inte ens medvind hjälper. Fortfarande hopp om 
förbättring dock. Roslagsturen stavas det hoppet.  
 
 
 
>----.47.131 ; svSE; rv:1.8.1.9) /20071025 /2.0.0.9 | outside.formapg.se      
 
 
20100504 8:42:57 | råffe glömde å fråga göran | Kan de va när du passerar Ravlunda 
kyrka och ser ut över Haväng måhända?  
 
 
 
>----.47.131 ; svSE; rv:1.8.1.9) /20071025 /2.0.0.9 | outside.formapg.se      
 
 
20100505 | 22:02:13 | göran l slagen tills lant | Lasse L vicken bild! Poetry in picture 
som vi säger iThn. Jag blir så uppfylld av associationer att ytterligare kommentarer får 
stå för andra betraktare. 
men detvar fanimej en av dom bästa vårbilder jag sett glädjen i det gångna omgivet av 
spirandet av det nya.Fanimig genialiskt komponerat.Funderar på hur man gör en 
anmälalan till permanent plats på Nationalmuseum.  
 
 
 
>----10.183.211  7.0;  ; /4.0; . 1.1.4322; . 2.0.50727; . 3.0.4506.2152; . 3.5.30729) | 217
210183211no20.tbcn.      
 
 



20100506 | 11:23:43 | råffe instämmer... | ... me föregående skrivare. Samtidigt väcks 
mitt ordningssinne, den knatten/an som övergivit sitt åkdon borde åtminstone bannas 
lite.  
46 mil och för första morgonen kändes det ok att knarra till jobbet. De fyra milen från 
onsdag em gjorde gott! Känner mig redo för roslagsturen men fasar för regn. En 67
åring cyklade upp vid min sida igår och påminde om den iskalla nederbörd som föll 
över oss i höjd med vasstena. Han hade klivit av i Gränna. Så skildes vi efter en 
halvmils snack.  
 
 
 
>----.47.131 ; svSE; rv:1.8.1.9) /20071025 /2.0.0.9 | outside.formapg.se      
 
 
20100507 | 19:55:20 | Torbjörn | Men råffe ser du då inte att det är resultatet av en 
olycka du bevittnar. Det stackars barnet(?) som lämnat sin snö leksak var inte i stånd till 
något annat efter att ha  kolliderat med någon av de ojämnheter, uppstickande plaströr, 
eller de träd/buskar som syns i anslutning till leksaken, och därvid skadat bröst, buk vid 
islag av den den styranordning som (om du noga studerar bilden) bär spår därav. Och 
Göran vari består då poesin?  
  
 
 
>----.170.185  10.5; svSE; rv:1.9.2.3) /20100401 /3.6.3 | host90237170
185.mobileonline.      
 
 
20100508 | 19:12:06 | göran l | Poetry in action som vi säger i Thn. Torbjörn ser att 
assosiationerna börjar flöda bildens ohyggligt skickliga komponering lockar oss till 
kommentarer.Kälkens ratt i magen efter tvärstopp i backen ledde till att på barndomens 
åkdon bryts hela styranordningen i metall mot mina redan då välutvecklade 
bukmuskulatur.Nationalmuseum nästa  
 
 
 
>----10.183.211  7.0;  ; /4.0; . 1.1.4322; . 2.0.50727; . 3.0.4506.2152; . 3.5.30729) | 217
210183211no20.tbcn.      
 
 
20100508 | 19:18:07 | göran l stavar fel gissa var | ok  
 
 
 
>----10.183.211  7.0;  ; /4.0; . 1.1.4322; . 2.0.50727; . 3.0.4506.2152; . 3.5.30729) | 217
210183211no20.tbcn.      
 
 
20100508 | 20:53:07 | staffan sgs spiknyker | örstF. aaaaagissar G stavade fel i ordet 
precis före det där museÃ©t. Första bokstaven. Sen rapport från jälmaren. 



Träffade ju två spinningkamrater vid efteranmälningen. sen lång kö för start i kylan. Så 
vi gjorde som Wålle sa. Sket i kön å ställde oss bakom knuten å hängde på första 
startgrupp. Blev efter ett par mil upphunna av en kedja 1620 pers å vi hängde på. 
Fungerade skitbra men blev trött i låren å släppte efter 10 mil.Dit snitt 32. Sen 
soloåkning sista i sakta mak fem sista. STBD 29,74  
  
 
 
>----2.59.123  7.0;  6.0; SLCC1; . 2.0.50727;  PC 5.0; . 3.0.30618; . 3.5.30729) | 7872
59123no173.tbcn.      
 
 
20100508 | 21:00:55 | staffan helt spiknykter | Just det: Cykel 807, löpn 176 km  
  
 
 
>----2.59.123  7.0;  6.0; SLCC1; . 2.0.50727;  PC 5.0; . 3.0.30618; . 3.5.30729) | 7872
59123no173.tbcn.      
 
 
20100508 | 23:14:03 | göran l impad | Staffan jälmaren! starkt Poetry in motion som vi 
säger i Trollhättan. Tack för gissningen på felstavning.  
 
 
 
>----10.183.211  7.0;  ; /4.0; . 1.1.4322; . 2.0.50727; . 3.0.4506.2152; . 3.5.30729) | 217
210183211no20.tbcn.      
 
 
20100509 1:05:57 | Lasse L | STBD Snittfart Till Bitter enD? 
Stiftelsen Barnens Dag eller Starboard som är de alternativ Google föreslår tycker jag 
inte passar. 
 
Men grattis i alla fall fast jag inte hajar, 32 knyck i tie mil är minst sagt imponerande 
även i grupp. 
 
Fastän det nu KÄNNS rätt bra, så GÅR det inte så bra om man kollar på snittiderna på 
min cykeldator. Ska fanimej kontrollmäta hjulomkretsen, bytte trots allt däck i slutet av 
förra säsongen, men det är väl en from förhoppning..  
Jag trampar i alla fall på med hög kadens. Ligger mängdmässigt ca 20 mil efter fjolåret 
så här dags. 
 
Anders, Janne och Lance, hur går det för er?  
  
 
 
>----9.132.101 | Opera/9.80 ( ; U; sv) Presto/2.5.24 Version/10.53 | 7869132101
no68.tbcn.      
 
 



20100509 | 17:28:06 | Janne | Hej! Jag har cyklat till jobbet (12km enkel väg) sen efter 
påsk 34 dgr per vecka, men tyvärr inget mer. Matchvikt drygt nitti, tungt i 
uppförsbackarna. Till råga på eländet ger sig pollenallergin till känna. Tveksam till start 
i VR.  
  
 
 
>----233.2.213 | /5.0 (;  ; svSE; rv:1.9.2.3) /20100401 /3.6.3 ( . 3.5.30729) | 812332
213no16.tbcn.      
 
 
20100509 | 21:17:26 | staffan | "Snittiden blev då". Poetiskt, eller hur?  
  
 
 
>----2.59.123  7.0;  6.0; SLCC1; . 2.0.50727;  PC 5.0; . 3.0.30618; . 3.5.30729) | 7872
59123no173.tbcn.      
 
 
20100509 | 21:38:35 | göran l | Brände av en 82 kilometare idag på hojen kändes i 
början tragiskt gubbigt men fan det tog sig under andra halvan dramatisk incident var 
dock att sadeljäveln knakade till och vek spetsen uppåt ca tre bmil hem stående hotade 
men hittade en insexsnyckel i sadelväskan så ja kunde dra åt skiten provade mackor m. 
stekt ägg som färdkost överlägset banan. 
Cykel 35 mil 
löpning 11 mil hälen ömar efteråt 
spinning 10 ggr 
håller nivån 34 ggr/v  
 
 
 
>----10.183.211  8.0;  6.0; /4.0; SLCC1; . 2.0.50727;  PC 5.0; MDDC; . 3.5.30729; . 
3.0.30729) | 217210183211no20.tbcn.      
 
 
20100509 | 23:28:33 | Lasse L | Å ja som trodde de va Göran som va storebrorsan. 
Men du har allt trampat nåra mil Janne å ännu ere långt till VR. 
 
Tack för förklaringen Staffan, att vi har så många poeter här! 
 
Gläder mig åt att det blev en vecka med sex träningstillfällen. Idag var det cykel till 
Mellerud över Brudfjället, och med rejäla backar redan innan dess. Lägg därtilll 
konstant motvind och förlåt mig då att det blev lägsta snittfarten på åratal. 
 
Cykel 473 km, löpning 25.  
  
 
 
>----9.132.101 | Opera/9.80 ( ; U; sv) Presto/2.5.24 Version/10.53 | 7869132101
no68.tbcn.      



 
 
20100510 8:47:21 | råffe | görans stavfel har hållit mig sömnlös i timmar. kan det va k 
i st f b i muskulaturen? men märklig anatomi isså fall. 
Torbjörns skarpsynthet impar, krävs unga ögon och många skador för att kunna berätta 
hela händelseförloppet. 
Återkommer i ämnet snittid.  
 
 
 
>----.47.131 ; svSE; rv:1.8.1.9) /20071025 /2.0.0.9 | outside.formapg.se      
 
 
20100510 8:49:47 | råffe | ser nu att staffan klarar stavfel långt snabbare än jag, 
ursäkta sen färdighet. men de e tanken som räknas.  
 
 
 
>----.47.131 ; svSE; rv:1.8.1.9) /20071025 /2.0.0.9 | outside.formapg.se      
 
 
20100510 8:57:01 | råffe | just nu 54 mil cyckel, inget annat att rapportera förutom 
ömmande armar efter bryggiläggning och något ludna underben. 
Janne för fan, klart du ska! Vi tar det lugnt som vanligt den där förbannade snittiden 
klarar vi ändå inte. 
82 avbrända km impar göran. å me sadelstolpe i röven.  
 
 
 
>----.47.131 ; svSE; rv:1.8.1.9) /20071025 /2.0.0.9 | outside.formapg.se      
 
 
20100510 | 14:18:27 | råffe | de där förgrymmade norrmänan gör mig alldeles yr. 
Häromdan var fredan efter himmelfjärten en vacker dag i vardande (snyggt uttryck eller 
hur!) Nu är det regn hela dan. Göran, anders, ingen janne å ja, en tur i roslagsvåren är 
det vår melodi, men lite måste vi väl tåla för att komma till motåla, ni ser vad yrsel kan 
ställa till.  
 
 
 
>----.47.131 ; svSE; rv:1.8.1.9) /20071025 /2.0.0.9 | outside.formapg.se      
 
 
20100510 | 23:07:24 | Torbjörn | Metso Paper fyller 150 år i år, det firas bland annat 
med ett motionslopp på cykel, "Metso Rundan", längd 15 mil, datum 29 maj, titta in på 
sidan www.skoghallsck.se sedan finns ett lopp som borde locka den som har intresse för 
utsikter nämligen "Oxtrampen", ett av Mariestadscyklisten arrangerat lopp på nio mil 
där du ska över Kinnekulle, datum 6 juni, dagen dessförinnan har vi loppet där det kan 
bli lite för mycket Dalarna "Siljan Runt. När vi ändå pratar utsikter Tossebergsklätten 
längs norra Frykens västra strand skäms inte för sig i sammanhanget.  



  
 
 
>----.171.226  10.5; svSE; rv:1.9.2.3) /20100401 /3.6.3 | host90237171
226.mobileonline.      
 
 
20100510 | 23:09:33 | Lasse L | De griniga finnarna (klart.se) och ogina svenskarna 
(smhi.se) är just nu inte ett dugg bättre vad gäller vädret i roslagen 13 maj. Sista 
tjangsen för er är väl att kolla danska väderraporten. F.ö. i stort sett samma prognos för 
Åmål.  
  
 
 
>----9.132.101 | Opera/9.80 ( ; U; sv) Presto/2.5.24 Version/10.53 | 7869132101
no68.tbcn.      
 
 
20100511 | 20:54:31 | lance | Hej! 
Jag är mitt i flyttbestyr. Återvänder t Sv i slutet av juni ( om försäljningen av lgh går 
bra). Funnit en härlig väg ef Oslofjorden m många backar  hårdträning mao, men bara 
uppe i 19 mil pga att jag måste t Sv så mycket. Annars är jag vältränad o svär 
fortfarande över VLvallninen  lika tjurlångsint som Wassberg.  
Ha det gott 
Lance 85.164.249.42  7.0;  ; GTB6.4; . 1.1.4322; . 2.0.50727; . 3.0.04506.30; . 
3.0.04506.648; . 3.0.4506.2152; . 3.5.30729) | ti0036a380dhcp0805.bb.online.no      
 
 
20100515 | 21:43:45 | Lasse L | Metso Paper, aldrig hört talas om, borde man det? 
 
Så Lance, du ska repatrieras, sensationellt får man säga, vi får väl höra mer när vi ses i 
Motala. Hoppas du hinner trampa lite mer innan dess. 
 
Fick idag användning för min tandläkarsond när jag skulle fiska ut den kvarvarande 
vajerbiten ur växelreglaget. Har många finmekaniska verktyg som arv från svärfar som 
var skrivmaskinsreparatör och i den arsenalen ingår en hel del dental utrustning, till och 
med en borr. 
 
Hade lite tur när vajern till bakväxeln gick av, med bara 3 km kvar till hemma var det 
uthärdligt med högsta växeln (på minsta klingan). 
Tror jag nu fått det rätt med nya vajern, men om det blir mer än dagens tesvända på 500 
m denna helg vete tusan, för i morgon är det sjösättning. 
 
Och i Roslagen trampade man hur då?  
  
 
 
>----9.132.101 | Opera/9.80 ( ; U; sv) Presto/2.5.24 Version/10.53 | 7869132101
no68.tbcn.      
 



 
20100515 | 23:38:44 | staffan | Roslagen, det spörs. På Orust är det lika trögt att cykla 
som alltid. 34 km och snitt 25,86 ä inte mycket att hurra för. Men löpning har varit 
bättre. Ett 14 och ett 18 kmpass som kändes helt ok, dvs ingen smärta PP. 
79.102.11.178  8.0;  6.0; /4.0; SLCC1; . 2.0.50727;  PC 5.0; eSobiSubscriber 2.0.4.16; . 
3.5.30729; . 3.0.30729; OfficeLiveConnector.1.4; OfficeLivePatch.1.3) | 79.102.11.178      
 
 
20100516 | 19:42:58 | göranl | Råffe Anders och jag cyklade 10 mil åt korv i Finsta 
även två äggmackspauser böljande smala asfaltvägar efter 5mil tog de andras bättre 
förberedelser ut sin rätt jag började sacka i uppförsbackarna men piggade upp mig 
genom att försöka komma om utför. Kutade 2x 5km med känningar från häl men den 
blir bättre.Lasse L gamla sonder kan du få fler sånt där är man rädd för för att inte tala 
om kedjebrott!Kul att Lance är på gång åt rätt håll.S:a 47 milcykel drygt 12 mil 
"löpning"  
 
 
 
>----10.183.211  8.0;  6.0; /4.0; SLCC1; . 2.0.50727;  PC 5.0; MDDC; . 3.5.30729; . 
3.0.30729) | 217210183211no20.tbcn.      
 
 
20100516 | 19:43:28 | göranl | 25 km/h  
 
 
 
>----10.183.211  8.0;  6.0; /4.0; SLCC1; . 2.0.50727;  PC 5.0; MDDC; . 3.5.30729; . 
3.0.30729) | 217210183211no20.tbcn.      
 
 
20100517 9:08:12 | råffe | de e bara att skriva under på görans berättelse ety jag var 
me som framgick. Pauserna det mest minnesvärda, inte minst pjäsen â€ I väntan på 
korrittsåâ  €  i Finsta. 30 minuter från fryst till väl uppvärmd å me bostongurka som 
grädde på det ickebefintliga moset, ja tackar ja. Ändå. 
Nu 72, ålder knappt 62. 
Nye Hasse Meisner stretar på på egen rulle har hans hustru berättat, 10 mil i helgen, han 
blir att räkna me, är stor och mao bra luftbräcka. 
Ungerik ser pigg ut.  
Janne är väl enda frågan.  
 
 
 
>----.47.131 ; svSE; rv:1.8.1.9) /20071025 /2.0.0.9 | outside.formapg.se      
 
 
20100517 | 10:56:57 | Lasse L | Uttalas sjårrittso, i övrigt har jag inget att invända mot 
Råffes rapport. 
 
PP i "...ingen smärta PP", som Staffan skriver betyder förstås pinade plattfoten, så det 
frågar jag inte om. 



 
Nä, inget cyklat under helgen för min del. Sjösättning och påmastning etc tog sin tid och 
energi, både fysiskt och psykiskt.  
  
 
 
>----9.132.101 | Opera/9.80 ( ; U; sv) Presto/2.5.24 Version/10.53 | 7869132101
no68.tbcn.      
 
 
20100517 | 16:19:33 | råffe | sjåru, de e ju kårv för fasen, de blir kårvisto egenkligen 
men de va väl en finsk pressident eller hur de nu uttalas me åmål i mun.  
 
 
 
>----.47.131 ; svSE; rv:1.8.1.9) /20071025 /2.0.0.9 | outside.formapg.se      
 
 
20100517 | 20:32:30 | göran l | PP jag tror Staffan menar post pedal översatt efter 
cyklingen  
 
 
 
>----10.183.211  7.0;  ; /4.0; . 1.1.4322; . 2.0.50727; . 3.0.4506.2152; . 3.5.30729) | 217
210183211no20.tbcn.      
 
 
20100517 | 21:39:41 | göran l | Anmäld till LL  
 
 
 
>----10.183.211  8.0;  6.0; /4.0; SLCC1; . 2.0.50727;  PC 5.0; MDDC; . 3.5.30729; . 
3.0.30729) | 217210183211no20.tbcn.      
 
 
20100517 | 21:54:37 | staffan | nä pp ä bara förkortning av pptit  
  
 
 
>----2.55.187  7.0;  6.0; SLCC1; . 2.0.50727;  PC 5.0; . 3.0.30618; . .      
 
 
20100517 | 23:08:22 | Lasse L | Försök inte Staffan â€žPolska Poczta, Telegraf i 
Telefonâ€  (PPTiT) kan inte ha något med dina fötter att göra! 
 
Gjort som Göran anmält mig till LL. 
Men ännu inte till ÖSmå 2011. Men gör det fall vi nu är överens om att det blir måndan. 
Men de e vi väl? 
 



Kutat 10 km idag, säsongslängsta, kändes bra men tar sin tid med alla kiss och 
bajsuppehåll.  
  
 
 
>----9.132.101 | Opera/9.80 ( ; U; sv) Presto/2.5.24 Version/10.53 | 7869132101
no68.tbcn.      
 
 
20100518 8:38:14 | råffe | anmäld såväl till ÖSmå som LL! 
Dock ännu ej VS. 
75,4 mil och numera på peschån, bjakin är trögare heller så har jag blivit ruggigt mycke 
starkare. Heller så vare roslagsvåren som inspirerade lite som för Hugo salig i åminne.  
 
 
 
>----.47.131 ; svSE; rv:1.8.1.9) /20071025 /2.0.0.9 | outside.formapg.se      
 
 
20100518 | 20:51:08 | Lasse H | Precis anmäld ÖSmå. Anmäler mej Bluesmilen. 
Avaktar anmälan LL till efter GV för säkerhets skull. Däckad av förkylningsvirus med 
feber lördagmåndag så jag missade sista långpasset men har avverkat 2 st 16 km med 
hygglig känsla och summa 17 mil löpt så det borde gå vägen på något sätt. Obegripligt 
att man kan kissa och bajsa så många gånger på en mil. I media blir det ju skandal och 
många blir illa berörda om det händer en enda gång på en halvmaraton/ maraton.  
  
 
 
>----237.207.249  8.0;  ; /4.0; . 1.1.4322) | 81237207249no133.tbcn.      
 
 
20100518 | 23:42:07 | Lasse L | Bluestolvan blir det i år, men anmälan är godtagen 
likafullt. Fler deltagare välkomnas, finns även kringarrangemang vid tillfället, kolla in 
www.bluesfest.net 
 
Cyklade idag på sena eftermiddan drygt 4 mil, och en liten ljusning vad gäller 
snittfarten kunde förmärkas, men så behövdes heller inga kiss eller bajsuppehåll. Och 
växlingen gick som en dröm efter vajerbytet. 
 
Och jo, nu är jag anmäld till ÖSmå.  
  
 
 
>----9.132.101 | Opera/9.80 ( ; U; sv) Presto/2.5.24 Version/10.53 | 7869132101
no68.tbcn.      
 
 
20100519 | 12:15:59 | staffan | Lasse, i senaste numret av GV finns en fin dikt om 
VALPAJ in transpiranto som nog skulle intressera dej å alla andra poeter.  
  



 
 
>----0.7.230  8.0;  ; /4.0; . 2.0.50727; . 3.0.4506.2152; . 3.5.30729) | .      
 
 
20100519 | 20:10:31 | Lasse H | Googlat valpaj in transpiranto men kammat tji. 
Avancerar ins biblo transmorgon. Förkallning reverso. Exchangar snibb per deskvartes.  
  
 
 
>----237.207.249  8.0;  ; /4.0; . 1.1.4322) | 81237207249no133.tbcn.      
 
 
20100520 9:56:22 | råffe | 10289,10357, 10359, då är vi en trio allaredan, vem mer? 
GV skapar visst bryderi, ä dä gubbvättern? 
Nu 82 mil, de rullar på. Mindre än en månad kvar. Noterar med tacksamhet att vi kör 
under bröllopsdagen, så slipper vi hela smörjan om vi drar ut lite på det. 
Ingen blusfest för mig, tackar för inbjudan dock.  
 
 
 
>----.47.131 ; svSE; rv:1.8.1.9) /20071025 /2.0.0.9 | outside.formapg.se      
 
 
20100520 | 12:37:49 | staffan | Bröllopsdagen? Hur sjutton visste du  att vi gifte oss 
19/6 80?  
  
 
 
>----0.7.230  8.0;  ; /4.0; . 2.0.50727; . 3.0.4506.2152; . 3.5.30729) | .      
 
 
20100520 | 13:21:50 | råffe | troru att jag inte hänger me? De va ju en stor dag, tror att 
lokalpressen hade fullt pådrag.  
 
 
 
>----.47.131 ; svSE; rv:1.8.1.9) /20071025 /2.0.0.9 | outside.formapg.se      
 
 
20100520 | 13:23:10 | råffe | vi får fira på aftonen, 30 år ä dä nåt speciellt namn. 
Javisst ja, Gill.  
 
 
 
>----.47.131 ; svSE; rv:1.8.1.9) /20071025 /2.0.0.9 | outside.formapg.se      
 
 
20100520 | 13:56:51 | Lasse L | Fn va du cyklar Råffe! 10 mil redan denna vecka. De 
har jag med gjort, men det räcker ju inte, jag kommer visst aldrig ikapp. 67 mil nu.  



  
 
 
>----9.132.101  7.0;  ) | 7869132101no68.tbcn.      
 
 
20100520 | 22:08:46 | göran l | JÄVLA TJAT OM TILLRYGGA LAGDA MIL. Har i 
alla fall paserat 50 sådana å börjar hårdna till i kroppen.Hur fan kan ni lägga 
bröllopsdagen under VR? Nä gör som jag ta den 1/11 mycke lugnare period de håller 
ändå på att bli vinter ända inget annat roligt i sikte kan nästan pigga upp  
 
 
 
>----10.183.211  8.0;  6.0; /4.0; SLCC1; . 2.0.50727;  PC 5.0; MDDC; . 3.5.30729; . 
3.0.30729) | 217210183211no20.tbcn.      
 
 
20100521 8:47:13 | råffe | har börjat med tjyvknep för å vinna mil. I morse körde jag 5 
km på väg mot jobbet när jag kände att ryggan inte var me. Bara å vända, som skägg i 
bagaget blev jag så till mig att jag tog en extra vända inne i stan, totalt 30 km istf 18, 
jojo eller hojhoj som lustigkurrar plägar säga.  
Bröllop eller bröllopp?  
 
 
 
>----.47.131 ; svSE; rv:1.8.1.9) /20071025 /2.0.0.9 | outside.formapg.se      
 
 
20100521 8:47:25 | Lasse L | Staffans ospeciferade "Lasse" utan efternamnsinitial 
förstår man nu riktade sig både till LusasksLasse (Poeten) och AlltidnågotLasse 
(Valpajsaren). Se här: www.hbh.cirka.se/ValPaj.jpg 
 
(med risk för att behöva rösta på Piratpartiet, men jag drar med mig Göran i fallet)  
  
 
 
>----9.132.101 | Opera/9.80 ( ; U; sv) Presto/2.5.24 Version/10.53 | 7869132101
no68.tbcn.      
 
 
20100521 8:47:47 | råffe | alså kan man tala om till ryggan lagda mil, just det.  
 
 
 
>----.47.131 ; svSE; rv:1.8.1.9) /20071025 /2.0.0.9 | outside.formapg.se      
 
 
20100521 | 11:22:19 | staffan | Pöten, Lasse H, snyggt jobbat!  
  
 



 
>----0.7.230  8.0;  ; /4.0; . 2.0.50727; . 3.0.4506.2152; . 3.5.30729) | .      
 
 
20100521 | 11:24:30 | staffan | Såg fel. Menar alltså Åmålslasse. Ursäkt!  
  
 
 
>----0.7.230  8.0;  ; /4.0; . 2.0.50727; . 3.0.4506.2152; . 3.5.30729) | .      
 
 
20100521 | 19:56:13 | Lasse L | Lycka till på GV, Rookien Lasse och veteranen Göran 
J!  
  
 
 
>----9.132.101 | Opera/9.80 ( ; U; sv) Presto/2.5.24 Version/10.53 | 7869132101
no68.tbcn.      
 
 
20100522 | 10:07:11 | Lasse H | Blir tyvärr ingen start i GV då förkylningen inte gett 
med sej tillräckligt. Ska i alla fall ner på byn och kolla på massorna.  
 
 
 
>----122.211  8.0;  6.0; /4.0; GTB6; SLCC1; . 2.0.50727;  PC 5.0; .2; . 3.5.30729; . 
3.0.30729) | c83248122211.bredband.comhem.se      
 
 
20100524 8:36:08 | råffe | just passerat 90, i höjd med Vanadisplan, ellt enligt plan. 
Behöver en till roslagstur e.motsv. Göran, Anders?  
 
 
 
>----.47.131 ; svSE; rv:1.8.1.9) /20071025 /2.0.0.9 | outside.formapg.se      
 
 
20100524 8:36:23 | råffe | Och Janne?  
 
 
 
>----.47.131 ; svSE; rv:1.8.1.9) /20071025 /2.0.0.9 | outside.formapg.se      
 
 
20100524 | 15:05:42 | råffe | Hörru staffan svarar du inte på mejl från mej? Vore så 
trevligt och det är inga stora åthävor...  
 
 
 
>----.47.131 ; svSE; rv:1.8.1.9) /20071025 /2.0.0.9 | outside.formapg.se      



 
 
20100524 | 18:08:36 | göran l | Helgen spolierad av Praktikertjänsts 50årsjubileum i 
Sthlm turligt nog hade vi tagit ledig måndag. 
85 km brändes av idag kändes fanimej riktgt bra 25,3 km/h var det medvind hela tiden? 
Mackpaus kokt potatis rester från en vildsvinsstek i en solig glänta med en ruvande svan 
inom synhåll. 
Tycker vi ska ha en tävling "högst medelfart på en mil" man får använda backar 
obegränsad medvind välja vilket avsnitt av rundan man mäter. Tyvärr måste man 
kanske nollställa hastighets mätaren när man känner att man hittat rätt startpunkt men 
kan kanske hjälpa till att toppa träningspassen. Både farligt och kul.  
  
 
 
>----29.173.187  7.0;  ; /4.0; . 1.1.4322; . 2.0.50727; . 3.0.4506.2152; . 3.5.30729) | 90
229173187no20.tbcn.      
 
 
20100524 | 18:21:10 | göran l | 61 cyklade mil, 1213 kutade mil  
  
 
 
>----29.173.187  7.0;  ; /4.0; . 1.1.4322; . 2.0.50727; . 3.0.4506.2152; . 3.5.30729) | 90
229173187no20.tbcn.      
 
 
20100524 | 21:36:24 | Lasse L | Tja, varför inte Göran, kul idÃ©. Kan ju alltid stoppa 
GPSen i fickan och slå på när det är  dags för snabbmilen. Blir 247 g övervikt på 
ekipaget visserligen. 
Man kan också tävla i momentan maxfart, och där är min toppnotering denna säsong 
strax över 63 km/h i backen ner mot Edsleskog. Nå´n som är värre? 
 
79 mil cyklade (medelvärde av medelhastighet på de femton cykelturerna är 25,3 km/h, 
räcker inte för att slå mitt pb i VR, dock nu en liten tendens till ökning), 4,3 mil löpta 
(fart ännu inte klockad, men beskedlig). 
 
Stockholmsresa till helgen hotar denna vecka målsättningen att alltid cykla minst 150 
km/v. 
 
Ska Staffan kuta SM? Och Göran?, det går väl inte med de fötterna?  
  
 
 
>----9.132.101 | Opera/9.80 ( ; U; sv) Presto/2.5.24 Version/10.53 | 7869132101
no68.tbcn.      
 
 
20100525 | 12:24:30 | råffe | I morse drabbades jag av hybris. När jag trampade 
igenom Älta mot stan lyste plötsligt en skylt vid sidan av vägen â€ DU KÖR FÖR 
FORT". Nöjd med detta sänkte jag naturligtvis takten. Dessvärre hade batteriet på 



cyekldatorn ebbat ut, kan därför inte ange den imponerande hastigheten. Kan efter detta 
tänka mig att  anta Görans utmaning.  
 
 
 
>----.47.131 ; svSE; rv:1.8.1.9) /20071025 /2.0.0.9 | outside.formapg.se      
 
 
20100525 | 12:25:47 | råffe | Kan passera 95 ida om jag tar mig ända hem.  
 
 
 
>----.47.131 ; svSE; rv:1.8.1.9) /20071025 /2.0.0.9 | outside.formapg.se      
 
 
20100525 | 20:54:56 | staffan | Ja. Såg fram emot SM men häromdan drog jag på mej 
en revbensskada? Verkar det som i alla fall. Har ingen erfarenhet av slikt. Så får se hur 
det blir. Löpn 26, cykel 88.  
  
 
 
>----2.55.187  7.0;  6.0; SLCC1; . 2.0.50727;  PC 5.0; . 3.0.30618; . .      
 
 
20100525 | 21:12:59 | göran l | Staffan vare på 50årsjubileet det hände? Vem som helst 
kunde ha snubblat under hemgång. 84.217.130.171  7.0;  ; /4.0; . 1.1.4322; . 2.0.50727; . 
3.0.4506.2152; . 3.5.30729) | 84217130171.tn.glocalnet.net      
 
 
20100525 | 22:33:43 | Lasse L | Snittet för min första "snabbmil" blev 30,86 km/h. 
Trodde nog det skulle gå fortare, men det var mot slutet av rundan och jag var väl rätt 
trött egentligen. Men hyggligt eller hur att lägga en så pass låg ribba för er att hoppa 
över? 
 
Revben har jag knäckt tre gånger, varav två under idrottsutövning, varav en var cykling 
runt Vättern, och en gång under båtrustning: stegen pajade och jag föll stående rakt ner 
tills bröstkorgens underkant tog i suden  tvärstopp! Det gjorde obeskrivligt ont. De 
båda andra gångerna kom smärtan först långt senare (dagar, veckor).  
  
 
 
>----9.132.101 | Opera/9.80 ( ; U; sv) Presto/2.5.24 Version/10.53 | 7869132101
no68.tbcn.      
 
 
20100527 8:57:04 | råffe | Nog har ett och annat revben brustit genom åren men inte 
har jag klagat högljutt för det. Just för tillfället har jag en liten känning efter ett litet 
brott, revben inte förskingring, har knappt påverkat andningen något, andas med andra 
lungan enbart. Hände sig vid bryggiläggningen, man är för vek. 
Har nu passerat 107 mil, inte kutat en meter.  



Visst vare så att det bokades en övernattning VR för Hasse Meisner, den nye? 
LasseL du cyklar onödigt fort och hur lägger du ribban sa du?  
 
 
 
>----.47.131 ; svSE; rv:1.8.1.9) /20071025 /2.0.0.9 | outside.formapg.se      
 
 
20100528 | 14:21:22 | Lasse L | Råffe du cyklar onödigt mycket! Jag är fortfrande 
drygt 12 mil efter dig. Hopplöst! Och nu blir det Stockholmsresa och 3 cykelfria dagar. 
Men tar med löpardojor och hund så jag får lite motion i alla fall. 
 
Hälsningar från ett kallt och regnigt Göteborg  
  
 
 
>----8.30.158  7.0;  ) | ___8.30.158      
 
 
20100528 | 15:31:31 | råffe | men LasseL förra stockholmsresan hade du ju knarr, vi 
möttes ju då oförhappandes borta i Skogåstrakten. nu haru hunn. Tiderna förändras.  
Ska försöka passera Skogås och 115 i helgen.  
 
 
 
>----.47.131 ; svSE; rv:1.8.1.9) /20071025 /2.0.0.9 | outside.formapg.se      
 
 
20100528 | 21:56:45 | Lasse H | Kom i kvälls tillbaks till hemmets härd efter hustruns 
och undertecknads halländska resa som vi anträdde efter vår visit till dottern i Göteborg. 
Har inte tränat en enda meter på hela veckan då förkylningen som satte P för GV hängt 
sej kvar som rossel och snuva. Av allehanda trevliga upplevelser kan nämnas en natt på 
vandrarhemmet i Södra Ljunga (strax söder om Ljungby i södra Småland) i vilken ort 
den svenska gymnastikens fader PH Ling såg dagens ljus och vars byst och minnessten 
samt barndomshem (tillika museum) finns att beskåda vid ortens fotbollsplan som inte 
helt oväntat heter Lingvallen.  
  
 
 
>----237.207.249  8.0;  ; /4.0; . 1.1.4322) | 81237207249no133.tbcn.      
 
 
20100530 | 16:55:30 | göran l | 7 mil på jonnen igår blåsigt backigt två drygt 
3,5milsvarv på en nästan rund bana Velanda Gärdhem Upphärad Sjuntorp Velanda 
Gärdhem Sjuntorp Velanda sen till hemmet i Thn. Fattade ni galoppen jag repeterar inte 
nu men ere nån som inte hänger med förklarar jag gärna igen. Pga blåst pinsam snittfart 
24,3km/h. S:a 71 bikade mil lite sten i låren. Idag 15 km löpningsliknande förflyttning 
började inte halta utan lubbade lättsamt igenom passet lite halt under trädgårdspyssel 
men alltså stadigt bättre.S:a 17 mil löpningsliknande förflyttning kan kanske hålla 
8min/km om jag testar SM aningen sugen faktiskt  



  
 
 
>----29.173.187  8.0;  6.0; /4.0; SLCC1; . 2.0.50727;  PC 5.0; MDDC; . 3.5.30729; . 
3.0.30729) | 90229173187no20.tbcn.      
 
 
20100530 | 16:59:54 | göran l | Korrektion: inte halt i leran pga för mycke vin utan halt 
som i funktionsnedsättning då våran lilla trädgård inte är funktionsanpassad  
  
 
 
>----29.173.187  8.0;  6.0; /4.0; SLCC1; . 2.0.50727;  PC 5.0; MDDC; . 3.5.30729; . 
3.0.30729) | 90229173187no20.tbcn.      
 
 
20100531 8:19:54 | råffe | Jo nog hänger man me hyggligt men en repetition är alltid 
värdefull, jag upprepade Görans ramsa tyst för mig själv, vill inte störa ankan, och 
kände mig delaktig. Inget uselt snitt, vi höjer med minst en halvkm/h me nummerlapp 
på brösten, ja vi har ju två ihopa. 
LasseHmh missade måhända den stora sevärdheten i Ljungbytrakten eller så vill de 
behålla upplevelsen för sig själva som en vacker gåva. Alltnog: Vid Dörrarp nära 
Ljungby sladdade heavymetalbandet Metallica (har inget med Icarörelsen att skaffa) av 
vägen med sin turnÃ©buss den 27 september 1986 och bandets basist Cliff Burton dog 
emedelbums. 20 år senare (vilket år blir de då?) lades en minnessten vid olycksplatsen, 
som numera är en vallfärdsplats för riktiga hårdrockare. 
Har just avverkat mitt morronpass på 21 km med på mig själv imponerande snittfart, jag 
tackar ja. Benen är som sten även här, det är hårt det. 
112 mil de blev inge i helgen.  
 
 
 
>----.47.131 ; svSE; rv:1.8.1.9) /20071025 /2.0.0.9 | outside.formapg.se      
 
 
20100531 8:20:53 | råffe | Fråga: har Janne kommit till klarhet och hur het då om man 
får fråga?  
 
 
 
>----.47.131 ; svSE; rv:1.8.1.9) /20071025 /2.0.0.9 | outside.formapg.se      
 
 
20100531 8:47:54 | råffe | förmodar att detta är överflödigt slöseri me messersmittskap 
men de e inte smittsamt: nåväl. VR kräver startbevis som vanligt men nu skriver 
deltagare själva ut de. Via mina sidor, vill ni ha mitt lösenord så mailar ni diskret.  
 
 
 
>----.47.131 ; svSE; rv:1.8.1.9) /20071025 /2.0.0.9 | outside.formapg.se      



 
 
20100531 | 13:03:34 | råffe | har just läst ordet emedelbums, visste inte att det fanns. 
Eller va de betyder, va betyder de?  
 
 
 
>----.47.131 ; svSE; rv:1.8.1.9) /20071025 /2.0.0.9 | outside.formapg.se      
 
 
20100531 | 14:01:42 | Lasse L | Emedelbums är bara ett annat ord för 
messersmittskap, så lätt var det. Men alla kan ju inte veta allt.  
 
Göran, hur blev det med snabbmilen på din blåsiga runda, på någon bog borde det väl 
gått undan? 
 
Vovven och jag tog ingen snabb men ändå en mils löpning längs Södertälje kanal i 
lördags, till dels i sällskap med Peter Adler.  
 
 
 
>----10.182.131 | Opera/9.80 ( ; U; sv) Presto/2.5.24 Version/10.53 | 217210182131
no68.tbcn.      
 
 
20100531 | 16:18:18 | råffe | för tydlighets skull: ankan som omnämndes tidigare och 
slarvigt är min hustru, så snart jag lägger handduken under marmorn äre bara å peta dit 
två prickar, praktiskt. I mera högtidliga sammanhang tituleras hon Farmor Anka, me 
versaler.  
 
 
 
>----.47.131 ; svSE; rv:1.8.1.9) /20071025 /2.0.0.9 | outside.formapg.se      
 
 
20100531 | 18:51:19 | Lasse L | Idrottsanka ar hon ju förstås redan, med prickar, 
liksom alla våras. Men om med eller utan versaler vågar jag inte ha någon åsikt om. 
Förresten marmor, blir det inte dyrt det? 
 
Körs det inga fler snabbmilar? Vägrar att köra fort igen tills jag får något att slå.  
 
 
 
>----10.182.131 | Opera/9.80 ( ; U; sv) Presto/2.5.24 Version/10.53 | 217210182131
no68.tbcn.      
 
 
20100531 | 21:03:21 | Lasse H | Trist att vi missade detta med Metallica men det stod 
inte i nån av dom broschyer vi plockade på oss efter vägen. Men när nu Råffe kommit 
ut på detta intressanta sätt kan jag inte underlåta att tipsa om min jobbarkompis Eddies 



blogg (googla kapellbloggen). Gå där in på New Yorkresan 2010 och bläddra bakåt till 
söndagen 9 maj och ta del av de fascinerande berättelserna om Duane Allmans och 
Berrie Oakleys definitivt(?) sista repor på Macons gator.  
  
 
 
>----237.207.249  8.0;  ; /4.0; . 1.1.4322) | 81237207249no133.tbcn.      
 
 
20100601 0:09:33 | Janne | Jag är imponerad av era träningsmängder. Är det Mosers 
rekord ni tänker slå? Själv avstår jag från rundan eftersom jag inte tränat som jag borde. 
Men lycka till!  
  
 
 
>----233.1.250 | /5.0 (;  ; svSE; rv:1.9.2.3) /20100401 /3.6.3 ( . 3.5.30729) | 812331
250no16.tbcn.      
 
 
20100601 7:52:54 | råffe är lessen | Trista besked är man ju van vid, luttrad blir man 
med åren, stel blir man i låren, men nyheten att vår vän janne inte äntrar jonnen är en 
svår en, lockar nära nog fram tåren. Jävlar janne nästa år! 
Snabbmil efterlyses även av mig, är inte i närheten av LasseL:s framfart. Finns det 
bakfart? Javisstja det är ju där den sitter. 
För tydlighets skull: inte ens jag har varit vid Metallicastenen, inte än.  
Äkta marmor är dyrt som fan, men det finns pärstorpsplatta som kan lura den inte alltför 
närgångne eller nogräknade.  
 
 
 
>----.47.131 ; svSE; rv:1.8.1.9) /20071025 /2.0.0.9 | outside.formapg.se      
 
 
20100601 | 21:31:57 | göran l | alla avhopp blir man lessen av men Janne hade 
förberett mig.Hade en snabbmil  på gång i lördags men så i backen upp från Sjuntorp 
mot Thn inträffade en osannolik sak jag cyklade uppför kör om en cyklist som stannat 
för att lätta på klädseln i värmen i samma ögonblick dånar en tredje cyklist nerför 
backen precis på krönet kämpar den ombytlige sig om jag hänger på och vi växeldrar 
mot Thn under givande konversation det gick fort som fan men kunde ju inte stanna för 
att nollställa cykeldatorn har inga bevis men tror att vi låg omkring snabbe Lasse L:s 
snitt avslutade med att köra ifrån fanskapet i sista utför mot hemmet där fick han för att 
han försökte ställa sig in.Hoppas att Råffes farhågor för stt kröna ankans första första a 
medprickar inte verkställs före 1:a klassikern å kanske nåra till om jag inte rids av 
maran på lördan kanske vi kan hoja på Ljö på lör el sön  
  
 
 
>----29.173.187  7.0;  ; /4.0; . 1.1.4322; . 2.0.50727; . 3.0.4506.2152; . 3.5.30729) | 90
229173187no20.tbcn.      
 



 
20100602 | 23:57:21 | Lasse L, frågvis |  Varför har inte Janne tränat som han borde? 
 
 Har Torbjörn cyklat i diket, eller har han nu passerat 200 mil? 
 
 Tycker han att kadens på 100 jämnt som jag numera tillämpar är lagom? Är det dags 
att sänka och gå upp på högre växlar, eller ska man fortsätta på samma sätt på VR? 
 
 Var cyklar Lance nu, och hur långt? 
 
 Förstår inte tredje cyklistens roll i Görans berättelse, vände han tvärt i backen å var 
med i växeldragningen han med?  
 
 Anders, where art thou? 
 
 Göran J, när får vi höra av honom här? (Grattis till GV förresten!) 
 
 RevbensStaffan, är han igång eller? 
 
 Håller jag på att bli förkyld kanske? jag har i alla fall inte cyklat idag pga lite slika 
symptom men i går kväll då jag precis passerade 100 mil gick det finfint. 
 
 Råffe, nu är du väl 20 mil före mig, ska det vara nödvändigt?  
 
 
 
>----10.182.131 | Opera/9.80 ( ; U; sv) Presto/2.5.24 Version/10.53 | 217210182131
no68.tbcn.      
 
 
20100603 8:49:18 | råffe svarsbenägen | jo nog är jag tjuge mil före behöver allt 
försprång jag kan sno åt mig. 7,5 mil igår känns ida men gick förvånansvärt bra förutom 
det osannolika missödet när kedjan hoppade på skeppsbron just när jag klöst om sex 
bromsklossar fick köra om alla en gång till.  
Klart att tredje cyklisten hade sin roll men oklart vilken, kräver en utredning. 
Låter som de blir mara på lörda för såväl göran som staffan, den sisitnämnde mannen 
drar sig alltid innanför revbenen när det osar lopp. 
Jag önskar såklart klart väder och lycka till! 
Om jag ska hålla ankan prickfri tills jag gjort första klassikern lär jag hålla igen några 
år, man ska inte slösa prickar i onödan.  
 
 
 
>----.47.131 ; svSE; rv:1.8.1.9) /20071025 /2.0.0.9 | outside.formapg.se      
 
 
20100603 8:53:01 | staffan | Också just passerat 100. Kanske blir 2030 till. Löpn är 
svårare och har inte blivit ngt av på slutet men åker nog till sthlm i allafall. Kadens är 
väl lite individuellt. Sägs att skidåkare kör på tyngre växlar men VR är ju inget 
tempolopp precis.  



  
 
 
>----0.7.230  8.0;  ; /4.0; . 2.0.50727; . 3.0.4506.2152; . 3.5.30729) | .      
 
 
20100603 8:57:05 | råffe | 125 skriver jag för tydlighets skull och lite hets visavi 
LasseL. Har börjatr köra rundbana 3 km på skogskyrkogården, inte för å vänja mig vid 
miljön, utan bikås det är idealiskt  inga bilar nästan, knappt en själ, fin asfalt, en duktig 
backe. Tie varv ger 3 mil utan att man kommit nånstans då har man kommit långt. 
Ere bara två veckor kvar? Lite drygt. Känns det. Hur känns det?  
 
 
 
>----.47.131 ; svSE; rv:1.8.1.9) /20071025 /2.0.0.9 | outside.formapg.se      
 
 
20100603 | 10:32:00 | Göran J | Även jag är med och nu inne på forumet. Har cyklat 
på bra i vår samt tränat alternativt med löpning,simmning. Allt för sommarens mål, 
Tjörn Triathlon.  
  
 
 
>----0.3.230  8.0;  6.1; /4.0; SLCC2; . 2.0.50727; . 3.5.30729; . 3.0.30729;  PC 6.0; 
CMDTDF) | 78703230no170.business.      
 
 
20100605 0:49:00 | Lasse L | Nådde nytt PB i maxfart idag: 66,04 km/h i backen ned 
mot Edsleskog! Det är väl fort så säg? Sen blev det ju strax den större backen upp från 
Edsleskog, men den gick bra den med, tror knappt jag var under 15 km/h. Slog sedan in 
på den mycket backiga vägen mot Fengersfors där vid ett tillfälle rundans lägsta 
hastighet 9 km/h noterades i stående trampning på lägsta växeln men fick också njuta av 
hissnande branta och slingriga utförslöpor på den smala men fina vägen.   
 
Om nu herrarna med startnummer 10354 och 5341 startar i SM idag får man gratulera 
till fin väderprognos och önska lycka till! 
 
Göran J, tufft att satsa på TT! Men innan dess kör vi väl ÅAR ( Åmål Adventure Race) 
3 juli ? Kan nog bli kul, även om  "äventyrsmoment" som det står i inbjudan verkar lite 
skrämmande,  
 
 
 
>----10.182.131 | Opera/9.80 ( ; U; sv) Presto/2.5.24 Version/10.53 | 217210182131
no68.tbcn.      
 
 
20100605 | 19:52:57 | Lasse H | Man bugar för SMlöparna. PB för båda!!!!  
  
 



 
>----237.207.249  8.0;  ; /4.0; . 1.1.4322) | 81237207249no133.tbcn.      
 
 
20100606 | 16:18:16 | Lasse L | Och bockar!  
 
 
 
>----10.182.131 | Opera/9.80 ( ; U; sv) Presto/2.5.24 Version/10.53 | 217210182131
no68.tbcn.      
 
 
20100606 | 22:18:21 | göran l | Ber om ursäkt å Staffans o mina vägnar men det var 
svårt att motstå tanken på ett maraton lite oseriöst i siktet på VR men trevlig solig 
stämning i Sthlm halva stan avstängd å rätt många lystna åskådare 
som ville kolla på deltagarna som sprang i mål sista halvtimmen dom som vacklar fram 
på ren vilja trots övervikt ålder och ömmande hälar, Staffans tid talar för sig själv 
grabben undergår en förunderlig föryngnringsprocess doping?  
  
 
 
>----33.30.28  7.0;  ; /4.0; . 1.1.4322; . 2.0.50727; . 3.0.4506.2152; . 3.5.30729) | host
902333028.mobileonline.      
 
 
20100606 | 22:23:01 | göran l medical news | Min häl ömmar inte längre, Staffans 
revbensbroltt smärtar inte längre maran mjukar upp och läker skavanker  
  
 
 
>----33.30.28  7.0;  ; /4.0; . 1.1.4322; . 2.0.50727; . 3.0.4506.2152; . 3.5.30729) | host
902333028.mobileonline.      
 
 
20100606 | 22:34:51 | göran l | Råffe knappt en själ? på Skogskyrkogården? 
Måste vi utföra allt i detta livet?  
  
 
 
>----33.30.28  7.0;  ; /4.0; . 1.1.4322; . 2.0.50727; . 3.0.4506.2152; . 3.5.30729) | host
902333028.mobileonline.      
 
 
20100607 | 19:49:47 | Lasse H | Nu anmäld årets LL. Samt även GV 2011. SM får 
vänta lite. Enligt vad man kan utläsa här på forumet kan jag gott vänta några år till.  
  
 
 
>----237.207.249  8.0;  ; /4.0; . 1.1.4322) | 81237207249no133.tbcn.      
 



 
20100607 | 21:54:05 | Lasse L | Absolut Lasse. Ingen brådska. Jag hittade t ex vid en 
snabbkoll 21 st 62åringar (varför jag nu valde just den åldern) som kutade SM på under 
4 timmar, den snabbaste på 3:10. 
Finns även en 72åring som kom under 4 timmar. 
Och tyske Adolf Adolph född 32 (vi kan väl knappast förlåta hans föräldrar för det 
namnet) klarade sig under 4Â½. 
 
Trots att jag gått ur kyrkan  eller kanske just därför  skulle jag aldrig våga hojja på en 
kyrkogård. Men i Stockholm tror dom visst att vad som helst går an. Vad blir nästa 
chockrapport från Råffe  undrar man lite oroligt.  
 
 
 
>----10.182.131 | Opera/9.80 ( ; U; sv) Presto/2.5.24 Version/10.53 | 217210182131
no68.tbcn.      
 
 
20100608 8:53:24 | råffe också impad | Även jag sällar mig till gratulanterna förstås, 
detta redan framfört telefonledningsvis men nu på digitalpränt. 
Ja Göran man bör utföra allt i detta jordelivet, för säkerhets skull, t.ex. SM, kanske 
nästa år, men först LL.  
LasseL:s gravallvarliga funderingar om min kyrkogårdsfärd gör mig fundersam, tyckte 
att en och annan gravvårdare tittade aningen snett när jag avverkat sisådär fyra, fem 
varv, nog ett brott mot griftefriden. Även jag står utanför heligheten i evighet amen, är 
det ett dålgt omen? 
Ett envist rasslande gnisslande är nu avhjälpt, inte i kroppen utan på knarren. Vevlagreti 
tramphuset (heter med all sannolikhet inte så men fatta va ja mena) höll på att paja. 
Aningen lättare att få runt pedalerna numera. 
Lär nå 130 i afton känns högtidligt just på bröllopsdan å alla delar. 
Besöker Värmlann i möra, men tar tåget. 
Har nån varit i Långflon?  
 
 
 
>----.47.131 ; svSE; rv:1.8.1.9) /20071025 /2.0.0.9 | outside.formapg.se      
 
 
20100608 | 10:12:08 | staffan | Gravvårdarna tror förmodligen att du desperat är ute å 
letar och är nog beredda att hjälpa dej att hitta.  
  
 
 
>----0.7.230  8.0;  ; /4.0; . 2.0.50727; . 3.0.4506.2152; . 3.5.30729) | .      
 
 
20100608 | 10:40:47 | råffe åter lessen | de beror på va du staffan menar me 
gravvårdarna, jäntligen är det ju själva stenen som är gravvården, den som vårdar stenen 
borde heta gravvårdsvårdaren och de verkar helt ointresserade av å ge goda råd. Vad 
självaste gravvårdarna tänker får man försöka tolka efter eget huve. 



Jag är lessen om jag orsakat begreppsförvirring och chocktillstånd.  
 
 
 
>----.47.131 ; svSE; rv:1.8.1.9) /20071025 /2.0.0.9 | outside.formapg.se      
 
 
20100608 | 10:55:00 | staffan | Lika bra kalla in själavårdaren eller själavårdsvårdaren 
själ  
  
 
 
>----0.7.230  8.0;  ; /4.0; . 2.0.50727; . 3.0.4506.2152; . 3.5.30729) | .      
 
 
20100608 | 14:08:38 | råffe | själklart!  
 
 
 
>----.47.131 ; svSE; rv:1.8.1.9) /20071025 /2.0.0.9 | outside.formapg.se      
 
 
20100608 | 21:49:25 | Lasse H | Nog ha man vure i Långflon allt. Det är relativt fint i 
Långflon och så finns där en affärn. Handlarn heter Petter i Boa. Tveksamt om där finns 
nån mack numera men kanske.  
  
 
 
>----237.207.249  8.0;  ; /4.0; . 1.1.4322) | 81237207249no133.tbcn.      
 
 
20100608 | 22:04:37 | Lasse L | Han liksom bara rinner ifrån mig i oppförsbackarna 
denne Göran J. Men annars var det trevligt ikväll att för en gångs skull ha sällskap på 
cyklingen. 
 
Nu 123 mil. I morrn ska cykeln på service i Vänersborg.  
 
 
 
>----10.182.131 | Opera/9.80 ( ; U; sv) Presto/2.5.24 Version/10.53 | 217210182131
no68.tbcn.      
 
 
20100608 | 22:57:05 | göran l | Anmäld ÖS mån. Hämtat cykeln från Bertilservice en 
växelvajer hängde i sista tråden,nytt bakdäck gamla bakdäcket fram oljad kedja teflon i 
vajerhöljen S:a 250 spänn.  
  
 
 



>----29.173.187  8.0;  6.0; /4.0; SLCC1; . 2.0.50727;  PC 5.0; MDDC; . 3.5.30729; . 
3.0.30729) | 90229173187no20.tbcn.      
 
 
20100610 | 19:41:22 | Lasse H ångerfull | För en gångs skull har jag farit med 
osanning och får väl skylla på med åldern sviktande minnesfunktion. Det år nog 15 år 
sen senast jag var i Långflon. Petter i Boa har naturligtvis (hade?) affärn i Höljes som 
ligger 23 mil söder om Långflon. I övrigt står jag fast vid mina tidigare uttalanden om 
Långflon ända tills dom vederläggs av Råffe.  
  
 
 
>----237.207.249  8.0;  ; /4.0; . 1.1.4322) | 81237207249no133.tbcn.      
 
 
20100610 | 20:17:26 | göran l korrekturkorrigerare | eller hetere dopning? 
71 mil cykel efter 4 mil igår på rundan  Trollhättan Velanda Gärdhem Upphärad 
Sjuntorp Velanda Trollhättan trodde de gick fort men blev 24km/h inte helt knäckt i 
benen efter helgens  övningar planerar en 7milare till helgen vågar inte längre med 
tanke på nästa helgs övning är det fel? saknar ju en 15milare i benen före VR. Satsar på 
sub 13gruppen!  
  
 
 
>----29.173.187  7.0;  ; /4.0; . 1.1.4322; . 2.0.50727; . 3.0.4506.2152; . 3.5.30729) | 90
229173187no20.tbcn.      
 
 
20100611 8:46:22 | Lasse L | Känner mig också lite bekymrad över för få långpass, 
har bara blivit ett på 12 mil (i söndags), längsta i övrigt 8. 
Till Hässjaberg nu, hem måndag, överväger att ta med hojen. 
Men undrar som Göran, är långpass bra i denna sena timme? 
Cykelservicen medförde nytt bakhjul, dåligt nav på det gamla. Gårdagens tur gav inte 
besked om bättre fart eller ej, av okänd anledning var benen stumma och trötta redan 
från början. 
128 mil  
 
 
 
>----10.182.131 | Opera/9.80 ( ; U; sv) Presto/2.5.24 Version/10.53 | 217210182131
no68.tbcn.      
 
 
20100611 | 10:36:02 | råffe | LasseL flåsar i nacken, jag har bara 135 mil nu, långpass 
i onsdags blev färd till Långflon i st. Ligger vackert just ve gränsen te norrje, kolossalt 
tyst så länge norrmännen håller käften, men de gör di icke. Petter i Bua finns just i 
Höljes och gatuköket i Ekshärad bär namnet Xäringen. Har lärt mig att ortens namn 
uttalas xera, lite parallellt med öschötens sätt å uttala vadstena som vi ju snart kommer 
att passera (eller stanna i?).  



Sörrvis skiter ja i, ska försöka smörja kedjan å vajrarna på onsda å ta ett femmila 
körrgårdspass. Lider brist på muskler.  
 
 
 
>----.47.131 ; svSE; rv:1.8.1.9) /20071025 /2.0.0.9 | outside.formapg.se      
 
 
20100611 | 10:37:39 | råffe | va fan ere nurå, sub13 me göran, nänä. 
Om vi är i jönköping på fyra timmar åhjo på sju klarar vi 12, förfan!  
 
 
 
>----.47.131 ; svSE; rv:1.8.1.9) /20071025 /2.0.0.9 | outside.formapg.se      
 
 
20100611 | 20:31:29 | göran l korrekturkorrigerare | Yes yes känner mig stark på 
fredaskvällen  sub 12 man! Ta i som fan spränga varje backkrön i 20km/h planen är klar 
här ska fanimej hojas utahelvete just nu stark som en oxe smidig som en panter spänstig 
som en hjort.Skrämde skiten ur en älg på onsdasrundan bjässen tänkte korsa vägen 
100m framför mitt anstormande ekipage insåg att livet hängde på en tråd tvärvände och 
brakade in i snåren hade antagligen skitit på sig  
  
 
 
>----29.173.187  7.0;  ; /4.0; . 1.1.4322; . 2.0.50727; . 3.0.4506.2152; . 3.5.30729) | 90
229173187no20.tbcn.      
 
 
20100613 | 20:25:11 | göran l ngt mera sansad | Idag 66 km cykel 24,6 km/h fina 
förhållanden mkt svag växlande vind köpte sparris i N:a Björke tog vägen över 
Upphärad Sjuntorp hem.Har nu ätit mkt god sparrissoppa.Inge mer cykel före 
VR.Lubbade lite igår på endast lätt ömmande häl. 84.217.141.206  7.0;  ; /4.0; . 
1.1.4322; . 2.0.50727; . 3.0.4506.2152; . 3.5.30729) | 84217141206.tn.glocalnet.net      
 
 
20100613 | 21:19:10 | staffan | Sista passet före VR här också. 10,8 mil. Öfalla
GranbergsdalBjurtjärns kyrkaLusaskenBjörneborgDegerforskosia hem. Totalt 121 
mil.  
  
 
 
>----2.55.187  7.0;  6.0; SLCC1; . 2.0.50727;  PC 5.0; . 3.0.30618; . .      
 
 
20100614 | 22:05:34 | Torbjörn | Nä i diket har jag inte hamnat, jo idag bröt jag 
igenom 200 milavallen, så nu får det räcka, tungt har det varit hela vägen och 
motivationen inför rundan är låg. Efter förra årets deltagande i olika lopp kan jag 
konstatera att VR (som så mycket annat) främst är ett varumärke som lockar, som 
motions/tävlings arrangemang finn det dom som ger mycket mer. Det här är min sista 



runda, om kropp o hälsa tillåter vill köra Styrkepröven ytterligare några gånger, Vänern 
runt, som förutom allt annat är en tre dagsetapper lång lektion i klungkörning. Sedan 
finns en hel mängd korta lopp att välja på för den som vill. Löpning står det stilla med, 
har även jag problem med en fot, har fått diagnosen artros, kan belasta till smärtgränsen 
problemet är bara att smärtan kommer efter, men jag ska allt springa för att testa. Så ett 
par dumma frågor. Har vi logi på samma ställe? Ska vi gå på krogen efterpå? Hur som 
helst det ska bli kul å träffa er ännu en gång, Lance o jag åker härifrån HÃ´la efter det 
jag slutat jobbet klockan 14:00 och lär väl vara framme vid halv fem snåret.  
  
 
 
>----.203.146  10.5; svSE; rv:1.9.2.3) /20100401 /3.6.3 | host90237203
146.mobileonline.      
 
 
20100615 0:52:32 | Lasse L | Cykeln å jag har varit på resa till Hässjaberg, men han 
fick stå lutad mot stugvägen hela tin när det antingen ösregnade eller jag målade fönster 
eller röjde vegetation. Så kan de gå. Han blev i alla fall lite smutsig av 85 mil bakpå 
bilen. 
 
Ikväll, tisdag, blir sista cykelpasset före VR, i sällskap med Göran J. 
 
På Torbjörns båda dumma frågor svaras det ja och ja.  
Kan nämna att Vänernruntcyklisterna i år tog vägen över Brudfjället, (lokalblaskan 
rapporterade faktiskt om det), så nu har en tuff tur blivit ännu tuffare. 45:an håller ju på 
att bli staketväg en stor del av sträckan ÅmålMellerud, och ingen cykelväg har dom 
anlagt som kompensation. Stackars alla cykelturister som man brukar se med full 
packning på somrarna, antingen trängas med långtradarna mellan vajrarna, eller kämpa i 
backarna över nämnda höjdparti. 
 
Hoppas också kunna anlända till Motala inte alltför sent på eftermiddagen. Kanske i 
sällskap med de båda Göran.  
 
 
 
>----10.182.131  7.0;  ) | 217210182131no68.tbcn.      
 
 
20100615 8:42:04 | råffe | Alla rapporter om sista passet gör mig lika skitnödig som 
görans älg, jag hade tänkt köra en femmiling på körrgårn i möra. Gör nog de ändå å 
snyggar till peschån efterpå, oljar å pumpar men inge däckbyte.  
Räknar me å komma till carlsund vi fyratin. 
Har skrivit ut startbeviset men glömt var ja la det. Skriver ut ett till de e smart. 
Väl hemkommen i afton har jag passerat 140. Om jag inte sagt det tidigare så tycker ja 
att biff på carlsund är rätt rätt.  
 
 
 
>----.47.131 ; svSE; rv:1.8.1.9) /20071025 /2.0.0.9 | outside.formapg.se      
 



 
20100615 | 10:03:29 | staffan | Rätt rätt är biff sa Bull!  
  
 
 
>----0.7.230  8.0;  ; /4.0; . 2.0.50727; . 3.0.4506.2152; . 3.5.30729) | .      
 
 
20100615 | 11:39:48 | staffan | Tack för inbjudan. Carlslund blir Kanon fräste Måns.  
  
 
 
>----0.7.230  8.0;  ; /4.0; . 2.0.50727; . 3.0.4506.2152; . 3.5.30729) | .      
 
 
20100615 | 16:24:26 | råffe | Ursäkta typsnittet.  
 
 
 
>----.47.131 ; svSE; rv:1.8.1.9) /20071025 /2.0.0.9 | outside.formapg.se      
 
 
20100615 | 16:26:52 | råffe glömde å rätta | rätt å riktigt ska de va inte bara me biff, de 
heter Carlsund inte några egna påhitt, kan leda fel. Vädret blir som de blir å de e inte så 
bra.  
 
 
 
>----.47.131 ; svSE; rv:1.8.1.9) /20071025 /2.0.0.9 | outside.formapg.se      
 
 
20100615 | 19:00:02 | Torbjörn | Hört om`et, Brudfjället en 20% are o hela rundan två 
mil längre, ser fram mot`et nästa år. Någon annan av herrarna? Carslund utmärkt.  
  
 
 
>----.164.45  10.5; svSE; rv:1.9.2.3) /20100401 /3.6.3 | host90237164
45.mobileonline.      
 
 
20100615 | 20:56:33 | göran l ngt mera sansad | Intressant de där med Carlslund och 
Carlsund spännande att se om Råffe har rätt.81 mil blev det försöker vila mig ifatt det 
övriga sällskapet.Im dreaming of a biffevening. Lysena ska fixas startbeviset är 
utskrivet kommer ni ihåg att vi beställde mackor till frukost att det fanns kaffe i en 
termos till låtsasfrukosten 01.00 före start.  
  
 
 
>----29.173.187  7.0;  ; /4.0; . 1.1.4322; . 2.0.50727; . 3.0.4506.2152; . 3.5.30729) | 90
229173187no20.tbcn.      



 
 
20100615 | 23:06:43 | göran l ngt ännu mera sansad | Varför inte Torbjörns förslag 
carslund?  
  
 
 
>----29.173.187  7.0;  ; /4.0; . 1.1.4322; . 2.0.50727; . 3.0.4506.2152; . 3.5.30729) | 90
229173187no20.tbcn.      
 
 
20100616 | 13:01:44 | Lasse H lunchledig | Eller varför inte Farsund som jag tror kan 
vara Kristinehamns danska vänort.  
 
 
 
>----72  7.0;  ; . 2.0.50727; . 3.0.4506.2152; . 3.5.30729) | 194.22.238.72      
 
 
20100616 | 19:38:13 | råffe | låt gå för karslundin dåra bara alla kommer rätt, mackor i 
termos är lysande varifrån hämtar du din smartness göranl eller e de inlärt beteende. 
passerade på fm 144 mil efter sexvarv inom världsarvets murar, å då vare inte stryves 
meridianbåge jag följde. 32 km me 27,3 i snitt, fick punka nära hemmet var tvungen å 
byta bakdäck å slang, känns bra. 
Nu trampas det inge mer förrän då. Brudfjället va e de, inte glasberget? 
Ses på freda, hana bra tills dess.  
  
 
 
>----7.161.76 | /5.0 (;  6.0; svSE; rv:1.9.2.3) /20100401 /3.6.3 (. 3.5.30729) | 
h76n1fls32o962.      
 
 
20100616 | 19:45:03 | Torbjörn | Lysen? Ni som startad vid denna timme en gång 
tidigare, bryr dom sig?  
  
 
 
>----.128.8  10.5; svSE; rv:1.9.2.3) /20100401 /3.6.3 | host902371288.mobileonline.      
 
 
20100616 | 23:00:45 | göran l | Man fick gå genom lysekontrollen i duggregn tycker 
jag mig minnas  
  
 
 
>----29.173.187  8.0;  6.0; /4.0; SLCC1; . 2.0.50727;  PC 5.0; MDDC; . 3.5.30729; . 
3.0.30729) | 90229173187no20.tbcn.      
 
 



20100616 | 23:35:43 | Lasse L | De va så mörkt i det mulna vädre att de va befogat me 
lyse. Lika nu kanske? 88.131.66.194  7.0;  ) | static88.131.66.194.addr.tdcsong.se      
 
 
20100617 8:06:09 | staffan | Hade bara ett litet röljus bak förra året. Ingen brydde sej å 
i år ä vi en vecka senare. Tar me ett par såna där billiga dioder me gummisnodd i fickan 
om utifall att.  
  
 
 
>----0.7.230  8.0;  ; /4.0; . 2.0.50727; . 3.0.4506.2152; . 3.5.30729) | .      
 
 
20100617 8:55:46 | råffe | tar me lyse likt staffan, verkar bli ganska regnfritt i starten 
om yr får bestämma, kan bli ganska så ljust, ja ljustderö som vi brukar skämta till det 
när det känns alltför mörkt.  
 
 
 
>----.47.131 ; svSE; rv:1.8.1.9) /20071025 /2.0.0.9 | outside.formapg.se      
 
 
20100617 | 20:28:27 | Lasse H | Önskar alla cykelgubbarna en god tur! Trö pedalerna 
stött i bött!  
  
 
 
>----237.207.249  8.0;  ; /4.0; . 1.1.4322) | 81237207249no133.tbcn.      
 
 
20100617 | 21:05:33 | göran l | Janne logihanteraren hälsar att han tänkt närvara som 
alltiallo i Motala men att bryggan leverereras på Åland i helgen varför han 
felprioriterat(ungdomligt lättsinne) och tänker närvara där.Neskaffe?  
  
 
 
>----29.173.187  8.0;  6.0; /4.0; SLCC1; . 2.0.50727;  PC 5.0; MDDC; . 3.5.30729; . 
3.0.30729) | 90229173187no20.tbcn.      
 
 
20100617 | 21:06:52 | göran l Föllåt | Levererereras ska de va.  
  
 
 
>----29.173.187  8.0;  6.0; /4.0; SLCC1; . 2.0.50727;  PC 5.0; MDDC; . 3.5.30729; . 
3.0.30729) | 90229173187no20.tbcn.      
 
 
20100618 8:49:54 | råffe snart på vägg | Vill bara meddela all the people, bigg and 
småll: nje neskaffe fÃ»r moi, jag tar me termos å laddar den hos kärringarna i kjökken, 



ganska stor termos räcker te flera koppar. Kan också komma att beställa macka allt 
enligt görans tidigare upplägg och pålägg vill jag tillägga, ägg alså.  
  
 
 
>----7.161.76 | /5.0 (;  6.0; svSE; rv:1.9.2.3) /20100401 /3.6.3 (. 3.5.30729) | 
h76n1fls32o962.      
 
 
20100618 8:51:35 | råffe snart på väg ska de va | fan vädret ser ruskigt bra ut, då kan 
de bara bli värre vär, värst...  
  
 
 
>----7.161.76 | /5.0 (;  6.0; svSE; rv:1.9.2.3) /20100401 /3.6.3 (. 3.5.30729) | 
h76n1fls32o962.      
 
 
20100618 8:52:36 | råffe | å tack LasseH för önskatillet!  
  
 
 
>----7.161.76 | /5.0 (;  6.0; svSE; rv:1.9.2.3) /20100401 /3.6.3 (. 3.5.30729) | 
h76n1fls32o962.      
 
 
20100620 | 20:41:16 | Lasse H | Grattis! Bra rullat överlag trots lite grinigt väder har 
jag förstått. En annan joggar å joggar. Nu är det sommaruppehåll i OLträningarna 
också så jag slipper den omväxlingen.  
  
 
 
>----237.207.249  8.0;  ; /4.0; . 1.1.4322) | 81237207249no133.tbcn.      
 
 
20100621 8:24:22 | råffe tvekar | Tack alla för glad samvaro och gott trampande. Just 
nu på måndamorronen är alla ömmande leder historia och jag börjar så smått fundera på 
VS men först måste jag testa det berömda och väl insimmade flytetyget som lär finnas 
på Ljusterö, justderö göran. Om det kan hålla mig flytande kanske jag gör ett försök, det 
är ju ett skapligt gäng som jag isåfall ska flyta med â€“ Lance, nyHasse, ungErik, 
Staffan förstås. Tanken får vid lyckat utfall löpa vidare till LL med ÖSmå som grand 
finale, men räknas det som en äkta klassiker?  
 
 
 
>----.47.131 ; svSE; rv:1.8.1.9) /20071025 /2.0.0.9 | outside.formapg.se      
 
 
20100621 9:18:11 | Lasse L, utan nämnvärda skavanker | Visst göre de´ Råffe. Plaska 
på vettja, VS är lätt som en plätt.  



 
 
 
>----10.182.131 | Opera/9.80 ( ; U; sv) Presto/2.5.24 Version/10.53 | 217210182131
no68.tbcn.      
 
 
20100621 | 20:01:05 | göran l ngt  imponerad | av mängder med PB 
förstagångsgenomföranden och min egen förbättring av förra årets tid.Simma lungt 
Råffe enda problemet är frisyren just när man går ur vattnet nyfrälst döpt osv.Staffan å 
jag besökte på hemvägen den där berömde författarens bonining och hittade en utsikt till 
över Vättern lyssnande på koltrastarnas sång och sökte hungrigt mat i Askersund men 
lite tidiga fick vi inmundiga fishandchips i Laxå.  
  
 
 
>----29.173.187  7.0;  ; /4.0; . 1.1.4322; . 2.0.50727; . 3.0.4506.2152; . 3.5.30729) | 90
229173187no20.tbcn.      
 
 
20100622 8:26:39 | råffe fortfarande tveksam | Ja för fasen Övralid får inte glömmas 
bort lär finnas ett fik där utsikt i klass me Omberg, har vatt där men länge sen, utsikten 
är nog kvar. 
Va fan är nu fishand, va heter den andra kardan i så fall? 
Insåg igår att vmfinalen går samma dag som VS, men om man simmar som fan kanske 
man hinner hem till 20:30. Hämtar för säkerhetens skuld upp våtdräkten på södra i 
missommar. 
Om vi inte höres innan dess önskar jag alla en glad och uppsluppen sådan.  
 
 
 
>----.47.131 ; svSE; rv:1.8.1.9) /20071025 /2.0.0.9 | outside.formapg.se      
 
 
20100623 | 21:24:04 | göran l | Sammanskrivningsfel blir värre på engelska som va jag 
har hört annars lurar oss att särskriva jag har en teori till  att tangentbordsrytmen 
framför datorn lockar till ett å annat mellanslag.Jag tror att fishandchips är som att ta 
chipset i handen istf runt ankeln. 84.217.135.112  7.0;  ; /4.0; . 1.1.4322; . 2.0.50727; . 
3.0.4506.2152; . 3.5.30729) | 84217135112.tn.glocalnet.net      
 
 
20100623 | 21:25:12 | göran l | lasse l tack för den finna bilden va det jag eg tänkte 
säga 84.217.135.112  7.0;  ; /4.0; . 1.1.4322; . 2.0.50727; . 3.0.4506.2152; . 3.5.30729) | 
84217135112.tn.glocalnet.net      
 
 
20100623 | 21:27:19 | göran l | å kanske nån tanke på var handen varit innan man 
trädde på chipset 84.217.135.112  7.0;  ; /4.0; . 1.1.4322; . 2.0.50727; . 3.0.4506.2152; . 
3.5.30729) | 84217135112.tn.glocalnet.net      
 



 
20100627 | 23:16:00 | Lasse L | Har den äran att rapportera en ny räv med ett rejält 
byte i munnen. Denna gång en fet kråka. Iakttaget från cykeln igår kväll. 
Idag segling i frisk vind samt en löpvända med jycken.  
 
 
 
>----10.182.131  8.0;  ; sv) Opera 10.54 | 217210182131no68.tbcn.      
 
 
20100629 | 22:08:46 | göran l | Har denäran Lasse l, vafan vare förra gången  en ål? 
Jag kan harangeras för att ha sett två huggormar på Ljö. utan att känna agg till någon av 
dem utan snarare asping till den ene  
  
 
 
>----29.173.187  8.0;  6.0; /4.0; SLCC1; . 2.0.50727;  PC 5.0; MDDC; . 3.5.30729; . 
3.0.30729) | 90229173187no20.tbcn.      
 
 
20100630 0:51:34 | Lasse L | Trodde alla mindes den räv med en braxen i käften som 
jag cyklade ikapp 2005 eller 2006 vilket jag fick in en notis på NoN om. Har sett räv 
med byte ytterligare en gång under cykling, men då på lite avstånd, är ändå ganska 
säker på att det den gången var en katt som fått bli rävmat. 
Ser ni aldrig några rävar när ni cyklar?  
 
 
 
>----10.182.131  8.0;  ; sv) Opera 10.54 | 217210182131no68.tbcn.      
 
 
20100630 | 19:48:58 | Lasse H näsvis | Ser ytterligt sällan för att inte säga aldrig några 
rävar när jag är ute och kutar. Däremot känner jag nästan alltid den karaktäristiska 
lukten av räv någonstans utefter milen eller 16 km:n.  
  
 
 
>----237.207.249  8.0;  ; /4.0; . 1.1.4322) | 81237207249no133.tbcn.      
 
 
20100701 | 14:23:32 | råffe/minns | Det är angående räv me byte. En gång i tidernas 
första skälvande å vi bodde i Farsta, vi matade en räv me falukrov, den såg nöjd ut (ja 
nu fattar att de e räven) tog den i käften sprang några meter krafsa upp en grop å 
begravde korvbiten. Om han inte kom tillbaka efter sitt byte ligger den (dvs korvbiten) 
förmodligen kvar alltjämt. Man kan ta dna. 
Visst minns man Lasses brax men ål hade smällit värre. 
Meddelar härmed å på fullaste allvar att jag vägrar å doppa mig i vanån me biflöde även 
i år.Har visserligen legat i men inte alls så länge som falukorven. Funderar ändå på att 
testa flytetyget å då inför nästa år. Tog en kort löprunda i lördas ännu stel i benena.  
  



 
 
>----7.161.76 | /5.0 (; Win 9x 4.90; svSE; rv:1.7.10) /20050717 /1.0.6 | 
h76n1fls32o962.      
 
 
20100701 | 14:25:10 | råffe | Rävdoften hänger säkerligen kvar efter första varvets 
gaspådrag.  
  
 
 
>----7.161.76 | /5.0 (; Win 9x 4.90; svSE; rv:1.7.10) /20050717 /1.0.6 | 
h76n1fls32o962.      
 
 
20100701 | 21:02:45 | göran l | Fartvind  
  
 
 
>----29.173.187  7.0;  ; /4.0; . 1.1.4322; . 2.0.50727; . 3.0.4506.2152; . 3.5.30729) | 90
229173187no20.tbcn.      
 
 
20100702 | 19:12:43 | Lasse H stött | Nu är det ju faktiskt riktig rävlukt jag pratar om. 
Till skillnad mot många andra motionärer så släppr jag väder i spåret väldigt sällan. 
Idag börjar semestern. Brukar vara en besvärlig tid ur träningssynpunkt med 
oregelbunden tillvaro, opera mitt i veckan och resor hit och dit. En får kämpa på.  
  
 
 
>----237.207.249  8.0;  ; /4.0; . 1.1.4322) | 81237207249no133.tbcn.      
 
 
20100704 | 20:10:59 | råffe | Yess blowing in the wind e själva rävdoften, misstänker 
inte LasseH för å va ute i ogjort väder men de e å annra sidan inget å va stött över en 
rejäl fartsläpp kan leda till förnyad fart. Jobbar nu en vecka vicket inte e bra för 
träningen som LasseH brukar uttrycka saken tror ja. Just ida köpte ja nya löpardosor 
adidas som är neutrala vill ju inte pronera ja menar promenera. Ja den som löper LL 
fårse...  
  
 
 
>----7.161.76 | /5.0 (; Win 9x 4.90; svSE; rv:1.7.10) /20050717 /1.0.6 | 
h76n1fls32o962.      
 
 
20100706 | 15:53:54 | råffe | korv ska de va  
 
 
 



>----.47.131 ; svSE; rv:1.8.1.9) /20071025 /2.0.0.9 | outside.formapg.se      
 
 
20100706 | 23:50:11 | Lasse L | Falukorv blev rävens byte, kallas då falurov, råkade 
bara bli ett k för mycket i Råffes anekdot. 
Dagens händelse 1: Idag när Mowitz var ute och kutade med övertecknad såg han 
plötsligt ett förfärligt monster på en gräsmatta intill trottoaren, blev så rädd att han 
formligen studsade baklänges ut i gatan och gled ur kopplet. Vad var nu det? Kunde ni 
inte gissa det? Jo men det var ju en robotgräsklippare som hade uppträtt lite hotfullt.  
Dagens händelse 2: När jag efter pannkaksmiddagen på altanen skulle lyfta en syltburk 
av glas sprack den helt spontant så att bottnen blev kvar på duken och all sylt rann ut.  
Ja, så där rullar livet på här i Åmål.  
  
 
 
>----9.132.226  8.0;  ; sv) Opera 10.60 | 7869132226no68.tbcn.      
 
 
20100708 | 19:10:12 | Lasse H | Kan känna igen mej i den där havererade 
syltburkskänslan. Tappade en gång en burk med ganska lös honung i golvet och botten 
gick ur sådär försmädligt när jag skulle lyfta upp burken. Har annars haft några dar med 
ryggont som inverkat menligt på träningen men är nu OK igen.  
  
 
 
>----237.207.249  8.0;  ; /4.0; . 1.1.4322) | 81237207249no133.tbcn.      
 
 
20100709 8:10:05 | råffe | Inget att rapportera om syltdebacle, använder allri burka 
annat än vid ytterst sällsynta, högtidliga tillfällen.  
 
Vill här o nu önska alla vattenvarelser lycka i helgen!  
 
 
 
>----.47.131 ; svSE; rv:1.8.1.9) /20071025 /2.0.0.9 | outside.formapg.se      
 
 
20100709 8:26:35 | staffan | Mer maneter än nånsin på orust å dom ä inte mycke att 
lyckönska.Slalom mä risk för brännskador ä inte nån höjdare men tack ändå 
79.102.80.11  8.0;  6.0; /4.0; SLCC1; . 2.0.50727;  PC 5.0; eSobiSubscriber 2.0.4.16; . 
3.5.30729; . 3.0.30729; OfficeLiveConnector.1.4; OfficeLivePatch.1.3) | c4f66500b
74736162.cust.telenor.se      
 
 
20100709 | 15:23:29 | råffe | man e va maneter  
 
 
 
>----.47.131 ; svSE; rv:1.8.1.9) /20071025 /2.0.0.9 | outside.formapg.se      



 
 
20100709 | 16:06:07 | staffan | maneter reker 79.102.85.48  8.0;  6.0; /4.0; SLCC1; . 
2.0.50727;  PC 5.0; eSobiSubscriber 2.0.4.16; . 3.5.30729; . 3.0.30729; 
OfficeLiveConnector.1.4; OfficeLivePatch.1.3) | c4f66553074736162.cust.telenor.se      
 
 
20100711 | 17:30:31 | Lasse L | Grattis till snabbsimmarna Staffan, Lance och Ny
Hasse. 
Här i Åmål har Bluestolvan löpts av de båda lassarna samt Mowitz, Göran J fick tyvärr 
förhinder.  
  
 
 
>----9.132.226  8.0;  ; sv) Opera 10.60 | 7869132226no68.tbcn.      
 
 
20100712 | 18:44:53 | göran l | Tillbaka till dator å Thn ber jag att få stämma in i 
gratulationssången till simmare å Åmålslöpare ska bara klippa gräset betala nåra 
fakturor på jobbet sen tillbaka te Ljö för fortsatt lackning av trädelar till båt har kutat 5
10 km varje morgon utom då vi hade besök i 2dgr av frugans brorsa me sin fruga. har 
lyckats undvika datorn 6 dgr i sträck.  
  
 
 
>----29.170.239  8.0;  6.0; /4.0; SLCC1; . 2.0.50727;  PC 5.0; MDDC; . 3.5.30729; . 
3.0.30729) | 90229170239no20.tbcn.      
 
 
20100712 | 22:46:24 | Lasse H | Grattis till simmarna! Bra tider överlag. På hemvägen 
från Åmål maxade temperaturen på 34C i Väsetrakten vilket är pers för undertecknad, 
teminstingens inom landets gränser. Hemmavid var den 32C innan ett rejält åskoväder 
sänkte den till 21C.  
  
 
 
>----237.207.249  8.0;  ; /4.0; . 1.1.4322) | 81237207249no133.tbcn.      
 
 
20100715 | 20:29:59 | staffan | Tackar för uppmärksamhet av en ganska blygsam 
insats. Träffade en ung skåning vid lunchen efteråt. 16 timmar i bil upp, 48 minuter 
simning och sedan 16 timmar hem. Imponerande! 79.102.14.213  8.0;  6.0; /4.0; 
SLCC1; . 2.0.50727;  PC 5.0; eSobiSubscriber 2.0.4.16; . 3.5.30729; . 3.0.30729; 
OfficeLiveConnector.1.5; OfficeLivePatch.1.3) | c4f660ed574736162.cust.telenor.se      
 
 
20100716 7:21:46 | staffan | Fast man kan ju undra vad de va för bil förstås 
79.102.58.61  8.0;  6.0; /4.0; SLCC1; . 2.0.50727;  PC 5.0; eSobiSubscriber 2.0.4.16; . 
3.5.30729; . 3.0.30729; OfficeLiveConnector.1.5; OfficeLivePatch.1.3) | c4f663a3d
74736162.cust.telenor.se      



 
 
20100717 9:41:53 | råffe | ungErik inte att förglömma förstås. (Inom parentes skall 
nämnas att gossen har ett efternamn  Hedman.) 
Märkliga saker inträffar. I Sillviken på Ljö hade vi en dag nästan 25 grader (i vattnet, 
de e ju en vik) nåra dagar senare var det mer måttliga 20,5 på morronen men de börja 
blåsa utåt inebärandes att temp sjönk som den berömda stenen vid lunchtid (å då är det 
ingen sen måltid), temp tie grader (heller två cm som en del välutrustade uttrycker 
saken). På kvällen 17,5 (centimeter alså)  
 
 
 
>----10.250.52 | /5.0 (;  6.0; svSE; rv:1.9.2.6) /20100625 /3.6.6 (. 3.5.30729) | 
h52n2fls33o962.      
 
 
20100718 | 20:36:13 | göran l | Råffe använder en märklig termometer kan den vara 
helt pålitlig är speciellt misstänksam mot kvällsangivelsen.Staffan man eter va maneter 
even maneter.Historisk torka på Ljö avser då närmast vädret och gräsmattan som får 
kompenseras med riktad uppvätskning av viktigaste växterna till vilka jag räknar mig 
själv.  
  
 
 
>----29.173.156  8.0;  6.0; /4.0; SLCC1; . 2.0.50727;  PC 5.0; MDDC; . 3.5.30729; . 
3.0.30729) | 90229173156no20.tbcn.      
 
 
20100718 | 21:07:57 | staffan | Kan förstå att maneter maneter på Ljusterö. Va e 
kilopriset där? Men vidhåller att på Orust e de reker maneter. 
Varit totalt däckad sedan i tisdags. Lunginflammation säger doktorn å gav mej lite 
piller.  
  
 
 
>----2.60.159  8.0;  6.0; /4.0; SLCC1; . 2.0.50727;  PC 5.0; . 3.0.30618; . 3.5.30729) | 
787260159no173.tbcn.      
 
 
20100719 | 20:31:25 | Lasse L | Krya påre Staffan! Hur många cm feber haru? 
Måste dock erkänna att jag går bet på att begripa Råffes skriverier om grader och 
centimetrar, finns väl någon dold vits eller hänvisning till tidigare inlägg i det? Tydligen 
över min intellektuella kapacitet att greppa. 
Här förlöper sommaren med en del mestadels kortare men dock segelturer i frisk vind 
samt en och annan joggingrunda med jycken. Något har man även badat, i hyggliga 
temperaturer.  
  
 
 
>----9.132.226  8.0;  ; sv) Opera 10.60 | 7869132226no68.tbcn.      



 
 
20100720 | 21:37:59 | staffan | Tack Lasse L. Annars ä enda glädjen senaste veckan att 
jag idag efter desperat kamp lyckats spränga proppen på 2,15,07 (tiden, inget annat). Så 
nu efter fem dygns uppehåll borde väl åtm skitinga fungera. Va troru om fiberförtärkta 
havregryn i ett sånt häringa läge då, Lasse H?  
  
 
 
>----2.60.159  8.0;  6.0; /4.0; SLCC1; . 2.0.50727;  PC 5.0; . 3.0.30618; . 3.5.30729) | 
787260159no173.tbcn.      
 
 
20100722 | 15:03:14 | Lasse H | Ingen erfarenhet av fiberförstärkta havregryn men väl 
av extra fiberberikat hårdbröd av fabrikat Wasa super sport extra (eller liknande). Tror 
att det var 1520 % fibrer. Hade med detta på en fjällfisketur till Femundsmarka för en 
del år sen och gör inte om det. Kan intyga att det tryckte på rejält. Tillönskar Staffan 
gott tillfrisknande på alla sätt och vis.  
  
 
 
>----237.207.249  8.0;  ; /4.0; . 1.1.4322) | 81237207249no133.tbcn.      
 
 
20100723 | 14:10:16 | staffan | Ja, Lasse H. Så va de nog. Vi diskutera det där vid 
senaste LLträffen. Trodde nog de va grynen men hade jag lyssnat på dej, så hade nog 
inte avtickaren lite ner till höger 250 m efter 15km varit nödvändig. Nog tryckte det på 
alltid. Alltnog, minisänkan legat över 200 i mer än en vecka nu. Återbesök hos doktorn i 
em.  
  
 
 
>----2.60.159  8.0;  6.0; /4.0; SLCC1; . 2.0.50727;  PC 5.0; . 3.0.30618; . 3.5.30729) | 
787260159no173.tbcn.      
 
 
20100725 | 11:04:55 | råffe | bara bekymmer å rapportera dock ej me skitinga. Å inte 
heller me vätskan den kom i går uppifrån å de va välsignat. Snudd på å bli troende.  
Nåväl: eskorten paja plötsligt ute på Ljö(inte nån skugga över åmålsmannen som sålde) 
totalhavererad motor kan kosta över 20 laks. Läste nån da senare att etanolen har varit 
full av skit men det finns inte ett statoil i världen som vill ta på sig nåt ansvar, de seglar 
i skuggan av BP så lite skit märks inte. Försökte få undan vagnen från vägen tog i så att 
vaden värkte två dar, försökte kuta men efter 18 cm, nej minuter, högg de till i just 
vaden. Vila nästan en vecka stack ut igen nu på morronen, högg till efter sju. Tål absolut 
inga skämt om å slå vad. 
Lycklig över å slippa lunginflammation än så länge.  
 
 
 



>----10.250.52 | /5.0 (;  6.0; svSE; rv:1.9.2.6) /20100625 /3.6.6 (. 3.5.30729) | 
h52n2fls33o962.      
 
 
20100725 | 13:13:37 | Lasse L | Osis Råffe med vad och bil (som dock är en focus). 
Dålig etanol hade jag missat i nyhetsflödet. Ser nu att det verkar ha varit två olika fel, 
dels hopblandning med bussetanol, dels etanol med för hög sulfathalt. Lycka till med 
processandet mot Statoil, om det nu var bränslet som var boven i dramat.  
16 mil löpning denna säsong, inte imponerande precis, men ungefär som förra året då 
LL ändå gick rätt hyfsat med mina mått mätt.  
  
 
 
>----9.132.226  8.0;  ; sv) Opera 10.60 | 7869132226no68.tbcn.      
 
 
20100726 8:51:11 | råffe efter blamagen | urschäkta jag tappade focus ett tag...vad ska 
man annars säga?  
 
 
 
>----.47.131 ; svSE; rv:1.8.1.9) /20071025 /2.0.0.9 | outside.formapg.se      
 
 
20100729 0:58:56 | Lasse L | En ursäkt ska inte få stå obesvarad för länge. Självklart 
är du förlåten Råffe. Ingen kan väl Forda att man ska kunna skilja på alla bilmodeller, 
vare sig man är fokuserad och rekordelig eller behöver eskort i alla lägen. 
Annat ämne: Känner tacksamhet att få uppleva detta, leva i den tid jag nu lever i. Alltså 
min nya mobiltelefon. Den gamla tvärdog, köpte ny för en måttlig penning. (Staffan 
blev f.ö. den förste att ringa till den, grattis Staffan!). Exempelvis satt jag på vår 
grillmiddag häromdan och fingrade på den och kunde inom några sekunder se att jag 
satt på vår altan, lite till vänster. Det visste jag föralldel redan. Men ändå: Visst är det! 
Märkligt, fantastiskt, underbart, vad ni vill.  
  
 
 
>----9.132.226  8.0;  ; sv) Opera 10.60 | 7869132226no68.tbcn.      
 
 
20100729 | 20:45:04 | göran l | har hittat datorn igen var i Tallin ett besök som måste 
rekommenderas till alla som inte varit där.Den gamla stadsdelen tål 3 dgrs promenader 
ypperligt käk.Men rulltrapporna ned från båtterminalen får kritik först en rulltrappa sen 
en 180graders sväng och en rulltrappa till om sen nån tokfan stannar nedanför första 
trappan och rulltrappan lastar på ytterligare en resenär per sekund med en rullresväska 
bakom ryggen blir det fort en stor hög kravlande människor längst ner jag  nådde högen 
som kanske femte man bestämde för att inte ramla fick hustrun i ryggen och baxade i 
knähöjd ett ton människor framför mig ngn meter innan rulltrappan stannade.Mitt råd ta 
hissen.Blir lite fundersam över lunginflammationer och vadslag inför LL kan bara bidra 
med osedvanlig stelhet i foten efter träning men har lubbat 41 mil efter skidsäsongen.  
  



 
 
>----29.170.52  8.0;  6.0; /4.0; SLCC1; . 2.0.50727;  PC 5.0; MDDC; . 3.5.30729; . 
3.0.30729) | 9022917052no20.tbcn.      
 
 
20100729 | 20:46:21 | göran l | Pajade telefonen i kalabaliken i rulltrappan va köpteru 
för telefon Lasse L?  
  
 
 
>----29.170.52  8.0;  6.0; /4.0; SLCC1; . 2.0.50727;  PC 5.0; MDDC; . 3.5.30729; . 
3.0.30729) | 9022917052no20.tbcn.      
 
 
20100730 0:09:42 | Lasse L | Har mejlinfornmerat Göran om mitt mobilköp. Om fler 
undrar kan jag berätta att det var en SonyEricsson Hazel, ett något slumpartat val  kan 
inte bli annat när man ska köpa mobil pga utbudets storlek och informationens 
knapphet. Om den är bättre eller sämre än andra fantastiska telefoner från t ex Nokia 
eller HTC har jag inte en susning om.  
  
 
 
>----9.132.226  8.0;  ; sv) Opera 10.60 | 7869132226no68.tbcn.      
 
 
20100730 | 14:30:43 | staffan | I morse lätt jogg efter nästan tre veckor total 
avhållsamhet! (sic) 
Fem km i 71/2 tempo kändes bra. Kanske beroende på 4kg mindre att släpa på, men var 
förlusterna ligger vet jag inte, för midjemåttet är oförändrat. Kanske skallen för den 
känns tommare än vanligt.  Hitta en himla massa kantareller som inte rymdes i påsen så 
det sista fick jag ta i mössan.  
  
 
 
>----9.101.136  8.0;  6.0; /4.0; SLCC1; . 2.0.50727;  PC 5.0; . 3.0.30618; . 3.5.30729) | 
7869101136no173.tbcn.      
 
 
20100730 | 23:30:53 | göran l | köpte Samsung Galaxy 19000 pekskärm tack Lasse L 
för alla goda råd skulle  gärna utvecklat beslutsordningen via mail men kan inte än  men 
som ni ser kan jag använda telefonen som trådlöst nätverk. Kort sagt så tog försäljaren 
upp telefonen ur fickan pekade vickade och drog den gråhårigaste föll direkt.Android  
operativsystem nåt som liknar Apple tror jag.Ber om ursäkt för att ha frångått massor 
med principer.  
  
 
 
>----.54.83  7.0;  ; /4.0; . 1.1.4322; . 2.0.50727; . 3.0.4506.2152; . 3.5.30729) | host90
2375483.mobileonline.      



 
 
20100731 | 21:20:22 | Lasse L | tssss, den har ju inte fotoblixt ju, knappast ficklampa 
heller. Så de´ så!  
  
 
 
>----9.132.226  8.0;  ; sv) Opera 10.60 | 7869132226no68.tbcn.      
 
 
20100809 | 22:08:37 | göranl | Har jouren denna veckan men ledigt nästa vecka som 
tröst. Har kutat ca 47 mil sen ÖS foten känns fortfarande ännu inga pass över 12 km. 
Nån som har hittat svamp? En jävulsk torka på Ljö har blötts upp av nåra regnskurar 
spridda kantisar dyker upp årets första  hårdbrömacka ca 2x3 cm med stekt kantarell för 
en vecka sedan.  
  
 
 
>----29.170.184  8.0;  6.0; /4.0; SLCC1; . 2.0.50727;  PC 5.0; MDDC; . 3.5.30729; . 
3.0.30729) |.      
 
 
20100811 | 19:40:28 | göran l | Glömde gratulera Staffan tur att skallen hade krympt 
såru fick plats me kantisarna 84.217.130.92  7.0;  ; /4.0; . 1.1.4322; . 2.0.50727; . 
3.0.4506.2152; . 3.5.30729) | 8421713092.tn.glocalnet.net      
 
 
20100815 | 13:02:17 | Lasse L | Inga löpardojor på fötterna på nära två veckor. 
Däremot stövlar på några fjällturer senaste veckan, motion det med.  
  
 
 
>----234.213.88  8.0;  ; sv) Opera 10.60 | 8123421388no68.tbcn.      
 
 
20100815 | 21:48:34 | göran l | Kul att det blev fjällpfomenad tillbaka påLjö pajade 
högerdojan på första löpförsöket efter en veckas uppehåll pga arbete. Köpte. Elastisk 
binda och kunde promenera mig svettig i morse men ser lite risigt ut inför LL..  
  
 
 
>----.148.10 | /5.0 ( | ___.148.10      
 
 
20100816 9:38:32 | Lasse L | Samma fot Göran? Klarade den maran klarar den väl LL, 
långt dit ännu i alla fall, håller tummarna för läkning och att vi ses på Lidingön om inte 
förr.  
  
 
 



>----234.213.88  8.0;  ; sv) Opera 10.60 | 8123421388no68.tbcn.      
 
 
20100818 | 17:44:30 | Lasse H | Verkligen en härlig bild från Härjedalsfjällen! Gnetar 
här på med träningen. Nu uppe på 19 km:s pass som i söndags kändes hyggligt men för 
övrigt svårbedömt då klockan var trasig. OLsäsongen har äntligen börjat och igår 
hängde jag faktiskt skapligt med i skiktet kring 57 plats förutom en rejäl praktmiss på 
10 minuter och ett par ytterligare tavlor som till slut renderade mej 17:e och näst sista 
placering. Hoppas foten rättar till sej Göran! Jag har haft en "sympatidröm" om 
fotproblem och då kan jag lova att min fot såg rejält mera kvaddad ut än jag tror att din 
gör.  
  
 
 
>----237.207.249  8.0;  ; /4.0; . 1.1.4322) | 81237207249no133.tbcn.      
 
 
20100819 | 21:15:41 | staffan | Håller med Lasse H. Fin bild, men var i Härjedalen är 
vi? Å va äre för lina som löper utmed leden? Världens längsta hundkoppel?  
  
 
 
>----2.58.166  8.0;  6.0; /4.0; SLCC1; . 2.0.50727;  PC 5.0; . 3.0.30618; . 3.5.30729) | 
787258166no173.tbcn.      
 
 
20100819 | 23:13:48 | Lasse L | Tänndalen, eller snarare fjällterrängen norr därom. 
Denna dagstur på 18 km som vi på bilden är några km in i avslutades med att gå uppför 
Hamrafjället (1130 möh) och sedan nerför det nästan lodrätt kändes det som, särskilt i 
fjällbjörksregionen där man fick hålla sig i stammarna och ofta gå på skrå.  
Linan är mycket riktigt världens längsta hundkoppel, drygt 25 m. Eller släplina alltså 
som vi ofta har på Mowitz i skogen eller som nu på fjället för att kunna korrigera lite på 
avstånd. Men ibland är han förståss fyrafem längder bort och då hjälper det ju inte 
mycket. T.ex. en annan dag då han satte efter en ren. Linan ökar även på träningsdosen 
för jycken eftersom det är ungefär som att dra ett mjölkpaket efter sig i släpmotstånd. 
Eller mer när den går in under fjällets dvärgbjörks eller sälgbuskar, ibland körde han 
fast vilket händer mer sällan i vanlig Dalslandsskog.  
  
 
 
>----234.213.88  8.0;  ; sv) Opera 10.61 | 8123421388no68.tbcn.      
 
 
20100820 | 21:58:17 | råffe återuppstånden | Vafan nu rå göran... pajade högerdojan, 
ba å köpa en ny ju.  Ska inte ta i för mycke, hare inte kutat på snart tre veckor pegea vad 
hö. Testa i morse på Ljö lätt kut i sjutton minuter, ingen känning! Gav hopp, drabbades 
sedan när jag var i färd me morotsågen, nej motorsågen skadeva, ställa mig mitt i ett 
jordgetingsbo, de brände till i högervan, hämta radarn å brände skiten ur de jälarna. Ska 
testa vaden i morrn, kanske blir det LL, skulle inte kännas bra å ha pröjsat eljest. 
Fjällvannring låter skönt, länge sen.  



 
 
 
>----10.250.52 | /5.0 (;  6.0; svSE; rv:1.9.2.8) /20100722 /3.6.8 ( . 3.5.30729) | 
h52n2fls33o962.      
 
 
20100821 | 20:08:15 | Lasse L | Kutat Hagenrundan idag 7,6 km på asfalt något 
kuperat, 42 minuter, ca Â½ minut sämre än i fjol och kändes tungt hela vägen. Skyller 
på fredagskvällens surströmming med vanliga tillbehör. 
Mycket imponerande insats av Göran J som bara var 3 minuter efter mig och körde 
dottern i rullstol hela rundan!  
  
 
 
>----234.213.88  8.0;  ; sv) Opera 10.61 | 8123421388no68.tbcn.      
 
 
20100821 | 22:49:57 | göran l | :DtTjena hemma igen vid en dator fin bild från fjällen 
kul att Råffe köpt ny hö.vad å dessutom injicerat getinggift däri antagligen bästa 
medicinen mot skador som finns själv provar jag en rejäl förkylning för att trigga 
immunförsvaret.Lasse H hittar fortfarande i skogen. Lindar hö.dojan dagligen provar 
promenader och lätta joggingsteg blir nog fan bättre. Stortån pekade NV när det var som 
värst nu mera NNV. Efter Arbaitslager Ljö skulle det ha suttit fint med semester men 
får nöja mig med omväxling till arbaitslager Thn.  
  
 
 
>----29.170.184  7.0;  ; /4.0; . 1.1.4322; . 2.0.50727; . 3.0.4506.2152; . 3.5.30729) |.      
 
 
20100821 | 22:52:36 | göran l | Lasse L vad jag förstår mellan 67 min/km impad  
  
 
 
>----29.170.184  7.0;  ; /4.0; . 1.1.4322; . 2.0.50727; . 3.0.4506.2152; . 3.5.30729) |.      
 
 
20100822 | 11:32:29 | Lasse L | Matte kanske inte var bästa ämnet?  
  
 
 
>----.148.10 | ___.148.10      
 
 
20100822 | 16:49:00 | göran l | Kanske mellan 56 min?  
  
 
 
>----29.170.184 | /5.0 ( |.      



 
 
20100823 9:22:09 | råffe | Ändå imponerande, bara att springa 7,2 är ju lysande, 
LasseL. 
Försökte slå vaden i går, sprang två varv på kyrkogården, inte cykelkyrkogårn, utan 
mera närliggande Storkällans dito. 4,2 km mellan 5å6, kände bara en antydan. Kan bli 
LL!  
 
 
 
>----.47.131 ; svSE; rv:1.8.1.9) /20071025 /2.0.0.9 | outside.formapg.se      
 
 
20100823 9:31:43 | Göran J | Efter Lasses och min framfart i Hagenrundan så var det 
simpass i Vänern under söndagen. Är augusti sista sommarmånaden? 16 grader och 50 
min i vattnet.Får prova att hälla glykol i våtdräkten under Tjörn Triathlon nu till helgen. 
Skall bli roligt att få frottera sig med de inbjudna "raketerna". Lite "kinky" med 300 
personer i gummikalsong  
  
 
 
>----0.3.230  8.0;  6.1; /4.0; SLCC2; . 2.0.50727; . 3.5.30729; . 3.0.30729;  PC 6.0; 
CMDTDF) | 78703230no170.business.      
 
 
20100824 | 19:04:36 | Lasse L | Idag var vi rätt tuffa jycken å ja´. Kuta 12,5 km i täta 
regnskurar och kulingvind vid lunchtid. 
Se´n är man ju rätt nöjd när man kommer hem, så nöjd att man inte riktigt tycker man 
behöver jobba så mycket, så det får man göra nu i stället. Så kan det bli. Farligt det där 
med motion, får en att känna sig lite för duktig ibland. 
Hoppas vår triatlet får lite rimligare väder på lördag, badtempen är i alla fall nära 18 
Â°C i Skärhamn kan man se på nätet idag.  
  
 
 
>----234.213.88  8.0;  ; sv) Opera 10.61 | 8123421388no68.tbcn.      
 
 
20100824 | 20:58:53 | staffan | Ser att VL blev fulltecknat idag. Låter som det vore 
tidigt.  
  
 
 
>----2.58.166  8.0;  6.0; /4.0; SLCC1; . 2.0.50727;  PC 5.0; . 3.0.30618; . 3.5.30729) | 
787258166no173.tbcn.      
 
 
20100824 | 21:02:34 | staffan | Förra året blev det fullt 14 november!  
  
 



 
>----2.58.166  8.0;  6.0; /4.0; SLCC1; . 2.0.50727;  PC 5.0; . 3.0.30618; . 3.5.30729) | 
787258166no173.tbcn.      
 
 
20100824 | 21:43:33 | Lasse H | Klart imponerande med sub6 på flera håll och kanter. 
Passerade 40 mil joggat idag. Känns som det börjar lossna litegrann. Nu ska det dock 
ordnas pensionistavtackningsmiddag och surströmmingsskiva på jobbet inom den 
närmsta tiden och det krockar med OLpasset i min omsorgsfullt planerade träning. 
Problem, problem men såklart lite vemodiga resp. angenäma sådana.  
  
 
 
>----237.207.249  8.0;  ; /4.0; . 1.1.4322) | 81237207249no133.tbcn.      
 
 
20100825 | 20:49:47 | göran l | Självupptagen och rigid vill jag berätta att jag provade 
5 km jogga med gåpauser i morse harklande hostande men tack vare lindad fot inte 
haltande en vecka sedan senaste försöket.Mao det är på gång LLhoppet har tänts igen 
helgens övningar blir avgörande ska fälla en jävla stor tall som lutar åt fel håll mha ett 
spel som alla vet kan det gå åt he när man fäller träd den som äter lever får se.  
  
 
 
>----29.170.184  8.0;  6.0; /4.0; SLCC1; . 2.0.50727;  PC 5.0; MDDC; . 3.5.30729; . 
3.0.30729) |.      
 
 
20100825 | 23:50:19 | Lasse L | Det kan säkert gå åt he när man fäller träd men har 
inte gjort det än vad jag känner till. Att vi fick ner flaggstången samtidigt var ju bara en 
bonus, och teleledningen skarvade de ihop helt utan kostnad. Så detska nog gå bra med 
tallen också, lycka till Göran! 
Och lycka till du andre Göran vid/på Tjörn på lördag! Du tänker väl gå ut för hårt som 
vanligt antar jag?  
  
 
 
>----234.213.88  8.0;  ; sv) Opera 10.61 | 8123421388no68.tbcn.      
 
 
20100826 0:00:54 | Lasse L | PS  
Nästrampen. Knappt 8 mil landsvägscykling, flack bana på fin asfalt lördag 18 sept 
11.00 i Säffle. Någon som ska me? Jag tänker anmäla mig. Kan tänka mig att fixa käk åt 
oss här hemma efteråt. 
www.safflecyklisterna.se  
  
 
 
>----234.213.88  8.0;  ; sv) Opera 10.61 | 8123421388no68.tbcn.      
 



 
20100826 | 12:54:56 | råffe: vad nytt? | Nästrampen skitkul måste tacka nej allt focus 
(nu blev det ratt) på LL, har tom tackat ja till att ingå i undersökning av gamlingar som 
tänker springa LL för första ggn, de erbjuder bloddoping och det faller jag förstås för, 
enbart brickan räcker inte. Två rör me blod tömmer de mig på kommer å svimma. 
Testade åter två varv på körrgårn i lugnt tempo, knappast vadkänning efteråt men tungt 
att löpa. Men de e ju för fasen fyra veckor kvar. Å jöran verkar ha det ännu värre, vi ska 
klara av et, gubbsub4gänget.  
 
 
 
>----.47.131 ; svSE; rv:1.8.1.9) /20071025 /2.0.0.9 | outside.formapg.se      
 
 
20100826 | 12:57:17 | råffe | 7,6 ska de ju va, ännu mer imponerande, LasseL! Mellan 
4å5?  
 
 
 
>----.47.131 ; svSE; rv:1.8.1.9) /20071025 /2.0.0.9 | outside.formapg.se      
 
 
20100826 | 16:43:53 | Göran J | Är jag vid liv så hänger jag på 
Nästrampet,återkommer med närmare rapport i veckan om Tjörn  
  
 
 
>----0.3.230  8.0;  6.1; /4.0; SLCC2; . 2.0.50727; . 3.5.30729; . 3.0.30729;  PC 6.0; 
CMDTDF) | 78703230no170.business.      
 
 
20100828 | 22:53:02 | Torbjörn | Nästrampen, ok jag kör.  
  
 
 
>----.134.239  10.5; svSE; rv:1.9.2.8) /20100722 /3.6.8 | host90237134
239.mobileonline.      
 
 
20100829 | 20:27:19 | Lasse L | Stort grattis till Göran J som nu genomfört sin första 
halva IM! 
Nu undrar man, hur var det, blir det fler gånger? 
 
Här är resultatlistan: 
 http://iof3.idrottonline.se/templates/Page.aspx?id=5544  
Klicka 20100828 Tjörn Triathlon 11.3 
(Göran finns under Herrar motion, klubb Tydje SK)  
  
 
 



>----234.213.88  8.0;  ; sv) Opera 10.61 | 8123421388no68.tbcn.      
 
 
20100829 | 20:28:55 | göranl | Nästrampet? Kan inte ska antagligen ta upp nyss sjösatt 
båt då(Va fin den blev). 
Igår 8km jogg me lindad fot på Ljö.Gick skitbra sedan 6 tim hårt skogsarbete 1 tall 
diam. 50 cm som lutade åt fel håll besegrades mha spel,Sen lades björk till ek o rönn å 
lite småträd.Var även tvungen att flytta Lasse L:s å min gamla segelkanot och upptäckte 
att den var i gött skick under presenningen säkert 15 år sedan senaste vattenkontakt men 
vem vet vad som händer nästa år? Sen i morse 5km m. lindaad fot gick utmärkt LL 
kommer att kunna genomföras biff på Ljö?. 
Ser fram mot Göran J:s rapport om triatlonövningar  
 
 
 
>----10.183.137  7.0;  ; /4.0; . 1.1.4322; . 2.0.50727; . .      
 
 
20100830 8:24:57 | råffe | Ska man bli förkyld så är det väl just nu, fyra veckor före 
LL, just när man tänkt starta lite mer seriös träning. Nu är det ju inte helt förkylt om jag 
är kurant på onsda kör jag nåra varv på körrgårn å då får jag se och känna och uppleva 
verklighetens fulhet och smärta.  
Samlar mod genom att läsa Murakamis  Vad jag tratar om nät jsg pratar om löpning. 
Kan rekommenderas. Speceillt beskrivningen av första maran och första ultramaran. 
Smärta går att övervinna. Men det behöver jag ju inte skriva er alla på näsan om.  
 
 
 
>----.47.131 ; svSE; rv:1.8.1.9) /20071025 /2.0.0.9 | outside.formapg.se      
 
 
20100830 | 12:11:09 | Göran J | Efter att ha genomfört 1/2 Ironman i ett vackert väder 
och med ett resultat som jag är nöjd med, gissade på 6 timmar om allt gick bra och det 
blev + 1 minut.Pga dålig rutin så offrade jag inte ca 30sek på att ta på strumpor, dumt 
med tanke på sanden på fötterna, inte bra att springa 21 km med sand i skorna. Gav 
mersmak.  
  
 
 
>----0.3.230  8.0;  6.1; /4.0; SLCC2; . 2.0.50727; . 3.5.30729; . 3.0.30729;  PC 6.0; 
CMDTDF) | 78703230no170.business.      
 
 
20100830 | 12:13:07 | Göran J | Rättelse! Sand i skorna gav inte mersmak!!!  
  
 
 
>----0.3.230  8.0;  6.1; /4.0; SLCC2; . 2.0.50727; . 3.5.30729; . 3.0.30729;  PC 6.0; 
CMDTDF) | 78703230no170.business.      
 



 
20100830 | 18:21:18 | göran l | Grattis Göran J.6 timmar storartat.Lite sand i skorna får 
man tåla.För att härda kroppen har jag börjat använda sandpapper på toaletten är nu 
uppe i grovlek tre.  
 
 
 
>----10.183.137  8.0;  6.0; /4.0; SLCC1; . 2.0.50727;  PC 5.0; .      
 
 
20100830 | 18:24:44 | göran l | Råffe om det är den alltomvandrande förkylning som 
sprids som en löpeld i världen tillkommer hostan snart men var inte orolig ge den en 
vecka drygt så haltar vi in på sub 4.  
 
 
 
>----10.183.137  8.0;  6.0; /4.0; SLCC1; . 2.0.50727;  PC 5.0; .      
 
 
20100830 | 20:10:10 | Lasse H | Instämmer! Grattis Göran J. Helt klart jättefin 
prestation. 37 min på 1,8 km simning i havet är imponerande.  
  
 
 
>----237.207.249  8.0;  ; /4.0; . 1.1.4322) | 81237207249no133.tbcn.      
 
 
20100830 | 21:19:29 | staffan | Ja grattis Göran J. Men hur vare nu me maneterna? 
Eller hade du heltäckande med ansiktsskydd? 
Percy ringde och frågade om EB2011v06.  
Han försöker fixa kåken om de blir nåt. Kommer inte ihåg va vi bestämde, mer än att 
nån föreslog inköp av hela plejset. 
Som vanligt önskemål löons för egen del. 
(Betyder alltså inte att jag vill tillbringa fyra dygn i EB helt solo.) 
Om det går ä dä väl lika bra att boka hela veckan?  
  
 
 
>----2.58.166  8.0;  6.0; /4.0; SLCC1; . 2.0.50727;  PC 5.0; . 3.0.30618; . 3.5.30729) | 
787258166no173.tbcn.      
 
 
20100831 | 10:57:17 | råffe | Dä ä väl utsökt om Percy fixar kåken, jag är nog där hela 
veckan, kanske med Evertsbergsrännet som final om de kommer precis efter, på söndan 
alså. Säkert kommer en del arbetskamrater med anhang, å Åke å Rikard å kanske några 
av mina gossar, det blir nog totalt 10 man fördelade på olika dagar, lagom trångt och 
mysigt som vanligt, vil inte missa den veckan. Ju. 
Hostan har börjat lite smått, kanske kutar jag i morrn på ledigadan. Vaden tiger still. Å 
bra simmat var det verkligen GöranJ.  
 



 
 
>----.47.131 ; svSE; rv:1.8.1.9) /20071025 /2.0.0.9 | outside.formapg.se      
 
 
20100831 | 10:57:49 | råffe | mer än så kan jag inte skriva just nu  
 
 
 
>----.47.131 ; svSE; rv:1.8.1.9) /20071025 /2.0.0.9 | outside.formapg.se      
 
 
20100831 | 13:36:41 | råffe helt förvirrad | hur menar jag då? Evertsbergsrännet 
kommer ju före å de e inte de jag menar utan EL som uttyds Engelsprechtslöpe, de 
kommer efter men när?  
 
 
 
>----.47.131 ; svSE; rv:1.8.1.9) /20071025 /2.0.0.9 | outside.formapg.se      
 
 
20100831 | 14:16:40 | staffan | EL ä söndag 13:e alltå precis efter EB å passar väl bra 
efter 40 mil som vissa brukar avverka under v6. EBR körs nog lördan när vi kommer 
om ja inte minns fel. 
Men glömde ju fråga om VLveckan. Ska han försöka boka där också. VL lömå är klart 
men Ös?  
  
 
 
>----0.7.230  8.0;  ; /4.0; . 2.0.50727; . 3.0.4506.2152; . 3.5.30729) | .      
 
 
20100902 8:58:52 | råffe | Tänk att du är så glömsk staffan, men ditt intresse för ÖS är 
väl marginellt på gränsen till obefintligt. Men utsökt om Percy bokar även ÖSdagarna, 
kan behövas lördatisda alldenstund att flera löper ÖSmå och några sannolikt ÖSsö, sö. 
Tre varv på kyrkogårn fick räcka igår me tanke på lätt snuva, gick skapligt, fler varv 
torde kännas själsdödande och det är inte trevligt.Rejält trött men vaden är okej! 
Gubbsub4hoppet lever!  
 
 
 
>----.47.131 ; svSE; rv:1.8.1.9) /20071025 /2.0.0.9 | outside.formapg.se      
 
 
20100902 | 14:55:33 | råffe också glömsk | glömde att nämna att varvet är 2,07 km, tre 
carv är därmed ingalunda imponerande på annan än mig själv, men det räcker långt, 
dock ej tillräckligt.  
Nu är det ju så som såväl staffan som min nye löphusgud Murakami vet och sagt resp 
skrivit att en nummerlapp på bröstet höjer kapaciteten med många procent, men hur 
många återstår att se.  



 
 
 
>----.47.131 ; svSE; rv:1.8.1.9) /20071025 /2.0.0.9 | outside.formapg.se      
 
 
20100902 | 16:17:55 | staffan | Vi kan väl ta med nåra gamla nummerlappar v6 å prova  
  
 
 
>----0.7.230  8.0;  ; /4.0; . 2.0.50727; . 3.0.4506.2152; . 3.5.30729) | .      
 
 
20100902 | 17:40:56 | staffan | Eller prova med en nummerlapp när du ilar runt på 
körgårn  
  
 
 
>----0.7.230  8.0;  ; /4.0; . 2.0.50727; . 3.0.4506.2152; . 3.5.30729) | .      
 
 
20100902 | 22:16:09 | göran l | Bra Råffe man får inte göra nåt själsdödande på 
körgårn de e kanske de enda dom har kvar men träningsmiljön måste vara 
uppmuntrande bättre kondis än dom flesta i omgivningen  
 
 
 
>----10.183.137  8.0;  6.0; /4.0; SLCC1; . 2.0.50727;  PC 5.0; .      
 
 
20100903 8:56:10 | Lasse L | 2,07 km. Uppmätt hurdå? Med GPS, stegräknare, 
mäthjul eller på karta?  
  
 
 
>----234.213.88  7.0;  ) | 8123421388no68.tbcn.      
 
 
20100903 | 10:20:50 | staffan | Cykeldator kanske?  
  
 
 
>----0.7.230  8.0;  ; /4.0; . 2.0.50727; . 3.0.4506.2152; . 3.5.30729) | .      
 
 
20100903 | 16:36:45 | Lasse L | Ja han kan ju ha cyklat där nå´n gång. Det kan du ha 
rätt i! Men vi får väl höra. 
 
www.endomondo.com dom har ett mycket väl fungerande sportprogram till mobiler 
med GPS. Det som följde med min Sony E var rena rama skräpet och inget annat. 



Laddade ner endomondo i går kväll, installerade (lätt!), var ute och kutade för en stund 
sedan med jycken, sprang på kända sträckor och kunde löpande (vitsigt va?) konstatera 
att distansuppgifterna var imponerande korrekta. Vid avslutat pass får man frågan, 
upload? och ja svarar man då. Sen loggar man in på datorn hemma på deras webbplats 
och där har man alla uppgifterna om loppet inklusive väl utritat på karta och även 
höjdprofil. Kul som fan! Men det viktigaste är ju att programmet mäter rätt.  
  
 
 
>----234.213.88  7.0;  ) | 8123421388no68.tbcn.      
 
 
20100905 | 15:52:35 | Lasse H | Ursäkta mina sena responser på semiliminala 
budskap här i Forumet.  
Ja bokning i Evertsberg vid ÖS är klart intressant. Vi är väl några stycken som ösar på 
måndan.!? Och även på söndan verkar det som.  
Ja Ljö vid LL är klart intressant. Vi är väl några stycken som gillar att åka färja.!? 
Ställer in långpasset idag. Skrovlig i halsen ev. av för högljudd allsång och känningar i 
ett knä av flitigt dansande och troligen också cyklande till jobbet på för tunga växlar.  
  
 
 
>----237.207.249  8.0;  ; /4.0; . 1.1.4322) | 81237207249no133.tbcn.      
 
 
20100905 | 17:32:02 | göran l överlycklig | Tack för Endomondo! Lubbade 8km igår 
tror jag sedan 14,1 km(lindad fot 7,1min/km inklusive fyra vätskapauser och en 
pisspaus ser alltså ut att kunna landa på 3,5 timmar i VR km) idag(Endomondo) med en 
vän kvinnoröst som rapporterade varje km hur jag skött mig påminner om att vara gift. 
Konstigt nog ändå en stimulerande känsla av att nån var intresserad undrar vad hon 
heter? Roligastt av allt den lite på måfå rapporterade sträckan 12 km sedan 1015 år är 
alltså 14 km! vilken lycka  å sen en liten karta i telefonen så man vet va man va på 
datorn va jag åsså rapporterad även om jag inte lyckades ladda ned nåt från telefonen 
pga skit me filformaat sånt kan inte jag utan är nöjd så här långt ,Tack Lasse L 
rekommenderas. 
Anmälan till VR närmar sig har mailat dom som varit intresserade tidigare men säger 
det igen om ngn är glömd maila mig dom uppgifter som behövs se VR:s hemsida och 
försök påverka mig med önskad starttid så ska jag försöka administrera en 
gruppanmälan. Jag fick studs på nån mailadress där mailkorgen var full och antagligen 
innehavaren också.  
 
 
 
>----10.183.137  8.0;  6.0; /4.0; SLCC1; . 2.0.50727;  PC 5.0; .      
 
 
20100906 9:06:41 | råffe | 2,07varvet är uppmätt med tumstock, det är det enda 
exakta. Jag har också stegat sträckan med samma resultat. Och till råga på allt rådfrågat 
de boende, men de försöket va ju döfött. Endomondo låter avanserat, jag kör med vanlig 
Garmin gps som komplement till ovanstående.  



 
 
 
>----.47.131 ; svSE; rv:1.8.1.9) /20071025 /2.0.0.9 | outside.formapg.se      
 
 
20100907 | 10:43:49 | råffe | ... och även löpt sträckan men med visst besvär. 
Gårdagskvällen två varv (ja 4,14 km) bjöd motstånd, mest psykiskt men det kom sig 
säkert av det svaga fyset. Dock aningen bättre än de närliggande som må vila i frid. Tror 
att jag med nummerlapp kan klara 9 km för närvarande.  
Att mäta me tumstock stärker ryggen.  
 
 
 
>----.47.131 ; svSE; rv:1.8.1.9) /20071025 /2.0.0.9 | outside.formapg.se      
 
 
20100907 | 13:06:49 | råffe glömde... | ... att hålla me göran: LasseL rekommenderas å 
de varmaste. 
Focus återbördad från verksta, 22 papp men då har man ett fungerande topplock de e 
bra.  
 
 
 
>----.47.131 ; svSE; rv:1.8.1.9) /20071025 /2.0.0.9 | outside.formapg.se      
 
 
20100907 | 20:03:09 | göran l bilmekanikern | Har jag glömt att berätta vad som hände 
för ett par veckor sedan. Frugan å jag tankade bilen och for av mot Ljö.Bytte förare 
med varandra i Örebrotrakten i duggregn ung. 21.30. Biljäveln vägrade starta chock och 
bedrövelse lyste i de två par ögon som stirrade på varandra. Nåval efter ett antal 
batterislitande försök puttrade den igång morrade klanderfritt till färjan där situatiopnen 
upprepade sig vid påfart och avfart. Till Biljouren Åberga nästa dag får besked att det 
måste vara bränslerelaterat.Ringer Shell i Thn för att läxa upp dom jävlarna för att dom 
säljer skitdiesel.Vi lyckas identifiera min tankning visar sig vara Shell Biopower 99 
oktan bensin, mackägaren har svårigheter att ta på sig ansvaret varför jag storsint lättade 
hans börda genom att medge feltankning.Ganska storartat beteene eller hur?  
 
 
 
>----10.183.137  8.0;  6.0; /4.0; SLCC1; . 2.0.50727;  PC 5.0; .      
 
 
20100907 | 20:37:14 | göranl VRhetsaren | Redan nu är aktuell starttid 01,00  
 
 
 
>----10.183.137  7.0;  ; /4.0; . 1.1.4322; . 2.0.50727; . .      
 
 



20100907 | 21:24:22 | Lasse L | Ojdå, bensin i en dieselbil. Kunde inte låta bli att 
googla, å fick veta att de kan va farligt ju, för plånboken alltså, rent av allvarligare än 
vad en Focusägare här på forumet råkat ut för. 
Men bilen mår bra? (framgick även att man kan ha tur). 
Ha nu lite lagom med is i magen så vi slipper starta VR11 med lyse.  
  
 
 
>----234.213.88  8.0;  ; sv) Opera 10.61 | 8123421388no68.tbcn.      
 
 
20100908 9:18:59 | råffe också icecold and coldcatched | nä 01.00 är nog det alldra 
jevligaste. is i magen ä bättre än bensin i diseln å nästan bättre än å va snuvi på sin 
lediga da, ska ändå göra ett försök på 2,07slingan snart.  
 
 
 
>----10.250.52 | /5.0 (;  6.0; svSE; rv:1.9.2.8) /20100722 /3.6.8 ( . 3.5.30729) | 
h52n2fls33o962.      
 
 
20100909 | 17:33:23 | Lasse L | Rätt så nöjd med 6,8 min/km idag över 12 km i 
Hanebols tämligen backiga terräng. Precis samma tempo som jag hade på LL i fjol. LL 
är visserligen lite längre om man säger men kommer att genomföras med nummerlapp 
på bröstet och utan hund som ska skita 2 ggr, pinka cirka 8 ggr och då och då bromsar 
för att försöka nosa på något. 
 
Nu kutat 30 mil. 
 
HBH genomförs i år 2628 nov vilket redan meddelats per mejl.  
  
 
 
>----234.213.88  7.0;  ) | 8123421388no68.tbcn.      
 
 
20100909 | 22:09:24 | göran l VRdåren | Först perfekt HBHtid 
Sen for your notice 
Hittills  har följande visat pedalintresse:  
Lasse L 
Råffe 
Janne 
Göran J 
Staffan 
Lars Meissner 
Sålunda är även meddelat att den starke Torbjörn åter utmanar ödet i Styrkepröven i 
vilsen ungdomlighet. 
men saknar vi inte upprop från nåra var 
är: 



Anders, Lance,Erik även kallad Ungerik, hur ska anmälaren veta hur de ställer sig? 
Lasse H skulle inte han ta fram den treväxlade igen? 
Frågorna hopar sig nerverna kollrar sig  
 
 
 
>----10.183.137  8.0;  6.0; /4.0; SLCC1; . 2.0.50727;  PC 5.0; .      
 
 
20100910 8:14:23 | råffe | roligt att se sig själv ståtandes under benämningen 
intresserad, det stämmer dessutom, men chockerande med anders, lance m.fl. Ungerik 
har jag under behandling, han är tveksam skälen diffusa. Har erbjudit Kalle Östgren på 
mitt jobb att haka på men han svarar aldrig på mäjl. Och för oordningens skull så heter 
nyhasse Hans "Hasse" Meisner just så. Behövs inte minst i kraft av sin storlek.  
LL alltmer osäkert, den hosta som göran förutspådde har träffat mitt i prick, vågar 
knappt ut idag trots att jag "jobbar" "hemma". 
Onsdags 8 km helt slut betyder max 12 km med nummerlapp... ja jävlar.  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (.      
 
 
20100910 | 10:36:06 | Göran J | Lycka till i LL. Själv drar jag mig söderöver till berlin 
samma helg. Troligen varmare än i Sverige  
  
 
 
>----0.3.230  8.0;  6.1; /4.0; SLCC2; . 2.0.50727; . 3.5.30729; . 3.0.30729;  PC 6.0; 
CMDTDF) | 78703230no170.business.      
 
 
20100910 | 12:33:27 | Lasse L | Men först en rejäl Nästramp den 18:e Göran J! 
Jag anmälde mig igår. 
 
Råffe, du behöver bara krya påre och det har du gott om tid till, sabba inte med att träna 
om det känns osäkert. Sen lufsar du runt på Lidingön den 25:e, det kommer att gå så bra 
så!  
  
 
 
>----234.213.88  7.0;  ) | 8123421388no68.tbcn.      
 
 
20100910 | 20:58:18 | staffan | Tror också på Råffes tillfrisknande. De e ju långt kvar. 
Annars går man här å väntar tålmodigt på världens jävla förkylning. Fick så för tre 
veckor sedan äntligen två systrar en lillasyster och vi ett barnbarn till och ingen av dom 
kan man neka en kram hur mycket DE än spottar å fräser. Har kanske nämnt detta förut 
men tar det en gång till för idag var det inte första gången: Vi säger ju "kom igen 
gubbar" och "bra jobbat gubbar" osv men när man varvar ett tjejgäng i spåret å 



portvakten hojtar " NU KOMMER DEN DÄR GUBBEN IGEN" då äre inte ens roligt. 
Fast de ere ju ängklingen! I morgon plockar Blixten å ja lingon, å tyvääär(som dom 
säger i Örebro) kommer han inte med till VR. Golfen har återtatt han.  
  
 
 
>----2.58.166  8.0;  6.0; /4.0; SLCC1; . 2.0.50727;  PC 5.0; . 3.0.30618; . 3.5.30729) | 
787258166no173.tbcn.      
 
 
20100912 | 19:14:34 | göran l | Råffe den lätta kroppen behöver bara nåra km de två 
sista veckorna för att målmedvetet trampa runt VR se för fan till att få det gjort så vi kan 
sitta på Arnö Mellanväg 5 på kvällen å äta biff å snacka skit. 
Var på Ljö i helgen testade 15 km med lindad fot i sakta mak gick bra kollade 
ytterligare med 5km i morse på samma ö gick bra nu blir det lugna puckar kanske 10
12km på onsdag sen en eller två 5kmetare nästa helg lite vila inför LL är inte att förakta. 
 Inför VR saknar jag viljeyttringar från Hedman,Lance och varför inte Lasse H( börjar 
misstänka  att den senast nämnde funderar på SM som ett alternativ).  
 
 
 
>----10.183.137  8.0;  6.0; /4.0; SLCC1; . 2.0.50727;  PC 5.0; .      
 
 
20100912 | 19:16:48 | göran l | Anders funderar jag på att anmäla under alla 
omständigheter  
 
 
 
>----10.183.137  8.0;  6.0; /4.0; SLCC1; . 2.0.50727;  PC 5.0; .      
 
 
20100912 | 20:05:58 | Lasse H | Tyvärr inget VR för mej 2011 och inget SM heller 
men är anmäld GV och hoppas vara frisk då till skillnad från i år. Joggade 23,5 km igår. 
Det gick bedrövligt tungt. Fick det riktigt kämpigt redan efter 16 km då jag fick börja gå 
i uppförsbackarna. Märkligt då jag tidigare i god stil joggat 19 km tre gånger. Hoppas 
det var en tillfällig dip. Har i övrigt köpt koromantdubbade OLskor av märket 
"Icebug".  
  
 
 
>----237.207.249  6.0;  ;  ) | 81237207249no133.tbcn.      
 
 
20100912 | 21:31:59 | staffan | 71 mil varav 37 efter SM och 19 km som längst. Idag 
som LL i Åmål 7,8 km, 42 min men så har jag inte tagit i på flera år. Helt slut.  Ses till 
LLLL.  
  
 
 



>----2.58.166  8.0;  6.0; /4.0; SLCC1; . 2.0.50727;  PC 5.0; . 3.0.30618; . 3.5.30729) | 
787258166no173.tbcn.      
 
 
20100912 | 22:02:12 | råffe | rörd intill bristningsgränsen av flera glada tillrop känner 
att det finns en övertro på min förmåga som jag inte ens själv når upp till. Hostan har 
inte släppt, senaste rundorna i onsdags gav inte anledning till optimism och alla 
rapporter om långt sprungna kilometrar kan knappast ses som uppåttjack, Jag har inte 
ens 71 km när staffan (grattis förresten!) har det tiofaldiga. Hade tänkt försöka testa lätta 
kroppen idag men lyssnade på LasseL:s goda råd . Kan jag knäcka en mil på onsda så 
lever hoppet. Åre nån som vet om det går att sälja startplatsen? Biffen på Arnölandet 
lockar...  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (.      
 
 
20100913 9:02:45 | Lasse L | Här kommer ett glatt tillrop till. Tänk 
"Skönt å vara krasslig nu, då behöver jag ju inte träna alls, grundkondisen räcker 
hursomhelst för att komma runt Lidingön och kvala in till biffen" 
 
Vad Staffan menar med som LL i Åmål vet jag inte riktigt, så fort kutar jag inte på 
långa vägar, i vart fall inte utan nummerlapp. Men riktigt trött blir jag ju ibland, senast i 
går i ett försök till snabbtempo + intervaller över 6 km.  
  
 
 
>----234.213.88  7.0;  ) | 8123421388no68.tbcn.      
 
 
20100913 | 10:11:30 | staffan | Menar ju Hagenrundan. Samma sträcka samma tid  
  
 
 
>----0.7.230  8.0;  ; /4.0; . 2.0.50727; . 3.0.4506.2152; . 3.5.30729) | .      
 
 
20100913 | 13:37:07 | Lasse L | Men utan nummerlapp, eller hade du de'?  
  
 
 
>----.148.10 | ___.148.10      
 
 
20100913 | 16:08:32 | råffe | LL i Åmål fatta t.om ja, löplasse är ju en legend men som 
inte ens känner till sig själv det är en märklig rundgång men namnlapp kan hjälpa. 
Jag försöker kaxa bort hostan, känner mig mil från en start.  
 
 



 
>----.47.131 ; svSE; rv:1.8.1.9) /20071025 /2.0.0.9 | outside.formapg.se      
 
 
20100914 | 11:11:35 | råffe i kvalet | ser i startlistan att jag tappar 10 minuter redan i 
starten på göran,LassarnaL&H och ännu mer till staffan, står i startled 7 om jag nu står 
nånstans då nästa lörda. Testa igår 4,15 km på körgårn, gick skapligt. I morron är det 
slutliga testet, har tänkt mig att röra mig under två timmar och kollar sen på gps:en hur 
långt jag hunnit. Mer än 16 km är okej varje meter därutöver en välbehövlig bonus. 
Var parkar ni grabbar? Hur gör man med handduk, läggs den i påse vid starten, många 
frågor har jag, kan återkomma om det blir aktuellt.  
 
 
 
>----.47.131 ; svSE; rv:1.8.1.9) /20071025 /2.0.0.9 | outside.formapg.se      
 
 
20100915 | 16:09:06 | råffe ganska slutkörd lite glad | som jag förutskickade 
härförleden använde jag min lediga dag till att röra min lekamen nu på förmiddagen. 
Passera körgårn å löpte vidare ut i det okända. Efter en mil tyckte jag mig känna igen 
motorvägen ut till saltsjöbaden i fonden. Vände på stället och streta vidare i annan 
riktning. Knapra på i 1 timme 42 minuter och hade då kommit ända hem, ganska 
fantastiskt.  
Å utan nummerlapp! Betyder en fart på säkert mer än jag önskade hoppas på. 
Detta skrivna ger mig såpass gott hopp att jag vågar börja fråga om praktiska detaljer 
kring och under LL. Dresskod? Lämplig tid att ställa sig på startlinjen? Lämplig 
målgång?  
Om nu verkligheten blir verklighet så ämnar jag köra egen låda ut till Lö. Nämnda låda 
kan jag sedan framföra även ut till Ljö. När går sista färjan, när bör man inställa sig? 
Kan man få smaka på biffen?  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  6.0; svSE; rv:1.9.2.9) /20100824 /3.6.9 ( . 3.5.30729) | 
h88n2fls304o1035.      
 
 
20100915 | 19:28:00 | Lasse H | Toppen Råffe! Det får bollas lite tips och färjetider 
här framöver. Bästa parkeringen i Ropsten är väl den strax norr om Tstationen. 
Därifrån kan man tråckla sej norrut genom skogen. Att ta bilen ut på Lidingön på 
lördagen är inte särskilt kul. Jag vet också att Lance är intresserad av att hänga med ut 
och biffa på Ljusterö. Du kanske kan samverka med honom Råffe?  
  
 
 
>----237.207.249  6.0;  ;  ) | 81237207249no133.tbcn.      
 
 
20100915 | 21:13:02 | göranl l | råffe råligt att höra din rappårt.Ropstens 
infartsparkering mitt emot tunnelbaneingången.Sedan gratisbussen ut på Liön.En del 



gubbar som jag älskar att vara där i tid andra startar tidigt och vill vara där av samma 
anledning.Välkommen till biffen det blir trångt i dubbelsängarna ta med lakan eller 
nåt.Varför inte en uppblåsbar madrass att knirka på.Tror det blir så att grabbarna på 
västra sidan av sjön handlar på Eurostop i Örebro.Bra att du kör bil till o från sätt gärna 
nån övrig lubbare i den på väg mot Ljö.Lubbade 10km i morse sakta gick det men bra 
måste erkänna att jag lubbat 57 mil i år.Fan va vicken herrtext ovanstående låter som 
kan bli värre av att frugan börjar banga för umgänget me en massa dårar.  
 
 
 
>----10.183.137  7.0;  ; /4.0; . 1.1.4322; . 2.0.50727; . .      
 
 
20100915 | 21:20:12 | göranl l | Alltså en del gubbar som undertecknad tycker om att 
vara på plats i tid. Svenskan är ett svårt språk. Ville alltså bara säga att jag inte vill  vara 
nervöst sen till starten.Tacksam om alla andra associationer stryks ur läsarnas 
medvetanden.  
 
 
 
>----10.183.137  7.0;  ; /4.0; . 1.1.4322; . 2.0.50727; . .      
 
 
20100916 9:35:26 | råffe på g | Stel som fan i  dag men gla lik förbannat, var tvungen 
att dubbelkolla garmin så att tid å sträcka stämde. Jo. 
Självklart tar jag me både lance å lakan till Ljö och andra gubabr åsså om det behöfvs. 
Tänker även jag vara tidigt ute och sent i mål, men mycket ska till för att jag ska bryta 
samman.  
 
 
 
>----.47.131 ; svSE; rv:1.8.1.9) /20071025 /2.0.0.9 | outside.formapg.se      
 
 
20100916 9:43:08 | råffe | Lance å ja startar i samma led, det känns tryggt även om jag 
inte tänker försöka haka på, det vore nog liktydligt med snar likvaka. 
UngErik siktar nu in sig på sub3, se upp staffan!  
 
 
 
>----.47.131 ; svSE; rv:1.8.1.9) /20071025 /2.0.0.9 | outside.formapg.se      
 
 
20100916 | 13:14:44 | råffe | göran du mena väl Råpsten?  
Kan mot görans 56 och staffans snart 100 mil kontrastera med 9. Innebär att jag inte är 
sliten.  
 
 
 
>----.47.131 ; svSE; rv:1.8.1.9) /20071025 /2.0.0.9 | outside.formapg.se      



 
 
20100916 | 13:56:13 | råffe | menade görans 57 mil förstås behöver jag väl jäntliken 
inte skriva  
 
 
 
>----.47.131 ; svSE; rv:1.8.1.9) /20071025 /2.0.0.9 | outside.formapg.se      
 
 
20100916 | 16:01:48 | råffe | kollade som vanligt ev siffermagi i LLstartnumren. Inget 
sensationellt, det närmaste är att Göran har ett startnummer som är precis 10000 över 
ungEriks. Så kan det gå.  
 
 
 
>----.47.131 ; svSE; rv:1.8.1.9) /20071025 /2.0.0.9 | outside.formapg.se      
 
 
20100917 | 19:03:37 | staffan | Å va jag förstår, efter att ha kollat en lista me primtal 
kan ingen av oss ens 
stoltsera me de som startnummer.Skulle va Erik då om han bor i Uppsala men tror mer 
på Årsta. Hade råffe varit två hack snabbare hade han varit primus. Vadslagning nästa 
gång?  
  
 
 
>----2.58.166  8.0;  6.0; /4.0; SLCC1; . 2.0.50727;  PC 5.0; . 3.0.30618; . 3.5.30729) | 
787258166no173.tbcn.      
 
 
20100919 | 12:45:06 | råffe tillbaka på ruta noll | Valdagen fira ja me en runda, gick 
skapligt till 9,5 då börja först ena, sen annra vaden å protestera. Vankade vemodigt 
hemåt, all eufori från i onsdags var borta. Å inte kan jag glädja sig åt primtal heller, de e 
helt rätt staffan; ungErik tävlar för Årsta. De e hemskt at nån försöker rida på ungEriks 
namn, jag har själv en jävel från stenkyrka på gotland som har förföljt mig i vasaspåren 
å nu är den fan me i LL, han heter som ja men är yngre å därför långsam, det hoppas jag 
visa på lörda. Om det kan man slå vad.  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (.      
 
 
20100919 | 21:03:30 | göran l VRdåren | Starttid fn ca kvart i två vi längtar efter 03.00 
Har hittills fått mail från följande ang. intresse för VR start: 
Lasse L 
Råffe 
Göran J 
Janne 



Staffan 
Hasse Meisner 
und myself 
Saknar livstecken från Lance och Anders  nån glömd?  
 
 
 
>----10.183.137  8.0;  6.0; /4.0; SLCC1; . 2.0.50727;  PC 5.0; .      
 
 
20100919 | 21:11:48 | göran l chaufför | På freda bär det av mot LL Längs västra sidan 
av sjön plockar jag upp Lasse L, Lasse H, Staffan vi gör inköp Eurostopp Örebro 
hämtar nummer lappar på Liön occh nålar nummerlappar på Ljö. Efter LL på lördan 
biffar vi på Ljö och ser fram mot att Råffe o Lance gör oss sällskap snackar skit  å 
knoppar över. 
Vadan och varthän frågar Råffe vadslagning ? skälvande vadade jag själv bland pölarna 
på Ljö 5km igår å 5 km idag. 
Allt ordnar sig till helgen  
 
 
 
>----10.183.137  8.0;  6.0; /4.0; SLCC1; . 2.0.50727;  PC 5.0; .      
 
 
20100920 | 14:50:04 | Lasse L | Tack för löftet på sista raden Göran! 
 
Precis vad jag behövde ty har inte mått hundra sedan i fredags, blev därför ingen 
Nästramp i lördags (men ösregn bidrog också till det beslutet) och ingen annan träning 
heller förrän tidigast i morgon. 
Men allt ordnar sig alltså. Puh!  
  
 
 
>----234.213.88  8.0;  ; sv) Opera 10.61 | 8123421388no68.tbcn.      
 
 
20100920 | 16:19:16 | råffe | har just tjackat voltaren i ett sista desperat försök att 
komma på talbar fot me mina vader. Gelvarianten som påstrykes med moddlare eller 
liknande, man känner inte att man har ben längre (eller kortare som i mitt fall).  
Lance har inte givit lifstecknet men de e gott om tid, vi kan höras efter målgång å allt 
ordnar sig till helgen. Men ett mobilnummer kan va bra å ha, mitt e 0705332301  
 
 
 
>----.47.131 ; svSE; rv:1.8.1.9) /20071025 /2.0.0.9 | outside.formapg.se      
 
 
20100921 | 11:00:27 | råffe | voltaren är en gåva men inte gratis. smörjde på gosalvan 
på båda benena och kunde gå smärtlöst strax därefter. Innebärandes att jag har med ett 
mindre medicinskåp till LL, brickanylen ska inte glömmas.  



LasseH skriver i mail om nån pulverladdning, e de carboloder? Ska man dricka nåt 
speciellt och när? Magnesium sa en kille på Löplabbet, bra mot kramp. 
Andra tips mottages! 
Vågar man kuta i morgon, onsdag? Backträning kanske inte är att rekommendera. Lätt 
jogg?  
 
 
 
>----.47.131 ; svSE; rv:1.8.1.9) /20071025 /2.0.0.9 | outside.formapg.se      
 
 
20100921 | 13:57:12 | staffan | Kutat rätt mycket aug å halva sept. Har kännts rätt ok. 
Sista var i onsdags å sen har det inte blivit mer förutom en lugan cykeltur 45 km i 
fredas. Inte tänkt trena nåt mer. Konstigt nog först idag ont i fot, knä å vad. Så ta me 
varu har råffe!  
  
 
 
>----0.7.230  8.0;  ; /4.0; . 2.0.50727; . 3.0.4506.2152; . 3.5.30729) | .      
 
 
20100921 | 18:41:52 | råffe lovar | självklart (heller hetere ensamklart) tar jag me mig 
så att allas fotknölar, åderbråck, knän, huvudsvålar tål all ansträngning på lörda.  
Måste inom parentes harangera staffan som så nära inpå löpet upptäckte krämpor som 
annars brukar visa sig några veckor tidigare. Och även för det vackra ordet lugan som 
jag var tvungen att slå upp. Det närmaste jag kom var en stad i sydäuropa och det är 
naturligtvis extremt skönt att ha tillfälle att ladda upp på sydliga breddgrader. 
Nåväl, det var inte det jag hade tänkt skriva 
Men nu har ja glömt mitt äjänkliga ärende, jag tror de hannla om Lans och hans ev 
medfärd till Ljö.  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  6.0; svSE; rv:1.9.2.10) /20100914 /3.6.10 ( . 3.5.30729) | 
h88n2fls304o1035.      
 
 
20100921 | 21:15:33 | staffan | Känns tryggt Råffe. Kom just hem efter 7km 56 min. 
Lite i höfoten men de Ã´rner seck nock me lite mer vila. Å på måndag börjar 
skidsäsongen. Har redan gjort en beställning hos pölder. Oneway stavar, stavtub måste 
man ju ha förstås, ny vallabox och kontrollremmar till gammelstavarna. Pölder själv 
tycker att det är oumbärliga grejor å dessutom mychebilligt. Bara att hålla med.  
  
 
 
>----2.58.166  8.0;  6.0; /4.0; SLCC1; . 2.0.50727;  PC 5.0; . 3.0.30618; . 3.5.30729) | 
787258166no173.tbcn.      
 
 



20100921 | 21:22:20 | Lasse H | Jo jag brukar snorta 1 påse vitargo + electrolyte och 
en påse vitargo carboloader om dan i tre dar. Man ser ut som en mjölnare men jag har 
fått för mej att + electrolyten (som mycket riktigt innehåller magnesium) gjort att jag 
fått mycket mindre kramp under sista milen de sista tvåtre åren sen jag börjat använda 
den som komplement till carboloadern. Har hört ryktas i sportaffärn att det t.o.m. finns 
folk som bara laddar med + electrolyte men så djupt har jag inte sjunkit ännu. Kom upp 
i 48 joggade mil och nu får det bära eller brista. Tar med öronproppar i.st.f. gosedjur.  
  
 
 
>----237.207.249  6.0;  ;  ) | 81237207249no133.tbcn.      
 
 
20100921 | 21:59:37 | göran l kanske tar i för mycket | Trodde att jag fått ett nytt 
löpsteg pga 1,5 kilos viktminskning sista veckans ökade ätande har tagi kål på den 
teorin men steget består.Pulver mot kramp i kamp intressant nån annan som fått order 
av LL:s VD att fylla i en hälsodeklaration för att skrämma folk från att dö i spåret? 
Hur har han annars fått för sig att trakassera mig den stilllasittande dödsdömde jäveln?  
 
 
 
>----10.183.137  8.0;  6.0; /4.0; SLCC1; . 2.0.50727;  PC 5.0; .      
 
 
20100921 | 22:12:45 | Lasse H | Jodå man haver hälsodeklarerat. Jag hittade inga fel 
på mej.  
  
 
 
>----237.207.249  6.0;  ;  ) | 81237207249no133.tbcn.      
 
 
20100921 | 22:58:11 | Lasse L | Gladdes i morse åt att få se en varg från tågfönstret. 
Dagen fortsatte med ett rätt bra möte i Göteborg. På det fick jag ett ofrivilligt 
motionspass när jag smålubbade till centralen för att hinna med tåget hem. Lyckades 
med det, och även att inhandla en smaklös grillkorv på Pressbyrån innan jag klev 
ombord. Fick med en kupong, efter fem stämplar får man en gratis korv och cola. 
Slängde den så fort jag fick syn på en papperskorg. 
Väl hemma vågade jag mig på dagens andra motionspass, nu med mina Asics Gel 
Kayano på fötterna och med hund vid min sida. 7 km med några intervallinslag. Kändes 
rätt OK. 
 
Råffe undrar i inlägg 1699 om man törs kuta i morgon onsdag? Absolut inte Råffe!  E 
du alldeles galen? Då är det bara att ligga på soffan och läsa Runners World som gäller. 
Själv är jag dock dessvärre tvungen att jogga lite då, har 3 km kvar till att överträffa 
fjolårets löpmängd inför LL.  
  
 
 
>----234.213.88  8.0;  ; sv) Opera 10.61 | 8123421388no68.tbcn.      



 
 
20100922 9:21:17 | råffe förtvivlad | läste först nu LasseL:s förbud mot att kuta under 
onsdagen. Då var det redan försent, testa nämlich en liten runda på morronen, vaderna 
började tjuta redan efter några steg (kanske tar man i för lite och skämmer bort de 
smala, mesiga jävlarna?) trots en liten dos voltairen (låter poetiskt). Fortsatte i lugnt 
tempo (finns inget alternativ) och vartefter samlades all smärta i endast högervad. Tog 
mig stapplande hem efter 4,35 km löpning. Behöver väl knappast säga att jag är skärrad. 
Klämde ut halva tuben och det lindrar tillfälligt. Törs man springa i morron? 
Tack för + electrolytetipset. Ska inhandlas snart.  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (.      
 
 
20100922 | 17:05:07 | Lasse L | Fick ägna närmare en timma idag åt att rengöra och 
plåstra om ett antal skrubbsår uppkomna av platt fall på hård grusväg under det sista 
lugna löppasset inför LL. Hunden är oskyldig till det inträffade.  
  
 
 
>----234.213.88  8.0;  ; sv) Opera 10.61 | 8123421388no68.tbcn.      
 
 
20100922 | 22:24:31 | göran l | Nu börjar det bli spännande man ramlar får smärtor 
efter ett par km löpning får symptom från fötter hälsenor.Allmänt råd är ta det lugnt 
Råffes lugna tempo som han fortsatte i ska han börja med å inte öka. Lubbade med 
hustrun 78 km i morse S:a 59.9 mil(me högsta noteringen som kalkylationsbas).Det 
gick verkligen sakta inser att jag är programmerad mellan 78 min/km alltså mellan 3,5
4 tim på LL. That´s it men det räcker för biff o whisky kanske i omvänd ordning.Att jag 
nöjde mig me 59,9 mil beror på tänkta tider i evenemang LL har jag klarat på 
3t59min55sek mycke bättre än att uppnå 4 tim.Vl har jag klarat på 10tim 1 min mycke 
sämre än 9 tim 59 min hajar ni logiken? Va blire för väder på lörda?  
 
 
 
>----10.183.137  8.0;  6.0; /4.0; SLCC1; . 2.0.50727;  PC 5.0; .      
 
 
20100923 8:46:00 | råffe å de hjärtligaste | ja nerverna är utanpå förvisso. Själv blev 
jag lite lugnare i går em när jag blev grundligt undersökt på Karolinskas Thoraxklinik. 
Ingår i en undersökning av förstagångslöpare (i LL alså). Allt, nästan, mättes. Blodprov, 
EKG, vektorEKG, ultraljud (jag kunde kolla mitt eget hjärta hur det pickade och 
klaffade, underlig känsla). Men vaden vare ingen jävel som ville kolla. Nu sitter jag på 
jobbet med en stödstrumpa insmörjd me voltaren. Känner ingen smärta, nästan inga 
känslor alls faksiskt. Ska inte ta ett löpsteg före 13.30 på lörda.  
 
 
 



>----.47.131 ; svSE; rv:1.8.1.9) /20071025 /2.0.0.9 | outside.formapg.se      
 
 
20100923 8:51:08 | råffe | vädret blir väl jävligt. Hade vari bra å få starta jämte göran 
hans takt låter lämplig. Då blire väl så att jag försöker ta igen 10 minuter och kanske det 
lyckas  just i samband med att jag bryter, jag gissar på 13 km.  
Min fråga är då: är jag ändå kvalificerad för B&W?  
 
 
 
>----.47.131 ; svSE; rv:1.8.1.9) /20071025 /2.0.0.9 | outside.formapg.se      
 
 
20100923 | 14:17:54 | råffe | Göran, 
jag har en till VRintressent, en arbetskompis som kanske också hakar på ÖSspåret. 
Men nu är det VR11 som gäller för: 
Kalle Östgren 
6011277017  
Lospånga byväg 22 
725 92 Västerås 
Tel hem: 02155808 
Tel mobil: 0214757760 
Mail: kalle.ostgrenSNABELAhotmail.se 
 
Låt oss för enkelhets skull kalla honom Kallerättåslätt. Han har hoj, Bertil behöver 
sålunda inte kopplas in. 
Kan devanåt att anmäla i klump me oss annra?  
 
 
 
>----.47.131 ; svSE; rv:1.8.1.9) /20071025 /2.0.0.9 | outside.formapg.se      
 
 
20100923 | 14:46:28 | råffe | Jo Kallerättåslätt hänger på ÖSmå och EBV06. De e ett 
jäla tryck!  
 
 
 
>----.47.131 ; svSE; rv:1.8.1.9) /20071025 /2.0.0.9 | outside.formapg.se      
 
 
20100923 | 15:49:25 | råffe något yr | Nu lovar yr kraftigt regn lörd fm och sedan bara 
regn efter 12. Men vinden blir å andra sidan hård, hoppas på mevinn.  
 
 
 
>----.47.131 ; svSE; rv:1.8.1.9) /20071025 /2.0.0.9 | outside.formapg.se      
 
 



20100923 | 21:29:48 | Lasse L ngt mer erfaren | Psst Råffe, när det gäller LL 
intresserar vi oss inte så mycket för vädret, vi ska  inte valla och riskerar heller inte att 
få trampa cykel i kallt regn och motvind.  
  
 
 
>----234.213.88  8.0;  ; sv) Opera 10.61 | 8123421388no68.tbcn.      
 
 
20100923 | 22:36:07 | göran l vidsynt | Alla som trampar iväg i starten har kvalificerat 
sig för V+b på Ljö.Detta har framkommit efter konferens me Staffan. vi ses nog innan 
åkså trots skilda startled ska bli roligt att se Charlotte Kalla värma upp.  
 
 
 
>----10.183.137  8.0;  6.0; /4.0; SLCC1; . 2.0.50727;  PC 5.0; .      
 
 
20100923 | 22:37:56 | göran l VRdåren | Rättoslätt Kalle ska me i en gruppanmälan  
 
 
 
>----10.183.137  8.0;  6.0; /4.0; SLCC1; . 2.0.50727;  PC 5.0; .      
 
 
20100924 9:04:41 | råffe något yrare | Nu har yr 0 mm regn hela lördan, va görom av 
all blötan?  
 
 
 
>----.47.131 ; svSE; rv:1.8.1.9) /20071025 /2.0.0.9 | outside.formapg.se      
 
 
20100924 9:08:07 | råffe | måste tillstå att jag var ute i ogjort väder, erfarne LasseL 
rättar milt men bestämt, jag tror jag blev lurad trodde starten var på Lidingövallan. 
Har nu tjackat voltaren i tablettform, man kör en var femte km  
 
 
 
>----.47.131 ; svSE; rv:1.8.1.9) /20071025 /2.0.0.9 | outside.formapg.se      
 
 
20100926 | 20:30:46 | råffe | Grabbar, 
tack för en utsökt afton på Ljö efter den sköna (nåja) dagen på Liö. Tänker nu först på 
rehab men lite på SM2011, trodde jag väl allri. Å nästa september ska jag stå på 
startlinjen  för LL, ja tänk hur de kan gå.  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (.      



 
 
20100927 8:54:41 | råffe | läser till min förtvivlan att marcialonga är fulltecknat. Då 
får de väl bli engelbrektslöpe i ställe.  
 
 
 
>----.47.131 ; svSE; rv:1.8.1.9) /20071025 /2.0.0.9 | outside.formapg.se      
 
 
20100927 9:02:32 | råffe igen | har just anmält mig till SM... känns höktidlikt på något 
sätt  
 
 
 
>----.47.131 ; svSE; rv:1.8.1.9) /20071025 /2.0.0.9 | outside.formapg.se      
 
 
20100927 | 20:19:54 | göran l | Ja tack ska ni ha det var skönt med en riktig 
genomkörare promenerade hem från arbetet idag 3,5 km kändes lite stelt men bra. 
Kul Råffe att du är anmäld till SM  
 
 
 
>----10.183.137  8.0;  6.0; /4.0; SLCC1; . 2.0.50727;  PC 5.0; .      
 
 
20100927 | 20:52:13 | göran l VRdåren | Det drar ihop sig 
Aktuell intresse lista anmälan VR 
Kalle Östgren 
Lasse L 
Råffe 
Janne 
Göran J 
Staffan 
Hasse Meisner 
unt myself 
alltså 8 granna cyklister.Torbjörn och Lance satsar på kraftprovet  
 
 
 
>----10.183.137  8.0;  6.0; /4.0; SLCC1; . 2.0.50727;  PC 5.0; .      
 
 
20100927 | 21:22:51 | råffeVRgalen | har kastat ut en fråga till ungtupparna Henke och 
tokIsak de har uttryckt visst, på ungdomars vis, kan ni minnas hur det va, inte ja heller, 
intresse för VR. Krävt snabbt svar. När går trumpetsignalen? När trycker du på 
avfyrningsknappen göran? Säg i morrn så ska ja jävlar i sjön hetsa de malllopppporna 
de måste väl för fasenn va nån sorts orning. 



Själv för att tala om mig sjäv har jag inte bara känning av vad då, utan även av lår, tår, 
men e inte lessen, det känns skönt att även dem fick ta en släng av släven. Ytterst nöjd 
med LL, me kommande SM och allt som sedan ligger å flyter fram till nästa LL. 
Hemskt att man en dag inte längre kan hoppas så långt fram i framtiden. Men är det så 
att framtiden kan ligga bakom en? Och hur ser det ut? Vilket märkligt perspektiv, kan 
nog bara einstein förklara och numera inte ens han, tror ja. Ska fråga åke... gla höst vill 
jag önska alla och ingvar  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (.      
 
 
20100927 | 21:27:48 | råffeVRgalen | kanske ni unnrar varför uttrycket tokIsak dök 
upp i förutvarande text. Beror på följande: Isak som han då hette skulle komma till Älta 
och hämta upp lillHenke i bil för transport söderöver. Vafan, killen backa sönder en 
veckobrevlåda av modernt snitt, de blev till å banka ut alla skavanker efter jobbe,killen 
e såklart ångerköpt men de köper ja inte rätt av. Kanske får han ingen plats på VR. Men 
Henke e oskyldig... åtminstone tills annat har bevisats. 
Grattis Janne säger ja än en gång! Känns tjatigt...  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (.      
 
 
20100928 0:38:33 | Lasse L, Berlinergratulant | Grattis Dr. Johansson, Goran (SWE)!  
  
 
 
>----234.213.88  8.0;  ; sv) Opera 10.61 | 8123421388no68.tbcn.      
 
 
20100928 | 12:26:06 | Lasse L, VRundrande | Än Anders då, haran tacka nej?  
  
 
 
>----234.213.88  8.0;  ; sv) Opera 10.61 | 8123421388no68.tbcn.      
 
 
20100928 | 20:22:44 | råffe | har just meddelatatt två ungtupapr ska försöka på VR, 
lillHenke (min yngste) och tokIsak. Det får passera, bara de inte kör ifrån di gamble, the 
gamblers  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (.      
 
 



20100928 | 20:47:27 | staffan | Hanna kör VR igen. Å tack för senast göran å alla som 
va me. Fortfarande härligt öm i bena. Blire verklingen orientering i mÃ´ra LH?  
  
 
 
>----2.58.166  8.0;  6.0; /4.0; SLCC1; . 2.0.50727;  PC 5.0; . 3.0.30618; . 3.5.30729) | 
787258166no173.tbcn.      
 
 
20100928 | 22:27:21 | Lasse H | Jo jag har presis anmält mej och pannlampan är 
laddad. Rapporterar i morgon lite inside intryck från mörka skogen. Också lite öm i 
benen idag men klart mindre än i går. Får också tacka för trevligt sällskap på LLöarna.  
  
 
 
>----237.207.249  8.0;  ; /4.0; . 1.1.4322) | 81237207249no133.tbcn.      
 
 
20100929 | 15:20:09 | Göran J | Tack för uppmuntran Lasse. Detta skall vara mitt sista 
marathon. Nu blir det Triathlon framöver. Vi skänker däremot en medlidsam tanke till 
min vän Kenth som var med i Berlin och vaknade med feber på söndag morgon. Till 
råga på allt så var det uselt väder hela helgen i Berlin  
  
 
 
>----0.3.230  6.0;  ; SV1; GTB0.0; . 2.0.50727; . 3.0.4506.2152; . 3.5.30729) | 78703
230no170.business.      
 
 
20100929 | 21:09:12 | göran l VRdåren | Göran J grattis till Berlinframgångar vi får 
väl se hur det blir med framtida maror. 
Kolla in listan med VR intressenter: 
Hanna Löthgren 
Henrik Olofsson 
Isak Domeij Hilliges 
Hassse Meissner 
Staffan 
Göran J 
Janne 
Råffe 
Lasse L 
Kalle Östergren 
unt myself 
redan en för mycke i förbokat boende, vi får be Janne spä på med enplats. 
Kontaktat Anders som vill köra men anmäla sig sen och kanske till en annan starttid han 
har nån da på sig att ta  sitt förnuft tillfånga. 
Styrkeprövendårarna har ni redan hört talas om. 
Jag anmäler och pröjsar preliminärt hela surven å jagar sen skiten ur alla som inte 
pröjsar mig å det snaraste efter anmälan  
 



 
 
>----10.183.137  8.0;  6.0; /4.0; SLCC1; . 2.0.50727;  PC 5.0; .      
 
 
20100929 | 22:49:54 | Lasse H nöjd | Tittat på filmerna från BM och det är fasligt 
mycket folk men Göran J syns tydligt på filmerna från målgången och efteråt. Grattis 
Göran! 
NattOL gick skapligt. Arrangören Rolle blev till och med lite förvånad när jag kom i 
mål i såpass hygglig tid. Inga stora missar men några "rätt på"vägval kan ångras 
eftersom dom bjöd på mycket svårforcerad ungskog. Hade varit snabbare springa runt 
på väg/stig. Men sånt är alltid svårt att förutse. Snitthastigheten 12,5 min/km är ändå 
hyggligt för min del. Då ingår ju alla stopp för kartläsning mm. Vädret var perfekt med 
78 grader varmt. Jag klådde flera av damerna i klubben som jag oftast brukar få däng 
av annars.  
  
 
 
>----237.207.249  8.0;  ; /4.0; . 1.1.4322) | 81237207249no133.tbcn.      
 
 
20101003 | 16:48:39 | staffan | Läser i Runners att optimala kadensen ligger på 180 
steg/min. Oavsett tempo. Steglängden motsvarar väl då växelläge på hojen. Tvungen 
mäta på rundan imorse å de stämmer bra. 180190 steg. Motsvarar i 6tempo en 
imponerande steglängd på 9293 cm  
  
 
 
>----2.58.166  8.0;  6.0; /4.0; SLCC1; . 2.0.50727;  PC 5.0; . 3.0.30618; . 3.5.30729) | 
787258166no173.tbcn.      
 
 
20101003 | 20:53:40 | Lasse L | Låter rätt snabbt, hög kadens. Vill minnas att det är 
samma rekommendation för poselöpning. Du springer alltså så naturligt Staffan, 
intressant. En annan e förkyld och slipper träna f. n. Men hann med en elghufs efter LL.  
  
 
 
>----.148.10 | ___.148.10      
 
 
20101004 | 10:56:02 | råffe | Nu hänger väl göran på låse, såg just nu att det är 02:58 
som gäller, alldeles snart lysfritt. 
Staffaans kadens är perfekt, ingen överraskning precis. Ska testa min när vaden tillåter, 
kan nog bli efter hjul.  
 
 
 
>----.47.131 ; svSE; rv:1.8.1.9) /20071025 /2.0.0.9 | outside.formapg.se      
 



 
20101004 | 15:53:42 | råffe lätt oroad | fan nu ere 3:16, haru huggit te nu göran?  
 
 
 
>----.47.131 ; svSE; rv:1.8.1.9) /20071025 /2.0.0.9 | outside.formapg.se      
 
 
20101004 | 21:25:54 | göranl l VR dåren | Snacka om kadens tittade på min 
smartphone innan jag gick hem från jobbet start 03.16 satan!  kommer hem käkar 
åvafan 03,56 jävlar! Hjärtkadens 200 blodtryck så ögena höll på trilla ut anmälde med 
darrande fingrar 12 män o kvinnor till VR(hoppas jag) och rätt startgrupp(hoppas 
jag).1150kr/man mottas tacksamt. 
Hoppas nu för satan att jag inte glömt nån. 
Anmälda är som följer: 
Daiel Lundin(brorsan Hasses grabb) 
Hanna Löthgren 
Lasse Lind 
Råffe 
Janne 
Göran J 
Kalle Östgren 
Staffan  
Hasse meisner 
Henrik Olofsson 
Isak Dmoeij Hilliges 
unt myself 
Möjligt problem är att vi har endast 10 platser på Carlsund men det ka vi nog fixa. 
Puuh!  
 
 
 
>----10.183.137  7.0;  ; /4.0; . 1.1.4322; . 2.0.50727; . .      
 
 
20101004 | 22:04:57 | Lasse L | Blev det alltså 3.56 precis, eller nån tid därefter som vi 
fick eller vet man inte det ännu? 
Träffade Anders i lördags och han ska me me, men i en egen startgrupp vid tietiden eller 
så på kvällen, blir svårt att dra ikapp han.  
  
 
 
>----234.213.88  8.0;  ; sv) Opera 10.61 | 8123421388no68.tbcn.      
 
 
20101004 | 22:23:20 | göran l | det är mkt man inte vet och just detta vet man inte.  
 
 
 
>----10.183.137  8.0;  6.0; /4.0; SLCC1; . 2.0.50727;  PC 5.0; .      



 
 
20101005 8:37:23 | råffe | Göran jässarnas bjässe, vicken insats, vicken kadens, vicken 
tid får vi nog veta vad de lider.  
Kul me ytterligare en småknatte som kan daskas förresten. Men varför inte Hasse själv 
man kan cykla me ett lår. 
Rättåslättkalle höll oss på halster me fel personnummer, låter inte särskilt seriöst. Han 
hade uppgett sju i stället för sex, han är väl blyg karln. Såklart att inte sånt släpps 
igenom. Men starten gott. Kanske en alldeles idealistisk tid 3:56 eller va de nu blir. 
Var i morse tvungen att springa över ett övergångsställe, vad hände? Vaden höll...  
 
 
 
>----.47.131 ; svSE; rv:1.8.1.9) /20071025 /2.0.0.9 | outside.formapg.se      
 
 
20101005 | 16:02:09 | staffan | Ja grattis Göran till en strålande prestation. Rutinerat.  
  
 
 
>----0.7.230  8.0;  ; /4.0; . 2.0.50727; . 3.0.4506.2152; . 3.5.30729) | .      
 
 
20101007 | 11:03:04 | råffe | â€ Fåtal platser kvarâ  €  meddelas nu på VRs sajt. Ljuv 
läsning när vi nu lyckligt är me i matchen. Och ett helt dussin, logi måste väl ordna sig, 
de e väl bara å tränga ihop sig.  
 
 
 
>----.47.131 ; svSE; rv:1.8.1.9) /20071025 /2.0.0.9 | outside.formapg.se      
 
 
20101008 | 20:42:12 | göran l | Tjena skrev ett inlägg häromdan som antingen blav 
refuserat eller så glömde jag att trycka på skicka.Var ute å kutade i onsdags och kollade 
kadensen ca 170/min i en lång rel. brant uppförsbacke( Olidans kraftverk) blev det drygt 
180.verkar finnas nåt universellt idetta som Staffan påpekade är cykelkadensen räknad 
på ett helt varv ca 8090 som ideal bör alltså motsvara löpkadensen i vår fortsatta 
diskussion kändes det som skidåkningen avvek från dessa siffror. 
Man kan spinna vidare kan lämplig kadens vara aktuell arbetspuls +40?.  
 
 
 
>----10.183.137  8.0;  6.0; /4.0; SLCC1; . 2.0.50727;  PC 5.0; .      
 
 
20101008 | 22:35:08 | Lasse L | Borde ju vara korrelerat till benlängden på någe vis. 
Typ en näbbmus  har högre kadens än en älg, om någon förstår vad jag menar.  
  
 
 



>----234.213.88  7.0;  ; . 1.1.4322; . 2.0.50727; . 3.0.4506.2152; . 3.5.30729) | 81234
21388no68.tbcn.      
 
 
20101010 | 18:20:17 | göranl | Idag 7 km löpning varav 5 elghufs eller va det nu hette. 
Alltså begott stavpremiär!  
 
 
 
>----10.183.137  8.0;  6.0; /4.0; SLCC1; . 2.0.50727;  PC 5.0; .      
 
 
20101011 | 11:17:35 | råffe | elghufs me begott är en delikatess.  
 
 
 
>----.47.131 ; svSE; rv:1.8.1.9) /20071025 /2.0.0.9 | outside.formapg.se      
 
 
20101011 | 12:44:50 | Lasse L | Du kan nog få jobb på korrikturavdelningen Råffe  
  
 
 
>----.148.10 | ___.148.10      
 
 
20101011 | 13:01:41 | råffe | å lind e alert i knoppen  
 
 
 
>----.47.131 ; svSE; rv:1.8.1.9) /20071025 /2.0.0.9 | outside.formapg.se      
 
 
20101012 9:07:52 | råffe | på våren kan det göra ont  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (.      
 
 
20101012 | 13:02:47 | staffan | bojan krizaj va?  
  
 
 
>----0.7.230  8.0;  ; /4.0; . 2.0.50727; . 3.0.4506.2152; . 3.5.30729) | .      
 
 
20101012 | 17:28:37 | råffe | javisst gör det ont innan bojan lossnar  
  
 



 
>----227.175.88 | /5.0 (;  6.0; svSE; rv:1.9.2.10) /20100914 /3.6.10 ( . 3.5.30729) | 
h88n2fls304o1035.      
 
 
20101012 | 17:29:52 | råffe | menar brister  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  6.0; svSE; rv:1.9.2.10) /20100914 /3.6.10 ( . 3.5.30729) | 
h88n2fls304o1035.      
 
 
20101012 | 19:08:23 | Lasse L lite seg | Höll på å kriza ihop innan jag fatta vad Bojan 
hade där att göra, men nu ereju solklart  
  
 
 
>----234.213.88  7.0;  ; . 1.1.4322; . 2.0.50727; . 3.0.4506.2152; . 3.5.30729) | 81234
21388no68.tbcn.      
 
 
20101012 | 20:06:57 | göran l | Full kriz fotbojan?  
 
 
 
>----10.183.137  7.0;  ; /4.0; . 1.1.4322; . 2.0.50727; . .      
 
 
20101013 8:09:34 | råffe | man talar inte fotboj efter gårdagssmällen  
 
 
 
>----.47.131 ; svSE; rv:1.8.1.9) /20071025 /2.0.0.9 | outside.formapg.se      
 
 
20101013 | 22:26:49 | göranl | Fotboysmatchen såg jag bara lite på  
 
 
 
>----10.183.137  8.0;  6.0; /4.0; SLCC1; . 2.0.50727;  PC 5.0; .      
 
 
20101015 | 22:17:50 | göran l | Jahaja det känns lite tungt i vintermörkret förstår jag  
 
 
 
>----10.183.137  7.0;  ; /4.0; . 1.1.4322; . 2.0.50727; . .      
 
 



20101017 | 23:01:50 | Lasse H återkommen | Tillbaks idag till det vardagliga efter en 
härlig vecka i Andalusien. Tittat på lämningar efter diverse folkgrupper och i några fall 
imponerats storligen. Ätit gott och druckit mycket, såväl vatten som vin. Tränat så gott 
som nada frånsett en halvtimme i poolen på hotellets tak högt över Sevillas takåsar och 
under densammas brännande sol. Vi hade även tillfälle att tacka vår lyckliga stjärna då 
vi kom farande alldeles strax efter seriekrocken på E4:an vid Rotebro i förmiddags. 
Verkar som dom inblandade också hade hygglig tumme med stjärnan. Bilarna såg 
däremot inget vidare ut. Börjar älglufsa i veckan.  
  
 
 
>----237.218.163  8.0;  ; /4.0; . 1.1.4322) | 81237218163no133.tbcn.      
 
 
20101019 | 12:04:14 | Lasse L | Med båten upptagen och de två spruckna rutorna i 
växthustaket bytta får det nu gärna bli vinter. 
Två försiktiga träningspass i helgen efter drygt 14dagars förkylningsuppehåll gick väl 
hyfsat, men känner mig fortfarande hängig och väljer nu att vila några dagar igen. Men 
skulle det komma några snöflingor på golfbanan så .....  
  
 
 
>----234.213.88  7.0;  ; . 1.1.4322; . 2.0.50727; . 3.0.4506.2152; . 3.5.30729) | 81234
21388no68.tbcn.      
 
 
20101020 | 20:09:11 | göran l | 2,7 mil stavanvändning varav 10 km i morse men bara 
1 rörelsetillfälle sista veckan firade Jannes 60 bast  i Sthlm i helgen.Å nu en orörlig helg 
till i Berlin.  
 
 
 
>----10.183.137  7.0;  ; /4.0; . 1.1.4322; . 2.0.50727; . .      
 
 
20101020 | 23:34:39 | Lasse L | Vaddå orörlig i Berlin? Jag har hört att det ska gå bra 
att kuta där, vet t.o.m. att det är massor som gör det. 
Lika bedrövlig attityd tydligen som Lasse H visade i Andalusien. 
Förstår inte hur ni kan missköta era utlandsledigheter så. 
 
Apropå kuta så hade vi idag lubb till middag. Ett verkligt fynd! Fast vitt kött med en lätt 
ton av havskräfta. (vilket också hör till dess diet visade googlingen efteråt, tyvärr visade 
den också att det är en djuphavsfisk och sådana bör alltid undvikas säger WWF, har 
dock inte hittat några specifika uppgifter om just lubbens status)  
  
 
 
>----234.213.88  7.0;  ; . 1.1.4322; . 2.0.50727; . 3.0.4506.2152; . 3.5.30729) | 81234
21388no68.tbcn.      
 



 
20101022 | 21:08:34 | staffan | En till som är orörlig i Berlin? Herr H. himself sprang 
nog inte heller så många meter i den stan när det begav sig. Så du kan nog lugnt känna 
att du är i gott sällskap. 79.102.88.56  8.0;  6.0; /4.0; SLCC1; . 2.0.50727;  PC 5.0; 
eSobiSubscriber 2.0.4.16; . 3.5.30729; . 3.0.30729; OfficeLiveConnector.1.5; 
OfficeLivePatch.1.3) | c4f66583874736162.cust.telenor.se      
 
 
20101022 | 21:12:42 | staffan | Menar alltså 4445. Före det var han nog en jävel på att 
kuta runt överallt. 79.102.88.56  8.0;  6.0; /4.0; SLCC1; . 2.0.50727;  PC 5.0; 
eSobiSubscriber 2.0.4.16; . 3.5.30729; . 3.0.30729; OfficeLiveConnector.1.5; 
OfficeLivePatch.1.3) | c4f66583874736162.cust.telenor.se      
 
 
20101023 0:33:48 | Lasse L | Frestas att utnyttja mina administratörsrättigheter och 
lägga in citationstecken runt gott..  
  
 
 
>----234.213.88  7.0;  ; . 1.1.4322; . 2.0.50727; . 3.0.4506.2152; . 3.5.30729) | 81234
21388no68.tbcn.      
 
 
20101023 | 11:29:26 | Lasse H | Håller med om att det var svagt att inte kuta i 
Andalusien. Hade grejor med och hade planerat att hinna med ett par pass. Men 
programmet visade sig vara rejält tight. I sista staden Ronda verkade det i alla fall skulla 
hinnas med mellan sista klostret och middagen. Då visade det sig att stadsjäveln låg 
uppe på en höjd och till stora delar på kanten av ett 100 m stup. Jag skulle helt enkelt 
inte hinna runda stupet och hitta löpbar natur. I går ett pass på gymet och idag ett pass 
med stavarna. I morgon byte till vinterdäck samt polskedans.  
  
 
 
>----237.218.163  8.0;  ; /4.0; . 1.1.4322) | 81237218163no133.tbcn.      
 
 
20101024 | 15:24:26 | göranl ich bin ein berliner | Känner mig okså som rubricerade 
korv.Gott sei dank som vi säger i Thn.Dom hade en en utställning på Historisches 
Museum där herr H. ingick den var placerad i källaren och innehöll intet foto på 
bemälde herre tydligen mycket att bearbeta ännu.Unter promenaden på unter dem linden 
har jag okså sett Nefertites byst i original där small det till lyckades närapå bli kär i en 
gammal staty. 
Har alltså promenerat omkring utå bara helvete men lovar leverera stavlöpning på onsda  
 
 
 
>----10.183.137  8.0;  6.0; /4.0; SLCC1; . 2.0.50727;  PC 5.0; .      
 
 



20101026 | 15:46:29 | staffan | Nej, Herr H&M får man nog inte avbilda hur som helst. 
I alla fall inte i deras Vaterländer.  
  
 
 
>----6.162.3  8.0;  ; /4.0; . 2.0.50727; . 3.0.4506.2152; . .      
 
 
20101028 | 10:14:48 | Lasse H | Var till käkkirurgin i Karlstad igår och drog ut en 
inflammerad 3:7:a och är hemma och har lite ont idag. Blir ompysslad med t.ex. 
lätttuggat såsom rotmos och värmlandskorv och har laddat upp med risifrutti. Ligger 
lågt med träningen en vecka. Filosoferar lite över temat hur många tänder till man ska 
dra ut innan det är "färdigt". Misstänker att det kan bli några stycken. Å hå ja ja.  
  
 
 
>----237.218.163  8.0;  ; /4.0; . 1.1.4322) | 81237218163no133.tbcn.      
 
 
20101028 | 21:20:35 | göran l | Utan att ha diskuterat med nån tandläkare är min 
allmänna uppfattning att man avlägsnar högst en tand per decennium alltså max 4 före 
hundra bast. resten kostar man på rotfyller kastar in kosing i munnen har det helt enkelt 
som en hobby se det som en samlaruppgift möe gaddar att tugga biff med.  
 
 
 
>----10.183.137  7.0;  ; /4.0; . 1.1.4322; . 2.0.50727; . .      
 
 
20101029 | 14:24:58 | Lasse L | Värmlandskorv är ju inte dumt, men det låter ändå 
betryggande med Görans uppgifter.  
Har återkommit i träning efter den utdragna förkylningsperioden, rätt många men 
försiktigtvis lågintensiva pass senaste veckan. 
Tror mig ha kommit på en rätt jävlig/kul motionsaktivitet till HBHlördagen. Men ska 
testa lite när jag piggnat på mig lite till så att det inte bara blir kul (men knappast någon 
risk)  
  
 
 
>----234.213.88  7.0;  ; . 1.1.4322; . 2.0.50727; . 3.0.4506.2152; . 3.5.30729) | 81234
21388no68.tbcn.      
 
 
20101030 | 13:13:05 | Lasse H | Känner mej också lite muntrare efter Görans inlägg 
trots att att han inte diskuterat frågan med någon tandläkare. Ligger ändå lågt med 
träning tills en bit in i nästa vecka. Har beställt en bok med den betryggande titeln "Full 
kollfrån rött till svart" vilken som man förstår kommer att hjälpa mej erövra svart bälte 
i orientering.  
  
 



 
>----237.218.163  8.0;  ; /4.0; . 1.1.4322) | 81237218163no133.tbcn.      
 
 
20101104 | 19:55:20 | göran l | På ljö igen för att avsluta säsongen.  Hittar 8_10 
starkisar i kyöskåpet. Tack Råffe.Hade åkså gömt att vi glömdevin på plats satsar på 
stavlöpnlng imorron  
  
 
 
>----.148.10 | /5.0 ( | ___.148.10      
 
 
20101106 | 18:25:43 | Lasse H | Körde milen idag kombinerat stavgång/jogging samt 
varit till Karlstad och köpt ny dator. Installerar den i morgon och hoppas vara tillbaks i 
cyberrymden i morgon (peppar, peppar).  
  
 
 
>----237.218.163  8.0;  ; /4.0; . 1.1.4322) | 81237218163no133.tbcn.      
 
 
20101107 | 22:41:42 | Lasse H | Tillbaks!!!#)  
  
 
 
>----5.159.113  8.0;  6.1; WOW64; /4.0; .      
 
 
20101107 | 23:42:09 | Lasse L | Ett verkligt stort grattis till denne cyber (och 
verklige) hjälte som nu är tillbaka. 
 
Drar nu på konferens till Bäckaskogs slott ett par dar efter en motionsvecka som jag är 
nöjd med: 1 x löpning, 2 x stavgång/älghufs (idag 11 km), 1 x spinning+skitrarner, 1 x 
vattengympa.  
  
 
 
>----234.213.88  7.0;  ; . 1.1.4322; . 2.0.50727; . 3.0.4506.2152; . 3.5.30729) | 81234
21388no68.tbcn.      
 
 
20101108 8:59:49 | råffe | Vafan är nu skitarner, tror att jag varit förundrad förut över 
likartat fenomen, blev inte klok då heller, har gett upp klokhetshopp överhuvudtaget. Öl 
är gott Göran, varsåartig. 
Kan inte meddela några träningstendenser alls, ej heller konferenser. Men på tal om 
peppar så ska jag just testa tie pepparkvarnar för tidningens räkning.  
 
 
 



>----.47.131 ; svSE; rv:1.8.1.9) /20071025 /2.0.0.9 | outside.formapg.se      
 
 
20101108 9:52:44 | Lasse L | Felskrivet ska vara skitrainer, engelska för hembyggd 
stakningsträningsmaskin  
  
 
 
>----.148.10 | SonyEricssonS500i/R8BE Browser/NetFront/3.3 Profile/MIDP2.0 
Configuration/CLDC1.1 | ___.148.10      
 
 
20101108 | 13:07:12 | råffe | LasseL, jag andas ut, förklaringen glasklar. Men ännu 
ingen starttid för VR, vafan hållerom på me?  
Såg att NYmaran just avlöpts och att gamle Gebre la av för gott. Han är 35, vafan e de 
för krut?  
 
 
 
>----.47.131 ; svSE; rv:1.8.1.9) /20071025 /2.0.0.9 | outside.formapg.se      
 
 
20101108 | 16:19:32 | råffe | furst rainer och sedan skit, tror jag att jag tänkte en gång 
för länge sen, då tyckte jag det var kul, nu fattar jag inget. Ja tiden går det ser man på 
sina gråa hår... ja vafan ska man göran?  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  6.0; svSE; rv:1.9.2.12) /20101026 /3.6.12 ( . 3.5.30729) | 
h88n2fls304o1035.      
 
 
20101110 | 19:58:55 | Lasse H | Joggade 7,5 km i snöslasket i aftas. Halkade inte en 
enda gång tack vare mina dubbade OLdojor. Fantastiska grejor!  
  
 
 
>----5.159.113  8.0;  6.1; WOW64; /4.0; .      
 
 
20101110 | 20:51:32 | Lasse L | Blev jag säsongsförst med laggar? Tie km på 
golfbanan idag. Det frös under en del både för mig och vovven men vi hade det rätt 
trevligt ändå. Skare frysa i natt så vete tusan om jag kan hålla mig i morrn, jobba får 
man väl göra på kvällarna, men då är man inne på forumet ja hur ska man få ihopet 
egentligen?  
  
 
 
>----234.213.88  7.0;  ; . 1.1.4322; . 2.0.50727; . 3.0.4506.2152; . 3.5.30729) | 81234
21388no68.tbcn.      



 
 
20101110 | 21:53:22 | göran l 7,00 besiktning av bilen krävde 4 försök innan 
hemmabacken klarades av sen svårigheter för dom flesta som väntade i 15 cm snö att 
komma igång på planmark när registreringsnumret tändes över infarten sen 7km 
stavpulsning i blötsnön i fantastisk vintermiljö med snötyngda grenar som ibland fick 
forceras efter avruskning. S:a 5,7 mil stavrörelse. Lasse L som vanligt först på skidor 
grattis! 85 kg muskler f.n. Ska försöka ransonera mig på forumetinte lätt.Finns det nån 
12stegsgruppp för sånt här?  
 
 
 
>----10.183.137  7.0;  ; /4.0; . 1.1.4322; . 2.0.50727; . .      
 
 
20101113 0:14:31 | göran l | nu blev sugen att skriva igen förlåt!  
 
 
 
>----10.183.137  8.0;  6.0; /4.0; GTB6.6; SLCC1; . 2.0.50727;  PC 5.0; .      
 
 
20101113 | 18:25:20 | staffan | Härligt med en ny snygg bild Lasse  
  
 
 
>----9.100.147  8.0;  6.0; /4.0; SLCC1; . 2.0.50727;  PC 5.0; . 3.0.30618; . 3.5.30729) | 
7869100147no173.tbcn.      
 
 
20101113 | 20:32:59 | Lasse H | Var på gymet igår och skaffade även 10kort. Det var 
andra gången jag var där och då börjar man tydligen bli lite som en i gänget för en av de 
kraftigt byggda ungdomarna tilltalade mej uppmuntrande och någon till nickade vänligt 
åt mitt håll. Har lite känningar i trapetsmusklerna men annars OK. Man hoppas ju klart 
på snö till HBH särskilt om det blir så vackert som på bilden.  
  
 
 
>----5.159.113  8.0;  6.1; WOW64; /4.0; .      
 
 
20101114 | 14:25:47 | göran l | ny vacker startsida och tack för att det snart blir av tufft 
det där med skidor och cyklar spec. om man måste åka tåg men jag kommer att göra allt 
för att få med mig rätt grejer.Hoppade motionen i ösregnet igår men stack ut och lullade 
fram 12km idag me frugan i härligt novemberväder.  
 
 
 
>----10.183.137  8.0;  6.0; /4.0; GTB6.6; SLCC1; . 2.0.50727;  PC 5.0; .      
 



 
20101114 | 20:06:34 | råffe | det är en drömbild, kan ju inte va nytagen, så ser det inte 
ut på östliga breddgrader, undantagandes Novosibirsk. 
Försökte för tredje gången efter LL få fart på benena, har två gånger stupat på andnöd 
pga astmakänningar som inte ens bickanylen bet på. Idag lyckades det att småspringa 
sex km i sexminuterstempo, kadens okänd, kom hem helbrägd. Ser hela tiden västerbron 
framför mig, förbereder mig mentalt förefaller det. Nu anmäld till LL11. Ja jävlar.  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  6.0; svSE; rv:1.9.2.12) /20101026 /3.6.12 ( . 3.5.30729) | 
h88n2fls304o1035.      
 
 
20101114 | 23:33:58 | Lasse L | Drömbild men likväl nytagen. Den här veckan blev 
det både skidor och cykling, brukar annars bara kunna förekomma på vårkanten. Med 
vinterdressen på var det rätt behagligt att trampa idag men 2timmarsturen fick lov att 
rundas av med 15 min joggning i väntan på att bli upplockad av hustrun efter att jag fått 
punka på hemvägen.  
  
 
 
>----234.213.88  7.0;  ; . 1.1.4322; . 2.0.50727; . 3.0.4506.2152; . 3.5.30729) | 81234
21388no68.tbcn.      
 
 
20101116 | 22:15:10 | göranl | Punka e macho! 1) reparera på plats utan förtvivlan 
eller tvekan 
2)ge upp direkt ring frugan om hämtning köp ny slang pumpa själv3) lämna in cykeln 
för att nåt gått sönder strunta i va det kostar. 
Vicket e mest macho i stigande eller fallande skala? 
Rätt svar blir prisat med en överbliven pilsner från LL.  
 
 
 
>----10.183.137  8.0;  6.0; /4.0; GTB6.6; SLCC1; . 2.0.50727;  PC 5.0; .      
 
 
20101117 9:41:58 | råffe | skruva av klossarna från skodonen ta knarren på ryggen, 
kuta hemåt till överbliven pilsner, de e machupichu.  
 
 
 
>----.47.131 ; svSE; rv:1.8.1.9) /20071025 /2.0.0.9 | outside.formapg.se      
 
 
20101117 | 11:51:38 | staffan | Skruva loss klössera. Kasta hojen i diket. Tänd en cig å 
promenera långsamt hem.  
  
 



 
>----6.162.3  8.0;  ; /4.0; . 2.0.50727; . 3.0.4506.2152; . .      
 
 
20101117 | 19:37:25 | Lasse H | Mest macho är väl å ha en reservcykel och ett par 
snöskor på pakethållarn. Då ä man rejält rustad å redo för strapatser som det anstår en 
kar. Var i Karlstad på långorientering i söndags. Bommade en kvart men fick spö med 
en halvtimme av tre gentlemen som inte bommade värst mycket och som nog var 
aningen mera gråhåriga än mej.  
  
 
 
>----5.159.113  8.0;  6.1; WOW64; /4.0; .      
 
 
20101117 | 19:43:42 | Lasse L | Staffan målar upp en anslående bild som känns väldigt 
macho, övriga förslag också respektabla. Men jag tror min variant av Görans 2:a  så 
som den blev utförd i själva verkligheten   har allra högst machoindex: Säg åt frugan 
att hänmta dig och sedan sonen att laga punkan. Om nu någon oväntat initierad invänder 
att det var ju hans, grabbens hoj, för det var det, tycker jag snarast att det höjer index 
ytterligare ett par snäpp.  
  
 
 
>----234.213.88  7.0;  ; . 1.1.4322; . 2.0.50727; . 3.0.4506.2152; . 3.5.30729) | 81234
21388no68.tbcn.      
 
 
20101118 | 22:16:36 | Lasse H | Tycker nog att ni har en lite gammaldags bild av 
begreppet macho men utifrån den är ju Lasses variant klart vass.  
  
 
 
>----5.159.113  8.0;  6.1; WOW64; /4.0; .      
 
 
20101119 | 15:23:53 | göranl | Ang. vilket är mest macho: 
Gissa vilket svar som äär mest macho ligger ytterligare en överbliven pilsner å väntar på 
rätt svar  
 
 
 
>----10.183.137  8.0;  6.0; /4.0; GTB6.6; SLCC1; . 2.0.50727;  PC 5.0; .      
 
 
20101119 | 20:52:17 | Lasse L | Det får väl Torbjörn avgöra mest macho söder om 
Dalälven som han nog tror han är, och nära nog jag med. SprÃ¸ven inger i vart fall viss 
respekt. Men skulle jag själv rösta på något förslag så är det mitt eget. Men får man det? 
Äh såklart skiter jag i, ro hit me' ölen, kan jag behöva så inihelvittes förkyld som jag 
blivit.  



  
 
 
>----234.213.88 | 8123421388no68.tbcn.      
 
 
20101121 | 15:43:22 | Lasse L | Nå´n som åkt skidor i helgen? 
Själv är jag på tok för förkyld för det, hoppas på att hinna piggna på mig till hbhhelgen, 
det är nu mkt troligt att det blir skidåkning då! 
Åsså tennis på söndan som framgår av programmet, vilket kommer att uppdateras om 
ett par dygn med definitiva besked om ifall det blir skidåkning eller mot förmodan 
annan aktivitet på lördagen.  
  
 
 
>----234.213.88  7.0;  ; . 1.1.4322; . 2.0.50727; . 3.0.4506.2152; . 3.5.30729) | 81234
21388no68.tbcn.      
 
 
20101121 | 19:10:56 | göran l | Nä ingen skidåkning stavpulsning lör lättjogg på asfalt 
med dubbade skor idag. 
Apropå machotävlingen verkar machogubben själv ha gjort slut på prispotten. 
Stressad av Råffe och Staffan anmäld till LL.Spännande med vädret till HBHhelgen  
 
 
 
>----10.183.137  7.0;  ; /4.0; . 1.1.4322; . 2.0.50727; . .      
 
 
20101122 | 19:21:26 | Lasse H | Jorå Torbjörn o övertecknad var till tunneln i lördags 
och klämde 18 resp. 15 varv (23,4 resp. 19,5 km) på cirkus 2:10. Ganska tungfört alltså. 
Ungefär som att åka i en dm strösocker. Ibland verkade det som spåren fläckvis 
hårdnade till. Fick för mej att det hade med ventilationen att göra. Gott fäste dock med 
SkiGo (+12, silverklister på burk. Efteråt en ljuvlig måltid på Toriabaren. 
Örtmarinerade revbenspjäll med brunsås, kokta grönsaker, äppelmos och stekt potatis. 
Hoppas, hoppas det blir skidor på HBH!!!  
  
 
 
>----5.159.113  8.0;  6.1; WOW64; /4.0; .      
 
 
20101123 | 18:47:57 | Lasse L | Jorå, nu är programmet uppdaterat på ett sätt som jag 
tror uppskattas. Kolla. Och särskilt noga på vad som ska tas med, hoppas deltagarna 
tillsammans kan lösa första punkten i den listan.  
  
 
 
>----234.213.88  7.0;  ; . 1.1.4322; . 2.0.50727; . 3.0.4506.2152; . 3.5.30729) | 81234
21388no68.tbcn.      



 
 
20101123 | 20:09:44 | göran l | som jag ser det kan ett problem uppstå då jag anländer 
med tåg å skidfodral där rök en bil! Vi får samla oss kring denna punkt ge rediga besked 
krisar det hyr vi väl en bil gärna i Åmål så hör av er ni andra  blir det en bil från 
KRTHMN och en från STHLM.Jobba på nu fundera det här löser vi lätt bara vi har ngn 
dags framförhållning.  
 
 
 
>----10.183.137  7.0;  ; /4.0; . 1.1.4322; . 2.0.50727; . .      
 
 
20101124 8:37:23 | Lasse H | Lance och jag (teminstingens) kommer från Lusasken i 
bil med takräcke. Mer än en bil kan vi knappast ha. Hoppas det räcker.  
 
 
 
>----72  8.0;  ; /4.0; . 1.1.4322; . 2.0.50727; . 3.0.04506.30; . 3.0.4506.2152; . 3.5.30729; 
MALC; .1) | 194.22.238.72      
 
 
20101125 | 19:30:21 | göran l | Rapport: 60 cm snö i Thn Vänern är öppen vinden NO 
flingorna faller fortfarande vackert mot marken om man använder bilen har man svårt 
att komma igång på plan mark fått byta väg till jobbet följer busen som dom plogar först 
för. Just nu är varje förflyttning spännande.Hoppas fortfarande kunna ta tåget till HBH 
imorgonkväll.  
 
 
 
>----10.183.137  7.0;  ; /4.0; . 1.1.4322; . 2.0.50727; . .      
 
 
20101129 | 14:18:05 | råffe | Rönnbergsbjörnen går inte i ide har jag just förnimmt. 
Han ringde nämligen och berättade att han blivit uppringd av Percy  som berättade 
följande: 
Evertsbergsstugan är tillgänglig v.6 enligt traditionen. Dessutom under 
vasaloppshelgen. Men INTE under ÖShelgen. 
Vagörvidårå? Hur många är vi som behöver logi vid ÖSsö resp ÖSmå. Det ginge ju att 
hyra in sig i bygdegårn som 2010, dvs i år. Heller ska vi leta ngt annat. Britas stugor blir 
man allri klok på, vet inte ens om tanten lever, går inte att etablera kontakt. Å Hallvars 
vill inte jag se nå mer i detta jordelivet.  
Skriv å berätta hur ni tänker, om ni tänker vill säga. 
Ännu inga km. Björnen är frisk i knäna och har kört 15.  
 
 
 
>----.47.131 ; svSE; rv:1.8.1.9) /20071025 /2.0.0.9 | outside.formapg.se      
 
 



20101129 | 18:45:32 | göran l | Råffe v.6 är lysande . Sen ÖS måndag för mig varför 
inte bygdegården där trivdes jag gott å får vi låna köket igen fast vi inte riktigt vågade 
sist är ju saken biff. 
Nu ska jag säga nåt sant: under förra veckan föll 1m snö i Thn lätt och fluffig blåste den 
in i varenda svacka och väg nu har den satt sig lite och packats till 40cm om jag hade 
kunnat överföra foton från mobilen till datormaskinen skulle ni ha fått sett.  
 
 
 
>----10.183.137  8.0;  6.0; /4.0; GTB6.6; SLCC1; . 2.0.50727;  PC 5.0; .      
 
 
20101129 | 18:54:29 | göran l | Tack för dagarna i Åmål HBH. Den största oxfile som 
skådats och ätits av 2,5 kg från "Gröna Kon" mellan Säffle och Grums på vä sidan. Fina 
arrengemang har lett till viss stelhet i armar å ben träffade tom en å annan boll under 
tennispasset.Tåget hem var ngtfunktionshindrat då toaletterna inte fungerade en vagn 
var utan värme å man kände dunsarna när den modige färaren med våra liv som insats 
dammade igenom snövallarna runt Mellerud en minesvärd helg  
 
 
 
>----10.183.137  8.0;  6.0; /4.0; GTB6.6; SLCC1; . 2.0.50727;  PC 5.0; .      
 
 
20101129 | 19:35:47 | Lasse H | Instämmer i stort tack för ytterst välkomponerad HBH 
inkl. aktiviteter, mat o allt! Hemfärden gick skapligt med ett par mil kring Säffle efter 
snöplogen i 25 knyck. Spårigt och några skapliga snövallar mellan Gröna Kon och 
Slottsbron. Tänker även klart att bygdegården i Eberg är ett bra alternativ för ÖSMå.  
  
 
 
>----5.159.113  8.0;  6.1; WOW64; /4.0; .      
 
 
20101129 | 20:08:46 | Lasse L | Sitter nu på ett grymt försenat tåg hem från Götet. 
Tåget i morse däremot var bara en knapp timma försenat. Alla toaletter funkar och vi 
går framåt i cykelfart som mest för närvarande. Lite småskönt och mysigt faktiskt, man 
skymtar i mörkret då och då det härliga vinterlandskapet. Snötäcket i Åmål var i morse 
cirka 2 dm. 
Kvartar och biffar gärna jag med i Evertsbergs bygdegård till ÖS må, och fixar du den 
bokningen åt oss Råffe så är det jättebra. 
 
Lasse 34 km  
  
 
 
>----36.211.172  7.0;  ) | host90236211172.mobileonline.      
 
 
20101130 8:54:37 | råffe | imponerande LasseL men det ska väl vara cm? 



Jag kommer att kontakta min numera vän Ingrid Björklund på bygdegårn så snart jag 
har en hygglig uppfattning om planerade närvaron. I denna stund är vi fyra, Lassarna, 
Göran et moi. Säkert kan vi räkna in Åkepojken och sannolikt med pojke, måhända 
någon annan mig närstående yngling och så Kalle, höll på att glömma honom, kallades i 
tidens början rätt och slätt för Kallerättochslätt, en arbetskamrat på distans, han är 
inlagd i Vås. 
Däremot tänker nyHasse Meisner förlägga sig i av hans familj hyrd sportlovsstuga i 
Sälenfjällen.  
Men hurere me Torbjörn och Lance och alla andra?  
 
 
 
>----.47.131 ; svSE; rv:1.8.1.9) /20071025 /2.0.0.9 | outside.formapg.se      
 
 
20101202 | 21:32:07 | göran l | Kom å tänka på hovmästarsillen vi åt i helgen blev 
sugen igen hur var det nu?  
 
 
 
>----10.183.137  7.0;  ; /4.0; . 1.1.4322; . 2.0.50727; . .      
 
 
20101202 | 21:46:26 | staffan | Vild gissning, men att fånga den ena ingrediensen, 
hovmästaren, måste vara svårast.  
  
 
 
>----9.100.147  8.0;  6.0; /4.0; SLCC1; . 2.0.50727;  PC 5.0; . 3.0.30618; . 3.5.30729) | 
7869100147no173.tbcn.      
 
 
20101202 | 23:50:51 | Lasse L | Hovmästarsås kombinerat med matjessillen blev 
hovmästarmatjes. När tiden finns för uppdatering av hemsidan så kommer även årets 
recept där. Men jag är ju inte mer omöjlig än att jag kan kopiera in det direkt här: 
 
Multiplicera med ca 3: 
2 burkar matjessill Ã¡ 200 g 
1Â½ msk vinäger 
1 msk socker 
Â½ tsk Nisses senap (fransk senap enl. receptet) 
4 msk rapsolja 
2 msk klippt dill 
 
Häll bort spadet från sillen, det ska inte användas. 
Blanda socker och senap i en skål. 
Tillsätt vinäger och olja (oljan hälls förstås i mycket sakta under konstant omrörning). 
Blanda i den klippta dillen. 
Lägg sillbitarna i marinaden.  
Låt stå över natten. 



 
Finhackad rödlök lades till vid serveringen, passade bra ihop men hör inte till receptet.  
  
 
 
>----234.213.88  7.0;  ; . 1.1.4322; . 2.0.50727; . 3.0.4506.2152; . 3.5.30729) | 81234
21388no68.tbcn.      
 
 
20101205 | 15:52:07 | råffe | dä låter gott, säkert värt att pröva trots att en e negativ te 
alla nymodigheter, råkar ha två överblivna matjesburka, kan ev erbjudas i byte mot 
överbliven pillsner. men de e väll ingen pant ens å hämta. 
Kan meddela att skidorna nu har luftats, i onsdas 11 km på 1,03, ida 11 km på 55 
blankt. nädstsan bra spår, enstaka genomslag inga en meter här int.  
Roffe 22  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  6.0; svSE; rv:1.9.2.12) /20101026 /3.6.12 .      
 
 
20101205 | 20:10:07 | Lasse H | Inget skidat i helgen. Tog en tur med skridskopulsning 
på Ullvättern i förmiddags. Bitvis gick det nästan att skrinna. Härligt ändå med ett 
mjukt dis över sjön och en liten hackspett som försynt stod för musiken under 
fikapausen. V 75:an var ju riktigt nära utan att helt slå in!  
  
 
 
>----5.159.113  8.0;  6.1; WOW64; /4.0; .      
 
 
20101205 | 21:40:04 | Lasse L | Inga riktiga långturer på skidorna i helgen som jag 
tänkt mig, får ändå vara nöjd med att så här pass tidigt ha fått ihop 6,6 miljoner 
centimeter. 
 
Va´snabb du e´ Råffe! Men såklart, i 22årsåldern är man väl det. 
 
Vadå nära vinst i V75:an, hur kan du veta det Lasse? Fick inte du samma obegripliga 
mejl som jag fick?  
  
 
 
>----234.213.88  7.0;  ; . 1.1.4322; . 2.0.50727; . 3.0.4506.2152; . 3.5.30729) | 81234
21388no68.tbcn.      
 
 
20101205 | 21:58:03 | Lasse H | Om jag inte är helt ute och galopperar så fick vi dom 
hästar Anders spelat i resp. lopp. Då hade vi fem rätt (i loppen 37). I lopp 1 vann häst 
nummer 1 och häst nummer 3 som Anders spelat blev 2:a. I lopp 2 vann häst nummer 9 
och Anders spik (nummer 1) blev 3:a. Inte alls pjåkigt!  



  
 
 
>----5.159.113  8.0;  6.1; WOW64; /4.0; .      
 
 
20101206 | 23:07:28 | Lasse L | Driver ni med mig, eller har jag fått en propp i 
hjärnan? Jag hajar fortfarande inte en endaste decimal över noll. Lasses siffror kan jag 
inte återfinna i Anders mejl i några positioner som påminner om Lasses beskrivning. 
 
Får be om en inkopiering av mejlet och förklaring rad för rad. Annars kan jag inte sova.  
  
 
 
>----234.213.88  7.0;  ; . 1.1.4322; . 2.0.50727; . 3.0.4506.2152; . 3.5.30729) | 81234
21388no68.tbcn.      
 
 
20101207 | 19:25:43 | göran l | Lasse l. Jag ser det som Lssae H. Grabben har i ett mail 
rapporterat  dom två kuponger han lämnat in för vår räkning. 
Lopp 1 såoså många hästar osv, den andra lite simplare raden köps för att den ger 10ggr 
pengarna. 
Ifråga om proppen i skallen vågar jag inte yttra mig då mina kunskaper gränsar till 
paramedicinen men en viss vimsighet tycker jag mig förnimma. 
Blir intressant att följa utvecklingen i detta ärende  
 
 
 
>----10.183.137  7.0;  ; /4.0; . 1.1.4322; . 2.0.50727; . .      
 
 
20101207 | 22:56:33 | Lasse L | Tack! Man måste alltså kolla rätta raden själv, det 
trodde jag ingick i Anders mejl, att det redovisade både spel och utfall, det var orden "så 
här blev det" som fick mig ur spår. 
Jag avstår från att försöka förstå vad 10 gånger pengarna betyder i det här 
sammanhanget, allt kan jag ju inte behöva veta. Tror jag ska kunna sova ändå.  
  
 
 
>----234.213.88  7.0;  ; . 1.1.4322; . 2.0.50727; . 3.0.4506.2152; . 3.5.30729) | 81234
21388no68.tbcn.      
 
 
20101208 | 20:37:56 | göran l | En kalamitet har inträffat. Min internetuppkoppling är 
rättså paj. 
Hade en dataguru här idag som bytte å kollade ro:(uter å modem tillbringade 2 tim med 
Telias support men har alltså fel på kopparsladden kanske är alså utlämnad till 
telefonens möjligheter. 
Nåväl 12KM SKIDOR I MORSE ej preparerat spår men uppklarnande under 
soluppgången stavarna kändes 2dm för korta i frånskjutm men jävlar va härligt 



S;a 26 km  
  
 
 
>----.148.10 | /5.0 ( | ___.148.10      
 
 
20101208 | 21:45:05 | Lasse H | Datorer är knövligt. Vår nya börjar lugna ner sej nu. I 
början kom det upp alla möjliga konstiga dialogrutor. Bra att Lasse är på rätt spår igen, 
alltså skidspår i.st.f villospår. Körde några varv vid Hultet idag. Man hade skottat ihop 
snö runt hela 2,5:an och fått till ett jättefint spår trots att vi har lite magert med snö. 
Summa:46 km  
  
 
 
>----5.159.113  8.0;  6.1; WOW64; /4.0; .      
 
 
20101209 | 14:13:13 | råffe | Livet spelar sina spratt och det är inte alltid livat. Igår 
texempel. Ledig dag, åtta minus, sol, nydragna spår, då ä dä förkylt. Bara å ta det iskallt 
och hålla sig varm i hemmet. 
Fortfarande 22... inte grader alså.  
 
 
 
>----.47.131 ; svSE; rv:1.8.1.9) /20071025 /2.0.0.9 | outside.formapg.se      
 
 
20101211 | 14:56:41 | staffan | Inte lika mycket snö som Thn, men tillräckligt för 
skapliga spår bortikring. 
65 ganska tröga km.  
  
 
 
>----9.100.147  8.0;  6.0; /4.0; SLCC1; . 2.0.50727;  PC 5.0; . 3.0.30618; . 3.5.30729) | 
7869100147no173.tbcn.      
 
 
20101212 | 20:09:01 | Lasse L | Skiftande förhållanden: I fredags rejält kallvädersföre, 
igår hårda, snabba spår efter det underkylda regnet, idag lite mjukt efter nattens 23 cm 
nysnö. 
 
"Om man kastar ut en högerhandske i rymden så kommer den tillbaka som 
vänsterhandske."  
Verkar ju logiskt, med tanke på rumstidens krökning och allt det dära. Men Göran som 
prenumererar på Illustrerad vetenskap kanske kan förklara närmare? 
 
120 km  
  
 



 
>----234.213.88  7.0;  ; . 1.1.4322; . 2.0.50727; . 3.0.4506.2152; . 3.5.30729) | 81234
21388no68.tbcn.      
 
 
20101213 | 19:30:09 | göran l | klämde 15 km igår lite skraj i utförslöpor mest för att 
damma omkull å slå mig.de där med högerhandsken som blir en vänsterhandske är rent 
nys eftersom en handske köpt på t.ex Åhlens möligen kan komma tillbaks utåin pga nån 
sots blåst därute.Troligen är resonemanget mer teoretiskt som att materia antagligen kan 
spegelvändas i krökta rum. hur som helst kan jag inte rekommendera såna utkast i 
universum.s:a 41km  
 
 
 
>----10.183.137  7.0;  ; /4.0; . 1.1.4322; . 2.0.50727; . .      
 
 
20101213 | 21:33:07 | Lasse H | Det där att universum skulle vara krökt är ganska 
dåligt underbyggt. Låt vara att ljuset kröks när det passerar för exempelvis en galax. Det 
framstår ju som ganska naturligt för den som t.ex. böjt en vattenstråle med en plastkam. 
Därav följer inte att att själva universum skulle vara krökt. Man får väl helt enkelt vänja 
sej vid att universum är oändligt och sluta gnälla över det. 
53 km  
  
 
 
>----5.159.113  8.0;  6.1; WOW64; /4.0; .      
 
 
20101214 0:35:57 | Lasse L | Om universum är oändligt finns det ett oändligt antal 
sådana här diskussionsforum med exakt samma innehåll. 
Är det bra eller dåligt? 
Gnäller inte, bara undrar. 
 
125 km, de senaste fem i sällskap med jycken på golfbanan idag.  
  
 
 
>----234.213.88  7.0;  ; . 1.1.4322; . 2.0.50727; . 3.0.4506.2152; . 3.5.30729) | 81234
21388no68.tbcn.      
 
 
20101214 9:12:30 | råffe | De svåra är att slå en vattenbåge utan att den kröks, de e 
bara små gossar som klarar konsten hjälpligt. 
Å handskar som går ut och in hela tiden ska man porta, höger som vänster. 
Ännu22, trots genom gången fölsedag,alla som i tanken hyllade mig tackas särskilt. 
Att Åke blitt farfar är annars den stora händelsen som kan få honom att kröka lite extra.  
 
 
 



>----.47.131 ; svSE; rv:1.8.1.9) /20071025 /2.0.0.9 | outside.formapg.se      
 
 
20101214 | 20:41:55 | Lasse H | Om man tar tidsapekten i beaktande så håller jag för 
troligt att det är ytterligt osannolikt att oändligheten hinner frambringa ens ett endaste 
identiskt HBHforum under den tid vårt forum existerar. Och det är ju lite tråkigt. Nu 
19C och ingen träning idag. I morgon kväll julbord med nämnden.  
  
 
 
>----5.159.113  8.0;  6.1; WOW64; /4.0; .      
 
 
20101216 | 19:29:08 | Lasse L | Boschepå vad för oändlighet som åsyftas. Är det bara 
avstånd/volymen som ska vara oändlig är jag beredd att hålla med, men är också antal 
atomer/massan oändlig är det en annan femma. Då saknar tiden helt betydelse enligt 
min ringa mening. 
 
Inga fler skidkm, men cirka 8 km rask promenad i Öxnered i går kväll är ju också 
motion. Först 4 km i samhället eftersom vänthallen var för kall, sedan när tåget skulle 
kommit men blev försenat 10 minuter i taget ytterligare 4 km fram å tillbaka, fram å 
tillbaka på perrongen innan tåget så småningom kom. 
 
Fick lite underhållning då jag gick där: Två gånger ropade man ut "Tåget till Uddevalla 
18.18 är idag inställt".  Punkt slut! Tur man inte skulle dit. 
 
Vill uppmana alla att gå in på www.tagupproret.se och skriva under namnisamlingen  
  
 
 
>----234.213.88  7.0;  ; . 1.1.4322; . 2.0.50727; . 3.0.4506.2152; . 3.5.30729) | 81234
21388no68.tbcn.      
 
 
20101216 | 20:39:01 | Lasse H | Tänkte nog i termer av volym/avstånd i första hand. 
Det enklaste att tänka sig är väl att oändligheten i denna mening inte nödvändigtvis 
behöver eller ens kan vara "fylld" men väl rymmer och erbjuder möjligheten att 
härbärgera varje tillkommande massa/antal. Om man då gillar tanken, vilket jag tror 
man gott kan göra, att även massan/antalet är obegränsat så finns det i vart fall inga 
problem med att "få plats". Det går därför att föreställa sig även en obegränsad 
massa/antal. Jag tror ändå inte det går att tänka bort tiden. Det vi ser omkring oss, i alla 
för oss kända skalor, är uppbyggnaden och nedbrytandet av strukturer dvs. det vi känner 
som tid. Det vi också, hittills i varje fall, har sett är att tiden verkar verka ganska lokalt. 
Dvs. strukturerna uppstår mycket ofta extremt lokalt och samverkan mellan strukturer 
t.ex. i två närliggande galaxer är troligtvis mycket liten. Att strukturerna sannolikt är 
byggda av "samma" grundmaterial är naturligtvis tänkvärt men balanseras rätt så bra av 
det mycket stora antalet kombinationsmöjligher. Nånstans här hittar jag nog min 
uppfattning att HBHforumet ändå är ganska unikt. 
Fortf. 53 km  
  



 
 
>----5.159.113  8.0;  6.1; WOW64; /4.0; .      
 
 
20101216 | 22:09:35 | göranl | Gosch nu bär det iväg efter Lasse h:s sista inlägg känns 
det som vi inte får divergera mer utan sätta in det fokuserande glaset skapa en 
brännpunkt.Finns Gud t.ex. 
T.ex har ja köpt men ännu inte fått avkortade ett par stavar.Swix var namnet har hittat 
en butik i Vbg som innehåller rester av personal i skidsvängen jag teminstingens kan 
lita ytligt på(belag). 
S:a 51 km igår i stenhårda spår dryga milen  
 
 
 
>----10.183.137  8.0;  6.0; /4.0; GTB6.6; SLCC1; . 2.0.50727;  PC 5.0; .      
 
 
20101217 | 10:11:20 | råffe | tack göran för dina senaste rader, jag kände mig som på 
en annan planet utan att veta namnet på densamma efter lassarnas inlägg i 
kosmossfären. 
nere på jorden igen kan jag berätta att jag efter en irriterande hosta kände mig i så pass 
vigör att jag körde 18 km i onsdags bara för att nå 40. Det gick riktigt bra, bra spår och 
12,3 kmitimmen i snitt. Men de skulle ja inte ha gjort. Redan den påföljande natten kom 
en hejdundrande huvudvärk på besök och det besöket är kvar. 38,6 är gradtalet och det 
är ju närmare 40 än 37. kan de va nerverna?  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  6.0; svSE; rv:1.9.2.13) /20101203 /3.6.13 ( . 3.5.30729) | 
h88n2fls304o1035.      
 
 
20101217 | 12:03:27 | Lasse L | Stackars Råffe (eller möjligen Råffar)! 
Bedrövligt att vara hindrad av virus i denna fina vinter.  
  
 
 
>----234.213.88  7.0;  ; . 1.1.4322; . 2.0.50727; . 3.0.4506.2152; . 3.5.30729) | 81234
21388no68.tbcn.      
 
 
20101217 | 19:43:34 | göran l | bedrövligt Råffe men en temperatur som sakta sjunker 
under 37 är på sikt sämre  
 
 
 
>----10.183.137  7.0;  ; /4.0; . 1.1.4322; . 2.0.50727; . .      
 
 



20101217 | 20:23:25 | Lasse H | Slog mej att jag förstås ska gratta både Råffe och Åke 
så här i efterhand. Råffe naturligtvis till fölsedan och inte för att han är krasslig och 
uschlig. Grattis på er!  
  
 
 
>----5.159.113  8.0;  6.1; WOW64; /4.0; .      
 
 
20101219 | 14:29:25 | göran l | Snökanonen igång igen 15 cm Vänersnö har hills idag 
lagt sig över Thn vitt å fint å konturlöst skidåkning i ej preparerade spår endast en 
gubbe hade varit före mig i spåren så det vaar jäla bra träning inte en gratismeter direkt 
från hemmets dörrhänder inte ofta 
S:a ca 64 km  
 
 
 
>----10.183.137  7.0;  ; /4.0; . 1.1.4322; . 2.0.50727; . .      
 
 
20101219 | 14:31:22 | göran l | hureremere Råffe?  
 
 
 
>----10.183.137  7.0;  ; /4.0; . 1.1.4322; . 2.0.50727; . .      
 
 
20101219 | 20:48:15 | Lasse H | Tillbaks på jorden igen. 2 varv på milbanan i ganska 
mjuka spår så det tog sin tid. Nån som kommer ihåg att jag faktiskt sa att detta skulle bli 
den kallaste vintern på 150 år? 
74 km.  
  
 
 
>----5.159.113  8.0;  6.1; WOW64; /4.0; .      
 
 
20101219 | 21:48:21 | Lasse L | Nä de kommer ja inte ihåg Lasse att du sagt, däremot 
var det en polack som sa att det skulle bli kallaste vintern på 1000 år, men det visade sig 
vara en tidningsanka. Din förutsägelse är kanske rimligare? Återstår att se. 
Den gångna vintern var ju (också) rejält kall. Tro nu inte att ni kommit undan den 
globala uppvärmningen för det. Lyssnade på en SMHIsnubbe som berättade att man 
studerat vädersituationen förra vintern och jämfört med motsvarande situationer längre 
tillbaka och kommit fram till att det borde varit kallare ändå. 
 
Stackars syrran min är insnöad i England, första försöket i går att ta sig hit till jul 
misslyckades. Hon har nu fått ombokat till ny flygtur på tisdag, men går det inte då är 
det nog kört för denna gång. 
 
166 km  



  
 
 
>----234.213.88  7.0;  ; . 1.1.4322; . 2.0.50727; . 3.0.4506.2152; . 3.5.30729) | 81234
21388no68.tbcn.      
 
 
20101220 | 15:44:37 | råffe finns | risk för gradvis förfrysning är en nullitet, jag ä 
hemma, mest till sängs, har hunnit me Lindgrens Minnen och Murakamis 
sputnikälskling så nu ja ute i universum igen och vilsen, yr. Toppnotering i lördags 
afton 39,6. Orkar inte ens tycka synd om karlskrället, är ledig resten av veckan, hoppas 
kunna fixa julen. 
Minns ännu med förvåning de lätta fina känslan av ouppnåelighet från onsdagens 
18kmlöpa, höll dock på  att bli upphunnen av en kärring, hon hade nog begapat sig, då 
kan det gå unnan.  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  6.0; svSE; rv:1.9.2.13) /20101203 /3.6.13 ( . 3.5.30729) | 
h88n2fls304o1035.      
 
 
20101220 | 20:32:28 | Lasse H | Hav tröst. Jag blev omåkt av den hjulbentaste karl jag 
sett på länge. Det där med vintern är ju åtminstone till dels knappast nån förutsägelse 
längre som man kan se i svart på vitt på SMHI:s hemsida.  
  
 
 
>----5.159.113  8.0;  6.1; WOW64; /4.0; .      
 
 
20101221 | 21:44:50 | göran l | hurereremerenumera menaja egenkligen förlåt det 
slarvia språket i senaste inlägget  
 
 
 
>----10.183.137  7.0;  ; /4.0; . 1.1.4322; . 2.0.50727; . .      
 
 
20101221 | 21:54:47 | göran l | hureremerenumeraegenkligen vareju  
 
 
 
>----10.183.137  7.0;  ; /4.0; . 1.1.4322; . 2.0.50727; . .      
 
 
20101222 | 20:04:35 | göran l | Jag igen:har tidigare lidit av höjdskräck, koskräck men 
får efter att ha skottat ytterligare 40 cm lite packad snö av carporttaket även fått 
vinterskräck. Blev alltså ingen skidåkning i morse pga påtvingad skottning.Satan!  
 



 
 
>----10.183.137  7.0;  ; /4.0; . 1.1.4322; . 2.0.50727; . .      
 
 
20101222 | 22:00:24 | göran l | förlåt lite självupptagen Lasse L hur gick det för 
syrran?  
 
 
 
>----10.183.137  7.0;  ; /4.0; . 1.1.4322; . 2.0.50727; . .      
 
 
20101223 0:18:56 | Lasse L | Jo syrran kom hit till slut. Igår gick planen som de skulle 
från Stansted. Sedan idag gick inte tågen från Stockholm alls som de skulle, men bara 
fyra timmar efter utsatt tid via försenade tåg och extrabussar så var hon faktiskt här vid 
niotiden ikväll. 
 
Har avstått från skidåkning pga kylan och i stället kört ett spinningskitrainerpass idag.  
  
 
 
>----234.213.88  7.0;  ; . 1.1.4322; . 2.0.50727; . 3.0.4506.2152; . 3.5.30729) | 81234
21388no68.tbcn.      
 
 
20101228 9:40:47 | Lasse L | Pilgrimsloppet på Hanebol går 23 januari, jag hoppas 
kunna delta. Fler som vill det? Info finns på www.amalsok.se  
 
Förkyld nu (4:e gången i höst) och det är stor risk att jag missar det trevliga målet med 
20 mils skidåkning före nyår. Det vore ändå inte något rekord, här är mina tidigare 
höstresultat över 20 mil: 
2002 (Åmål): 213 km, 1990 (Åmål): 215 km, 1988 (Krhmn): 325 km, 1981 (Hofors): 
225 km 
Hittills denna säsong: 189 km. 
 
Hur är det med hälsa och kilometrar för er övriga?  
  
 
 
>----234.213.88  7.0;  ; . 1.1.4322; . 2.0.50727; . 3.0.4506.2152; . 3.5.30729) | 81234
21388no68.tbcn.      
 
 
20101228 | 15:25:13 | råffe | lite syk fotfarande, 4 mil. i god from Läste 
NackaVärmdoposten som faktiskt närmar sig Karlskogaruskan, uppifrån. På 
insändarsidan kunde läsas rubben: Än är det för sent! med utropstecken å allt.  Till råga 
på detta fanns notis med följande lydelse, ngt förkortad: "Förra onsdagen flyttade någon 
två stenar som stod bakom hjulen på en bil i SaltsjöBoo.Bilen börja rulla och fastnade 



till  slut i ett staket längre ner på vägen. Skador uppstod av förklarligs skäl på staketet 
men ingen person gjorde sig illa." 
Nog händer de grejer även i förorten...  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  6.0; svSE; rv:1.9.2.13) /20101203 /3.6.13 ( . 3.5.30729) | 
h88n2fls304o1035.      
 
 
20101228 | 19:00:16 | staffan | Klarat mej från förkylningar än så länge,pp, men 
känner ett litet hot från en något snorande  hustru. 17 mil och ledig hela veckan så 20 
kan gå. Inget åmålslopp för min del. Norberg med start på torget kl 10 får det bli. 
Gläder mej att Råffe fått tag i ett blad i KTklass. 
F.ö känner både Svante å jag igen oss i dagens Berglinruta. Å även grannarna i 
bakgrunden. I svenskan alltså, inte KT. Kolla in den  
  
 
 
>----9.100.147  8.0;  6.0; /4.0; SLCC1; . 2.0.50727;  PC 5.0; . 3.0.30618; . 3.5.30729) | 
7869100147no173.tbcn.      
 
 
20101229 | 18:32:00 | Lasse H | Precis tillbaks från en 3dagars flytt av äldsta dottern 
från Älvdalen till Linköping. Påtagligt mera (dubbelt så mycket?) snö i Linköping än i 
Älvdalen. Kallast var det i Gagnef i går förmiddag (23 C). Tämligen frisk såvitt jag kan 
begripa. Hade dock något mystiskt magont i söndags som gick tvärt över när jag lade 
mig på vänster sida. För mycket julmat? Olämplig skidåkning? Frågetecknen hopar sig. 
105 km.  
  
 
 
>----5.159.113  8.0;  6.1; WOW64; /4.0; .      
 
 
20101229 | 18:35:42 | Lasse H | PS. Pilgrimmsloppet var ju kul och en bra 
genomkörare. Funderar seriöst och återkommer kring detta.  
  
 
 
>----5.159.113  8.0;  6.1; WOW64; /4.0; .      
 
 
20101229 | 21:05:09 | göran l | Nuere lite ståhej med nyårsfest å resa till Sthlm 
13helgen men säger inte nej till pilgrimmen å ännu inte ja heller. 
Efter 11km i 14 graders kyla kan vi summera drygt 100km för mandrom.Beter mig 
tyvärr lite bortskämt visavi vintern känner mig trygg i att man alltid kan åka imorgon 
om man inte åker idag.Ännu inget pass över 15km fortfarande lite utförsfeg.  
 
 



 
>----10.183.137  7.0;  ; /4.0; . 1.1.4322; . 2.0.50727; . .      
 
 
20101231 | 16:55:03 | Torbjörn | Gott nytt år på er då gubbar. Pilligrimmernas 
skidtävling deltar jag gärna i oxå i år. ÖS står fortfarande stjärnorna, kör söndag om det 
blir något. (I så fall är jag intresserad av logi natten mellan söndag o måndag. Kör direkt 
till starten hemifrån på sen natten). "Norbergsloppet"lockar även det. 
 
350km.  
  
 
 
>----.169.91  10.5; svSE; rv:1.9.2.13) /20101203 /3.6.13 | host90237169
91.mobileonline.      
 
 
20110104 | 12:05:08 | råffe | 12 km på morronen just när solförmörkelsen visade sitt 
rätta ansikte. säger nej till pillgrimmen. Torbjörns ev önskan om ev logi noteras 
nogsamt. Sällan har så många frågetecken radat upp sig men det är kanske ett gott 
tecken, heller ett dåligt.  
Kunde för första gången under säsongen åka hyggligt, fick svar på andra varvet (5,8 
km) som gick snmabbare än första trots att en gubbjävel försökte trassla in sig i mina 
lagg. han körde me hörlurar och märkte inte att jag tänkte damma om, gubben (alså den 
andre)stannade till just då för å snyta ur sig en marmorsträng innebärandes att jag 
fastnade i snor å stavar. De va bara å köra ändå, glidet blev aningen bättre, tiden på 
varvet likaså. Bra fäste, skapligt glid generellt.  
Nu 84 km.  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  6.0; svSE; rv:1.9.2.13) /20101203 /3.6.13 ( . 3.5.30729) | 
h88n2fls304o1035.      
 
 
20110104 | 17:01:54 | Lasse L | Tack för dramatisk skildring av skidåkning i 
Stockholmstrakten, och tack för nyårshälsning. Var inne på att  protestera mot det där 
med gubbar, seniorer på sin höjd kanske. Men idag med kraftigt ryggont var jag 
definitivt en gubbaktig uppenbarelse här i Hälsingeskogen. Första kilometern gick på 17 
minuter, sedan gradvis lite bättre allteftersom musklerna värmdes upp och smärtan 
dämpades en aning. Men igår, då var det full rulle med hunden förspänd i en 3
meterslina fäst i midjeväskan. Svindlande snabbt i flacka utförslöpor (i de brantare 
vågade man inte) när jycken galopperade för fullt. 
Rycken då och i linan kan vara förklaringen till ryggsmärtorna idag, eller så var det den 
enda vurpan på turen, precis hemma vid stugknuten då jag inte fick stopp på dragaren. 
 
274 km  
  
 
 



>----32.174.242  7.0;  ) | host90232174242.mobileonline.      
 
 
20110104 | 20:05:18 | göran l | Ja för jäveln allt är bra tror vi får träffa Torbjörn på 
söndakvällen lite ÖSsvårflörtad men man anar längtan i ditt inlägg. Körde skitskraj 15 
km i förmodat isigt före i onsdags  men framfarten hämmades effektivt av barr å kåttar i 
spåren.Eru i Hässjaberg å klämmer lagg frågas Lasse L? hurere med plit på hunden 
vågar jag fråga även om ordet är läskigt sökbart på nätet.Gratuleras Råffe till återkomst 
till livet trots att det blev snorhalt. 
Knappa 12 mil  
 
 
 
>----10.183.137  8.0;  6.0; /4.0; GTB6.6; SLCC1; . 2.0.50727;  PC 5.0; .      
 
 
20110105 0:10:03 | Lasse L | Hässjaberg ja, hyfsad skidåkning på vägar och i 
skoterspår.  Köra med jycken går rätt bra. Kul! Men vi är båda nybörjare på den grenen. 
Mestadels går det bra att reglera farten med diverse kommandon utropade mer eller 
mindre i panik. Men nästan hemma och med folk ute på gårdsplan slog dövörat till och 
vurpan var ett faktum.  
  
 
 
>----.148.10 | ___.148.10      
 
 
20110105 | 16:34:19 | råffe | jycke bräcker brickanylen me hästlängder, de e ju fan att 
man e allergisk, man kunde bytt brick mot jyck menar ja. ida 2 mil i surföre, plötslikt 
över noll just när ja nöjt hade konstaterat att de allri har vari plus sedan november, man 
ska allri snacka me mun full. 
innebärandes 104 km, de e mer än vasan fixar. 
nu vete fan, hur ska de gå menar ja  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  6.0; svSE; rv:1.9.2.13) /20101203 /3.6.13 ( . 3.5.30729) | 
h88n2fls304o1035.      
 
 
20110106 | 17:16:01 | Lasse H | Här har det kommit 2 dm snö sen i går. Satte i 
förmiddags på mej skidorna utanför porten hemma och åkte till posten med ett brev. 
Sedan på cykelvägar och gator via Netto och Hembygdsgårn till Hultet där jag fick 
spåra upp halva 5 km:n. Hemåt på småvägar via Anneberg och Marielund. Inalles drygt 
15 km på prick 2 timmar. Det gick till och med att skejta lite grann här och där. Riktigt 
härligt!  
  
 
 
>----5.159.113  8.0;  6.1; WOW64; /4.0; .      



 
 
20110106 | 22:25:22 | göran l | Det är rätt som Lasse H gör passa verkligen på 
närdetgår att åka från dörren själva vinterns essens gick visserliigen idag 50 m per gång 
med skorna på innan skidorna kopplades till kroppen men annars liknande upplevelse 
nu villvi ha rapporter om att jag skidade till affärn köpte en V75:a njuta av stunden 
innan plogbilen och bildårarna förstört läget syn att man inte har en spark å njuta av 
vinterskräckrn börjar  släppa dammade rakt ner i backen på 5km spåret idag 3ggr börjar 
vågå trampa på i den sväng som alltid på nåt jävulskt sätt avslutar varje utförslöpa 
S;a 134 km faktiskt i paritet med förra året  
 
 
 
>----10.183.137  7.0;  ; /4.0; . 1.1.4322; . 2.0.50727; . .      
 
 
20110109 | 18:08:48 | göran l | Tillbaka från Sthlm igår efter närmast felfria 
tågförbindelser vill gärna rekommendera restaurang Wasahov vid Odenplan servitörer i 
väst och lite rustik inredning och skitgod mat. Igår vid avstigning av tåg i Thn 
konstaterades att regnet och plusgraderna förvandlat stadens centrum till ett 
blankishelvete varför dagens försök till motion blev försiktig stavlöpning tillsammans 
med frugan och Icebug på fötterna. En vädertragedi har inträffat.  
 
 
 
>----10.183.137  7.0;  ; /4.0; . 1.1.4322; . 2.0.50727; . .      
 
 
20110110 | 13:48:47 | råffe | som lök i görans vädersår kan jag meddela att 
plusgraderna har gjort Ågestaspåren lagom isiga man kan åka fort som fan visade en 
gubbjävel som körde ikapp en annan nu på förmiddan. Då flög fan i mig å ja haka på, 
staka så inihilviti och kunde hålla gubbryggen i 15 km. Dagsransonen 24 km, totalt 140 
km, i paritet me göran de känns bra. Håller me om att alla nedförsbackar avslutas me 
ganska tvär kurva, oftast åt höger. Hur e de me uppförsbackarna, de går ju åt annra 
hållet men hur avslutas di?  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  6.0; svSE; rv:1.9.2.13) /20101203 /3.6.13 ( . 3.5.30729) | 
h88n2fls304o1035.      
 
 
20110111 | 20:47:21 | Lasse H | Eländes väder. Provade hustruns yngsjöbroddar i 
morse och kom tryggt till jobbet. Man känner sej inte helt cool med broddar men kan 
vara bra att utmana fåfängan ibland. Vill och hoppas kunna åka Pilgrimmen men väntar 
med anmälan tills väderförhållandena bättre kan överblickas. Idag var det inte åkbart 
vid Hultet men förhoppningsvis i morgon kväll.  
184 km.  
  
 



 
>----5.159.113  8.0;  6.1; WOW64; /4.0; .      
 
 
20110112 8:44:11 | Lasse L | Tyvärr har nu SMHI sällat sig till övriga prognosinstitut 
och spår regn till söndag, rätt rejält. Innan söndag kallt och snö, efter söndag kallt igen 
och ingen nederbörd. Dags tydligen för en ny glacering av nejden som gör att man 
knappt kan gå ut med hunden ens. 
Spännande, men inte så jättekul för en skidåkare även om han nu åter är förkyld sedan 
några dagar och i alla fall håller sig inne. 
Står och stampar på 319 km sedan i fredags  
  
 
 
>----234.213.142  7.0;  ; . 1.1.4322; . 2.0.50727; . .      
 
 
20110112 | 10:24:18 | råffe | "jobbar" "hemma" idag, startade arbetsdan vid Ågesta 
golf. Blötsnö, tungt så förbenat, orkade en 8kmrunda mot tre i måndas, då under 37 min 
per varv nu 49. men de viktigaste ä att man får röra på sig som jag förnumstigt uttryckte 
saken till en äldre gentleman i min egen ålder. 
Nu ska jag verkligen "jobba". 
149 km hitintills.  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  6.0; svSE; rv:1.9.2.13) /20101203 /3.6.13 ( . 3.5.30729) | 
h88n2fls304o1035.      
 
 
20110112 | 20:41:03 | råffe | Fick samtal från kära Ingrid i Evertsberg, hon ville höra 
om min hälsa som vanligt, mer extramorsa än så får jag allri, hon minns med vemod och 
glädje hur jag fick sova i egen kupÃ© när alla var drabbade av bacillskräcken i fjol. 
Ägänkeligen ville hon höra om jag skulle komma upp i slute av februari å om ja skulle 
ha me mig nåra. Ja, svarte ja såsom Sven Dufvan. Hon blev nödj me svaret, håller vårt 
rum öppet för bara oss och redan från lörda, de kan tänkas att nån vill köra 
söndassloppe. Annars är det Göran, LassarnaH+L, jag och Kalle, Lance som nu bestämt 
sig för att hedra oss med sin närvaro och tillika lopp. Osäkra äro: 
ÅkeRikardJohanHenrikåTorbjörn(sistnämndeåker sö om de blir nåt överhuvetage. 
Om allt detta kan vi återkomma. 
Men vilcka kommer te Eberg vecka sex? 
Blir de ba ja? Eller inte ens... 
Hörde skidräven Mattias svahn på teve, han kommentera Jevskikjesslagorski eller va 
fan de heter på tjeckiska. Frågades om lägnd på stavar. 30 cm under egen längd sa han 
annars kan man inte staka igenom ordentlich. Hur gör man nurå, käka för å växa elelr 
avfärda karln som komplett okunni,just de! 
Fortfarandes 149 km.  
  
 
 



>----227.175.88 | /5.0 (;  6.0; svSE; rv:1.9.2.13) /20101203 /3.6.13 ( . 3.5.30729) | 
h88n2fls304o1035.      
 
 
20110114 | 17:26:28 | råffe | underbara ågestaspår som säkert håller till i morron men 
sen kommer ju blötföre tebaka. 16 km betyder nu totalt 165. 
 
börjar fundera såhär: man startar ÖS så sent som man får jag tror att det är till åme efter 
åtta. Om inte de jävlarna kört sönder spåren kan det gå. Man kan slagga till sex, käka 
lugnt, köra ner utan köer. 
så ser det ut i teorin, kan komma att motbevisas.  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  6.0; svSE; rv:1.9.2.13) /20101203 /3.6.13 ( . 3.5.30729) | 
h88n2fls304o1035.      
 
 
20110114 | 18:02:16 | Lasse L | Åter i spåret sedan igår, lite försiktigt. Idag tänkte jag 
åka på golfbanans skare med hunden. Skaren bar inte, men vad gjorde det när där visade 
sig finnas en fin preparerad spårslinga på 7,5 km (i preppade spåren på Hanebol varken 
får eller vågar man åka med hund, fall någon undrar) 
Kul å höra om Råffes Ågestaskidande, där har jag åkt ett antal gånger. 
Å va bra att Råffes väninna i Evertsberg fixat login åt oss. 
Startid på ÖS? Tja öppen för alla idÃ©er, men vädret får kanske styra. 
 
Har ni koll på han som håller på att åka skidor från Smygehuk till Treriksröset? Hade 10 
dygn som målsättning, men det har förstås redan spruckit rejält, men nu e´ han alla fall i 
Markaryd efter att ha startat onsdag 00:00. (www.andreaslinden.se, detaljerna finns på 
den länkade FBsidan) 
338 km  
  
 
 
>----234.213.142  7.0;  ; . 1.1.4322; . 2.0.50727; . .      
 
 
20110114 | 18:52:34 | göran l | stavar 30cm under egen längd En gång var jag 175cm 
minus 30= 145 cm såna köpte ju jag. V. 6 allt tyder på närvaro transportproblem dock 
kanske får hyra en bil vi får se  
 
 
 
>----10.183.137  8.0;  6.0; /4.0; GTB6.6; SLCC1; . 2.0.50727;  PC 5.0; .      
 
 
20110114 | 23:23:55 | göran l | Jaförlåt Råffe man kan inte slagga till sex möjligen 
efter men det börjar bli svårt att komma ihåg  
 
 



 
>----10.183.137  8.0;  6.0; /4.0; GTB6.6; SLCC1; . 2.0.50727;  PC 5.0; .      
 
 
20110115 | 17:17:47 | råffe | man vaknar före sex, helst. 
idag hellas ängsspår, två varv, sjyssta spår men en jäla massa mänskor, svårt å köra om i 
enkelspår om man nu skulle villa de. 
totalt 177 km  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  6.0; svSE; rv:1.9.2.13) /20101203 /3.6.13 ( . 3.5.30729) | 
h88n2fls304o1035.      
 
 
20110115 | 23:54:44 | göran l | sitter nu i ösregn och njuter av att jag imorse  i 
minusgrder innan tvingande åtgärder i Gbg pressade 8km ospårat från hemmet. 
S:a 14,2mil  
 
 
 
>----10.183.137  8.0;  6.0; /4.0; GTB6.6; SLCC1; . 2.0.50727;  PC 5.0; .      
 
 
20110116 | 10:25:34 | Lasse H | Kanon att Råffe står på Ingrids goda fot! Sitter annars 
här och väntar på att regnet skall avta lite så vi kan åka upp till kollo och ev. skrapa ner 
lite snö från taket. Passade (liksom alla i forumet?) på att åka i går fm. Skidorna gick 
trögt på något mystiskt vis men jag gnodde träget på i 35 km. Prognosen ser ju lovande 
ut för Pilgrimmsloppet om det blir nån snö kvar förstås. 
227 km.  
  
 
 
>----5.159.113  8.0;  6.1; WOW64; /4.0; .      
 
 
20110116 | 11:44:37 | Lasse L | Visst skidade man igår, åter på golfbanan men nu med 
nära en dm nysnö i spåret. Hustrun tog jycken och det ekipaget kom efter en stund ikapp 
övertecknad, oj va han drog.  
Har ännu inte åkt i närheten av så långt som Lasse H igår, i kilometer. Några av turerna 
i Hässjaberg i nysnö på 2023 km tog dock motsvarande tid, så långpass har jag ändå 
fått en del. 
Nattens regn har inte varit så förödande (fortfarande snö på taken t.ex.). Nu plus 3 och 
ska väl så vara ett par dygn men sedan blir det kyla igen. Har svårt tro annat än att snön 
väl kommer att räcka för Pilgrimsloppet. (Gissar att spårläggningen på golfbanan är 
plan B, reservområde för loppet om det skulle bli för isigt och tunnt i 
Hanebolsskogarna) Hoppas ni kommer med från både Krhmn och Thtn! 
352 km  
  
 



 
>----234.213.142  7.0;  ; . 1.1.4322; . 2.0.50727; . .      
 
 
20110116 | 16:52:27 | Lasse H | Regnet avtog så vi skrapade och skottade ner ganska 
mycket för att inte säga all snö från taket. Krhmnarna fortsatt intresserade av PL. Vi hör 
av oss fram i veckan ang. status och prospekter.  
  
 
 
>----5.159.113  8.0;  6.1; WOW64; /4.0; .      
 
 
20110119 | 16:08:39 | råffe | tövädret har ställt till det men ännu är det för tidigt att tala 
om töchock. Rapporter säger att det finns snö kvar i ågesta och måhända farbara spår till 
helgen. Freda morron prövar jag mina färdigheter, det blir begravning på em (nej inte 
min egen, den komemr jag att bjuda in till i god tid och i sedvanlig ordning), utan 
farbror Nils´, sista syskonet i en tiohövdad barnaskara födda i Jämtland under en 
tidsrymd av 17 år i början av förra seklet.  
Vikka kommer till EB06? Åke och Rikard inte. Jag dock. Göran, Staffan,väl?, 
BjörnåPercy, KalleÖ, AnneåHasse? Kanske nån annan...  
 
 
 
>----.47.131 ; svSE; rv:1.8.1.9) /20071025 /2.0.0.9 | outside.formapg.se      
 
 
20110120 | 15:24:39 | råffe | har ni nån snö grabbar? ser på smhi:s snödjupskarta att 
det är ont om varan söder om en linje från Torsby till Uppsala ca. Frågan får mig att 
minnas året 1990 när SM på skidor skulle hållas i Haninge söder om stockholm. 
Snöbristen tvingade arrangörerna att flytta hela spektaklet till Östersund. Då var den 
populäraste frågan från jämtar till sörlänningarna: Haniinge snö? Det tyckte en del var 
roligt...  
 
 
 
>----.47.131 ; svSE; rv:1.8.1.9) /20071025 /2.0.0.9 | outside.formapg.se      
 
 
20110120 | 16:47:55 | Lasse L | De tyckte ja me var roligt. 
 
Men 10  30 cm snö är inte "ont om varan". 
 
Här bedömer jag det som knappt 2 dm i snitt i trakten. Nu med en hård skare som man 
kan knalla omkring på. 
 
Ska alldeles strax ge mig ut i de antagligen livsfarliga spåren. 
Håll tummarna. Närå, ska väöl inte behövas, jag fegbromsar där det behövs och vet var 
det kan behövas.  
  



 
 
>----234.213.142  7.0;  ; . 1.1.4322; . 2.0.50727; . .      
 
 
20110120 | 22:19:21 | Lasse L | Till alla er som undrar oroligt: Spåren var klart 
trevligare än väntat, hårda och snabba men inte isiga. Ta det lugnt i en å annan kurva 
fick man ändå göra.  
  
 
 
>----.148.10 | ___.148.10      
 
 
20110121 | 10:42:20 | staffan | Ni måste lyssna på den automatiska telefonsvararen i 
Nora. 058712406. 
Ny spontan spårinfo varje dag  
  
 
 
>----6.162.3  8.0;  ; /4.0; . 2.0.50727; . 3.0.4506.2152; . .      
 
 
20110121 | 17:03:58 | Lasse L | Tack! Tack! Detta förgyllde tågresan. Vilken 
begåvning! Kommer att lyssna varje dag och överväger att flytta till Nora.  
  
 
 
>----.148.10 | ___.148.10      
 
 
20110121 | 22:11:38 | göran l | Har inte hunnit lyssna på Noragubben ännu men ser att 
Råffes undran ang. v, 6 behöver noteras och besvaras: 
Säkra tunga gubbar vidimerade via Staffan: 
Råffe himself 
Staffan 
Björnen 
Percy stakspecialisten 
Göran 
Stensäkra deltagare löronsd. 
saknar mer generationsspridning inför aftnarnas filosoferande diskussioner men det 
kanske bättrar sig när det  närmar sig. 
Längtar intensvt eftr v.6 
Ser fram mot en morgonda då jag tänker staka på rätt flack mark i isig omgivning men 
kan ev. byta till mera kuperade spår om underlaget tillåter lubbade 7 km i onsdags 
påisiga vägbanor med stavar i händerna 
S:a drygt 140 km på skidor = 60 km  mindre än förra året! en obehaglig upptäckt  
 
 
 



>----10.183.137  7.0;  ; /4.0; . 1.1.4322; . 2.0.50727; . .      
 
 
20110121 | 23:21:02 | göran l | Nu har jag lyssnat faller in i Lasse L:s beundran fan om 
vi hade en sån spårinformatör i Thn  
 
 
 
>----10.183.137  8.0;  6.0; /4.0; GTB6.6; SLCC1; . 2.0.50727;  PC 5.0; .      
 
 
20110122 | 19:12:21 | råffe | harinte lyssnat pånoragubben, ska göran så snart som. 
Tack göran för svar på min undran, tror att det blir fler men det ä vackert så, glömde 
KalleÖ, han kommer. Bra gäng ska söka rygg på stakspecialisten å björnen å staffan. Å 
Göran förstås, kan bli avsevärt bättre än nu, ändå inte urusel. Körde ågesta 8kmslingan 
på isiga spår i går, dvs ledigfredan. Fyra varv, lika me 32 km, me 14,3 i snitt. Blev 
omkörd av man i dryga 70baståldern, försökte haka på. Omöjligt, försökte härma 
gubbens teknik, lika fördömt.  
Ändå ruggigt nöjd. allri åkt så fort på ett varv förut å nu fyra i ett sträck. Men svad 
uppför. 
nu 209 km 
kör igen på ledigmåndan 
hur ere me harriboj?  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (.      
 
 
20110122 | 19:12:46 | råffe | svad uppför, va e de?  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (.      
 
 
20110122 | 19:49:23 | staffan | Björnen tänker åka EBR å därför kör han å Percy upp 
fredag. Men vassäjeru Göran? Om vi ses fre.em/kväll så kommer vi till Eb sent på 
kvällen å kan köra hela, halva EBR. Eller till Oxberg. Starten är kl 11. Råffe å väl 
självskriven. Kanske inte värt biff men väl korv å mos. 4000 kostar stugan å Percy har 
nyckeln. 
36 långsamma mil. Ett knä krånglar lite, men hör nästan till.  
  
 
 
>----2.56.188  8.0;  6.0; /4.0; SLCC1; . .      
 
 



20110123 | 14:24:57 | råffe | jojo nu börjar det hända saker! EBR låter ju lockande 
även om den där långa slakmotan efter ca 7 km är för jävlig. Då må man åka upp redan 
på fredan går ju om man har en ledig freda att spendera. Måste man boka plats i förväg?  
4000 är ju helt grejt även om vi är väsentligt färre att dela pået.  
Frågan är om man ska köra Engelbräckt EBL helgen efter (före går ju inte). 
16 km på morronen i supersnabba spår. Totallement 225 km, de e bättre än vid nyår  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (.      
 
 
20110123 | 22:27:09 | göran l | undrar hur det gick i Pilgrimsloppet? 
Prövat 17+ 12 km feg isåkning i helgen fram å tebaka på en flackare del av treonhalvan 
på Slätthult. 
Ebr? Ja jag får återkomma Staffan när jag kollat tidboken imorroon 
S.a 17,1 mil  
 
 
 
>----10.183.137  8.0;  6.0; /4.0; GTB6.6; SLCC1; . 2.0.50727;  PC 5.0; .      
 
 
20110123 | 23:21:55 | Lasse L | Tackar för frågan! Jo det gick rätt så bra i 
Pilgrimsloppet, kul för en annan att få köra 6 minuter under 3 h (banan var visserligen 
enligt mina noggranna kontroller med både gps och karta bara 37,2 km lång i stället för 
uppgivna 40). Vi tre dvs jag, Torbjörn och Lasse placerade oss ganska väl 
proportionerligt i förhållande till de antal skidmil vi hade i kroppen innan. 
Det var rätt isigt och snabbt, men ändå inte alltför läskiga kurvor i utförslöporna. 
 
Nu 413 km  
  
 
 
>----234.213.142  7.0;  ; . 1.1.4322; . 2.0.50727; . .      
 
 
20110124 | 15:29:34 | råffe | imponerande pilgrimmer, får mig naturligtvis osökt att 
tänka på en annan grimmer, gerhard i förnamn. Men han var dopad å den tanken 
snuddar ja inte ens vi när de gäller hurtbullsbjässarna.  
jag ser för min del meråmer fram emot EBR och kanske även EBL, kan nog va bra 
genomkörare inför resten av livet. 
Nu 249 km, vill inte tänka i mil ännu.  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (.      
 
 
20110124 | 22:01:36 | götan l | En svensk mil det är något det  



 
 
 
>----10.183.137  8.0;  6.0; /4.0; GTB6.6; SLCC1; . 2.0.50727;  PC 5.0; .      
 
 
20110125 9:17:15 | råffe | ny stjärna, götanl, låter inte svenskt  
 
 
 
>----.47.131 ; svSE; rv:1.8.1.9) /20071025 /2.0.0.9 | outside.formapg.se      
 
 
20110125 9:17:54 | råffe | ska va mellanslag, då är det nog en ungrare  
 
 
 
>----.47.131 ; svSE; rv:1.8.1.9) /20071025 /2.0.0.9 | outside.formapg.se      
 
 
20110125 | 14:44:22 | råffe | man må anmäla sig till EBR senast 30 januari! 250 spänn 
in på postgirot om man åker 42.  
Jag tror att det blir bra, skönt att få känna på Risbergsbacken igen. 
 
Vicka ställer upp förutom björnen?  
 
 
 
>----.47.131 ; svSE; rv:1.8.1.9) /20071025 /2.0.0.9 | outside.formapg.se      
 
 
20110125 | 18:56:48 | Torbjörn | Jo ja ähum lyckades trots allt få ledigt måndag 
110228 och har därefter anmält mig till det av morkarlsdjävlar arrangerade skidåkare 
spektakel som går under beteckningen "Öppet Spår Måndag". Därför Råffe, vore jag dig 
för stunden evigt tacksam om du ville räkna in mig som en i Ingrids logement 
logerande. Söndag, sen eftermiddag, till tisdag, tidig morgon.  
  
 
 
>----.215.216  10.5; svSE; rv:1.9.2.13) /20101203 /3.6.13 | host90237215
216.mobileonline.      
 
 
20110125 | 20:37:36 | råffe | Torbjörn, det är mig ett sant nöje att notera din 
medverkan i Ingrids logement. Klart att det sätter igång alla möjliga endoradre
machokistista processer i min kropp när jag tänker på den envisa envig som kan komma 
att utspela sig i dalkarlsjävlarnas förhoppningsvis farbara spår. Jag rös faktiskt så 
gammal jag är vid själva tanken. Ja nästan ekivokt må jag erkänna, vicket  bra gäng me 
torbjörnen,götan,lassarna,lance,nyhasse, kanske ungerik å som lök på snömoset 



mejsjälv inte å förglömme. lörda te tisda e de som gäller. Å biff ska de bli, inga 
halvmessurer.  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (.      
 
 
20110126 9:37:11 | råffe | Nu har jag samlat tillräckligt med mod och anmäler mig till 
EBR42! Man kan säkert ändra sig på plats och köra 27 om det känns bättre. 
Göran,staffan?  
 
 
 
>----.47.131 ; svSE; rv:1.8.1.9) /20071025 /2.0.0.9 | outside.formapg.se      
 
 
20110126 | 22:26:04 | goran jugge | fan EBR hårt pressad från alla håll kollade va de 
kostade att hyra en golf 5 dygn 6 laxar skulle kunna köpa en för samma summa hustrun 
vek sig lånar ut bilen med den taxikassan. Men verksamheten kräver närvaro till 13.00 
freda möjllig avfärd 15.0015.30 via Staffan ger ankomst efter inköp framåt 
midnatt.Alternativ Staffan drar på fredan Ich på lördan men vädret är värst en dag extra 
kan va guld värd det får fan bli direktanmälan som gäller verkar smartast. 
Ich habe diesen morgen 1.4 schwedische milen gefart after klensing der shien um sieben 
uhr von vorn geklistert belag es war ein schönes tur on zwei zentimetern neuschnow mit 
alle backen hinunter gefahrt 
Z;a öber achtzen schwedische mailen  
 
 
 
>----10.183.137  7.0;  ; /4.0; . 1.1.4322; . 2.0.50727; . .      
 
 
20110127 8:35:24 | råffe auch sprakenkunnig | goran, schweibelzatan, die einkaufen 
musste ich sprechen ich kann dass bezahlen unt kaufest schnell und gefirmt. Man muss 
ja nicht der rennet missen, sälbstferständlich! Nuk pratet von diese mattern. Wenn du 
nicht von die harribåj snackest, aber die staffan kan es ordnen, nicht va?  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (.      
 
 
20110128 | 18:48:37 | Torbjörn | Råffe, en får tacke för di varme välkomst ola. Jag har 
oxå gått/går o grunnar på ditt förslag till ett annorlunda upplägg. Start strax innan 
startgrindarna stängs. Har startat i absolut sista minuten en gång. Den första. Fick en 
mycket behaglig resa på den fortfarande näst bästa tiden. Men det krävs hårda fina spår. 
I så fall ett alternativ så gott som något. 
640 njutningsfulla, långsamma, prestigelösa, värdiga en gammal man km.  
  



 
 
>----.129.30  10.5; svSE; rv:1.9.2.13) /20101203 /3.6.13 | host90237129
30.mobileonline.      
 
 
20110128 | 18:53:07 | råffe | vicken da, solsken bara, bilbesiktning på morronen, 
perfekt ja de gällde mitsun inte focusen den här gången. Sedan direkt till ågesta, fem 
varv Ã  8,08 km på tre timmar, de e i lassarnapilgrimsklass, kalasföre å sa ja att solen 
sken. 
Nu plötzlickt 29 mil totalen i als man nennen runde schlengen. Sergut. 
 
När kommer björnpercy te stugan, jag kommer vid fem, halb six. Kanske kan man käka 
sedan...  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (.      
 
 
20110128 | 23:13:32 | Lasse L | Inlägg 1902 översatt av Google från tyska till ärans 
och hjältarnas: 
  
Göran, schweibelzatan att jag var tvungen att köpa att jag talar kan leda till döden köpa 
snabbt betala och bekräftade. Man måste inte missa löpet, sälbstferständlich! NUK 
pratet Mattern av dem. Om du inte är från harribåj snacks, men Staffan ordna det Kan 
inte va?  
  
 
 
>----234.213.142  7.0;  ; . 1.1.4322; . 2.0.50727; . .      
 
 
20110129 9:32:05 | staffan | Idag är Wahlberg i Nora i sitt esse. Tänker åka dit  
  
 
 
>----2.56.188  8.0;  6.0; /4.0; SLCC1; . .      
 
 
20110130 | 16:20:19 | göran l | Staffan börjar luta åt att dra på fre em. En del 
nödvändiga besök i vinaffären får vi väl göra i veckan lovar inget bestämt när det gäller 
EBR men extradagen hägrar.Slätthult idag betonghård snö nytt förbannat klister och 
stakåkning på flacka partier av spåren 2425 km. 
S;a 21.2 mil  
 
 
 
>----10.183.137  7.0;  ; /4.0; . 1.1.4322; . 2.0.50727; . .      
 



 
20110130 | 17:23:43 | Lasse L | Klister är skidåkarens bäste vän Göran. 
Fast mitt idag var fullt i skräp efter gårdagen, iddes inte göra nåt åt det, blev därefter: 
Varken riktigt glid eller fäste, bra träning ändå kanske, mycke stakning. 
Nu ska Hampus och jag äta upp filÃ©biten som blev kvar efter HBH. 
474 km.  
  
 
 
>----234.213.142  7.0;  ; . 1.1.4322; . 2.0.50727; . .      
 
 
20110130 | 18:14:59 | råffe | man ska allri ha bra gli under träning, de e först när 
nummerlappen finna på bringan som de ska va smort, stakning är jobbigt, körde bara en 
12km på schön på eftermiddan, nu 30.1 närmast ekumeniska milen. vafan menar ja? 
Hade ganska bra gli.  
i morron tänker ja mej å köra 32 kilosmetren på ågesta som ett sista jävelskap inför 
EBR. Kul att goran är me! kanske ska vi va hjälpryttare te vasabjörnen som ska sida 
fram sej. man hänger me så länge man orkar efter karln å skriker flyttapådiggubbjävel, 
de kan får adrenalinet å flöda. Även på gubbtjyven själv, va tror ni?  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (.      
 
 
20110130 | 19:28:02 | Lasse H | I förmiddags 28 km under fina kallföresförhållanden 
och med Rode multigrade i trampet. Hade med klisterskidorna från Pilgrimsloppet i 
bilen men ingen anledning plocka fram dom. Apropå filÃ© får man tacka hela familjen 
på Edsgatan för utsökta tacos och ett trevligt  Pilgrimslopp. Hade i dag en lite ny 
dimension i spåret som jag inte kommer ihåg på rak arm drabbat mej tidigare. På visa 
sträckor låg det 13 dm stora hårda "snöbollar" rätt så tätt utmed spåret och dom flesta 
precis på det avstånd från kroppen man sätter ner staven. Man fick planera nedsättandet 
av staven och även lyfta densamma lite extra ibland vid framåtpendlandet. När jag 
missade detta och träffade en "snöboll" så studsade ofta stavspetsen på ett oberäkneligt 
sätt in i spåret och framför fötterna. För det mesta gick det bra men jag stod på öronen 
en gång. Som tur var i en slakmota där det inte gick särskilt fort. 
310 km.  
  
 
 
>----5.159.113  8.0;  6.1; WOW64; /4.0; .      
 
 
20110130 | 21:11:19 | råffe misstänker | de måte va utomjordigarna som planterar 
smöbolllar så infernaliskt. ja har själv drabbats men allri sett en jävel. Bra å höja 
stavatagen men de e tungt.  
  
 
 



>----227.175.88 | /5.0 (.      
 
 
20110131 | 22:19:07 | göran l | Råffe deheter smörbolllar sånt som vi ska ha i maten i 
Ebg.Deandra e isbollar sånt som Lasse H gillar att hacka staven i.  
 
 
 
>----10.183.137  7.0;  ; /4.0; . 1.1.4322; . 2.0.50727; . .      
 
 
20110201 8:46:55 | råffe | vafan gottan, smörbolllar e ju en blomma som inte visar sig 
nu, ska vi ha den i maten menaru. 
Vilka står på startlinjen på lörda? 
Nu 33,1 mil, seg kropp, kan de bli bättre me åren? Låren alltså.  
 
 
 
>----.47.131 ; svSE; rv:1.8.1.9) /20071025 /2.0.0.9 | outside.formapg.se      
 
 
20110203 0:20:17 | Lasse L | Huh vare töar, barmarksfläckarna breder ut sig, men än 
är det åkbart i en del av spåren, och konstsnön lär stå pallen i veckor till. 
 
Har nu sedan förra veckan inlett en toppningsperiod med två intervallpass/vecka på 
vardagskvällar, plus ett eller två långpass (i alla fall 20 km) på helgen.  
Det fina med intervallpassen är att man får bra träning på mindre än en timma, lätt att 
hinna med. 
Kan inte säga att det gett ökad snabbhet ännu. 
Däremot, men har knappast med det att göra, har jag allt blivit lite starkare i 
stakåkningen, orkar alla fall staka i en del små motlut som jag inte klarat tidigare. En 
liten teknikförbättring i stakningen som jag är på väg att få in är att skjuta fram höfterna 
inför stakningstaget. Man känner då att hälarna lättar lite inne i skorna. Känns rätt och 
bra. Tidigare ha jag stått tungt på skidorna genom hela stakningen. 
 
Bara nåra kilometrar kvar till 50 mil  
  
 
 
>----234.213.142  7.0;  ; . 1.1.4322; . 2.0.50727; . .      
 
 
20110203 8:39:22 | råffe | Verkar som om LasseL ä på rätt spår med stakninga, ska 
testa själv i EB from lörda, gäller ju att skorna sitter kvar förstås. 
Verkar som om de finns mer snö i EB än i Ågesta,inte åkbart längre annat än me 
skrikskor.  
Just nu på morronen livsfarligt att bara gå från dörrn te postlådan å tebaka. Som yxan i 
moset hade de inte kommi nån ruska.  
Är uppe i EB ca 18 om allt går väl.  
 



 
 
>----.47.131 ; svSE; rv:1.8.1.9) /20071025 /2.0.0.9 | outside.formapg.se      
 
 
20110203 | 22:40:09 | göran l | har upplevt Lasse l:s känsla kortvarigt ibland följt av en 
felaktig stavisättning med hotande fall som följd kräver  mer 20 mil och lite begynnande 
känsla av balans inte där än.. 
Drar via Staffan mot EB imorgon em mycket är höljt i dunkelankomsttid väntar en 
liten ankomstvickning hur långt skidas på lördag blire blötsnö eller regn?Das ist gahr 
nicht sofar bestimmt  
 
 
 
>----10.183.137  7.0;  ; /4.0; . 1.1.4322; . 2.0.50727; . .      
 
 
20110210 | 20:37:46 | göran l | EB:mest sol 3 till 5 vintergrader nåra inledde med 
EBrundan som gav oss andra 2,7 till 4,5 mil perfekta spår ofta i rälskvalite som bara 
delvis behövde köras på vasaloppsautostradan mest slakmotor å lutor i vacker skog å 
myr nära 100m upp å ner varje dag. Jag hörde till dom lata fick ihop drygt 13mil på fyra 
dagar andra får berätta om våldsammare framfart.Efter inledande åkning med häftigt 
pustande lungor provades Råffes Bricanyl!Vilken jävulsk skillnad kändes som 30%
50% större lungor hoppet väckt om en ny framtid funderar efter jämförelse på nya 
pjäxor med bättre vriststöd. 
å vicket käk från saftig rådjursstek över andra delikatesser till korvgryta och tillräckligt 
med vin å vicken klokskap man fått ta del av under kvällarnas filosofiska seminarier 
S:a ca 33 mil  
 
 
 
>----10.183.137  7.0;  ; /4.0; . 1.1.4322; . 2.0.50727; . .      
 
 
20110210 | 21:19:39 | råffen | kan bara hålla me göran om naturÂ¨å kultur å 
matupplevelser utöver det man ä värd, en räv korsa mitt spår en morron tex. brickanyl är 
värd respekt även. idag torsda börja de snöa innebärandes att moi endast kunde avverka 
18 km innan moi var trött å sliten körde tebaka å sa till Kalle att vi akulle bränna, lämna 
björnen kvar, kom hem vid sjutiden å kunde summera 24 mil efter att ha rådfrågat 
garmin. Kan bli 6 mil ytterligare på söndasengelbrekten.  
Nu totalt 57 mil 
Nu blir vi 9 man på ÖSmå alldenstund ungErik bestämt sig för å sänka medelåldern i 
gubbalaget.  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (.      
 
 



20110210 | 21:43:55 | Lasse L | Bra kört Göran. Men jisses Råffe, nu är du plötsligt 4 
mil före mig, gå nu inte bara å sjuka nere som förra åre. 
En annan har denna vecka hittills bara kört ett intervallpass, för mycket jobb just nu. 
Men till helgen ska det väl bli lite mera åkt. Har funderat på Karolinerloppet i Mellerud 
på sönda´, 40 km, men verkar inte så kul å åka dit själv. Ja, en får se. 
Nu har vi fått fin påfyllning med en dryg dm fuktig snö, från inatt ska det bli 
minusgrader och så en aning nysnö på det i morron, man kan ju bli religiös för mindre.  
  
 
 
>----234.213.142  7.0;  ; . 1.1.4322; . 2.0.50727; . .      
 
 
20110212 | 12:22:31 | Lasse L | Och så blev det 
Han lät den fuktiga snön frysa 
och därpå lade Han en handsbredd djup nysnö. Och så lät Han solen stråla på det Han 
skapat. 
 
Amen  
  
 
 
>----234.213.142  7.0;  ; . 1.1.4322; . 2.0.50727; . .      
 
 
20110212 | 16:50:34 | råffe | Jamen att skriva något efter LasseLs senaste kan bara 
betäckas som blasfeminism. Även här i Älta ser Han till de sina och även oss andra, snö 
har skottats!  
Försöker just nu få allt i ordning till EBL, ser ut å bli åtta te tie minus å sol å svag vind. 
Avfärd vid sex. På morronen. Me massäck. 
Värsta ä att jag läste LasseLs fromma förmaning om att jag inte skulle bli sjuk, fick 
genast lite rossel i halsen. Känns nästan bra nu efter kannjang å före brickanyl. 
Va säger staffan, blire nå löpp?  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (.      
 
 
20110212 | 20:58:43 | staffan | Vet inte om det blir nåt löpp men planerar iallafall att 
åka öpp.  
  
 
 
>----0.238.203  8.0;  6.0; /4.0; SLCC1; . .      
 
 
20110213 | 19:00:26 | Lasse L | Va luriga ni e. En åker i tävlingsklass å den andra i 
motions. Men grattis Staffan och Råffe till väl genomfört EBL! nu när jag till slut hitta 
er båda i resultatlistan. 



En annan e rätt nöjd med att ha kört 15+27 km i Hanebols spår i helgen, men va e väl de 
mot dessa kraftkarlars bedrifter. 
 
581 km  
  
 
 
>----234.213.142  7.0;  ; . 1.1.4322; . 2.0.50727; . .      
 
 
20110213 | 20:58:50 | göran l | Inbrister i beröm och kan knappast fatta hur dessa 
övertränade halvsjuka herrar pallade en 6milare redan nu varinte också så att Calle Ö 
visade framfötterna idag  om även täckta av pjäxor dvs en VRdeltagare in spe. 
1.7 +2.0 på Slätthult(gick fanimej riktigt bra bpå lånad Brikanyl) ger 
S.a 37 mil  
 
 
 
>----10.183.137  7.0;  ; /4.0; . 1.1.4322; . 2.0.50727; . .      
 
 
20110214 8:25:49 | råffe | Jo Kalle me K körde EBhalvan en god bit under tre timmar, 
det är värt att harangeras förstås. 
Dessutom körde Johan, min äldste gosse, 6milaren. Jag hade tänkt köra hela loppet 
tillsammans med honom. Men i den sega motlutan vid ca 40 km körde gossen helt 
sonika ifrån gubben. Som förstås bet ihop, gneta vidare och kom i mål ca 35 sekunder 
efter pojken.  
Ett märkligt lopp och ett konstigt arrangemang. Jag må säga att jag är kritisk till det 
mästa (för det mästa kanske). 
Problem med parkering, dåligt skyltat. Men framför allt: Varför i hela höga helvete 
blanda ihop två lopp och inte två andra, det vill jag andra. Jag menar varför ska helan 
och halvan starta samtidigt. Och varför ska inte alla som kör helan köra i samma klass. 
Motions och tävling vill säga.  
Johan och moi kom väldans sent till starten, fick sticka iväg när alla tusen stakat iväg. 
Innebärandes att en massa krafft ägnades åt att försöka köra om vicket inte är det 
lättaste om alla tre spåren är befolkade.  
Nåväl. en ska inte klaga, de va en bra genomkörare med en höjdpunkt, själva 
spurtrakan. Jag hade närmat mig en liten söt jänta under de sista kilometrarna (som går 
på en gammal banvall, helt platt, vilket var perfekt om man vill stak, vilket jag ville då). 
Med 200 meter kvar nådde jag ikapp och sa "nu spurtar vi". Hon börja staka utav 
helvetet och vi körde bredvid varann hela vägen in i mål, jag sträckte ut högerbenet och 
tog hem spelet på fotofinnish. Hon skratta å ja me, under publikums jubel.  
Sedan var det svinkallt, jag frös, vi duscha inte, satte oss i bilen å körde te Max i 
Enköping å käka hamburgare.  
Aldrig mer EBL, sa jag då... 
Nu 63 mil. Å 20 minus nu på morronen.  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (.      



 
 
20110214 8:29:36 | råffe | vadå lånad brickanyl göran, du fick ju den som gåva inför 
alla hjärtans. 
 
Funderar själv på å skaffa björgens dundermedikament, vafan hette det, epirukort?  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (.      
 
 
20110214 8:45:37 | råffe | hittar inte Björnen i OrsaGrönklitt. 
Ställde han inte opp? Heller ä ja blind? Heller korkad  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (.      
 
 
20110214 | 11:34:27 | Lasse L | Ska det bli så mycket preparatsnack på det här forumet 
få vi nog lösenordsskydda det så vi inte drar på oss några blickar från FIS och WADA.  
  
 
 
>----234.213.142  7.0;  ; . 1.1.4322; . 2.0.50727; . .      
 
 
20110214 | 19:41:11 | Lasse H | Grattis alla Elöpare, bra åkt! Än har jag inte blitt 
relleschös men visst står träden överjordiskt vackra med sina vadderade puffärmar och 
manschettknappar av glimrande ispärlor.  
345 km  
  
 
 
>----5.159.113  8.0;  6.1; WOW64; /4.0; .      
 
 
20110214 | 20:06:06 | råffe | av morfin mår man fint, preparerat ä bättre än preparat. 
allt annat ä prat. 
LasseH har all ära av sin poesi, säkert glädje även sa räven me parasiten. 
Jag ser framåt. Och även hyggligt åt sidan. Blir nog inte 25 vid starten, väl?  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (.      
 
 



20110214 | 20:21:38 | staffan | Björne skippade orsa pga lite halsont! å ägnade istället 
den dan åt slalombacken. Åsså grundstäda han hela kåken i fredas. Gammal skit överallt 
å fick upp nått som såg ut som en dö kråka ur golvbrunn sa han. Han ä duktig björn. 
Garmin fortfarande kul. Första km tog 11 min åsen var jag nästan ensam å kunde åka i 
egen takt. Förste man från halvan kom ikapp efter 5 km. Ni var helt enkelt i fel 
startgrupp Råffe,men  att få se Rikard i samma utgångsläge, de vore nått.  
  
 
 
>----9.98.68  8.0;  6.0; /4.0; SLCC1; . 2.0.50727;  PC 5.0; . 3.0.30618; . 3.5.30729) | 78
699868no173.tbcn.      
 
 
20110215 9:02:47 | råffe | Ja fel startgrupp, så vare nog. Men så värst mycke snabbare 
hade vi inte kunnat köra. Kanske det gjorde fyrafem minuter, inte mer. 
Halsont hade Björnen, det förklarar sakernas tillstånd. Min halsonta är nästan borta efter 
EBL, så kan de gå. Lite hosta kvarstår, men tidens tand läker som bekant alla sår. 
Lance har kastat in sin ÖSmåhandduk p.g.a sviktande hälsa, det är ju trist. Äre nån som 
vill ta upp den kastade?  
 
 
 
>----.47.131 ; svSE; rv:1.8.1.9) /20071025 /2.0.0.9 |  
 
 
 
>----.47.131      
 
 
20110215 | 14:33:36 | råffe | Man kan bli knäckt för mindre. Läste just 
sidningstabeller. Att Evertsbergsrännet placerade mig i startled 8 kan jag hacka i mig, 
men Engelbrekten! Staffan bjässen kom med få sekunder tillgodo in i 8:an, Johan och 
jag i 9:an. Hårda bud i Dodch sitti.  
 
 
 
>----.47.131 ; svSE; rv:1.8.1.9) /20071025 /2.0.0.9 |  
 
 
 
>----.47.131      
 
 
20110215 | 14:52:33 | staffan | Såere, märkte spec förra året i 7:e att man höll på att bli 
överkörd, och blev omkörd av horden  bakifrån. Ingemermere!  
  
 
 
>----6.162.3  8.0;  ; /4.0; . 2.0.50727; . 3.0.4506.2152; . .      
 



 
20110215 | 15:50:51 | råffe bestämd, för tillfället | ja kommer å ge fan i storvasan 
resten av live. Gåre å locka över Staffan till ÖSmå, det är kuligt. 
förexten, jag har tappat Staffans mejladress, tänkte skicka någon fin bild...  
 
 
 
>----.47.131 ; svSE; rv:1.8.1.9) /20071025 /2.0.0.9 |  
 
 
 
>----.47.131      
 
 
20110217 | 11:42:50 | råffe | I morron ringer ja te Ingrid i EB och ger definitivt besked 
om ankomst å avfärdstid, antalet gubbar osv. 
Som jag ser det nu så kommer vi på söndag ca 14, stannar te tisda fm å vi blir sju man, 
Lassarna, Gorat, Kalle, Erik, Torbjörn å ja. Staffan?  
 
 
 
>----.47.131 ; svSE; rv:1.8.1.9) /20071025 /2.0.0.9 |  
 
 
 
>----.47.131      
 
 
20110217 | 16:17:44 | staffan | Nja. Klart de vore kul å bo i gula huset men blirenått så 
blire röda huset å VLrundan i lagom takt. De ä ju ingen tävling heller..... men va fn. 
Deejudedee.  
  
 
 
>----6.162.3  8.0;  ; /4.0; . 2.0.50727; . 3.0.4506.2152; . .      
 
 
20110217 | 17:07:29 | råffe | erenån som kännernån som ä anmäld till VL men inte 
skaåke?  
 
 
 
>----.47.131 ; svSE; rv:1.8.1.9) /20071025 /2.0.0.9 | outside.formapg.se      
 
 
20110217 | 18:26:12 | Lasse L | inte skaåke åka?  
  
 
 
>----234.213.142  7.0;  ; . 1.1.4322; . 2.0.50727; . .      



 
 
20110217 | 19:06:00 | göran l | Ös  Ös Ös mån mån mån blir det om inte termometern 
slår stopp i lungorna får numera träningsvärk när ja kan ta i ordentligt utan att storkna 
får hoppas att tidigare träning har gett höghöjdseffekt så att blodet liksom kravlar runt i 
ådrorna berett på att nyttliggöra den nya syretillförsen 12 cm puder kan  räda helgens 
finslipning som kan ge Gorat drygt 40 svenska mil  
 
 
 
>----10.183.137  7.0;  ; /4.0; . 1.1.4322; . 2.0.50727; . .      
 
 
20110217 | 20:04:18 | åkes pral | nä int ska åkeåke  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (.      
 
 
20110218 8:51:20 | råffe | nu lovar yr väldans mycke snö nästa helg uppe i dalom. om 
de blir så va gör man då? 
startar sent för att andra ska få spåra? vara storsint och ligga i täten hela vägen? ge fan i 
alltihopa å skylla på skoskav? hoppas på det bästa?  
 
 
 
>----.47.131 ; svSE; rv:1.8.1.9) /20071025 /2.0.0.9 | outside.formapg.se      
 
 
20110218 9:55:30 | råffe travel consultant | ÖSmååkare! 
Va sägs om följande: Moi har snackat me en taxifirma i Sälen som kan köra oss alla sju 
från Evertsberg på måndamorronen ner till Berga by. Kostnad ca 1000 spänn. Nä inte 
per pers, totalt! knappt 150 bagis per huve. 
Jag har prellat, sån är jag, och måste ge definitivt redan efter helgen.  
 
 
 
>----.47.131 ; svSE; rv:1.8.1.9) /20071025 /2.0.0.9 | outside.formapg.se      
 
 
20110218 | 10:08:34 | råffe travel consultant, forts! | bra om ni tycker till om när 
bussen ska hämta, de hänger ju på när vi vill starta självaste löppet.  
Jag lutar återigen mot att starta sent, t.o.m strax efter 8. Då skulle det funka att bussen 
hämtar vid halv sjuk. Då hinner man käka lugnt, skita, pissa, tanka igen. 
Och framför allt sova duktigt!  
Låter nog bättre än vad det låter. 
 
Tänker ta en stilla tur i helgen eller på månda, sedan inte en rörelse.  
 



 
 
>----.47.131 ; svSE; rv:1.8.1.9) /20071025 /2.0.0.9 | outside.formapg.se      
 
 
20110218 | 17:24:31 | göran l traveller | Taxi är en utmärkt tanke men inte för sent 
kommer ihåg när det inte funkade en gång och nödfallskärmen egna bilar fick fällas ut å 
snöar det kanske vi missar starten men böjer mig välartat för den allmänna viljan så 
länge jag är färdigskiten hoppas på en lugn 34milare till helgen för att testa en ny drog 
mot trånga lungor passera under alla omständigheter 40 svenska mil i helgen.  
 
 
 
>----10.183.137  7.0;  ; /4.0; . 1.1.4322; . 2.0.50727; . .      
 
 
20110219 | 12:19:32 | Lasse L | Taxi bra! 
Sen start OK 
Men med viss marginal 
 
Nu krasslig (kistan på nå avigt vis) men har ju en vecka på mig att piggna till. 
 
605 km  
  
 
 
>----234.213.142  7.0;  ; . 1.1.4322; . 2.0.50727; . .      
 
 
20110219 | 17:32:26 | frågvice råffe | Sen start verkar vara okej bland de få som 
behagat svara, men frågan är ändå denna: när i gryningen ska taxin hämta upp oss i EB? 
Det tar ca 45 minuter ner te starT. 
Ä halv sjuk lämpligt? heller sex, jaja ja vet att alla tycker dä ä de bästa, men va nu 
scheriössa for vanns inn ö lajftajm.  
De ä inge enkelt uppdgar å foga samman alla viljor me tanke på vilka viljor som ryms i 
församlinga... 
Körde 8 km bara, de va nog bra. Kan säga nästan 64 milo.Kör sista passet (före ÖS sagt 
inom parentes, markerat me speciellt tecken). 
Å glöm int å svar! Tankeöverföringen har genom åren misslyckats å vantolkats så 
inihilvitti. 
Tack för ordet!  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (.      
 
 
20110219 | 19:43:25 | Lasse L kommunikativ | Fram till 8.30 får man starta, läser jag 
på VLsajten nu (troddere va 8.00). 



Då behöver vi inte åka från EB förrän 7.30 för att ha lagom marginal. Men vi e väl 
försiktiga av oss och beställer taxin till 07.00. Det är mitt förslag.  
  
 
 
>----234.213.142  7.0;  ) | 81234213142no68.tbcn.      
 
 
20110219 | 20:49:36 | råffe, gladers brorsa | så jävla bra sagt LasseL kunde sagt det 
bättre själv! Jag blir skitagla. Sju ä oxå lätt å komme ihåg, de e alla dödssynderna 
tillsammans, kan bli hurbrasomhellst! 
Due enklippLL.  
Inga annra synpunkter, då kör vi! 
 
Senaste pronosen visar att vi ä ute i rättan tid, men de kan ju som vanlit ännra sig. 
Hur göran me käke? Ska vi brassa biff efterpå? Vem arrar? 
Söndan kan man käka på byggdegprn, ja ska för säkerhet skuld kolla me min käraingrir  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (.      
 
 
20110219 | 20:51:05 | Lasse H | Körde 51 km idag i det härliga men lite kylslagna 
vädret. Mjuka spår så det tog inemot 5 timmar att avverka. Angående bussen är 
Torbjörn och jag inte så lite motvalls. Med tanke på att det verkar kunna komma en hel 
del snö och sen inte verkar bli särskilt kallt så vill vi gärna starta först och inte sist och 
riskera att spåren är putz weg. Vi har helt enkelt ensidigt bestämt att vi åker kl. 05 enten 
med Torbjörns bil oder gern mit den autobuss om den som sagt avgår kl. 05. Bortsett 
från tiden så är det ju ett bra initiv utav Råffe 
405 km  
  
 
 
>----5.159.113  8.0;  6.1; WOW64; /4.0; .      
 
 
20110219 | 21:08:59 | göran l traveller | OK LL åja kan väl köpa biff eller??Får 
antagligen låna bilen av snällfrun igen  om varåen förser sig med pils o dyl bunkrar LL 
å ich biff får vi låna köket igen?Pommes? Nu hopar sig frågorna vem fan ska lägga på 
glidvallan? Ere Otto? 
42 svenska milos  
 
 
 
>----10.183.137  7.0;  ; /4.0; . 1.1.4322; . 2.0.50727; . .      
 
 
20110219 | 21:47:45 | råffe, | om ni åker fem vilka mer än tobi och duLasseH ere som 
åker? 



Jag avvaktar tilldess alla röster blivit hörda och begrundade, jag anser att ni T&L ä inne 
på rätt spår när ni tar vederläken i beaktande men betänk om de blir en jäla massa snö å 
mjuka spår som sedan omsorgsfullt packas och göres glidbara av tusesinorm tusen par 
laggs som senare startande drar oförtjänt nytta utav. Vågar ni spåra för hela jäla flocken, 
de e stort! 
Själv kan ja tänka mej å tänka om,  om om inte om vore såjobbigt å tänke om. Ja vet 
varken ute eller inne, kan inte nånklokkoach  säga hurdee? eller borde vara... 
Men javilljuhjärna ha koll på torbjörnens framfart man får fäll skicka ettessemess punkt 
punkt punkt  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (.      
 
 
20110219 | 21:48:31 | råffe, | kan vi inte fega å vänta till söndakväll devillseja till i 
måra?  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (.      
 
 
20110219 | 21:56:15 | råffe, | nu e ju proggen redan ännrad. Nu kalasföre då kan man 
starta när som. Dåere nog bra å starte tidigt eller sent. 
Men betänk hur skönt de e för den som efter löpe slipper åka EBSälenEB extra en å en 
halvour, för å köra hem en jävla kall biljävel som nog vägrar å starte bara för å jävlas. 
Ä alla me på alla förslag å glada?  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (.      
 
 
20110219 | 22:02:35 | råffe, me komma | ja tänker att vi kan lägga på glin uppe i EB 
om vi kommer runt 2, kan vi kolla glin i backen (utförligt). Men undras om pulver...? 
Men bra glihöflour måste vi ha, kan de krevas klisster? 
 
Lysande om biffen är biff, dricka köpes av varje åkare efter behag.  
Jag tänker: Söndasmiddan käkas i bygdegårn, frukost likaså, inga inköp förutom 
honung,korbolod,honungånötter behöver utföras. Man behöver inte tänka nästan någe 
de e en tröst  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (.      
 
 



20110219 | 22:07:28 | råffe | jakanjuåkatestarten närsom hällst bara ja får sova före. 
Före vet man inte före. Mann kann ju ha me sig mackor å drycka på taxin, i menar ja, 
hade först tänkt bussen, då ä de på. 
Å sitta å häcka nere i tälltet å kolla grabbarna som startar å bli nervös å skitnödi men va 
i form te halv nie  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (.      
 
 
20110219 | 22:08:38 | råffe | när de gäller inlägg har vi nu passerat våra födelseår, e de 
inte kusligt, eller helt naturligt?  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (.      
 
 
20110219 | 22:34:11 | råffe | vafan kolla proggen! nu verkar de bli rena glasföre, man 
kan nog starta skittidi och köra skiten ur sig. Blir kannsche runtt nollan å regn dan före, 
vafan.måste vi bestämma oss redan nu? Ja snart. 
Vem ä för åvem e mot? Jabara undrar... 
Ska nog köra tvåmil på månda för å stilla nervbanerna.  
Klisster?  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (.      
 
 
20110220 | 10:14:31 | Lasse L | Har inte kollat prognoserna idag, men anser 
hursomhelst att det är för tidigt att alls gå på dom. De kan ge lite drömmar och farhågor, 
inget annat. 
 
Jag lägger inte ner min röst om starttid, röstar fortfarande på (relativt) sen start. Gillar 
att sova, och skita i lugn och ro. 
Men anpassar mig till majoriteten, blir det tidigare så OK. Avfärd 5.00 är hursomhelst 
rena nyset, hur tänkte ni då där borta i Lusasken? Man får ju inte starta före 7 i alla fall. 
Avfärd före 6.00 kan det ju inte bli tal om. 
 
Tackar för skjutserbjudandet Göran och låter frågan till min hustru om biltillgång förbli 
outtalad. Köpa biff är vi bra på! 
Bara vi får summan presumtiva bifftuggare med oss. 
Men vi kommer hursomhelst att köpa för mycket. 
 
Kanske kan det bli en liten skidtur i morron, och kanske en på torsdag. Magen är lite 
bättre, men skida idag vågar jag inte.  
  
 



 
>----234.213.142  7.0;  ; . 1.1.4322; . 2.0.50727; . .      
 
 
20110220 | 10:38:08 | Lasse L glömde.. | .. uttrycka respekt för 51 km som 
träningspass! Ny taktik för toppning av formen Lasse?  
  
 
 
>----234.213.142  7.0;  ; . 1.1.4322; . 2.0.50727; . .      
 
 
20110220 | 12:11:07 | Lasse H | Ja det var länge sen jag körde så långt på träning men 
tyckte det skulle kännas bra att ha knogat drygt halva loppet innan. Sen bidrog det att 
jag varit gräsänkling i helgen och kunnat styra nästan helt efter eget förstånd. Nån 
analys i övrigt låg nog inte bakom tilltaget. Såklart vill jag käka biff på måndagsafton 
och Lasse och Göran är rätt gubbar för inköpet! Andra måltiderna blir väl bra att käka 
på Hembygdsgårn om det är möjligt förstås!? Kommer förresten nån ihåg vilken tid 
dom serverar frukost på måndagen och hurpass sent man kan få middag på söndan? Det 
vore bra att veta. Jo väderprognosen är nog högst osäker. Det kan vara skäl nog för att 
ha möjlighet till en flexibel tid för avfärd på måndasmöran.  
  
 
 
>----5.159.113  8.0;  6.1; WOW64; /4.0; .      
 
 
20110220 | 13:46:56 | råffe | om vi ska va fläsksibla så ä dä nog bara egna bilar som 
gäller, de kanske ä dä bästa me tanke på att TR&LH vill va först  åtminstone vid starten. 
Jag ska kolla hure e me kek på söndakväll å frukost må morron, min Ingrid vet! 
Prognosrna har jag inte häller någon stor tilltro till jag vet att de en gång va minus 
femton på kvälln när vi slagga in å så skulle de va på morronen åsså hade mettrologen 
sagt. Vafan ja vakna vid fyrasnåret av att de droppa å de va inte näsan. Två sura 
plusgrader fick alla till vallaborde. 
Vi väntar å ser men jag tror att ja avbokar taxin.  
Även om ja inte tycker om å ratta i tidig timme å på hala vegar, kanske får ja åka me 
nån...  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (.      
 
 
20110220 | 16:22:24 | Göran L rigidare | Men vafan ser ni inte den ultimata lösningen 
framför era fötter avfärd med taxi 06.30 färdigskiten och utsövd efter frukost i lugnåro 
hatar bilkörning både tidit å sent nervös eller sömnig impad av LH:s tilltag på 5,1 
svenska mil brottade idag ihop 27km ytterligare 
S:a drygt 43 svenska milos  
 
 



 
>----10.183.137  8.0;  6.0; /4.0; GTB6.6; SLCC1; . .      
 
 
20110220 | 17:07:24 | Görans kusin, impad | Görans inlägg känns helt foträtt, skaver 
inte i skidskon de minsta. Perfekt, men om vi bara ä fem man så blire 200 per pers, kan 
man tåla... 
imorrn kör jag nog nåra varv ba för å komma över förra året 65 milanotat  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (.      
 
 
20110220 | 21:14:02 | staffan | Verkar knivigt det här men önskar alla ö Smååkare 
lycka till. Både till Sälen å Mora  
  
 
 
>----9.98.150  8.0;  6.0; /4.0; SLCC1; . 2.0.50727;  PC 5.0; . 3.0.30618; . 3.5.30729) | 
786998150no173.tbcn.      
 
 
20110221 0:03:44 | Lasse L | tycker också det är OK me taxi 6.30 och taxi ska de va 
tycker ja. Pengar saknar betydelse för en gentleman.  
  
 
 
>----234.213.142  7.0;  ; . 1.1.4322; . 2.0.50727; . .      
 
 
20110221 7:53:49 | råffe, gla åt  LL | Fasen va bra sackt LasseL! jentleman vill man 
va, vi kör taxi 6.30 även om vi ba e 5! Ja tänker isåfall starta 8.15 heller ännu senare, 
man kan ha me en macka å karbo å sitta i tältet å häcka, kan man kolla ut å se när de e 
helt rent på startrakan, då väntar man ytterligare en kvart. Sen ä de en fröjd å tänka att 
man bara behöver köra om, inte nån stress bakifrå. 
Tack staffan för välgångsorden! 
Jag har en annan tanke, men den e inte förankrad: Tänker mig att ungErik å ja har varsin 
bil, jag hämtar Kalle på vägen upp. Vi ställer en bil i Mora! Sen e de skitskönt å ba ta 
bilen te EB efterpå. Slipper buss200hundringen som liten kompensation å slipper 
nervositen me avstigning i EB. 
Så tänker ja.  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (.      
 
 
20110221 8:56:34 | Lasse L | Kommit å tänka på, med viss anknytning till sista stycket 
i Råffes senaste: Tänk om det inte går nåra bussar förbi EB på e.m./kvällen? Tänk om 



dom precis som på morgonen, av gammal ny vana kör en helt annan väg  mellan Mora 
och Sälen?  
  
 
 
>----234.213.142  7.0;  ; . 1.1.4322; . 2.0.50727; . .      
 
 
20110221 9:11:55 | råffe | Vicken väg skulle de va, inte kör man fäll över Venjan? 
Men allt måste penetreras, ju. 
Nu ska ja utååk  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (.      
 
 
20110221 9:17:56 | Lasse L | Har nu skickat ett mejl till VL, vi se om det blir svar. 
Bussarna på morron från Mora ankommer till Sälen norrifrån i år.  
  
 
 
>----234.213.142  7.0;  ; . 1.1.4322; . 2.0.50727; . .      
 
 
20110221 | 16:41:31 | råffe | har nu avverkat 24 km, tre varv på ågesta i lite nysnö å 
lagom trögt ungefär som de kan komma å bli nästa månda om man startar väldigt tidigt. 
De blev bättre varv för varv när en del gubbjävlar å dito kärringar kört före, de kan man 
kalla före. ja lite kallt vare. 
Summa 664 ruotskikm  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (.      
 
 
20110221 | 22:53:44 | Lasse L | Inge svar än, men verkar nog rätt säkert att de går via 
EB, de går alla fall via Älvdalen, och varför skulle de på kvällen fortsätta norrut och 
sedan tvära på småvägar? 
Blev inge skidor idag, kistan bättre men inte riktigt bra än. (har nu fått klart för mig att 
det är en typisk magsjuka denna vinter med smärtor och illamående, that´s it men illa 
nog kan jag försäkra)  
Kanske blir vila ända fram till ÖS. Men jag vill inte bara ta ett par turer till för att hålla 
igång maskineriet, vill också prova min nya slimmade skidträkt (en sån där som man 
knappt törs visa sig i ni vet). 
Kan ju inte åka ÖS med den när jag inte vet vad den kräver under, me tanke på 
temperatur å välbefinnande.  
  
 
 



>----234.213.142  7.0;  ; . 1.1.4322; . 2.0.50727; . .      
 
 
20110222 | 11:32:03 | råffe travel consultant, ännu mer forts! | Nu ä vi fem som är me 
på notera! Göran LasseL ungErik, Kalle och moi åker 6.30 på måndamorronen till Sälen 
i taxi.  
De tre sistnämnda kommer å ha en bil i MOra för snabb hemfärd te EB. 
Nu ska ja ringa Ingrid ang midda och frukostbestyren.  
 
 
 
>----.47.131 ; svSE; rv:1.8.1.9) /20071025 /2.0.0.9 | outside.formapg.se      
 
 
20110222 | 16:42:56 | råffe nyfiken blågul | ere nån som vet om Björnen körde 
skinnarloppet, jag hitta han inte i resultatlistan men man är ju inte allseende.  
 
 
 
>----.47.131 ; svSE; rv:1.8.1.9) /20071025 /2.0.0.9 | outside.formapg.se      
 
 
20110222 | 20:58:36 | staffan | Nej Karhu körde inte i malung. Han har fortf lite 
känning av Ebsnuvan. Själv sgs återställd och just passerat 70. Mil. Skaru inte dubblera 
Råffe?  
  
 
 
>----9.98.150  8.0;  6.0; /4.0; SLCC1; . 2.0.50727;  PC 5.0; . 3.0.30618; . 3.5.30729) | 
786998150no173.tbcn.      
 
 
20110222 | 21:08:58 | staffan | Är det bara jag som tycker VLsidan är knäpp med 
marginaler på än den ena än den andra sidan som lägger sig ovanpå det man vill läsa i 
centrum?  
  
 
 
>----9.98.150  8.0;  6.0; /4.0; SLCC1; . 2.0.50727;  PC 5.0; . 3.0.30618; . 3.5.30729) | 
786998150no173.tbcn.      
 
 
20110222 | 22:38:49 | Lasse L | Får väl hoppas du inte är alldeles ensam om det, det är 
ju allid trevligare att vara fler. Men jag har inte märkt något sådant.  
  
 
 
>----234.213.142  7.0;  ; . 1.1.4322; . 2.0.50727; . .      
 
 



20110222 | 23:31:01 | göran l traveller | staffan jag ska kolla VL men passar på nu när 
bredbandet tillfälligt gör skäl för namnet att undra hur stor vagn som journalisterna 
ställer i Mora ??? 
Anledningen till funderingen är tills vidare höljd i dunkel för många osäkra kort i leken  
 
 
 
>----10.183.137  7.0;  ; /4.0; . 1.1.4322; . 2.0.50727; . .      
 
 
20110223 8:41:50 | råffe travel coach men i bil | Göran, din fråga har inget säkert svar 
ännu. Jag har vare inne på å ta min Mitsu å då finns de plats för en del, men däcken är 
bättre på fokusen å om man lägger laggen på take så går de å klämma in fem man där. 
De e ju en tanke, i så fall måste ja ha me bra remmar. Ganska kul om alla kan resa hem 
samtidigt. De två utbrytarna måste ju hämta sin låda i Sälen, de är utom toton. 
Om alla bidrar me en liten slant så betalar det ungEriks och min dubbla färd från 
Storstan te EB. 
Ä de en tanke? 
Nej ja ska inte dubblera, de beror på att ja måste på jobbresa te pucket redan den 6 mars. 
Jobbigt. Hade faksiskt en plats på gång å de va lockande att för sista gången stå i 
startledet 6. Men vafan.  
 
 
 
>----.47.131 ; svSE; rv:1.8.1.9) /20071025 /2.0.0.9 | outside.formapg.se      
 
 
20110223 8:49:19 | råffe, mat, men ej dryckesansvarig | nu har ja snackat me Ingrid. 
Hon tar emot oss på sönda em och då beställer vi middan, jag prellade klockan 18, och 
gör upp om frukosten på måndamorron.  
Jag glömde å snacka om frukost på tisdamorron kom ja just på. De kan vi ju höra då 
också... Väl? 
Dryck te måndakvälln? Ska alla ta me eget? 
Biffen är lagd i trygga händer, ska nog räcka te LasseL även.  
 
 
 
>----.47.131 ; svSE; rv:1.8.1.9) /20071025 /2.0.0.9 | outside.formapg.se      
 
 
20110223 | 13:51:40 | råffe | Jag söker febrilt förstå staffans problem med VLsidan. 
Inte är sidan bra och lättnavigerad, men dolda sanningar under annat å ute i 
marginalen... nä inte hos moi. Kan va nåt problem som borde tas upp i Karlskogabladet.  
 
 
 
>----.47.131 ; svSE; rv:1.8.1.9) /20071025 /2.0.0.9 | outside.formapg.se      
 
 



20110223 | 20:31:54 | staffan | Alltså, det här med VLsidan är ju en petitess jämfört 
med era förberedelser men det verkar ju lösa sig mkt tack vare ein sehr törstig reisleiter. 
På jobbdatorn inga problem med VL å allt på hemdatorn funkar utom den där jävla 
sidan. Kan nån sånthär?  
  
 
 
>----9.98.150  8.0;  6.0; /4.0; SLCC1; . 2.0.50727;  PC 5.0; . 3.0.30618; . 3.5.30729) | 
786998150no173.tbcn.      
 
 
20110223 | 21:00:52 | råffe | fan staffan skaru inte dubblera, tänk va kul de skulle 
kunna bli, me alla kuliga.  
Hemsidan verkar vara ett lokalt problem, du får vistas på jobbet så är de ju bra!  
Värsta ä att jag inte får kontakt me dom som ska va me ba me dej staffa...n.  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (.      
 
 
20110223 | 21:39:29 | göran l biffeater | Måndagskvällen: jag har med mig ett paket 
vin också en flaska billig wisky om alla har med lika mycke räckere men blir också över 
så moderera era inköp men låt mig känna att det finns tillräckligt som LL säger om 
biffen. 
Vare nå mer reiseleitern ville veta? 
Telias bredband hemmavid glappar därav en del sporadiska inlägg vem köper pålägg?  
 
 
 
>----10.183.137  7.0;  ; /4.0; . 1.1.4322; . 2.0.50727; . .      
 
 
20110224 9:46:31 | råffe inte heller ogin beefeater | ja tar me öl å wisky, kanske å vin. 
Görans inlägg om pålägg innebär ännu ett utlägg. Är det tisdafrukosten de handlar om? 
Heller ska vi försöka förmå Ingrid att fixa lite frukost? Heller så stannar vi bilen på väg 
tebaka å köper lite på Stattojl. Heller...? 
Nu ser prognosen ut som 8 minus på morron å 2 på dan. De e bra. men kan ju ändras. 
Som vanligt.  
 
 
 
>----.47.131 ; svSE; rv:1.8.1.9) /20071025 /2.0.0.9 | outside.formapg.se      
 
 
20110224 | 19:31:01 | Lasse H | Tar med öl och förmodligen nån whiskeyskvätt 
ungefär för eget bruk . Pålägg tar jag med i form av valla. Kanske behöver ändå vi i den 
mindre gruppen som är  svinottefetischister ha en plan B ifall det inte behagas serveras 
frukost kl 04:30. Då får det ingå lite pålägg i den. Men annars ska det väl inte behövas 



någe pålägg generellt sett? Kollar väderprognoser maniskt 35 ggr om dagen. Man kan 
bli kollrig för mindre. Väl mött i EB!  
  
 
 
>----5.159.113  8.0;  6.1; WOW64; /4.0; .      
 
 
20110224 | 21:57:36 | råffe | så är de, valla,dvs underlägg ä vicktigare än pålägg. 
javällmött o EB 
I morrn tar jag sista stavtagen före. 
proggnosere kollas ja tror att det är de mest sökta för närvarande på nät å i verklighet.  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (.      
 
 
20110225 | 12:08:27 | Lasse L | Sådärja, då har man duschat för sista gången innan 
Mora i början på nästa vecka. Nu gäller det att bygga upp depåerna av fett i hudcellerna. 
 
S:a 630 km. Faktiskt PB detta millenium fram till ÖS/VL.  
  
 
 
>----234.213.142  7.0;  ; . 1.1.4322; . 2.0.50727; . .      
 
 
20110225 | 12:24:18 | råffe | sådärjaoxå efter 12 km på fm, 676 totalt, marginellt mer 
än förra året å nu är jag frisk, fn bäst att lägga till, annars vet man ju hure går.  
Nästa dusch ser ja fram emot. Å biff mm.  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (.      
 
 
20110225 | 17:45:59 | råffe | vafan pettesssonberger levde väl inte under detta 
decennium, vafan menaru LasseL frågetecken.  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (.      
 
 
20110225 | 17:55:01 | råffe | märker ni att vi har passerat allas våra födelseår å då 
menar ja inte den store gudens elelr liknande, utan. Å dessutom årvell utan å låssas om 
de. Ja tror att de va goran som hade sjangsen att harangera den stor mästaren som dock 
allri körde vasan.  



Nogr tugg nu, killen fick väll skapligt på tafsen igår för att kammen ska sjäkna (de e 
jamska å betyder de ni tror). 
I morron e de nya prognoser, men ja unnrar alltid me Eva vem fan vänder vindarna, 
eller e de bara å vänna annra sidan te? Ja bara unnrar punkt punkt punkt, innebär 
eftertanke  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (.      
 
 
20110225 | 20:25:49 | staffan | pettersonberger? Bruka han allri duscha hellereller va ä 
dä frågan om?  
  
 
 
>----9.98.150  8.0;  6.0; /4.0; SLCC1; . 2.0.50727;  PC 5.0; . 3.0.30618; . 3.5.30729) | 
786998150no173.tbcn.      
 
 
20110226 7:03:19 | råffe | ja mena millenenium men de e ju nästan samma sak. men 
duscha gjorde han PB åtminstone hade han möjligheten i sommarhagen va ja förstått  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (.      
 
 
20110226 | 18:24:50 | Torbjörn | Jag måste plantera det som på nutida mediesvenska 
kallas "snackis". Med den reservationen att jag är dålig på att följa alla inlägg som 
sveper genom forumet och därför kan ha missat något/några. Men ingen har tagit upp 
Sverker Sörlins "Kroppens Geni. Marit, Petter och skidåkning som lidelse". Om det 
beror på att ingen mer än jag läst den (o jag skriver ju så sällan) så är ni bara att 
gratulera. Ni har en storartad läsupplevelse framför er. Om det beror på att ni efter att ha 
läst den anser den inte ens vara värd en kommentar? Tja då är ni bortom all möjlighet 
till att någonsin förstå skidåkningens innersta väsen. 
Vi syns i Evertsberg gubbar. 900km "rolig langkörning".  
  
 
 
>----.212.206  10.5; svSE; rv:1.9.2.13) /20101203 /3.6.13 | host90237212
206.mobileonline.      
 
 
20110226 | 19:04:09 | råffe | Toby du må berätta mer om boka i EB, men vafan skaru 
köra 900 km, de e bara du som klarar en sån bedrift. 
4 km idag i lustempo ba för å runda av te 68 milor.  
  
 
 



>----227.175.88 | /5.0 (.      
 
 
20110226 | 20:21:33 | göran l biffeater | Torbjörn jag har gett mig fan på att läsa den 
boken ser fram mot detta. Jag delar Råffes oro över hur långt det verkar bli på måndag. 
Hade tänkt mig en halvtimmes stavlöpning spåren i Thn så slitna att skidorna far illa 
men efter nattens duggregn hade vi rena ishelvetet igen har glidvallat skidor efter bästa 
förmåga och värmt in ett lager grönt i fästzonen känner mig lite matt o skraj ännu mer 
nu när ÖS är förlängt 10 ggr hur fan ska man orka de kan gå men tar väl ett par dar extra 
har bett Sussi stryka patienter i veckan allteftersom  
 
 
 
>----10.183.137  7.0;  ; /4.0; . 1.1.4322; . 2.0.50727; . .      
 
 
20110226 | 20:37:45 | råffe | man får APSELUT INTE ha nån tid å passa, jag viker 
hela veckan.  
Sticker tidigt i morron å plockar upp Kalle i Enköping, sedan nummerlappar i Mora å så 
träffar vi ungERik där å masar (!) ihop oss i en bil, ställer den annra så nära målet de 
går. Sen te älvdalen där kalle lämnar in laggen å sen EB, vallningarna fortsätter, kalle 
hämtar laggen i ÄD, uttydes icke "älskar dej" denna gången. 
Närvera ä utanpå kroppslager 2.  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (.      
 
 
20110227 1:03:30 | staffan | SkidVM ä ju bara skit jämfört med ösmån. 
Och återigen. LYCKA TILL!  
  
 
 
>----9.98.150  8.0;  6.0; /4.0; SLCC1; . 2.0.50727;  PC 5.0; . 3.0.30618; . 3.5.30729) | 
786998150no173.tbcn.      
 
 
20110227 6:39:25 | råffe | tack staff! Skaru inte dubblera?  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (.      
 
 
20110301 | 20:27:22 | råffe | ja de va trivsamma dagar hos ingri i bögdegårn å ute i 
spåre, gobiff å god sömn å flera sörters viski. De ber ja seriöst å få tacka alla deltagare 
för. 
Dokumentationen från grupparbetet är nu i säkra händer tack vare Kalle. Rapport kan 
komma att komma, 



Har kollat profiler å kan konstatera att den tid man har te EB kan man dubblera å få sin 
sluttid nästan exakt, man kan mao köra bara 47 km å räkna upp tiden å ligga å vila i 
ställe för å åstakomma trängsel i spåre t. De ä nog bara LasseH som inte håller me om 
den ekvationen heller va de heter på matematiska å väsmlännska.  
Följande inte skrevet för att på någe sätt ifrågasätta bemälde LasseH:s prestation men 
nog ä de unnerligt, enligt papiren kör han sista 9 km på 53 minutos, de får de te 12,1 km 
i timmen, kan blygsamt nämna att moi som körde tiilsvarande sträcka på 46 minuts fick 
snittet 11,6 km per aur. De ä nog skumt i dalkarljävlarnas datorer. Ska be Åke å göra en 
graf. Å en anmälan.  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (.      
 
 
20110301 | 21:20:27 | gö | Pgaa bredbandsdöd uttrcker jag korttat bara följande;& 
tack ska ni ha själva  
sa :52'3mil svenska ditos  
  
 
 
>----.148.10 | /5.0 ( | ___.148.10      
 
 
20110301 | 22:49:13 | Lasse H | Verkar helt klart som VL har ett svajigt 
beräkningsprogram. Räknade om mina mellantider mot de kmangivelser som man ger i 
kartan nedanför mellantiderna. Inte många siffror rätt. Bl.a hade jag 10,2 km/tim på 
sträckan EldrisMora och 12,2 MångsbodarnaRisberg. Troligen har man lite andra och 
mera exakta avstånd inlagda men det förklarar ju inte den stora diffen i mitt värde för 
EldrisMora eftersom skillnaden för Råffes del blir bara en 10del räknat av mej jämfört 
med VL:s räkning. Apropå nånting lite eljest så kom jag på följande motto. QCCSnär 
det är vinter på allvar. Och så förstås ett tack till alla för ett jättetrevligt ÖSMå!  
  
 
 
>----5.159.113  8.0;  6.1; WOW64; /4.0; .      
 
 
20110301 | 22:51:27 | Lasse L | Instämmer i tackandet för trevligheter inkl whisky. 
 
Här kan man försjunka timtals i statistiken: 
http://www.resultatjakt.se/events/os_2011_m/ 
 
Där har de också rätta siffrorna på Lasse Hs slutspurt. Han gick f.ö. väldigt jämnt 
genom hela loppet medan en annan hade en dalande placeringskurva efter halva loppet, 
vilket också stämmer med upplevelsen. Alla som jag passerades av på slutet hade jag 
själv passerat tidigare, möjligen undantagandes 9 personer (men de hade nog passerat 
mig redan tidigare). 
Noterbart för övrigt är att jag startade som 18:e pers från slutet. 
 



Får alla fall vara rätt nöjd, trots allt en tidsförbättring för tredje gången i rad, även om 
jag ju helst hade klarat 8 timmar. Kanske för lite långpass i träningen för att klara hela 
loppet bra?  
  
 
 
>----234.213.142  7.0;  ; . 1.1.4322; . 2.0.50727; . .      
 
 
20110302 8:33:16 | råffe | snart ger jag mig in i resultatjakten, vill bara medans jag 
kommer ihågat att jag glömde nämna en upplevelse utöver det vanliga: merinoull 
närmast kroppen, det var perfekt, inte för kallt, ej heller för varmt, ska allri köra utan. 
Det skulle bli för kallt.  
 
 
 
>----.47.131 ; svSE; rv:1.8.1.9) /20071025 /2.0.0.9 | outside.formapg.se      
 
 
20110302 | 19:21:30 | Lasse H | "QCCSför dig som tar vintern på allvar". Kan det va 
nåt? Apropå långpass kan det nog vara lite som Lasse misstänker. Har nån gång läst 
nånstans att en gammal skidåkare, som ev. skulle kunnat vara Janne Stefansson, 
hävdade bestämt att man skulle ha varken mer eller mindre än 2 överlånga pass 
månaden innan VL/ÖS. Med överlångt menade han om jag minns rätt en 89 mil. Skulle 
dock tro att ett par 56 milar kan vara lagom för oss. Ännu inget åkt men lurar faktiskt 
på att kliva upp tidigt på söndag och köra ett par mil innan jag soffledes avnjuter VL.  
  
 
 
>----5.159.113  8.0;  6.1; WOW64; /4.0; .      
 
 
20110302 | 20:30:46 | råffe | ja skiter i skidrännande åker te pucket i stället, ska 
springa på strann, tar våren på det stora allvaret. 
Lucka te Staffan, ni får ju kalasvädre hoppas ja. Hällsa ursu, pursu även.  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (.      
 
 
20110302 | 22:32:45 | staffan | Ingen med abstinensbesvär som vill dubblera?  
  
 
 
>----9.98.150  8.0;  6.0; /4.0; SLCC1; . 2.0.50727;  PC 5.0; . 3.0.30618; . 3.5.30729) | 
786998150no173.tbcn.      
 
 



20110302 | 22:40:41 | göran l | Har allri mått så bra som ida trots bredbandsdöd +dito 
krash på arbat vandrar jag tryggt vidare i livet men va ska Råffe i pucket å göra ere inte 
utomlans ser fram mot soffan i helgen ska njuta av Staffans björnens rådjursdödarens 
framfart å ..tänker börja kuta omkring med längtan efter klädsel i bara kortbraller och 
passande tröja LL den där resultatsidan var ett bra tips  
  
 
 
>----.148.10 | /5.0 ( | ___.148.10      
 
 
20110303 9:06:13 | råffe | jorå de ligger utanför tullarna å landets gränser måste dit i 
jobbet alla tycker att de låter lyx utom ja. Hur ser omgivningen på en äldre ensam herre 
som traskar runt på stranden me kamera i näven, heller på krogen på kvällen, Ska bli en 
bilaga ä dä tänkt.Puckat e orde. 
Annars skulle jag låtit min appstinens få fullt utlopp i loppet på sönda. Men den gubben 
går inte. 
ja resultatsajten är suverän, den skulle vasalöpet ha på sin sajt men de fattar ju inte 
dalkarlshelvitisfanskapet. 
Summa 770 km 
Nu är det springtime.  
 
 
 
>----.47.131 ; svSE; rv:1.8.1.9) /20071025 /2.0.0.9 | outside.formapg.se      
 
 
20110304 9:09:00 | råffe (men de ä KalleÖ ägänkeligen) | Så här skriver Kalle i mejlet 
te moi: 
 
Det är härligt med kontraster. 
Morgonen efter hemresan från Evertsberg, med grötkastrull, Hep Starsaffischer och 
Ingrid i högform, fann jag mig sittande i ett möte på Kungsbron med Nicole Haman, 
detaljhandelschef Google Sweden. 
 
För övrigt njuter jag av att processa intrycken från en synnerligen positiv upplevelse i 
och kring fäders spår. 
Är helnöjd med loppet (men nästa år kapar jag minst en halvtimme till :) 
Tack igen för en strålande projekt och logistikledning! 
Och jag börjar inse att middagen i Evertsberg ju var en upplevelse av episka 
proportioner: kärva män från landets alla hörn, biffar, levande ljus, brutna 
toapappersservetter, kallt öl, analyser, tomatsallad, valladiskussioner, logementsmiljö 
och inte minst: en djupgående uppföljning med stöd av en tydlig, pedagogisk matris och 
resonemang kring konceptets värdegrund. Allt klarnade successivt under kvällen.  
 
 
 
>----.47.131 ; svSE; rv:1.8.1.9) /20071025 /2.0.0.9 | outside.formapg.se      
 
 



20110304 | 10:06:09 | råffe | Grattis till vasagänget, det blir ju perfekta förhållanden, 
hoppas gubbarna är i sedvanligt gott skick. Lycka till!  
 
 
 
>----.47.131 ; svSE; rv:1.8.1.9) /20071025 /2.0.0.9 | outside.formapg.se      
 
 
20110304 | 20:28:52 | göran l | Önskar kommande VL åkare lycka till kommer att med 
stort engagemang och medkänsla följa loppet å sönda vacker beskrivning av Kalle Ö av 
förra helgen dessa biffar å diskussitioner! bidrar till känslan att livet är gott att leva. 
Som sagt säll år den som efter långvarig ansträngning får njuta biff å vin  
 
 
 
>----10.183.137  7.0;  ; /4.0; . 1.1.4322; . 2.0.50727; . .      
 
 
20110304 | 21:54:25 | råff | ajmen! 
jemen!  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (.      
 
 
20110304 | 21:57:26 | råff | notera att vi redan passerat vår tideräkning, ä dä 
oroväckande heller bara rogivande.  
säger en som bara e anevedsjuk på alla som får njuta på sönda  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (.      
 
 
20110305 | 20:33:23 | göran l | snacka me staffan idag vallanevositeten inför VL är på 
topp isiga spår klister?  medkänsla säger valla rätt! är mitt enkla förslag. God tur  
 
 
 
>----10.183.137  7.0;  ; /4.0; . 1.1.4322; . 2.0.50727; . .      
 
 
20110306 | 18:49:40 | göran l | vilken batalj i VL syn att kombattanterna inte kände till 
varandras mellantider eller tur nån kunde tatt i så att det gått åt helvitti.Var det så att 
äldst kom först och sen  i fallande åldersordning? 
Grattis Percy, Staffan och Björn well done som vi säger iThn  
 
 
 



>----10.183.137  7.0;  ; /4.0; . 1.1.4322; . 2.0.50727; . .      
 
 
20110306 | 19:47:14 | Lasse L | Grattis Staffan, trångt i backen ser man på tiden, men 
sedan imponerande framfart!  
  
 
 
>----234.213.142  7.0;  ) | 81234213142no68.tbcn.      
 
 
20110307 | 19:45:44 | Lasse H | Verkligen bra kört Staffan! Och överlag verkar 
Granbergsdals IF ha mönstrat ett starkt gäng i vasaloppsspåren. Jag minns att jag i 
mitten på 60talet brukade få däng av en Kjell Eriksson från Granbergsdal på alla 
kretstävlingar. I kretsen ingick om jag minns rätt Granbergsdal, Bråten, Storfors, 
Kristinehamn och Björneborg. Degerfors borde väl också varit med men har inga 
minnen av skidtävlingar där. På kretstävlingarna hängde man väl ändå med rätt skapligt. 
Det var värre när det drog ihop sej till DM. Då kom det riktiga storfräsare från Filipstad, 
Torsby och Ekshärad. Minns ett DM som gick i Granbergsdal där jag startade i par med 
en kille från Filipstad som jag tror tog bronsmedaljen. Vid större tävlingar var det 
vanligt att starta 2 åt gången vill jag minnas. Det var samma känsla som Torbjörn hade i 
Stafettvasan. Svisch sa det bara så var killen borta. Körde 17 km igår morse med start 
06:05. Missade vasaloppsstarten med 10 minuter eftersom spåret på långa sträckor var 
fullt med barr, kvistar, mossa, näver och allsköns skräp som blåst dit i lördags. Bitvis 
fick jag stå i Telemarkställning i utförslöporna för att ha balans när det nöp till i spåret. 
Det är nog dags att börja jogga.  
  
 
 
>----5.159.113  8.0;  6.1; WOW64; /4.0; .      
 
 
20110308 8:39:19 | Lasse L | Tufft Lasse med den morgonkörningen. 
Själv gick jag i söndags morse med en kopp kaffe i handen direkt till TVn i Mattilas 
storstuga. Hade där sällskap till och från av Kurt Eide men inga fler. 
Det var fina dagar i Mattila, men sliten efter ÖS var jag allt, 42 km på tre dagar fick 
räcka. 
 
Men här kan ni se mig i ÖS, hur säkert jag tar mig förbi käglorna i backen: 
http://www.youtube.com/watch?v=3zl9lY7Fb7k&hd=1 
 
Stoppa 28 sek in i videon så har ni mig nästan i närbild med min blåa racingdräkt och 
röda hurtisbullismössa.  
  
 
 
>----234.213.142  7.0;  ; . 1.1.4322; . 2.0.50727; . .      
 
 
20110308 | 20:19:42 | göran l | vackert Lasse elegant passage vicken backe vare?  



 
 
 
>----10.183.137  7.0;  ; /4.0; . 1.1.4322; . 2.0.50727; . .      
 
 
20110308 | 21:03:56 | staffan | Du kör som Stenis Lasse. Liknande utstyrsel å samma 
känsla. Stöp också rejält i den backen. Mitt eget fel. Visste att ja hade bättre gli än 
framförvarande å gaven 20 m försprång på krönet. Upptäckte försent att fnskapet 
gjorde nån sorts glidtest å rammade i full fart längst ner i backen. Fick naturligtvis en j
vla utskällning. Inte nog med det: ett fall 510 m framför i sista kurvan före Tännäng 
fick mej å gubben bakom att flyga ur spåret, å en ramla på platten före Risbergsbacken 
så den kröp jag också över ryggen på. Förutom det och backen i Berga va de bra. Spåren 
höll skapligt å med hyfsat glid /fäste, sol å ingen motvind ska man inte klaga. Ja de ska 
va trängseln då. Först efter Oxberg gick det  att välja spår mem efter behag. Och vid 
hemkomst en liten virre, saftig rådjursunge,lite rövin å ingående analys av 90000 x 3 
meter skidåkning fram till midnatt. Rådjurskid mena ja  
  
 
 
>----9.98.150  8.0;  6.0; /4.0; SLCC1; . .      
 
 
20110311 | 21:41:32 | göran fortsatt frågvis | Vicken backe vare?  
 
 
 
>----10.183.137  8.0;  6.0; /4.0; GTB6.6; SLCC1; . .      
 
 
20110312 | 10:38:47 | Lasse H | Lasse gör verkligen ett gott intryck där i backen. Har 
spritt klippet på jobbet där man uppskattade Lasses prestation och hade vansinnigt roligt 
åt andras olycka. Premiärjoggade i onsdags. Det kändes oväntat skapligt men fick 
förstås rejält med träningsvärk som jag bättrade på i gymet igår genom att lägga på en 
vikt generellt.  
  
 
 
>----5.159.113  8.0;  6.1; WOW64; /4.0; .      
 
 
20110312 | 11:06:21 | Lasse L | Men lilla Göran, det står ju tydligt angivet under 
videobilden: "En av de första nedförsbackarna, ganska nära Risberg"  Innan Risberg, 
kan tilläggas. 
 
En kort spinning och ett vattengympapass är denna veckas motionsfacit hittills, hängig 
och halvförkyld undrar jag om det kommer att bli nå mer, men vore fint att köra lite 
med jycken på skarsnön nu.  
  
 



 
>----234.213.142  7.0;  ; . 1.1.4322; . 2.0.50727; . .      
 
 
20110315 | 13:29:23 | råffe än en gång impad av gubbjävlarna | Jag har varit borta från 
världen i en hel vecka, kunde bara se första timmen på vasalöpet innan de va dags för 
pucket. 
Måste erkänna att det gjorde ont att inte va me i spåret. 
Lyckades dock få en nätkoppling och kunde skåda resultatet av de tre bjässarnas kamp. 
Imponerande! Grattis!  
Nästa år blir det dubblering, jag har väl aldrig sagt något annat? Men engelbrecht skiter 
ja i. Eller så ännrar jag mig.  
 
 
 
>----.47.131 ; svSE; rv:1.8.1.9) /20071025 /2.0.0.9 | outside.formapg.se      
 
 
20110315 | 13:30:55 | råffe å ännu en gång impad | Å LasseL:s uppvisning! 
Rena instruktionsvideon att visa alla korkskallar som plogar sig ner å stälelr till de.  
 
 
 
>----.47.131 ; svSE; rv:1.8.1.9) /20071025 /2.0.0.9 | outside.formapg.se      
 
 
20110316 | 21:02:54 | staffan | ...eller gör glitest i vänsterspåret.  
  
 
 
>----9.98.150  8.0;  6.0; /4.0; SLCC1; . .      
 
 
20110317 7:57:54 | råffe | just de, närvare vi gick över te vänstertrafiken?  
 
 
 
>----.47.131 ; svSE; rv:1.8.1.9) /20071025 /2.0.0.9 | outside.formapg.se      
 
 
20110317 | 12:55:21 | staffan | Kanske när vi ville skydda hjärtat med vapen å inte 
som nu med en massa tveksamt hurtbulleri?  
  
 
 
>----6.162.3  8.0;  ; /4.0; . 2.0.50727; . 3.0.4506.2152; . .      
 
 
20110317 | 20:59:10 | Lasse H | Inte helt hundra på att jag riktigt förstod Staffans 
senaste inlägg. Vill i alla fall uppmana Råffe att berätta när intrycken från pucket 



kommer i blaskan. Så man kan gå till bibblan eller rentav pressbyrån om en är stadd vid 
kassa.  
  
 
 
>----5.159.113  8.0;  6.1; WOW64; /4.0; .      
 
 
20110318 9:24:36 | råffe | ja fatta staffans inlägg men föredrar hurtbulleriet. rädd för 
svärd, har sett bild på nyårssvensk som sökte sabrera skumpan... 
å visst LasseL ska jag berätta när pucket e tryckt. inte ska du pröjsa, ja skickar. om ja 
kommer ihåg. påminn då da! 
 
Har garvat igen å igen åt risbergsvurporna, men kom plötsligt på att de e som å kasta 
glas i brevlådan. När ja rammade ungErik i en backe strax före Oxberg vore ja gla om 
de inte stod nån jävel me kamera där åsså. Just då. Å plåtade.  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  6.0; svSE; rv:1.9.2.14) /20110218 /3.6.14 .      
 
 
20110319 8:56:09 | Lasse L | LasseH menaru men såklart vi alla är nyfikna. Framgår 
det hur du skötte träningen därborta, kutade på stranden eller cyklade i bergen? Här 
känns det ännu lite för osäkert med väglaget för cykling men fin skidåkning med jycken 
har det blivit ett par gånger å mer kan de kanske bli.  Drömmen om 1000 km lär dock 
förbli en dröm, nu 777. Men Torbjörn lär ju ha fixat det eller hur och var åkte du undrar 
man?  
  
 
 
>----.148.10 | ___.148.10      
 
 
20110320 | 13:03:29 | råffe | ja mena LasseH, LasseL så rätt du har  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  6.0; svSE; rv:1.9.2.15) /20110303 /3.6.15 .      
 
 
20110320 | 16:56:11 | Lasse H | Efter en djupdykning i premoderna mentala sediment 
har faktiskt även undertecknad begripit Staffans inlägg. Hade egentligen tänkt jogga 
idag men kunde förstås inte stå emot frestelsen att i stället ta en skidtur på skaren i 
solskenet. Tog favvorundan från Ristjärn över myrarna ner mot Gocko. Ljuvligt.  
  
 
 
>----5.159.113  8.0;  6.1; WOW64; /4.0; .      
 



 
20110321 | 18:16:12 | råffe | har joggat ida, tre km kändes oöverstigligt men jag steg 
över, våga inte längre för vad som kan bära sig åt, vad vet man? 
Men kände ändå en viss tillförsikt, det är risky, kan gå vartsom helst.  
Har vi fått nog me rapporter om vasakämparna? Tror inte de? Hur vare, hur känns de? 
hur mådde Ursu efterpå å ha tatt stryk av två gamlingar. På tal om gamling så minns ja 
Yngve gamlin som recenserade matkontrollerna i vasan, de va nog i tv, kanske 
mosebacke, minns nån? 
Glasmästarsillen i mångsbodrana var utsökt. 
all sill e gott.  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (.      
 
 
20110322 | 17:31:04 | göranl | Har varit på gränsen till stirrigt ett tag Sthlm,kurs 
Varberg födelsedag me hotell Gbg kryllat av hantverkare på praktiken men har klämt in 
nåra löppass(jogging)bl.a i morse 10 km i nya kayano jättesnygga blåguldgula inte ont 
nånstans sofar. 
S:a 3,8 milar skyggar för spinning o cykel  
 
 
 
>----10.183.137  7.0;  ; /4.0; . 1.1.4322; . 2.0.50727; . .      
 
 
20110322 | 21:24:25 | Lasse H | Hustrun gillar Görans nya skor.  
  
 
 
>----5.159.113  8.0;  6.1; WOW64; /4.0; .      
 
 
20110323 | 11:13:06 | Lasse L | Ere nån som fått för sig att de häre facebook eller nå´? 
 
Men tar gärna emot en bild på Görans nya dojjor såkan de läggas ut här för alla att 
skåda.  
  
 
 
>----234.213.142  7.0;  ; . 1.1.4322; . 2.0.50727; . .      
 
 
20110323 | 22:44:14 | pojken med guldskorna | Nä tänker inte publicera mina skor på 
webben nifårserom närom behövs de e liksom ett hemlikt vapen i kampen för(mot) 
tjockisarnas kamp mot(i) helbrägdagörelsen en sorts handikapp jmf golf mao rent 
hurtbulleribetonat men kanske inte så verksamt  
 
 



 
>----10.183.137  8.0;  6.0; /4.0; GTB6.6; SLCC1; . .      
 
 
20110324 | 11:05:48 | råffe | men värksamt kanske inte? 
 
Ser just att VR startar 03:14 för en hel hop gubbar å nåra ynglingar. Bra tid!? 
 
Löpning ä ett helt hilveitti. Ja kuta 3 km i måndass, har vatt öm i lårena ända sen dess. 
Ä de bra?  
 
 
 
>----.47.131 ; svSE; rv:1.8.1.9) /20071025 /2.0.0.9 | outside.formapg.se      
 
 
20110324 | 15:56:52 | råffe | Va va de nu ja skulle skriva?  
 
 
 
>----.47.131 ; svSE; rv:1.8.1.9) /20071025 /2.0.0.9 | outside.formapg.se      
 
 
20110324 | 23:55:11 | Lasse L | Jag vet, du skulle skriva "vilken fin ny bild det är på 
startsidan."  
  
 
 
>----234.213.142  7.0;  ; . 1.1.4322; . 2.0.50727; . .      
 
 
20110325 9:07:57 | råffe | Vafan, tankeöverföringen funkar utan att man behöver 
tänka tanken! Elelr så har jag förträngt den. 
Bilden ä onekligen fin men de e nån jävel som skejtat sönder snön, klassisk diskning om 
du får tag i odågan. 
 
Fast de e kul å skejta på skaren, tror ja.  
 
 
 
>----.47.131 ; svSE; rv:1.8.1.9) /20071025 /2.0.0.9 | outside.formapg.se      
 
 
20110325 9:36:47 | staffan | Ramundberget sen i lördags. Började bra med 4 å sol. 
Körde Klinken bara, men less på skidåkinga. Kört 25 km här i omväxlande regn, hård 
vind, 2025 m/s, klabbande träfjällskidor som stått i garaget hur länge som helst. 
Lorentz rådde mej att valla hela skidan med Swix blå! men blev inte bättre för det. 
Hyrde uförsutrustning å köpte liftkort för tofre. Men lämna tebaks innan liftarna skulle 
öppna igår å fick kulorna åter. Liftarna gick fö inte alls utom Barnbackarna där en av 
små tjerna lärt mkt i skidskolan. Sprungit med icebug på nyplogad landsväg med Hanna 



ner till Bruksvallarna ett par gånger. Bir skönt åka hem. Ursa minor va som alla sliten 
efter VL,å kände sig visst inte helt kry. Men vem gör det före biffen? 79.102.106.26  
8.0;  6.0; /4.0; SLCC1; . 2.0.50727;  PC 5.0; eSobiSubscriber 2.0.4.16; . 3.5.30729; . 
3.0.30729; OfficeLiveConnector.1.5; OfficeLivePatch.1.3; ..0C) | c4f666a1a
74736162.cust.telenor.se      
 
 
20110327 | 21:08:40 | göran l | lubbade 12 km igår kändes av idag men lubbade 8km 
igen imorse mkt trög start övergick till härlig löpkänsla sista 3 km kände mig fanimej 
spänstig sen 34 cm blötsnö under em 
S:a drygt 70km löpning PÖS allså post inte pre  
 
 
 
>----10.183.137  8.0;  6.0; /4.0; GTB6.6; SLCC1; . .      
 
 
20110328 1:03:28 | Lasse L | Fyra träningspass blev det denna vecka: 
Onsd: Spinning 
Torsd: Premiärlöpning (5 km) 
Fred: Vattengympa 
Lörd: Skidor, skate på skaren i solen framåtillbaka nåra gånger på  en 
skogsbilvägsstump (14 km) 
 
Hade en liten fundering på att cykla idag söndag, men vädret lockade liksom inte, så 
den premiären får vänta ett tag till.  
  
 
 
>----234.213.142  7.0;  ; . 1.1.4322; . 2.0.50727; . .      
 
 
20110328 | 18:03:10 | råffe | frustrerad ä ordet när jag läst LL:s senaste rapport från 
träning. Själv, ja verkligen själv, och tillika ensam kuta ja 3 km i fredas. Kom hem me 
två värkande vader på gränsen till sammanbrott och bristning. Ida körde jag fem lugna 
på kyrkogårn, man bör där ha viss respekt å inte svära snora å jävlas. Kom hem me 
pigga vader (å trött kropp) nu 11 km totalt. På freda bär de av igen.Ska sänka tempot 
ytterligare, knappt styrfart ä målet. 
Kan nämna att ungErik sprang Premiärmilen ute ve freskati på 46 min, ungjäveln, nu i 
helgen.  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  6.0; svSE; rv:1.9.2.16) /.      
 
 
20110329 | 18:44:42 | Lasse H | Hade ärende till Intersport häromdan. Överst på 
ikonostasen stod som det tycktes ett par mästerverk av Andrej Rubljov som vid närmare 
påseende dock visade sig vara repliker av Görans nya Gel Kayano.  
36,5 km POSE  



  
 
 
>----5.159.113  8.0;  6.1; WOW64; /4.0; .      
 
 
20110330 | 19:55:54 | Lasse H | Rubljev hette han förstås. 46 på milen är riktigt bra så 
här tidigt på säsongen. Så fort har jag inte sprungit sen i september 1989 då jag kutade 
Storforsjoggen 8,2 km på 37:50.  
  
 
 
>----5.159.113  8.0;  6.1; WOW64; /4.0; .      
 
 
20110330 | 22:08:25 | göranl | Blev alldeles dimmig av kunskapskrävande inlägg from 
LasseH.Vacklade hitådit fick slå upp ett å annat men bland skärmväggar i kyrkor och 
målare på 1400 talet stagade jag upp mig något nu återstår endast associationsvägen 
hoppas att det inte är dags för LasseH.s tvångsomhändertagande. 
Lubbade utan smärtor 9km i morse 
S.a drygt 8 milos schwedesche  
 
 
 
>----10.183.137  7.0;  ; /4.0; . 1.1.4322; . 2.0.50727; . .      
 
 
20110330 | 22:51:20 | Lasse L | Å ja har inte sprungit så snabbt sedan maj 1990, 
Götajoggen 15 km på 67 min 59 sek (det är ju t.o.m. aningen snabbare). 
 
Ikväll höll jag farten 7,8 min/km över 5 km, en viss skillnad om man säger.  
  
 
 
>----234.213.142  7.0;  ; . 1.1.4322; . 2.0.50727; . .      
 
 
20110331 9:24:54 | råffe | Å ja då, i mitten av 80talet kuta ja sträckan Sorsele
Blattnicksele som en viktig kugge i Landslaget, de va Vindelälvsloppet de handla om. 
24 km på 1:51! Jo ja tackar ja! Första halvmilen på 19, första milen på 43 min.  
Därefter sjönk farten successivt och har fortsatt på denn vägen. Kan notera att mina nu 
fyra första löprundor gradvis gått allt långsammare. Så sent som igår 5 km på 28:36, 
pulsen 155. Orken slut.  
Men inge ont i benena nu på morronen.  
Funderar ändå på gelkajano...  
 
 
 
>----.47.131 ; svSE; rv:1.8.1.9) /20071025 /2.0.0.9 | outside.formapg.se      
 



 
20110401 | 10:46:07 | staffan | Å ja har för mej att jag gick riksmarschen fast utan 
tidtagning.  
  
 
 
>----6.162.3  8.0;  ; /4.0; . 2.0.50727; . 3.0.4506.2152; . .      
 
 
20110402 | 11:00:14 | Lasse L | Ja du ska då alltid vara värst Staffan. 
 
I övrigt är det lustigt att se hur våra bästa tider för 2025 år sedan är så lika, drygt 4,5 
min/km. 
Räknar man om det till Lidingöloppet skulle vi då kunnat kuta det på strax över 2:15. 
Om man bortser från den kuperade terrängen, visserligen... 
 
F.ö. skulle jag gärna vilja se GPSfilen från Råffes senaste långsamma löpning inann jag 
riktigt tror på det.  
  
 
 
>----234.213.142  7.0;  ; . 1.1.4322; . 2.0.50727; . .      
 
 
20110403 | 20:40:51 | göranl | Tänkt cykelpremiär  inställd pga regn tänkte inte skita 
ner vare sig gubben eller cykeln ersatt av 8km löpning 10 grader varmt upphörande 
regn+ 12 km igår skrev löpning med avsikt hade korta perioder där joggning var 
löpning inga fotsmärtor håller med Lasse L, Råffe! presterade du under 6min/km? jag 
ligger på över 7 men mindre än 8 per km sagt starttid VR 03.14 blev alltså lite tidigare 
än man kunde trott i anmälningshetsen . 
S:a drygt 10 mil  
 
 
 
>----10.183.137  7.0;  ; /4.0; . 1.1.4322; . 2.0.50727; . .      
 
 
20110403 | 20:59:30 | råffe | man borde göra nåt åt den kuperade terrängen, känner 
man ju. Vafan visa gpsprofilen då springer man ju likt egyptierna ut ur varenda kurva de 
vet alla som kan sin hedenhös. Inget i helgen, ska försöka i morrn ledig dag hade ja 
tänkt men kutandet kommer emellan, vi ä väl inga sälar vafan håller vi på me.  
staffan ä värst  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  6.0; svSE; rv:1.9.2.16) /.      
 
 
20110404 | 17:20:55 | råffe | vafan, slutkörd igen, orkar sechs deutischiscske 
kilometern, sedan auf wiedersehn  am besten. Profilen nära nog utsuddad pulsen ännu 



över nollpunkten enda glädjeämnet hur fan ska de gå? paninisk förveckelse och ja 
befruktar de värsta. Men ännu inte så ont i benena. Å bara elva veckor te start. ja 
upprepar hur fasen ska de gå, ska man gå  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  6.0; svSE; rv:1.9.2.16) /.      
 
 
20110404 | 18:46:47 | Lasse L | Blev nära nog glad när jag såg Hampus gå ut i 
kortärmat med hunden i solen. Så man får väl ge sig nu, med det där med vinter. 
 
Bara en liten vända till Sälen först, torsdag  söndag. 
 
Råffe kutar nog för fort, det är inte nyttigt, man ska mala på i måttlig marschfart, 
tempoökningar och intervaller får tas lite längre fram på säsongen om ja fattat rätt. Men 
börjar tro på hans GPS, sprang själv 7 km på bara lite över 6 min/km nyss. 
Men jag borde ju börja cykla nu, ska inte kuta nån mara eller Göteborgsvarv.  
  
 
 
>----234.213.142  7.0;  ; . 1.1.4322; . 2.0.50727; . .      
 
 
20110404 | 22:22:29 | staffan | cykelpremiär igår så jädrans mkt grejer de ska me. Gick 
väl tebaks 45 ggr innan allt va på plats å gubben klar för avfärd. 
Runt sjön över srömtorp blir 45 km. Pulsen kändes högre än vid både skidor å löpning. 
Kanske lite mer intervallkör på hojen. Vavetjag. Glömde ju pulsbandet. snitt 27,14  
  
 
 
>----9.98.129  8.0;  6.0; /4.0; SLCC1;.      
 
 
20110404 | 22:28:10 | göran l | Disträ å orolig kan man ha glömt å anmäla sig tillnåt?  
 
 
 
>----10.183.137  8.0;  6.0; /4.0; GTB6.6; SLCC1; . .      
 
 
20110405 9:23:14 | råffe | imponerande staffan att kunna ange pulsen så exakt i 
avsaknad av pulsband, men lite väl låg, tog du i?  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  6.0; svSE; rv:1.9.2.16) /.      
 
 



20110405 9:29:08 | råffe | kolla SM startfältet, ingen LasseLind, ingen hagerö, men 
fyra löthgrenar och en Jonas Lundin, å göranL förstås. Ä dä nån annan kändis? Jo 
ungErik förstås.  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  6.0; svSE; rv:1.9.2.16) /.      
 
 
20110406 | 21:33:24 | göranl | 4 löthgren?Staffan,Hanna,Svante vem mer? annnars 
verkare rätt dagens cykelpremiär inställd pga regn blev 10 kilometras jogglöpning för 
att få upp farten har jag lämnat fruns sällskap så vi möts bara ibland i Thn:s 
omgivningar påminner mig att jag förra året fick linda högerdojan med elastisk binda 
pga kollapsat fotvalv verkar ha gått över gut in dem fot!Även Råffes inlägg inger oro 
för tvångsintagning 
S;a 11 milas  
 
 
 
>----10.183.137  7.0;  ; /4.0; . 1.1.4322; . 2.0.50727; . .      
 
 
20110406 | 21:34:38 | göranl | Råffe jag menar 2057  
 
 
 
>----10.183.137  7.0;  ; /4.0; . 1.1.4322; . 2.0.50727; . .      
 
 
20110407 9:07:23 | råffe | ja jag vill mena de, tänker då på allt mellan 1948 å 2066 
tusen år efter hastings  
 
 
 
>----.47.131 ; svSE; rv:1.8.1.9) /20071025 /2.0.0.9 | outside.formapg.se      
 
 
20110407 9:09:16 | råffe | menar anders från arboga tänker mycke på 2064  
 
 
 
>----.47.131 ; svSE; rv:1.8.1.9) /20071025 /2.0.0.9 | outside.formapg.se      
 
 
20110407 9:09:43 | råffe | göran ja menar 2063  
 
 
 
>----.47.131 ; svSE; rv:1.8.1.9) /20071025 /2.0.0.9 | outside.formapg.se      
 



 
20110407 | 15:07:19 | staffan | Vaäväl 4 löthgrenar mot 25 lundinare eller 32 
olofssonar?  
  
 
 
>----6.162.3  8.0;  ; /4.0; . 2.0.50727; . 3.0.4506.2152; . .      
 
 
20110407 | 15:10:04 | staffan | Ont vass bedåjtet 2057,2063,2064??  
  
 
 
>----6.162.3  8.0;  ; /4.0; . 2.0.50727; . 3.0.4506.2152; . .      
 
 
20110407 | 21:25:08 | göranl | Staffan titta lite till vänster das bedåjtet es  
 
 
 
>----10.183.137  7.0;  ; /4.0; . 1.1.4322; . 2.0.50727; . .      
 
 
20110407 | 21:31:42 | göranl | forumchefen e i Sälen å skidar så man kan larva sig 
utan att han märker nåt  
 
 
 
>----10.183.137  7.0;  ; /4.0; . 1.1.4322; . 2.0.50727; . .      
 
 
20110408 | 18:23:58 | Lasse L (i Sälen) | Tror du ja! 95.197.135.163  7.0;  ) | host95
197135163.mobileonline.      
 
 
20110409 | 17:20:45 | Lasse H | Ingen träning denna veckan pga halsont som utvecklat 
sej till allmänn ämlighet och höll mej hemma från jobbet igår. Lite trist för jag hade 
kommit igång skapligt och joggade dryga milen nonstop i söndags. Har snart läst ut 
Sörlins bok om Marit och Petter och skojiga långturer. Kul läsning! 
47 km.  
  
 
 
>----5.159.113  8.0;  6.1; WOW64; /4.0; GTB6.6; .      
 
 
20110409 | 22:31:26 | göranl ångerfull | Han märktere direkt utmanar nu ödet å lovar 
cykelpremiär early morgens after 8 chilometreteras dises morgen unt afterwords lunch 
me ungarna i Göteborg   Drygt 12mailes in the  schhweische metrischssistem   8 
schilometras i morse 



gav dryga 120  schschschomebilekilometrische km 
 
lubbade  
 
 
 
>----10.183.137  7.0;  ; /4.0; . 1.1.4322; . 2.0.50727; . .      
 
 
20110410 | 17:19:00 | staffan | Hustrun i Thn å ser om sina gamla. Har då passat på 
med löpn ons å lörd 14+14 i 6:20tempo totalt 130, och cykling fre å håjte 45+95 totalt 
185. 9mannaklunga idag alkvettern, krhmn, bborg, dfs, kosia. Vi mötte många mellan 
alkv å krhamn, men inte Torbjörn vad jag tror?  
  
 
 
>----9.98.129  8.0;  6.0; /4.0; SLCC1; . 2.0.50727;  PC 5.0; . 3.5.30729; . 3.0.30729; 
..0C) | 786998129no173.tbcn.      
 
 
20110410 | 17:22:53 | staffan | Barbentpremiär. 1015C.  
  
 
 
>----9.98.129  8.0;  6.0; /4.0; SLCC1; . 2.0.50727;  PC 5.0; . 3.5.30729; . 3.0.30729; 
..0C) | 786998129no173.tbcn.      
 
 
20110410 | 20:43:04 | göranl pålitlig | Cykelpremiär långbraller gÄRDHEM nORRA 
bJÖRKE åSAKA fina förh. lite gruslappade tjälskador ingen tussillago vill inte nämna 
medelhastighet +8 till +15 men sen på em +18 satan va härligt 
S:a C 5 milos, L: 120 schilometras 
Torbjörn el.Lance rapport?  
 
 
 
>----10.183.137  7.0;  ; /4.0; . 1.1.4322; . 2.0.50727; . .      
 
 
20110411 | 20:30:16 | Lasse L | Cykelpremiär nyss, 42 km. Tussilago, blåsippor och 
vitsippor. Härligt vårväder. Snöfritt sånär som på nån enstaka driva i vägkanten, rutten, 
mörk is på sjöarna med lite öppet vatten här och var. (På Vänern helt isfritt 
konstaterades på hundpromenaden tidigare idag.) 
Sälen gav säsongens sista 50 skidkilometrar varav 17 på en härlig fjälltur med stundtals 
mycket snabb skate på skare i medvind.  
  
 
 
>----234.213.142  7.0;  ; . 1.1.4322; . 2.0.50727; . .      
 



 
20110411 | 20:59:49 | råffe | LasseL påskaren, skare va så här innan påskaren kommer, 
han ä sen i år eller e de en hona. tÄNKER mycke på 2099. 
kuta ida 9 kulometrios,  förstår nästan ordet endometrios, smärtan är nog likvärdig, 
lustigt ord förresten, är dä målet för hela värksamheten. Men den jäla pulsen gick upp i 
184 som värst, medel 159, e de bra eller riktigt jäla skitdåligt? Ja bara undrar  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  6.0; svSE; rv:1.9.2.16) /.      
 
 
20110411 | 21:02:05 | råffe igen | Nä ingen cykelpremiär. 
Kutat totalt nästan ett maraton dä ä långt. men inte långt kvar, ä dä tolv veckor?  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  6.0; svSE; rv:1.9.2.16) /.      
 
 
20110411 | 21:49:46 | göran l tröstaren | Nåt sånt Råffe kanske lite mindre tid kvar 
startbeviset anlände hojte kanske inte så många träningsveckor men desto fler tillfällen 
att se fram emot. Staffan o jag tänkte slösa bort torsfre nästa vecka på en för forumet 
ovidkommande kurs i Malmö.  
 
 
 
>----10.183.137  8.0;  6.0; /4.0; GTB6.6; SLCC1; . .      
 
 
20110411 | 22:14:39 | råffe igen igen | startbevise de känns höktidli å hålla i hann.  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  6.0; svSE; rv:1.9.2.16) /.      
 
 
20110411 | 22:32:44 | Lasse L | Undringar: 
2099, vad händer då? 
Ska ni va på kurs på långfreda´n? 
Haru piggnat på dig Lasse?  
  
 
 
>----234.213.142  7.0;  ; . 1.1.4322; . 2.0.50727; . .      
 
 
20110412 8:17:58 | råffe | man vet aldrig vad som händer 2099 de e bara å hålla alla 
öppna dörrar inslagna.  
 



 
 
>----.47.131 ; svSE; rv:1.8.1.9) /20071025 /2.0.0.9 | outside.formapg.se      
 
 
20110412 | 20:38:55 | göran l | Jag sa denna veckan! å hör sen.  
 
 
 
>----10.183.137  8.0;  6.0; /4.0; GTB6.6; SLCC1; . .      
 
 
20110412 | 21:03:54 | Lasse H | Jotack jag är på bättringsvägen och släpade mej till 
jobbet idag och hoppas kunna jogga lite lätt i morgon kväll. 
 
Som lite hjälp till våra maratonlöpare har jag plockat fram Gösse HolmÃ©rs Löpning 
från 1959 och redovisar här maratonlöparens program för perioden Decembermitten av 
Januari så att ni kan checka av att ni gjorde rätt: 
  
1:a dagen. Gång 90 min. Därpå löper man i samma tempo under 30 minuter och ökar 
löptiden, så att man i mitten på januari kan hålla detta tempo under 60 minuter. Tempot 
kilometern på 4 min. 
 
2:a dagen Omväxlande löpning. Löp under 2 min. i ett tempo, som resulterar i att 500 m 
tillryggalägges. Därpå ökar man tempot under 2 min. så att man hinner löpa 600 m. 
Man kan börja med att löpa med denna taktik under 30 min. och sedan öka, så att man i 
mitten av januari orkar med denna träning under 60 min. 
 
3:e dagen Vila. 
 
Man tränar alltså 2 dagar och vilar den tredje. Dock är att märka , att gången är en 
avgörande faktor i maratonlöparens träning. Varje söndag skall han företaga 
långpromenader. Han börjar med 2 mil och ökar till fulla maratonsträckan efter 4 
långpromenader.  
  
 
 
>----5.159.113  8.0;  6.1; WOW64; /4.0; GTB6.6; .      
 
 
20110413 8:37:32 | råffe | ja allt rätt!  
just nu 44 km, mer än SM, det känns bara bra.  
 
 
 
>----.47.131 ; svSE; rv:1.8.1.9) /20071025 /2.0.0.9 | outside.formapg.se      
 
 
20110415 | 18:20:45 | råffe igenåigen | lasseLs inlägg om långsamt lunkande (ja ni 
läste rätt, det här ä säriöst) försökte jag omsätta i egen praktik (i avsaknad av sådan i 



sinnevärden) värden menar jag inte, ägna mig åt LL uttytt som ni tänker. Inte så jäla 
dumt, sänkte farten, skubba vidare kom hem efter 13 chilos, inte oberörd men berörd 
och nödj. vafan jahadde tänkte öka två kilon i veckan, nu har jag ökat fem och väger 
ändå som en gammal katt. totalt 57. nu ska ja dricka.  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  6.0; svSE; rv:1.9.2.16) /.      
 
 
20110415 | 22:56:37 | göranl pålitlig | åTER EFTER 2 INSPIRERANDE  ursäkta caps 
lock dagar i Malmö där Staffan å ja utmärkte oss på kurs genom att vara älst å att avstå 
från den gemena kursmidda som ingick i priset för allt för att lägga in lubbartur i 
Slottsparken i solsken och längs havsstranden kanske  8km i alla fall 55 min kanske 
7,5min/km i marschfart som unge Staffan snällt anpassade sig till när han märkte mina 
bälgars flåsande.  
 
 
 
>----10.183.137  7.0;  ; /4.0; . 1.1.4322; . 2.0.50727; . .      
 
 
20110416 | 19:40:00 | göranl pålitlig | Staffan har räknat noggrannare och fått fram 
8,2km och sub 7 i kilometertid  
 
 
 
>----10.183.137  7.0;  ; /4.0; . 1.1.4322; . 2.0.50727; . .      
 
 
20110416 | 22:55:22 | staffan | 
ja6:42vareågorandumåstekanskespringaidinegentaktåsussiisinsåblireallrabäst  
  
 
 
>----9.99.67  8.0;  6.0; /4.0; SLCC1; . 2.0.50727;  PC 5.0; . 3.5.30729; . 3.0.30729; ..0C) 
| 78699967no173.tbcn.      
 
 
20110416 | 23:42:46 | Lasse L | Gratulerar Malmöresenörerna som hajjat vad kurser 
och konferenser är till för:  att få träna i ny miljö. 
 
Det var cirka tjugefem år sedan Göran L och jag råkade ses på varsin kurs på samma 
hotell i just Malmö. Då hade budskapet ännu inte gått fram så jag fick kuta ensam.  
  
 
 
>----234.213.142  7.0;  ; . 1.1.4322; . 2.0.50727; . .      
 
 



20110417 | 19:58:36 | råffe | har allri kutat i malmö låter eksotiskt ja närmast 
erotististiskt. nöjde moi me å ta fram knarren, peschon, å körde 12,5 önskar ja kunde 
skriva mil i 22,5 knycken 
fan va lårena led. I morrn kutar ja nog, ska tare lilla lugna men det ä nog för snabbt för 
en annan. siktar på, har inte bestämt gla ändå. Nu ska ja se siggessirkus på teven allt ä 
som vanligt alså.  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  6.0; svSE; rv:1.9.2.16) /.      
 
 
20110417 | 20:46:37 | Lasse H | Premiärjoggade milen (plus ett par km till) vid Hultet 
idag i solsken och lagom värme. Förvånansvärt torrt i spåret och bara några enstaka 
isfläckar här och där. På tisdag får det nog bli OLpremiär har jag tänkt mej. Lite impad 
av er som är ute och joggar på konferenser. Brukar nöja mej med gym och bastu på dom 
ställen det finns. Såg för övrigt ett par vita blåsippor igår, det var också premiär.  
66,5 km  
  
 
 
>----5.159.113  8.0;  6.1; WOW64; /4.0; GTB6.6; .      
 
 
20110418 | 16:31:10 | råffe | 10,5 km runt ältasjön och till forntida bebodda trakter, 
alså bagis. lite stel i vadera efterpå, men de kanske ä så däskava. Börjar faktiskt tro på 
möjligheten, tretton veckor ä ändå mycke mer än sex. 
beundrar er som allri rapporterar skavanker eller annan ondska.  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  6.0; svSE; rv:1.9.2.16) /.      
 
 
20110418 | 16:31:38 | råffe | just de 67,5  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  6.0; svSE; rv:1.9.2.16) /.      
 
 
20110418 | 22:17:47 | Lasse L steget före | Jo jag lovar Staffan, finns absolut motiv för 
att byta ut startsidebilden nu, bara jag hittar ett motiv.  
  
 
 
>----234.213.142  7.0;  ; . 1.1.4322; . 2.0.50727; . .      
 
 
20110420 8:04:11 | staffan | vajert Lasse  



  
 
 
>----6.162.3  8.0;  ; /4.0; . 2.0.50727; . 3.0.4506.2152; . .      
 
 
20110420 | 23:09:09 | göranl | håller med gärna nån vitsippsäng funderar på att skriva 
ett inlägg morgens  
 
 
 
>----10.183.137  8.0;  6.0; /4.0; GTB6.6; SLCC1; . .      
 
 
20110421 | 10:07:16 | råffe | eller vanlig säng ä också skön å  
låta blicken vila på. tretton kåem nu på morronen börja lossna efter en mil, frågan ä va 
de va som lossna.80 totalitärt  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  6.0; svSE; rv:1.9.2.16) /.      
 
 
20110422 | 18:22:28 | göran l anmälaren | Snigelposten blev omodern eposten blev 
omodern men kolla era epostlådor.Janne som inte startar i VR har bokat 11 platser på 
Carlsund. Det finns risk att jag får en faktura på hela beloppet så ere nåra gubbar 
ungdomar som inte tänker sova där  får vi pröjsa för dom i alla fall .Till Jannes försvar 
kan jag berätta att han köpt en traktor "Grålle " årsmodell 55 som levererades vid 
Ålandsfärjan av säljaren en kvart före avgång som Janne tuffade ombord med men 
startproblem gjorde att den fick bogseras av men han fick igång den igen och tuffade 
över huvudön till nästa färja för att så småningom komma ända fram till stugan. Ett 
äventyr så gott som något tycker jag. 
Cyklade idag i vindstilla å ngn medvind hem bland vitsippor tussilago å fågelsång 9 
mails schwedische sorten. 
C: 210 schilometer . L: 152 chokoladen  
 
 
 
>----10.183.137  8.0;  6.0; /4.0; GTB6.6; SLCC1; . .      
 
 
20110423 | 22:08:24 | Lasse L | Oj va man ligger efter somliga elitmotionärer, kan 
bara rapportera 110 km C och 39 km L. Cykelkilometrarna borde varit betydligt fler  
men det har liksom inte funnits tid. Nu på en liten ostlig turnÃ© med bl.a. löpning intill 
Ulvsundasjön, gick inte att plocka med hojjen på resan.  
Jannes grålleexpedition väcker viss avund. 
Om han nu inte startar i VR kanske det öppnar sig en chans för Anders att köpa start  
och logi  på ett enkelt sätt? 95.193.191.95  7.0;  ) | host9519319195.mobileonline.      
 
 



20110424 | 15:10:08 | råffe | har inget att skriva  
 
 
 
>----.47.131 ; svSE; rv:1.8.1.9) /20071025 /2.0.0.9 | outside.formapg.se      
 
 
20110424 | 15:11:50 | råffe | jo vafan de e en sällsynt tjusig vinjettbild, rena vårbilden 
ju! 
 
Och: ont i vänstervaden efter bara fyra kilem fick gå hem och se ut som om ja beundra 
naturen  
 
 
 
>----.47.131 ; svSE; rv:1.8.1.9) /20071025 /2.0.0.9 | outside.formapg.se      
 
 
20110424 | 18:49:14 | Lasse H | Jäpp verkligen fin vårbild! Såg liknade scenerier i går 
då vi åkte konstrundan runt Fryken och var bl.a. in på Alma Lööv. Drog 16 km:n idag 
och det gick skapligt men inte så fort (ca. 7 min/km temp). OLpremiären i tisdags gick 
riktigt dåligt. Kom inte överens med tumkompassen och kom rejält snett några gånger. 
Ska ta "gammaldags" kompassen nästa gång  
  
 
 
>----5.159.113  8.0;  6.1; WOW64; /4.0; GTB6.6; .      
 
 
20110425 | 17:21:28 | råffe | ja de e klart att de e lessamt som fasen att jannes jonne 
inte kommer att dra oss andra fram en enda VRmeter, de va de ja mena å skriva. 
Körde 21 km på min knarr idag, vaden tål inte kutigen men cyklingen gick över hövan, 
körde nåra varv på kyrkogårn för å få känna på, varvet ä 3.15 chilom. 25 i snitt. 
Löpninga får vänta nåra dar, kanske på freda? De e ju gått om ti.  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  6.0; svSE; rv:1.9.2.16) /.      
 
 
20110425 | 19:27:11 | staffan | Samma som Råffe. Löpning som gått i stå pga smärta 
häl/vad. Problem nån månad menblir bara sämre. SM tveksamt. Cykla går annnn men 
inte lika kul. C 420 L 176   Fin bild men känner inte igen hurtbullarna.  
  
 
 
>----9.100.178  8.0;  6.0; /4.0; SLCC1; . 2.0.50727; .      
 
 



20110425 | 19:35:23 | staffan | Glömde ju badpremiär i frövättern och ett gäng 
murklor. Dessutom hängde Hanna med på turen StorforsLungsund Krhmn 71km  
  
 
 
>----9.100.178  8.0;  6.0; /4.0; SLCC1; . 2.0.50727; .      
 
 
20110425 | 20:27:56 | göranl | Vi har varit Brantevik där Sussis brorsa bor å haft 
trevligt före hemfärd idag 9km löpning BrantevikSkillinge ToR ger 9 km längs 
stranden på ängarna  Österlenskt smekt av vinden från havet INGA KRÄMPOR! så 
länge det nu varar.  
 
 
 
>----10.183.137  7.0;  ; /4.0; . 1.1.4322; . 2.0.50727; . .      
 
 
20110425 | 20:48:06 | råffe | varats olidliga smärta kommer allti som ett mejl på 
tråden. håller me staffan SM i fara. men ge upp är inte idag det kommer ju en da i morrn 
åsså.  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  6.0; svSE; rv:1.9.2.16) /.      
 
 
20110427 | 10:59:33 | råffe | vakna i morse me en obetvinglig lust att knarra te jobbe, 
lusten gick inte, trots viss ansträngning, att betvinga innebärandes att jag vid fem
blecket måste  trampa hem igen. Kan bli en vana.  
Lyckades helt skita i att gubbjävlar körde om mig så de rök, de har nån sorts oro i 
kroppen. 22 km/h i snitt ja jävlar.  
 
 
 
>----.47.131 ; svSE; rv:1.8.1.9) /20071025 /2.0.0.9 | outside.formapg.se      
 
 
20110427 | 11:02:13 | råffe | förresten blir de nåt roslagstramp denna maj? riktar mig 
närmast te goranen o eventuellt te anders. man kan ju fråga kalleö åsså. Henke kan i 
mån av ti haka på även, han känner behov av å bilda en belgisk kedja eller hetere ring. 
Ring när det passar.  
 
 
 
>----.47.131 ; svSE; rv:1.8.1.9) /20071025 /2.0.0.9 | outside.formapg.se      
 
 
20110427 | 23:18:19 | göranl | Berätta mer om HBHbilden Lasse var när vem? 



Roslagsturen ja varför inte runt KristiHimmelsfärd han satte av vertikalt vi jobbar 
förhoppningsvis mer horisontellt. Vi dvs. frugan å ja är dessutom lediga veckan efter för 
att se Clapton på globen på onsdan å om vädret tllåter stanna i trakterna framåt helgen 
därpå. 
C:ca 20 enheter L:ca 17 enheter efter 14 decimalenheter i morse inge ont ännu.  
 
 
 
>----10.183.137  8.0;  6.0; /4.0; GTB6.6; SLCC1; . .      
 
 
20110428 0:31:37 | Lasse L | Var och när framgår ju om man låter muspekaren vila 
över bilden. Alltså i ett närbeläget naturreservat för en knapp vecka sedan. På bilden 
syns hund, hustru och hurtig svärmor. 
 
I morron ska man sätta PB i tidig sjösättning är det tänkt, så det blir väl inget cyklat då 
heller, men det kan de va värt. 
Hoppas alla fall kunna cykla till Rådanefors på Valborg. Får bli via  Bäckefors, för på 
staketvägen 45:an vill man inte gärna trampa.  
  
 
 
>----.24.128  7.0;  ; . 1.1.4322; . 2.0.50727; . 3.0.4506.2152; . .      
 
 
20110428 8:35:19 | råffe tekiskt efterbliven | hur jäla länge ska muspekaren vila nu ä 
ja uppe i fyra timmar. 
Kristi himmelsfärd kan absolut firas i horisontal riktning borde gå att arrangera till det 
kan vi ju återkomma såsom brukligt är. Ja kan köra torsda, freda, lörda, sönda, månda.  
C: idag igen till jobbe, totalt 8,5 enheter och många fler decimalenheter. L: inget nytt att 
berätta, kör med tigerjell på vaden var afton, kanske inte hjälper men luktar fan så bra. 
SM fortsatt i fara.  
 
 
 
>----.47.131 ; svSE; rv:1.8.1.9) /20071025 /2.0.0.9 | outside.formapg.se      
 
 
20110428 | 18:43:12 | råffe | ja alla dar  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  6.0; svSE; rv:1.9.2.16) /.      
 
 
20110428 | 22:50:42 | göranl | Pekaru på musen snart alla dar i fyra timmar? du får 
snart sparken  
 
 
 



>----10.183.137  8.0;  6.0; /4.0; GTB6.6; SLCC1; . .      
 
 
20110429 | 10:32:23 | Lasse L | Kan ha med eldräven att göra Råffe, kanske annan 
teknik där för att se bildtexter. 
 
Nu kan ni gratulera mig till sjösättningen, helt klart bland de 10 % snabbaste i Åmål 
detta år. 
Men det var nära att det bara blev nära sjösatt. 
En km körväg från båtskjulet till sjösättningskranen, båten på trailern bakom bilen, som 
vanligt mkt långsam körning med det helt ofjädrade släpet som knirkar och skumpar för 
minsta ojämnhet. Som vanligt. Hampus på cykel bakom för att varna om någon kudde 
mellan stöttor och skrov lossnar, vilket inträffar ibland. Kändes lite extra bullrigt och 
skumpigt den här gången, men det var väl bara inbillning och nu var vi ju strax framme, 
bara 75 m kvar till kranen. Då hör man ett gnissel och skrap, ser i backspegeln hur 
trailer med båt lutar betänkligt och förbi på vänsterflyen kommer ett hjul rullande och 
lägger sig tillrätta. 
Tur att det inte hände när vi körde över järnvägen nyss... Men hur faen ska vi nu kunna 
sjösätta. Bilder av kranbilar och flaxande tusenlappar virvlade förbi, liksom tanken på 
att försöka släpa hela skiten glidandes på bromstrumman. Hjulet fanns ju där, men inga 
bultar (bultar inte muttrar på detta hjul). Den stränge men hjälpsamme kranföraren kom 
fram liksom en intresserad representant för allmänheten. Hampus och allmänheten 
strosade bakåt i färdvägen för att söka bultarna, och ta mej faen, de hittade alla fem efter 
bara några meter. Kranföraren och undertecknad försökte sedan palla upp med hjälp av 
domkraften som jag faktiskt hade i bilen, det var trångt och tungt och ja, ni vet hur man 
kan få göra med successiv uppallning med nya tag o.s.v., till slut kom vi alla fall 
tillräckligt högt för att få dit hjulet och när sedan de gängskadade bultarna med stort 
besvär och mycket våld skruvats i kunde båten få komma i sjön. Sommar!  
  
 
 
>----.24.128  7.0;  ; . 1.1.4322; . 2.0.50727; . 3.0.4506.2152; . .      
 
 
20110429 | 14:11:46 | råffe | Va i alla dar vicken histoir Lasse! 
Sparken vore en välgärning, ska gå på safari efter eldreven. kan gå.  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  6.0; svSE; rv:1.9.2.16) /.      
 
 
20110429 | 22:22:05 | staffan | Lasse, nu fattar tom en annan vaför du va asjk på 
Janne för  äventyret me Grållen. Men grattis till båda  
  
 
 
>----9.100.178  7.0;  6.0; /4.0; SLCC1; . 2.0.50727; .      
 
 



20110429 | 23:16:00 | göranl | Gfattis Lasse ett sånt äventyr 
en fin anekdot h.ar fötts.  
  
 
 
>----.148.10 | /5.0 ( | ___.148.10      
 
 
20110430 | 16:27:24 | Lasse H | Bara å gratulera! men man undrar ju hur 5 bultar kan 
lossna ungefär samtidigt det är ju rent övernaturligt eller? Idag 2 timmars promenad i 
vandringskängorna på leden upp till Sättrastugan. Hustrun och övertecknad har börjat 
träna för vandringsvecka i Dolomiterna i Juli.  
  
 
 
>----5.159.113  8.0;  6.1; WOW64; /4.0; GTB6.6; .      
 
 
20110501 | 18:08:47 | Lasse L | Upptäckte när jag cyklade 98 km till Rådanefors igår 
att jag saknar muskler i benen. I början gick det någorlunda, men sedan i varenda backe 
i detta onödigt backiga landskap kröp farten ner till 11 km/h och ibland en bra bit lägre 
ändå. Utan att jag var andfådd. Min slutsats är att jag bör träna lite mer innan VR.  
  
 
 
>----.24.128  7.0;  ; . 1.1.4322; . 2.0.50727; . 3.0.4506.2152; . .      
 
 
20110501 | 19:11:46 | göranl | Duktigt cyklat Lassel har precis som du upptäckt att 
dom gamla låren har svårt att prestera på backkkrön men tiden är för oss vi hinner stärka 
upp bara tre veckor kvar till maran har lite marigt att trycka in den förövning som 
behövs men Sussi o ja besökte Ljö för första gången på nära ett halvår vatten o 
varmvattenberedare tuffade igång en brygga hade fått sig en riktig islyftare lutade 30 
grader på en 23meters avsnitt hoppas man kan banka ner skiten me en slägga . 
Planterade potatis hojade 45mil kutade 10 km. 
C:2425 enheter L: 1718 enheter inga krämpor sloen sken  
 
 
 
>----10.183.137  8.0;  6.0; /4.0; GTB6.6; SLCC1; . .      
 
 
20110501 | 20:32:05 | råffe till intet jord | sloen sken men vaden har nog gett upp alla 
tankar på löpning. Ja vet att de e ett otyg att kasta handukar men i morrn blir de nog så. 
Ska jöran ett sista test av sagda vad, den tål gång, tåhäv, ölhäv, syckling ,men jävlar i 
mej inte en meter löpning tross en hel veckas appstinens. Vad har man sin vad till eller 
ifrån? Ja bara unnrar. 
Inga potatisar i hjorden vafan va ni knarrar 98 e ju skitlångt om inte benena säger nej då 
så ä di av stål.  
Ja ä ändå gla  



  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (.      
 
 
20110501 | 21:42:23 | staffan | Då körde du 164an172an mot Uvalla Lasse? 
Passerade Högsäter där Janne Ottosson kommer ifrån. Brukar ofta ia den vägen till 
Orust. Mä bil alså. Har tänkt att hoja där måste va itt helvite. Backar som i alpera. 
Fårstår att bena mörade. Blir int möcke te benmuschkler av skidor å löpning. Men va 
gör man i Rådanefors å hur kom du hem?  
  
 
 
>----9.100.178  7.0;  6.0; /4.0; SLCC1; . 2.0.50727; .      
 
 
20110501 | 21:55:02 | staffan | Å Råffe vad beträffar vad så låter det som vi ligger lika. 
Promenadjoggade 12 km igår i 10 min tempo efter 1 v löpuppehåll å i den farten var det 
ganska OK. Ska prova att öka farten ett uns sådär var tredje dag. Har inte gett upp helt 
än.  
  
 
 
>----9.100.178  7.0;  6.0; /4.0; SLCC1; . 2.0.50727; .      
 
 
20110502 0:34:14 | Lasse L | Just den vägen som Staffan förmodar tog jag. Onödigt 
backigt som sagt, fast mer får man ändå skylla på bristande träning än terrängen, alplik 
kan man ändå inte kalla den. 
I Rådanefors har man  spelträning hemma hos goda vänner inför midsommar och 
Estlandsresan, samt en trevlig valborgskväll me mat å sånt. 
Hem på 1 maj blev det cykeltransport med bilen som hustrun kört dit. Hade en tanke på 
att cykla en liten bit av hemvägen och sen bli upplockad, men nej den lusten fanns inte 
kvar på förmiddan då man masat sig ner till frukosten. 
De ornar sig nog med vaden Råffe, du brukar ju hålla på så där om jag minns rätt, å sen 
eru där på startlinjen i alla fall. Å samma med Staffan kan man hoppas. 
 
Se´n undrar jag om våra bergsgetter Torbjörn och Lance inte varit i riktig alpterräng 
nyligen, och hur gick då det?  
  
 
 
>----.24.128  7.0;  ; . 1.1.4322; . 2.0.50727; . 3.0.4506.2152; . .      
 
 
20110503 8:44:21 | råffe | testa tre km löpning i sexminuterstempo må fm, gör ont i vä 
vad, ändå finns en strimma hopp. Tigerjell lindrar, kanske ska den intas introvert eller 
va de heter, kan effekten bli än bättre?  



Spädde på me å knarra te jobbe nu på morronen i snögloppet. Fötterna dyblöta och 
domnande efterhand. En försmak av VR sålunda.  
 
 
 
>----.47.131 ; svSE; rv:1.8.1.9) /20071025 /2.0.0.9 | outside.formapg.se      
 
 
20110503 | 23:06:34 | råffe trampar vidare | inte fan blev hemvägen från jobbet någon 
sinekur heller, regna å snöa, hem kom ja me iskalla fötter å pissnödi. Har tinat upp nu 
på aftonen. Jer nog sjuttsingen i knarren i måra. 
Ska testa vad på freda klarar ja tre mil då me packning så kan de va nåt å bygga vidare 
på. Anders å VR vet nån nåt? 
171 km knarr  hittills. Borde va mycke mer  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (.      
 
 
20110505 | 18:59:18 | Torbjörn | Jodå visst har vi tampats med backar i Apenninerna. 
För min del blev det 75 mil och drygt 8500 höjdmeter under en veckas härlig cykling. 
För Lance några mil kortare och höjdmeter färre. Jag får verkligen rekommendera 
Cykel Tours Italien resor. Så ni har bara att meddela Hildur att påsken den tillbringas på 
cykel söderöver. Hur svårt kan det vara? Berndt Johansson medverkade i år. Han höll 
bland annat två uppskattade föredrag. Ett om träning och ett annat om karriären som 
cyklist. En mycket lågmäld och ödmjuk person som under hela tiden som aktiv på 
absolut toppnivå var sin egen tränare. Och han tillhör dem som förespråkar "den lugna 
lånkörningen". Och i det gav han många mycket nytt att tänka på. En av dem var Lance. 
Sedan hemkomsten har det tyvärr cyklats lite för lite. Väder o tidsbrist på grund av 
Malmö resa för att träffa mitt nyfödda barnbarn (en månad idag). Har rullat ihop 116 
mil hittills och anser att 250 är mitt minimum för att Styrkepröven ska vara en behaglig 
resa. Har förresten bytt upp mig vad gäller cykel. Kör numera en Focus Cayo, carbon 
ram, Campa Athena bestyckad och med Fulcrum Racing 3 hjul. Om den gjort mig till 
bättre cyklist vet jag inte, med det är på alla sätt en stor skillnad mot min förra cykel.  
  
 
 
>----.174.56  10.5; svSE; rv:1.9.2.16) /20110319 /3.6.16 | host90237174
56.mobileonline.      
 
 
20110506 | 20:46:14 | göranl | torbjörn berätta mera! och grattis till genförflyttningen 
75 milos på en vecka? 
Måste va härligt att få ge sig hän på de viset en annan har ju Hildur å  61+ känslan att 
brottas med splittrad mellan SM å VR inget tydligt mål Dessutom allergisk alt. förkyld 
hostar äckligt men känner inget motstånd under ansträngning.Vet inte vafan de e men 
tänker testa cykling o löpning i helgen trots besök av ofruktsamma barn  
 
 



 
>----10.183.137  7.0;  ; /4.0; . 1.1.4322; . 2.0.50727; . .      
 
 
20110507 | 16:48:37 | staffan | Ger nog SM fanken. Hälsenan vill inte. Har cyklat lite 
mer å uppe i 65 mil. Tänkte Hjälmaren runt lördag om inte vädret ä piss. Nån mer? 
Torbjörn? Blir avis på din nya. Men hade tänkt att min trotjänare skulle bära mej runt 
sjön en tionde gång även om växlarna krånglar ibland. Vet att Bernt J har förordat 
distanskörning men kan du inte utveckla det lite mer.  
  
 
 
>----9.100.178  7.0;  6.0; /4.0; SLCC1; . 2.0.50727; .      
 
 
20110508 | 14:52:50 | staffan | 78 riktiga,rättvisa,ärliga,lagom långa,äkta Svenska Mil  
  
 
 
>----9.100.178  7.0;  6.0; /4.0; SLCC1; . 2.0.50727; .      
 
 
20110508 | 18:48:08 | göranl | inspirerad av Lance o Torbjörn hojade jag 11 
mil(24km/h) igår. Var fanimej underbart startade närmast i vindstilla å framåt 12.00 när 
jag vände hemåt i Nossebrotrakten vaknade vinden från norr o skjutsade mig hem i 
Åsaka var Åsakagrillen öppen blev en kebabrulle. .Joggadesprang 2 mil( 8min tempo) 
idag alltså  rätt så mör. 
Lite tråkigt att Råffe viker ned hälsenan inför SM men hoppas fortfarande på Staffans 
deltagande. 
Men hurfan får ni ihop alla cykelmil? 
C:37 mil L:22 mil  
 
 
 
>----10.183.137  7.0;  ; /4.0; . 1.1.4322; . 2.0.50727; . .      
 
 
20110508 | 21:29:06 | råffe viker ner | fimkar ju för fan inte å springa ens en meter vill 
inte utmana VRstarten men ligger fjärran från fart behöver mera fjärt ska testa å köra 5 
mil i måra men kuta blire inte tal om man får inte ens sälja SMstartlappen funderar på å 
hämta ut den å rama in den jäveln allti e de nån som låter sej luras.  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (.      
 
 
20110508 | 22:18:20 | Lasse L | Vill också höra mer om lugn långkörning, försöker 
praktisera det, liksom hög kadens som du ju också predikar Torbjörn. 



Men vad är lugnt? Och ere allt som ska va lugnt: hjärta, lungor OCH musklerna? Eller 
får man ta i i backarna så det värker lite i bena bara man inte blir andfådd? Exempelvis. 
Att jag lyckats ta det lugnt på de tre senaste turerna vittnar i alla fall kmtiderna (under 
23 km/h). Men lugnt på rätt sätt kan man alltså undra. Åsså undrar man ju också vad 
som är långt, är det Ok med tvåtre timmar ibland eller ska det alltid vara betydligt 
längre? 
Grattis Göran till tuff sporthelg, kikade ivrigt efter dig bland alla cyklister på vägarna i 
dina trakter igår eftermiddag och idag förmiddag (till och från fest i Lerum), men förstår 
nu att vi var för sent ute i lördags och idag i ogjort väder fast det var så vackert. 
  
C 339 km L 67.  
  
 
 
>----.24.128  7.0;  ; . 1.1.4322; . 2.0.50727; . 3.0.4506.2152; . .      
 
 
20110508 | 23:27:51 | göranl | sitter här å scrollar inlägg verkar ha blandat ihop 
hälsenorna verkar som både Råffe o Staffan ända startar i SM  
 
 
 
>----10.183.137  8.0;  6.0; /4.0; GTB6.6; SLCC1; . .      
 
 
20110509 | 12:31:36 | råffe | knarra 63 km på fm ida, i lugntLasseLtempo medelpuls 
på 135 å max 153, hälsenan ä inte av men den bör inte blandas ihopa med staffans, för 
mej ä SM omöjligt för Staffan under 4 timmar de e min bedömning fn. 
totalt C 289, L 85, både avser km dessvärre.  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  6.0; svSE; rv:1.9.2.17) /.      
 
 
20110510 | 15:21:22 | råffe | ni har väl anmält er till VL 2012? De har ja just. Man 
måste ju skjuta ett berg av förhoppningar framför sig såsom en besvärjelse före sista 
smörjelsen. 
Priset går upp första juni.  
 
 
 
>----.47.131 ; svSE; rv:1.8.1.9) /20071025 /2.0.0.9 | outside.formapg.se      
 
 
20110510 | 20:17:09 | staffan | Bra Råffe.BjörnPercy är anmälda. Anmälde mej ett par 
veckor sen. Nåt att se fram emot. Att förhoppningsvis va skitnödi när man står där ikön 
in till fållorna i mörker å tjuge minus med ottovalla inunder  
  
 



 
>----9.100.178  7.0;  6.0; /4.0; SLCC1; . 2.0.50727; .      
 
 
20110510 | 21:50:05 | Lasse H | VL är nog inget för mej men ÖS lär det väl bli. Skall 
vi tro att måndagen är bra? 
Gnetar på med två pass OL i veckorna och sen ett långpass i helgerna. Joggade 21 km i 
söndags i 7 min/km fart. Det var tungt på slutet men släpade med. OL:en går inget 
vidare men är kul i alla fall och som vanligt beroendeframkallande. Kan glädja Göran 
och Staffan med att jag ska börja kasta in kosing i munnen. Två kronor skall vara på 
plats lagom till midsommar. Sen har TV:n, tvättmaskinen och diskmaskinen pajat i 
princip samtidigt så jag kan se fram emot en semester på vatten och bröd. Bilen är väl 
nästa som pajar. Datorn har ju ganska nyss pajat. Var för övrigt på pajfest i söndags då 
vi hade avlutningsfest för säsongen i polskedansgänget. Dessutom fick vi rökt harr från 
Glomma med hjortroncremefraiche.  
  
 
 
>----5.159.113 | /5.0 (; /5.0) | 21365159113no133.tbcn.      
 
 
20110510 | 21:54:33 | göranl | jävlar  
 
 
 
>----10.183.137  7.0;  ; /4.0; . 1.1.4322; . 2.0.50727; . .      
 
 
20110511 8:42:17 | råffe | ja ÖSmå lär det väl bli men jag grunnar på de där me tidi 
eller sen start vatrorni. 
Har just anlänt till ämbetet efter härlig knarrning nästan vinnstilla, sol som inte stack i 
ögona, å förvånansvärt vakna benmuskler, de e nåt att glädja sig åt i dessa tider. 
Men EBL kommer jag nog å skita i för å ta upp staffans tråd. Kanske EBR de va kul.  
 
 
 
>----.47.131 ; svSE; rv:1.8.1.9) /20071025 /2.0.0.9 | outside.formapg.se      
 
 
20110511 | 10:56:52 | råffe | vafan ja hittar ingen löthgrensk staffan i startlistan, blev 
trycket för stort? Jag anmälde mig i torsdas och lyser redan med startnr 6515.  
 
 
 
>----.47.131 ; svSE; rv:1.8.1.9) /20071025 /2.0.0.9 | outside.formapg.se      
 
 
20110511 | 19:32:18 | staffan | menja såg att tvillingarna Axa/Stenkyrka är med. Fick 
ringa till Mora å fick en bekräftelse på min anmälan från april. Datorstrul. Startnr 7483 



å inget annat. 49 sek långsammare å man hade haft sällskap med björnen nere i åttonde. 
men han åkernog upp sej ganska lätt till sjätte i nåt sidningslöp  
  
 
 
>----9.100.178  7.0;  6.0; /4.0; SLCC1; . 2.0.50727; .      
 
 
20110512 9:00:24 | råffe | datorstrul har det säkert vatt. ni behöver ju inte precis ringa 
te mora å påpeka att axamannen borde va i startled 7 å inte i sexan. en tackar å tar emot. 
på tal om tar emot så tar det emot. 
C:324 
L:stampar på samma 85fläck  
 
 
 
>----.47.131 ; svSE; rv:1.8.1.9) /20071025 /2.0.0.9 | outside.formapg.se      
 
 
20110512 | 10:29:48 | råffe | men göran då?  
 
 
 
>----.47.131 ; svSE; rv:1.8.1.9) /20071025 /2.0.0.9 | outside.formapg.se      
 
 
20110512 | 18:20:51 | Lasse H | Tack Göran för sympatiyttringen! Den värmde.  
  
 
 
>----5.159.113 | /5.0 (; /5.0) | 21365159113no133.tbcn.      
 
 
20110512 | 20:28:56 | göranl | c:41 mil L:22 mil ska ringa Anders om Roslagsturen 
kanske Lance hänger på?  
 
 
 
>----10.183.137  7.0;  ; /4.0; . 1.1.4322; . 2.0.50727; . .      
 
 
20110513 8:10:21 | råffe | nu mena ja ju VL2012! fattaru?  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  6.0; svSE; rv:1.9.2.17) /.      
 
 
20110513 | 19:59:42 | göranl | Ofan  
  



 
 
>----.148.10 | /5.0 ( | ___.148.10      
 
 
20110515 9:27:15 | råffe | har anners svarat? å lance?  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (.      
 
 
20110515 | 16:41:05 | göran l | Ne 
jag har inte ringt ännu 
kutade 18 km igår cyklade 5,5mil idag me Hasses grabb Daniel den vältränade jäveln 
kunde cykla runt mig i cirklar utan ansträngning. Ejenkligen är numera accepterad 
stavning eller har jag fattat fel.Blåsigt å regnigt  
 
 
 
>----10.183.137  8.0;  6.0; /4.0; GTB6.6; SLCC1; . .      
 
 
20110515 | 17:52:51 | råffe | C 363, L 90 
blåsigt ä dä 
ungj'vlar ska inte retas me gybbtjyvar de måste du göran klart för grabbfan.  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (.      
 
 
20110515 | 20:53:49 | staffan | Igår körde Hanna och jag Hjälmaren i fint väder. Mest 
sol å måttlig VSV. Femåtrekvart med en kvart letande efter borttappad dotter efter 
arbogabacken. Väntade in henne på toppen men varken såg eller hörde när hon 
passerade. Bara att åka tebaks ner och upp igen å då ringde hon åväntade mej 7km 
längre fram. Så kan de gå. En kanondag va de ialla fall och vi var mkt nöjda båda två. 
Ikväll gålunkagå 9km i 8:37 tempo. Kanske ngt bättre? 8:31 räcker för 6h. C98  L216  
  
 
 
>----9.100.178  7.0;  6.0; /4.0; SLCC1; . 2.0.50727; .      
 
 
20110515 | 23:20:31 | Lasse L | Råffe har alltså kutat 5 km till, hälsenan bättre? Har 
själv kutat 6 km idag runt Simsjön på Billingen. 
C 491 km L 73  
  
 
 



>----.24.128  7.0;  ; . 1.1.4322; . 2.0.50727; . 3.0.4506.2152; . .      
 
 
20110516 8:25:50 | råffe | tackar som frågar, ja lite bättre men man ska inte ropa tjena 
det kan ses som häleri heller va de heter. 
Jo jag kuta 5 km härom dan, tills de börja ömma. Ska testa ida igen i LLtempo (uttydes 
LasseLfart). Kan ja kuta 15 km nästa älg utan problem, då får vi se.  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  6.0; svSE; rv:1.9.2.17) /.      
 
 
20110517 9:17:16 | råffe | de gick åt hilvitti med dagens löptest. fter 5,46 km var det 
stopp, vadfan gjorde för mycket motstånd. Promenera hem i solskenet. Har ont även nu 
dan efter. Men cykla går an, nu nyduschad efter 17,5 km.  
 
 
 
>----.47.131 ; svSE; rv:1.8.1.9) /20071025 /2.0.0.9 | outside.formapg.se      
 
 
20110518 9:17:24 | råffe | efter kontrollräkning är det detta som gäller: 
C: 398, L: 93 
Hälenvaden ömmar, nu ser det mörkare ut än nånsin tillförne, SM byebye. Men 
hoppet om VR lever!  
 
 
 
>----.47.131 ; svSE; rv:1.8.1.9) /20071025 /2.0.0.9 | outside.formapg.se      
 
 
20110518 | 20:02:30 | Lasse H | Trampade ner halvvägs till knät i en stor spricka i 
berget gömd under mossa vid OLträningen igår. Tog tvärstopp men benpiporna höll 
och det verkar som knät klarat sig också. Muskeln bredvid skenbenet fick en rejäl kyss 
och baksidan på vaden en dito sträckning. Dock gott hopp om att kunna genomföra GV 
bl a med hjälp av Ormsalva. 
C:0km  L:160km  
  
 
 
>----5.159.113 | /5.0 (; /5.0) | 21365159113no133.tbcn.      
 
 
20110518 | 21:19:04 | råffe nyfiken | vafan ä ormsalva, ä dä nåt man tar när de hugger 
te?  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (.      



 
 
20110518 | 21:56:34 | staffan | Nä de är en EBsalva som vid behov kan masseras in i 
alla lemmar utom en. För rgen del gått över till orudis 3ggr/dag. Så håjte va planen att 
kubba tills smärtan sätter/satte? stopp. Kände efter speciellt vid 5,45. Gick över 
förväntan å 15km i 7tempo. Innebär att 17 km på SM kan klaras och om besvär avvika 
vid Stadion istället för vid Vbron.  
  
 
 
>----9.100.178  7.0;  6.0; /4.0; SLCC1; . 2.0.50727; .      
 
 
20110518 | 22:34:29 | göranl | Kul me alla krämer motverkar benbrott å smärtor blir 
ochså glad över Råffes o Staffans optimism inför SM. Se! Lasse H kör GV. 
Själv tjock o god perfekt trimmad för långvariga ansträngningar.Ta i trä men har bara 
lätta känningar i en stortåled än så länge. 
C:46 enheter L:24 enheter  
 
 
 
>----10.183.137  7.0;  ; /4.0; . 1.1.4322; . 2.0.50727; . .      
 
 
20110518 | 23:45:42 | Lasse L | Lyckades idag, utan någon som helst smorning, 
komma under 7 min/km över drygt 8 km löpning. Med hund! Då sket han ändå 2 ggr 
mot brukliga en, samt fick pinka 56 ggr (får han själv bestämma är det pinkning minst 
2 ggr/km.) 
 
Få se om Görans besvärjelser får Råffe till SM, men först gäller det att hålla tummarna 
för Lasse på GV, Lycka till! 
Undrar just om Göran J också ska kuta där.  
  
 
 
>----.24.128  7.0;  ; . 1.1.4322; . 2.0.50727; . 3.0.4506.2152; . .      
 
 
20110518 | 23:58:00 | Lasse L | Jomenvisst. 
Här är data för våra representanter på GV: 
 
Lasse Hagerö 
Lopp:  2011 Göteborgsvarvet 21KM  
Startnr:  45923  
Startgrupp:  12  
Starttid:  15:11  
 
Göran Johansson 
Lopp:  2011 Göteborgsvarvet 21KM  
Startnr:  19996  



Startgrupp:  6  
Starttid:  14:05  
  
 
 
>----.24.128  7.0;  ; . 1.1.4322; . 2.0.50727; . 3.0.4506.2152; . .      
 
 
20110519 | 10:27:33 | råffe | Krämer å krämpor är väl det som kommer att förena oss 
alla alltmer framdeles.  
Vill förstås också önska GVgrabbarna lycka till. Jag noterar även att staffans optimism 
ökar liksom farten, inte fan lägger du av vid första stadionpassaschen! 
Själv vaknar jag varje morron i gryningstimmen och hoppas att vaden inte ska ge sitt 
vanliga svar. Men inte får man va gla på morronen inte! 
Har just passerat C400km.  
 
 
 
>----.47.131 ; svSE; rv:1.8.1.9) /20071025 /2.0.0.9 | outside.formapg.se      
 
 
20110519 | 13:41:33 | råffe | Ä dä nån som tänker kuta jubileumsmaran 2012, den 14 
juli, å så kan man sätta sig i en trädgård ute i Sollentuna och sedan försvinna i sexti år.  
 
 
 
>----.47.131 ; svSE; rv:1.8.1.9) /20071025 /2.0.0.9 | outside.formapg.se      
 
 
20110519 | 14:55:40 | råffe | nu har jag tid hos en naprapat me en apparat som ger 
elchocker å inte bara prat, ett sista desprat försök att repa SMmod såklart.  
 
 
 
>----.47.131 ; svSE; rv:1.8.1.9) /20071025 /2.0.0.9 | outside.formapg.se      
 
 
20110519 | 16:25:24 | råffe | skrållade mig tebaka te september å såg där te min 
förvåning att de va hövaden som strejka inför LL. Har hela tiden sagt jävla vad ,inte nu 
igen te min vävad, men de e ju bägge jävlarna som lägger benen i kors å käppar i hjule 
titt som tätt.  
Ska säja de te napprapatkvinnan i möra om hon inte fixar gubben, jävla 
napprapatkärring ska ja säja.  
 
 
 
>----.47.131 ; svSE; rv:1.8.1.9) /20071025 /2.0.0.9 | outside.formapg.se      
 
 



20110519 | 20:57:10 | Göran J | Tack för uppmuntrande hejarrop inför GV. Ser fram 
emot att cykla VR ihop med er.Tror att jag passerar 900 km i morgon. 
Hela säsongen är en stor förberedelse inför Tjörn Triathlon som skall genomföras ihop 
med dottern, om allt går som planerat!  
  
 
 
>----7.240.183 | /5.0 ( ; rv:2.0.1) /20100101 /4.0.1 | 21367240183no68.tbcn.      
 
 
20110520 0:13:46 | Lasse L | Ta avre dojjorna å bli bra i vaden Råffe: 
http://www.dn.se/dnbok/bokrecensioner/christophermcdougallborntorunjaktenpa
lopningenssjal  
  
 
 
>----.24.128  7.0;  ; . 1.1.4322; . 2.0.50727; . 3.0.4506.2152; . .      
 
 
20110520 | 10:29:27 | råffe | elktrisität och dunderliniment ska få fart på gubben, 
trodde naprapatkvinnan, alls ingen kärring. 
Knåda så skönt så de gjorde ont. 
Nu ska han ta de lugnt idag å kanske i möra å sen är de bara å kut, sa ho. 
C465 L93  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  6.0; svSE; rv:1.9.2.17) /.      
 
 
20110520 | 10:52:30 | staffan | Va bra Råffe. Men kör inte igång med en massa 
tusingar eller va di kallart. Fingerskor har ja kollat efter i ett år, men aldrig sett nåra. 
Hade tänkt testa vid gräsklippning, promenad till sjön å sånt.  
  
 
 
>----6.162.3  8.0;  ; /4.0; . 2.0.50727; . 3.0.4506.2152; . .      
 
 
20110520 | 17:46:57 | staffan | Eller ännu bättre. Jogg eller åtm promenader i 
cykelskorna mä klössera på.  
  
 
 
>----9.100.178  7.0;  6.0; /4.0; SLCC1; . 2.0.50727; .      
 
 
20110520 | 23:47:54 | göranl | Har blivit förvirrad trodde man skulle springa me 
cykeldojorna när man kombitränade klossarna ja har inte tänkt på dom  
 



 
 
>----10.183.137 | /5.0 (compatible; MSIE 9.0;  6.0; /5.0) | .      
 
 
20110521 | 19:05:08 | staffan | Idag inhandlade hustrun och jag varsin måntinbajk. Fin 
premiärtur nu på kvällen. 13km 1h. Körde inte om nån  
  
 
 
>----9.100.178  7.0;  6.0; /4.0; SLCC1; . 2.0.50727; .      
 
 
20110521 | 20:18:11 | Lasse H | Glömde chipet i packningen och kutade GV inkognito 
likt kapten eller var det överste Gustavsson? Gick på 2:14 vilket var över förväntan. 
Hade hoppats på 2:15 men varit nöjd med allt under 2:30. Kul bana och lagom varmt. 
Flöt på bra men började bli tungt från strax före Poseidonstatyn. Hade ingen känning av 
grundstötningen i tisdags. Nu ska dotern och ja käka pasta med mozarella och pesto. 
Det blir gott.  
 
 
 
 
>----123.40  8.0;  6.0; /4.0; GTB6; SLCC1; . 2.0.50727;        
 
 
20110521 | 22:09:22 | göranl | grattis Lasse H å Göran J båda under 7km/h blir under 5 
tim på maran nästa vecka väl mött. Men gömma chipet i packningen! Varför? Vi söker 
alla bekräftelse men det känns lite bakvänt man ska ha det på skon ju.  
 
 
 
>----10.183.137  7.0;  ; /4.0; . 1.1.4322; . 2.0.50727; . .      
 
 
20110522 | 11:38:37 | Lasse H | Tackar! Hävdar dock bestämt att jag glömde chipset 
snarare än gömde det men det hade kanske varit mera macho att gömma det? Känner 
mej hyggligt fräsch idag så det där med maraton nästa år ska nog inte vara helt omöjligt. 
Jubileumsmaran är då helt klart lockande. Ytterligare en dryg månad att träna fast å 
andra sidan är det väl större risk för värme och kanske krock med bluesfesten. Knivigt.  
 
 
 
>----123.40  8.0;  6.0; /4.0; GTB6; SLCC1; . 2.0.50727;        
 
 
20110522 | 16:37:09 | staffan | Idag när hustrun var på golfbanan tog jag tur med nya 
MB. Frihetskänsla att kunna åka på nya vägar. Karta med, och körde parallellt med och 
söder om E18 till Bodalen å sen söderut till Björneborg å runt Vismen. Korsar E18 kör 



mot Vassgårdarna, tar höger efter ett par km och krånglar med ss fram till Kväggen. 
Förmodar att Lasse H är väl förtrogen med geografin. Grattis förresten till bra GV. 
84 km blev det på 4h. Vad en golfrunda tar.  
  
 
 
>----9.100.178  7.0;  6.0; /4.0; SLCC1; . 2.0.50727; .      
 
 
20110522 | 20:08:05 | göranl | ss? = supersykel? men avundsjuk på upptäckarkänslan 
påminner om första åren på racern nu mest trista upprepningar må va härligt att köra på 
grus igen.Lubbade 8km igår hojade 52 km idag nu vila inför SM möjligen 5km 
lustlöpning på onsda. 
C:51 L:21 1kg lättare de senaste 2 veckorna  
 
 
 
>----10.183.137  7.0;  ; /4.0; . 1.1.4322; . 2.0.50727; . .      
 
 
20110522 | 20:43:18 | råffe | fan vaa alla ä så jäla bra, grattis te GVgubarna ska åås 
gömma varenda shipsjävel så att ba jasjälv vet att de har gått åt hilgovitta.måslenbajk ä 
ja åsså avensjchjuk på men kasnke de e lika jobbit etter första ruse. Fans jäla 
napprapatkärrimh oavsett skönhet men de börja förstås ömma efter femsex m fast ja 
kuta en hel delrunt konstgräsplan på ip. 
Nu kör ja me ett dunderliniment somkärringen rekommerderam de suiswe aom afn, de e 
skönt. Nu L 100  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  6.0; svSE; rv:1.9.2.17) /.      
 
 
20110523 8:06:20 | råffe | schrev utan glasögon sista inlägge de gör ja nu me, 
linimentet svider men vaden mår inte bra.  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  6.0; svSE; rv:1.9.2.17) /.      
 
 
20110523 | 21:39:43 | Lasse H | Jo Staffan om det är samma krångelväg till Kväggen 
som den jag tänker på så är det bortefter den vi haft vårat lingonställe. Fast nu har dom 
börjat låsa vägbommen nere vid E 18 så vi har fått hitta ett nytt.  
  
 
 
>----237.218.94 | /5.0 (compatible; MSIE 9.0;  6.1; .      
 
 



20110523 | 22:21:23 | Lasse L | Eller så skaffar ni er varsin MTB Lasse, eller hur? 
 
Dagens episod med släpfordon bakom bilen: Efter att ha kört lasset till tippen bad jag 
grannen, som vi delar släpkärra med, att flytta sin ena bil lite så att jag kunde backa in 
och ställa tillbaka kärran på deras tomt där den har sin plats. "Är du så säker på att 
backa att du kommer in där breve bilarna" sa då hans fru, "jo då, men jag lämnar ingen 
garanti mot lackskador" sa jag stöddigt skämtsamt. Har gjort denna backning flera 
gånger tidigare, lite trixigt i ganska trångt grindhål, men kul att backa med släp tycker 
jag... Eller tyckte. Ja ni kan föreställa er. Deras bilar klarade sig visserligen, men jag 
lyckades haka i vä bakre hjulhus på vår bil på ett lågt staket som stack ut en bit i 
grindhålet, märkte inte det, och när jag körde framåt lite för att få bättre läge på ekipaget 
så bääände det till nåt rent för djävligt, ser inte snyggt ut om man säger. I den lite 
exalterade stämning jag då hamnade i blev det också så att när jag skulle lirka loss från 
staketet så fick backspegeln sig en kyss mot ett olämpligt placerat träd. 
 
Men annars är det bara bra. Idag körde jag en kort cykeltur med ambition att ta i en del, 
för första gången denna säsong. Med hänsyn till den starka blåsten blev jag nöjd med 
25,6 km/h över 33 km. 
 
På fredag får vi Vänernruntcyklisten Lance som gäst mellan etapp 1 och 2. 
 
C 697 km, L  
  
  
 
 
>----.24.128  7.0;  ; . 1.1.4322; . 2.0.50727; . 3.0.4506.2152; . .      
 
 
20110524 9:13:13 | råffe | Lasse till tippen låter uppgivet.  
Funderar på att ändå hämta ut SMnummerlapp, bra ä ja inte i vaden å tränat har ja 
knappt men de kunde ju va kul å stå på startlinjen.  
 
 
 
>----.47.131 ; svSE; rv:1.8.1.9) /20071025 /2.0.0.9 | outside.formapg.se      
 
 
20110524 | 10:13:39 | staffan | Låter som Råffe ä spickulant på Lasses demolerade bil.  
  
 
 
>----6.162.3  8.0;  ; /4.0; . 2.0.50727; . 3.0.4506.2152; . .      
 
 
20110524 | 10:20:05 | råffe | jo ja ä ju van å ta över LasseLs skraltiga åkdon, så slipper 
han åka te tippen. 
Blire nån knarrgrupp ve flygardan? Nu behöfs all draghjälp för å fixa mentala biten. 
Regn på lörda säger yr.  
 



 
 
>----.47.131 ; svSE; rv:1.8.1.9) /20071025 /2.0.0.9 | outside.formapg.se      
 
 
20110524 | 16:08:04 | råffe | fokusen går som ett spjut speksiellt om nån skjuter på. 
startar staffan? 
såklart!  
 
 
 
>----.47.131 ; svSE; rv:1.8.1.9) /20071025 /2.0.0.9 | outside.formapg.se      
 
 
20110524 | 21:09:27 | staffan | Jajoja bestämde mej i onsdags att starta å hoppas få 
sällskap mä nån annan med förhoppningsvis övergående krämpor. T.ex. nån från Axa å 
inte Stenkyrka.  
  
 
 
>----9.100.178  7.0;  6.0; /4.0; SLCC1; . 2.0.50727; .      
 
 
20110524 | 21:29:29 | råffe | ja ä axa, de säjer inget om farten. Har just nu bestämt mej 
för å starte, om inte mitt planerade korta testkvällslöp i möra säjer nåt annat. Men du 
staffan startar ju tie minuter före, hur känns de? Göran åja kan kanske göra sällis?  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  6.0; svSE; rv:1.9.2.17) /.      
 
 
20110524 | 21:45:22 | göranl | Grabbar de e bara cirkus 4mil som man nästan kan 
promenera på 6 timmar. 
Har ringt Anders väna hustru i helgen och framhållit kristusbajken Lance håller väl på å 
hojar runt nån sjö  ska jaga dom. 
LasseL ber att få kontra med en upplevelse i vårt underjordiska jobbgarage med pelare o 
utstickande väggar. 
Höll på å backade runt för att komma ut när jag får se en mänska som lite uppjagat 
gestikulerade och sökte ögonkontakt stannade vevade ner rutan han sa att han blav så 
nervös när jag backade tätt intill en utstående skrovlig betongkant jag lugnade honom 
under sakta framåtglidande "jag är så van" sen skrapade det till på hösidan och vår 
konversationsglädje övergick i gapande tystnad när jag backade loss från 
skrovelbetongen å med ett glatt"shit happens" tog ut svängen åkte hem o begrundade 
bucklad skrapad bakskärm.  
 
 
 
>----10.183.137  7.0;  ; /4.0; . 1.1.4322; . 2.0.50727; . .      
 



 
20110524 | 22:05:58 | råffe | göran har allti tröstande ord att meddela 
medmänsklighetens väna skara, de e allti nån som hare värre, en bucklad bakskärm kan 
man säkert bräcka, var svindlande nära å backa på en cyklist som kom farande ur intet 
här hemma på solvägen, å inte va ja bländad, annat än av min egen körförmåga. Slapp 
unnan utan minsta skrap, rispa eller buckla. Å cyklistjäveln verka åsså å klara sej, såsom 
fisken allså.  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  6.0; svSE; rv:1.9.2.17) /.      
 
 
20110524 | 22:10:58 | staffan | Testlopp så nära inpå? Låter riskabelt. Vaskaru testa? 
Hur långt du hinner innan de smäller till den här gången? Äntä bättre med vila å spara 
de testet till LV?  
  
 
 
>----9.100.178  7.0;  6.0; /4.0; SLCC1; . 2.0.50727; .      
 
 
20110525 8:46:14 | råffe | ska testa om skorna går på föttera heller om man ska tjacka 
nya. å sen ska ja vila mig i form, de kräfs en lång vila isf.  
 
 
 
>----.47.131 ; svSE; rv:1.8.1.9) /20071025 /2.0.0.9 | outside.formapg.se      
 
 
20110525 | 11:12:55 | råffe | C50L10 
sen kommentar till LasseLs uppmaning till en annan. Jag träffade en gång Povel Ramel, 
han sa också så. 
Snart är det LV under fotsulorna. Frågan är om även SS får nuddas.  
 
 
 
>----.47.131 ; svSE; rv:1.8.1.9) /20071025 /2.0.0.9 | outside.formapg.se      
 
 
20110525 | 13:53:56 | råffe | över 13000 anmälda till VL, skönt att va en av dem!  
 
 
 
>----.47.131 ; svSE; rv:1.8.1.9) /20071025 /2.0.0.9 | outside.formapg.se      
 
 
20110526 8:46:53 | råffe | Nu ä dä bestämt (om jag inte ändrar mig) att ja hämtar ut 
nummerlappen vid femsnåret idag. Å ställer meg på LV kl 11.40 den 28e. 



Lyssnade på staffan och tog inte ett enda löpsteg igår, det lät plötsligt klokt att spara alla 
uppdämda steg te på lörda. 
Fokusen går bra, knappt en buckla.  
 
 
 
>----.47.131 ; svSE; rv:1.8.1.9) /20071025 /2.0.0.9 | outside.formapg.se      
 
 
20110526 | 11:50:19 | Lasse L trögtänkt | men nu begriper jag äntligen vad LV och SS 
står för. Passar på att önska er tre god tur och att ni inkommer SS i lika gott skick som 
Råffes Focus. 
Körde en kortis till igår, knappt 4 mil, i ännu starkare vind men lite snabbare ändå, 
kanske börjar arta sig lite, men behöver fler långturer, men när ska man hinna med det? 
Just nu på ersättningsbuss till Stockholm grymt försenad till ett tvådagarsmöte.  
  
 
 
>----.148.10 | ___.148.10      
 
 
20110526 | 18:00:28 | råffe likaså | måste erkänna att även en annan hade svårt me 
förkorkningarna, fr a SS, trodde de va nåt förbjudet. 
Nu ä ja innehavare av nummerlapp mm te SM känns ännu mer höktidli än förr.  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  6.0; svSE; rv:1.9.2.17) /.      
 
 
20110526 | 18:37:29 | göranl | ja dessa FK men ja tror ja e me nu. 
Gläder mig åt ett startgäng på 6 pers Råffe! skaru vame på biffen lörkväll på Ljö?  
 
 
 
>----10.183.137 | /5.0 (compatible; MSIE 9.0;  6.0; /5.0) | .      
 
 
20110526 | 18:38:01 | göranl | Vänern runt?  
 
 
 
>----10.183.137 | /5.0 (compatible; MSIE 9.0;  6.0; /5.0) | .      
 
 
20110526 | 21:44:58 | råffe | vafan har inte tänkt biff ska påkalas på söndan må kolla 
läge vore ju kul om de ginge. ska vi ses vi starten heller före heller efter längs vägen? 
Heller ska vi skita i allt. 
jahöravme  
  



 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  6.0; svSE; rv:1.9.2.17) /.      
 
 
20110526 | 22:09:41 | göranl | Absolut i starten via mobilkontakter vi kan spika resten 
där måtte vi nå målet  
 
 
 
>----10.183.137  7.0;  ; /4.0; . 1.1.4322; . 2.0.50727; . .      
 
 
20110527 7:48:14 | råffe | måste be om mobilnumren te såväl göran som staffan, min 
vanliga mob har pajat pga regn i ryggsäck, låter konstigt vetja. 
Kutar ni i kortbrallorålinne, heller måste man va mer väldressad?  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  6.0; svSE; rv:1.9.2.17) /.      
 
 
20110527 | 10:39:53 | göranl 706342046 å du då?  
  
 
 
>----.148.10 | /5.0 ( | ___.148.10      
 
 
20110527 | 12:53:17 | råffe | som vanlit 0705332301  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  6.0; svSE; rv:1.9.2.17) /.      
 
 
20110527 | 15:16:26 | råffe | ja ringer nog ut till ön redan i kväll för å lugna nerverna, 
när kommer ni dit?  
 
 
 
>----.47.131 ; svSE; rv:1.8.1.9) /20071025 /2.0.0.9 | outside.formapg.se      
 
 
20110527 | 17:27:39 | råffe | jamenarmina  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  6.0; svSE; rv:1.9.2.17) /.      
 



 
20110527 | 20:05:00 | Lasse H | Lattjo drom runt Eken!  
  
 
 
>----237.207.69 | /5.0 (compatible; MSIE 9.0;  6.1;.      
 
 
20110528 | 17:30:55 | Lasse H | Stort grattis till SMgubbarna! Jädra bra gjort. Har 
också gjort en 5timmars repa idag. Gick 16 km:n med hustrun och vi fikade förstås ett 
par gånger. Såg i ett hult ett gäng med Kärrvioler som väl är ganska allmänna men 
vackra ändå.  
  
 
 
>----237.207.69 | /5.0 (compatible; MSIE 9.0;  6.1;.      
 
 
20110528 | 19:08:41 | Lasse L | Instämmer å det hjärtigaste! Kul att ni tog er runt. Å 
på bra tider, Görans kurva t.ex. den pekar ju spikrakt uppåt. 
Även jag har varit ute på en femtimmars repa idag, och väl det. Stack ut me hojen efter 
att jag vinkat av Lance i starten till etapp två av Vänern runt.  
  
 
 
>----.24.128  7.0;  ; . 1.1.4322; . 2.0.50727; . 3.0.4506.2152; . .      
 
 
20110529 | 19:54:07 | göranl | Tackar tackar Sthlm marathon avklarat av Staffan med 
ätteläggar Hanna o Svante Göranl med ättelägg Jonas och kusin Råffe. 
Lycka och belåtenhet men det är jävla långt.Intressant kamp mot sig själv men det 
slutade göra ont 5 km före mål sen vare bara att stampa benpiporna ner i asfalten å rulla 
in på stadions röda löparbanor.  
 
 
 
>----10.183.137  7.0;  ; /4.0; . 1.1.4322; . 2.0.50727; . .      
 
 
20110529 | 20:45:56 | råffe | Ansluter migas te föregående skrivare å tackar för 
lyckönskningar å gratulationer mm. Ja t.o.m beundran kunde läsas mellan raderna om 
dock otydligt.  
sluta göra ont har ännu inte inträffat, har just vare på kalas å blev utskrattad för min 
bräckliga gång å eländiga uppenbarelse. På tal om uppenbarelse så fick jag en tanke å 
pröva nästa år igen, kanske bättre tränad. Men LL ä roligare. 
Å de finns nog inge kuligare än plåga.Å då menar jag självplåga, skriver detta för å inte 
pli anmädl... 
Förresten. Ä då inte ginnisstämpel på unge lundins framfart, springa fortare på annra 
halvan ä omöjligt, å springa så jämnt å lugnt å fint ä importerat heller improviserat.  
Heller va de heter 



Ja heter råffet, känns som imperfekt  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  6.0; svSE; rv:1.9.2.17) /.      
 
 
20110531 | 10:09:04 | råffe | C 57,5 
L 14,0195 
Cykelsörvis i morrn, kanske kedjan kanfås att löpa lättare  
 
 
 
>----.47.131 ; svSE; rv:1.8.1.9) /20071025 /2.0.0.9 | outside.formapg.se      
 
 
20110531 | 11:44:36 | staffan | Hur är det med krämporna Råffe?. Min hälsenavad blev 
helt ok . Tror jag.  
  
 
 
>----6.162.3  8.0;  ; /4.0; . 2.0.50727; . 3.0.4506.2152; . .      
 
 
20110531 | 12:55:09 | råffe | Krämporna avtar vartefter och idag kan jag gå relativt 
normalt. Låren ömamr fortfarande, ena höften molvärker, knäna känns a lite grand. Men 
vä vaden som var så motvillig ända hem till naprapaten den är helt okej. Så var det även 
under loppet; allt värkte utom vaden.  
Undras just hur det känns att trampa igång igen, det blir nog kalas!  
 
 
 
>----.47.131 ; svSE; rv:1.8.1.9) /20071025 /2.0.0.9 | outside.formapg.se      
 
 
20110601 9:35:15 | råffe | Göran, det funkar inte med roslagsdansen på månda, då är 
det barnbarnen som kräver passning och köttbullar och nattsömn. 
Hur är 10 juni? En freda. Ä dä klappton då? Ja måste va inne i stan vid femtiden men 
från tidi morron å te tvåtiden kunde vi hinna me ett hyggligt pass. Passarde?  
 
 
 
>----.47.131 ; svSE; rv:1.8.1.9) /20071025 /2.0.0.9 | outside.formapg.se      
 
 
20110601 | 10:14:06 | råffe | Heller ska vi köra hemma i stan? Heller ge fan i allt?  
 
 
 
>----.47.131 ; svSE; rv:1.8.1.9) /20071025 /2.0.0.9 | outside.formapg.se      



 
 
20110601 | 21:30:55 | råffe | heller  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  6.0; svSE; rv:1.9.2.17) /.      
 
 
20110601 | 21:56:46 | göranl | Anders e i Frankreich freidajs, tisdajs o thursdajs e 
förmånlia för onsdaj e Clapton men många har arbete nästa vecka kan skita sig med 
turen men vi håper enstunn te.  
 
 
 
>----10.183.137  7.0;  ; /4.0; . 1.1.4322; . 2.0.50727; . .      
 
 
20110602 | 19:45:54 | göranl | Förlåt forumet för lite etnicentricitet kring roslagsturen . 
Kan tänka mig att gå vidare  med egocentricitet o föreslå att Anders å ja ses på månda 
Råffe å ja på freda  klart ja kan sykla själv åsså.  
 
 
 
>----10.183.137  7.0;  ; /4.0; . 1.1.4322; . 2.0.50727; . .      
 
 
20110602 | 19:53:57 | Lasse H | Spär ut velocipederiet med några korta notiser om 
något helt annat. Pro primo har en köpt en egen Sportidentpinne (e.g en löparbricka SI
Card 5)och får då anses vara en tvättäkta orienterare. Pro secundo har en börjat köra 1 
km intervaller i 5 min/kmtempo och är än så länge helt körd efter 500 m.  
  
 
 
>----237.207.69 | /5.0 (compatible; MSIE 9.0;  6.1;.      
 
 
20110602 | 20:24:54 | göranl | Intressant denna längtan att öka farten.LasseH här anas 
planer inför LL och SM nästa år?  
 
 
 
>----10.183.137  7.0;  ; /4.0; . 1.1.4322; . 2.0.50727; . .      
 
 
20110602 | 21:29:51 | Lasse L | Vaknade vid sjutiden, kollade vilopulsen: 47 helt OK. 
Somnade om i omgångar och kom så småningom vid halv tie eller så upp och käka en 
extra stadig frukost eftersom jag tänkt mig en långtur på hojjen idag. 
 



Ska du verkligen ge dig iväg i den här blåsten? sa min omtänksamma hustru. Eller så 
tänkte hon att jag bättre kunde vara hemma och hjälpa till i trädgården och med diverse 
hushållssysslor som varit på tapeten. Osäker på den punken. I alla fall hade jag redan 
direkt efter frukosten hängt en tvätt och iväg kom jag klockan tolv prick. I kraftig blåst, 
som det varit i över en vecka, och som oftast hela våren. Numera sticker jag ut i 
medvind, ger mycket bättre humör än att först stånga sig mot vinden för att få medvind 
hem. Har man haft en lång bra passage med vindskjuts fördrar man sedan den 
oundvikliga motvinden mycket bättre. Och nu blev det en sådan härlig start, visslade 
iväg i god fart i över en timma, sedan drog det efter hand emot en del och ibland riktigt 
för jävligt, men som sagt, det kan man tåla när man kommit så långt.  
 
Kom att passera en del rätt segt backiga partier också. Kan väl nu förnimma att jag i alla 
fall fått någon slags antydan till muskler i bena. Fort gick det inte, men jag pressade ju 
inte heller ("rolig langkÃ¸ring" plus att ta i lite i några av backarna var konceptet). Blev 
i alla fall skitnöjd när det ändå slutade på 23,0 km/h i snitt efter 110 km i denna blåst. 
C 1041 L 88  
  
 
 
>----.24.128  7.0;  ; . 1.1.4322; . 2.0.50727; . 3.0.4506.2152; . .      
 
 
20110602 | 21:58:55 | göranl | c: 104 o fy fan  
 
 
 
>----10.183.137  7.0;  ; /4.0; . 1.1.4322; . 2.0.50727; . .      
 
 
20110603 | 20:13:45 | Lasse H | "Intressant denna längtan....". Sedär har Göran 
avslöjat sin poetiska ådra och i några få ord med Tranströmmerskt anslag fångat in 
kvintessensen i det mänskliga varat. Provade ifjol en annan variant av intervallträning 
med 5x5 kortintervaller i backe som var rejält tufft men gav rätt dålig effekt vad gäller 
mera uthållig snabbhet. Annars var det några år sen jag körde intervaller. Tänkte därför 
åter prova på 1 kmintervaller som mera allmännt rekommenderas för långdistansare. 
Förstås vill jag bli lite snabbare. Det vore mumma att kunna kuta milen strax under 
timman och kanske snitta 6,5  min/km på LL och varför inte SM. Lasse har en bra 
poäng där relativt motvinden. Kan fylla på med synpunkten att med lite tur kan vinden 
vända så att det blir medvind hemåt också. Sticker man däremot ut i motvind kan man 
ge sig fan på att vinden vänder så det blir motvind på hemvägen också.  
  
 
 
>----237.207.69 | /5.0 (compatible; MSIE 9.0;  6.1;.      
 
 
20110603 | 20:58:37 | staffan | Tapetsering, då kan man sticka ut i vilket väder som 
helst 79.102.84.167 | /5.0 (compatible; MSIE 9.0;  6.0; /5.0) | c4f6654a7
74736162.cust.telenor.se      
 



 
20110603 | 22:51:57 | göranl | Tapetsera damma diska 
nej 
Hellre motvind 
planera renovera 
nej 
Jävligt segt uppför 
Vara social kommunicera 
nej 
hellre döda nån 
hälsni gar 
Tomad  
  
 
 
>----.148.10 | /5.0 ( | ___.148.10      
 
 
20110603 | 22:59:52 | göranl | Skrev. Pä telefonen på Tomas kommando en å annan 
bokstav blev fel. Men rätt refererat  
  
 
 
>----.148.10 | /5.0 ( | ___.148.10      
 
 
20110605 | 18:12:15 | göranl | Li gger på Karolinska med en rejäl hjärnskakning efter 
en vurpa i Hummelmora minns inte nåt av cykelturen men bör ha kört ca 2,8 mil när 
detsmall ser fram mot min andra natt på hotellet  
  
 
 
>----.148.10 | /5.0 ( | ___.148.10      
 
 
20110605 | 20:35:42 | Lasse H | Krya på dej Göran! Vad hände?  
  
 
 
>----237.207.69 | /5.0 (compatible; MSIE 9.0;  6.1;.      
 
 
20110605 | 21:55:34 | Lasse L | Ja krya på dig och berätta mer Göran! Hälsningar från 
Hälsingland .  
  
 
 
>----.148.10 | ___.148.10      
 
 



20110605 | 22:43:24 | råffe | Göran, vadfanen! tänk på att du snart fyllerrår!vare mirr 
fel att ja inte vame får fruktansvärt dåli samvete. Ja hann me 62 km utan missöde. vafan. 
Kände mej såpass åkej att ja tänkre kuta mediarunnet på onsda men blir tveksam me 
tanke på omkullrisken. Inte så ont i höfta längre. fundera på VR. vafan Göran! 
Berghamra de de bara för hårdföra poeter å esteter.hoppas du föll mjukt å varsamt 
såsom tranströmmer plägar göran.  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  6.0; svSE; rv:1.9.2.17) /.      
 
 
20110605 | 22:45:00 | råffe | ja mena hummelhora, mann blir alldeles snurri av all 
införmation å matt  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  6.0; svSE; rv:1.9.2.17) /.      
 
 
20110606 0:03:22 | råffe | göran ja mena hur ene mena? hoppas ...  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  6.0; svSE; rv:1.9.2.17) /.      
 
 
20110606 4:28:15 | göranl | Trots den tidiga timmen har jag alri känt mig så utsövd 
fick flyga helikopeter hit där jag blir utsatt för subversiv verksamhet av avdelningen s 
ganska vackra överläkate som försööker klämma in nåra vilodagar i progammet jag 
kunde glädja den sköna med en redan tidigare inplanerad semestervecka förutseende 
tvar hennes åsikt 
. Överhuvjud taget verkar dom rätt imponerade över att jag inte bröt nacken slog hål i 
huvudet eller ände mln bana på jorden när jag skrapade asfalten skrovlig. Har entrivsam 
rumskamrat som borrat hål i huvet på å det verkar ha varit rena dunderkuren han va 
inblandad i bygget av briggen Tre Kronor.  
  
 
 
>----.148.10 | /5.0 ( | ___.148.10      
 
 
20110606 9:02:48 | råffe bara frågar | göran,   
Jag menar hur fasen gick vurpan till? Körde du solo? Vem hittade dej och hur fick du 
tag på en helikopter, den där jäveln från nolsjö sitter väll inspärrad? 
Hade du vatt nere vid Hbryggan å vänt? Har du jobbat vidare me värdegrunden? Den 
sista frågan är gänklichen ställd av Kalle, han är ju en djuping.  
  
 
 



>----227.175.88 | /5.0 (;  6.0; svSE; rv:1.9.2.17) /.      
 
 
20110606 9:43:40 | Lasse L | RenÃ©e och Peter hälsar till Göran samt undrar om 
Anders var inblandad. Minns du det?  
Ser fram mot fler minnesbilder när de förhoppningsvis framkallas efterhand.  
  
 
 
>----.148.10 | ___.148.10      
 
 
20110606 | 13:06:30 | råffe bara | fick tag på killen på mobilen som var på väg å dö 
(jajaja mobilen). Lät gla.  
Han minns inget av cykelturen, vet att han hoja ensam. Avrådd å knarra mer denna 
vecka, risk att det går överstyr förstås. 
VR snacka vi inte om, han hör av sej.  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  6.0; svSE; rv:1.9.2.17) /.      
 
 
20110606 | 21:04:39 | göranl | Lyckligen återbördad via taxi till Ljö bifogad av 
sängrannen en anmälan till att bli vasavän i silver. M bla rätt att gå ombord på Vasa vart 
3;e år ja jävlar en del förhållningsorder där jag redan brutit den första att inte dricka 
alkohol  
  
 
 
>----.148.10 | /5.0 ( | ___.148.10      
 
 
20110606 | 22:15:12 | Lasse L | Tack för goda nyheter. Vasavän, jo man tackar. En av 
frågorna som återstår är hur det gick med cykeln? Kanske är på undersökning hos 
haverikommissionen nu? Mindre dramatiskt men dock: tog två huggormar igår tre idag 
med spaden.  
  
 
 
>----.148.10 | ___.148.10      
 
 
20110607 | 10:47:02 | göranl | Har ttalat o tackat Ylva som skrapade ihop resterna av 
mig o kallade på helikoptern promenerande såg hon mig cyklande mitt på den smala 
asfaltsvägen välta framåt som om nån stoppat en pinne framhjulet. Den här cykeln har 
ett jävla klipp i bromsarna jmj me den hemma kan va så enkelt o klantigt.sånär som 
skrap märken lite glapp i framhjulet pga att snabbkopplingen lossnat i fallet ska låta 
Bertil snygga till styret  
  



 
 
>----.148.10 | /5.0 ( | ___.148.10      
 
 
20110607 | 14:19:52 | råffe | gott läkkött både kroppsligt och själsligt kan man 
konstatera. Men vaffö bromsa du?  
VR? 
Moi: C 66,2, L 14,2195, S 0.  
 
 
 
>----.47.131 ; svSE; rv:1.8.1.9) /20071025 /2.0.0.9 | outside.formapg.se      
 
 
20110607 | 21:02:40 | Lasse L | Heja på Råffe. S 0 det är i alla fall en början, dräkten 
fick du väl redan förra året. 
För att blicka lite ytterligare framåt så har jag idag anmält mig till LL, vilket jag ser att 
de flesta av er gjort redan tidigare. 
Inte mycket cyklat eller löpt sedan sist, men körde ett antal timmar grässlåtter i 
Hässjaberg fall man får räkna det. Nummer sex fick förrrresten möta spaden innan vi 
åkte hem i morse.  
  
 
 
>----.24.128  7.0;  ; . 1.1.4322; . 2.0.50727; . 3.0.4506.2152; . .      
 
 
20110607 | 22:14:10 | råffe  Lasu | S kan bli mer, du ä på hugget Lasse trodde under en 
period att du var en naturådjurvän, kul att du är LLanmäld.  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  6.0; svSE; rv:1.9.2.17) /.      
 
 
20110607 | 22:15:28 | råffe | Nä dräkten är ny men luktar ändå fan, hänger på luftning, 
köpt på klasolson.  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  6.0; svSE; rv:1.9.2.17) /.      
 
 
20110608 | 21:17:46 | råffe | nyss avverkat medieruset och cyklat hem från stadion. 
Ruset inträdde jänkelig när jag kom hem å dela en flarra vitt me hustru ety de va 
bröllopsda, nu ä ja gla. 
I å me detta har jag kommi uppi L 14,6 å C 69,8, detta ä avrundade värden men inte 
långt från exakta, hoppas ja.  
  



 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  6.0; svSE; rv:1.9.2.17) /.      
 
 
20110610 8:13:24 | göranl | Råffe grattis till mediaruset å andra rus ser ut att bli 2 
simmare i ån provar idag gå springa gå 5 km torkan är svår på Ljö där en turligt 
planerad semestervecka avnjutes ska köpa ny hjälm på sön hämta nyservad cykel hos 
Bertil men sorgen är tung då VR skymtar fjärran skallen i backen igen alltför snart kan 
rendera den blödning som uteblev senast.. Har svår cykelabstinens 
c; 54,3 L;  29,8  
  
 
 
>----.148.10 | /5.0 ( | ___.148.10      
 
 
20110610 | 23:16:16 | Lasse L | Vilka e vi nu i vår startgrupp när tyvärr båda bröderna 
Lundin fallit ifrån eller  i backen? Råffe, Staffan, Göran J och mig själv känner jag till 
på rak arm, men tror det är fler. 
 
Sista långturen före VR idag, drygt 10 mil, ingen blåst och regn bara under mil nio. Lite 
svalt. 
C 122 L nästan 10  
  
 
 
>----.24.128  7.0;  ; . 1.1.4322; . 2.0.50727; . 3.0.4506.2152; . .      
 
 
20110611 | 13:41:46 | staffan | Lasse menar du att du bara hade regn i 9 mil? Dotter 
Hanna ska med å även Hasses grabb om jag förstått rätt. 
C137, L32, S0,4ÖV  
  
 
 
>----2.60.63  7.0;  6.0; /5.0; SLCC1; . 2.0.50727;  .      
 
 
20110611 | 13:46:30 | Lasse L | Nej, bara under den nionde milen, precis som jag 
skrev. 
Har du simmat 4 km över vattenytan och i så fall hur mycket under?  
  
 
 
>----.24.128  7.0;  ; . 1.1.4322; . 2.0.50727; . 3.0.4506.2152; . .      
 
 
20110611 | 17:50:38 | staffan | Nej bara 0,4 km fast inte i bassäng, precis som jag 
skrev  



  
 
 
>----2.60.63  7.0;  6.0; /5.0; SLCC1; . 2.0.50727;  .      
 
 
20110611 | 19:24:25 | råffe | vafan Kalle Östgren å Hasse Meisner å ungtuppare 
Henrik å Isak ska åsså me. Ska vi köra i bulgarisk kringla eller... Kommer inte göran 
ens me å betalar biffen? Måste nog ringa killen... 
Tänker köra ett pass på månda, kanske slå en åtta över vattenytan. 
Förresten så testa ja vatdräkten  i äkta vara ida, de va arton i sillviken men sillen va 
försvunnen. Ja flöt ju för fan som en kork å frös ittnå. Vafan ä dä då?  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (.      
 
 
20110611 | 21:37:06 | göranl | Javafan de e ju 9 gubbar varav en tjej kvar i leken  
Ja har ju fixat allt till det bästa till o med strukit mig själv från konkorrentlistan hade 
tänkt köra sub 10 men avvaktar en säsong.  Badtemp Ljö idag 23 celciusenheter brollan 
å ja demonterde båtvagnens hjul borstade upp o fettade in o fick fan skiten att rulla igen. 
har kört 2 5 kiloenheter löpning vill påminna om LL  
  
 
 
>----.148.10 | /5.0 ( | ___.148.10      
 
 
20110612 | 14:48:08 | Lasse L | Men nu får jag det till 10, med "Hasses grabb", vem e 
de? 
 
Visst ser vi fram mot LL Göran L, men du kan ju också sikta in dig på Nästrampen 10 
sept (knappt 8 mil), så har du lite mer cykelträning att investera i också.  
  
 
 
>----.24.128  7.0;  ; . 1.1.4322; . 2.0.50727; . 3.0.4506.2152; . .      
 
 
20110612 | 21:28:14 | råffe | hasses grabb ä precis som det låter Hasse L:s grabb, heter 
Daniel å ä den ende lundinare på den grenen som kommer te start.  
Frågan är: vicka tänker försöka slå följe? Henke å Isak å ja, plus LL väll, å Hanna 
kanske å Hasse M å Kalle Ö, måhända Göran J. Daniel änog för snabb liasom staffan.  
 
Måste förstås erkänna att Gorans fall har satt käppar i ekrarna, känns trist ä inte ha den 
bjässen å tampastrampas me.  
  
 
 



>----227.175.88 | /5.0 (.      
 
 
20110613 | 21:56:02 | råffe | vafan ä dä ingen som har synpunkter på gängkörning 
eller livet i största allmänhet, allmänhetens åkning tenderar detta å bli. 
Körde en sexmiling i fm, de fär räcka tror att de bara blev C 76, de får räcke.  
Meråmer synn at inte goran kan vame... vafan!  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (.      
 
 
20110613 | 22:46:37 | Lasse L | Tja, vi kan väl pröva å hänga ihop i början, så får man 
se sedan. Sist orkade jag inte alls då i början kunde inte hänga med vår klunga, tog nåra 
mil på mig att komma igång. Hur det kan bli i år vet man inte. Misstänker att min 
kapacitet är lägre än de tvåtre senaste åren.  
  
 
 
>----.24.128  7.0;  ; . 1.1.4322; . 2.0.50727; . 3.0.4506.2152; . .      
 
 
20110614 | 12:44:28 | staffan | Hanna å ja har funderat på sirkus 12h om väder vind å 
ork tillåter. Tre förutbestämda stopp : Gränna, Fagerhult, Boviken. Givetvis fler om 
nödvändigt. Va säjs om de? Vi slipper ju mörkret men ska  vi försöka hålla ihop utan att 
ha kört  tidigare så borde vi ändå kanske ha nått igenkänningsmärke. Mest för de 
utomstående. Men ingen jävla tejp på hjälmen som inte va nått att ha men som 
fortfarande sitter. Snarare in stor sprejad iögonfallande jävla indianfjäder eller liknande 
på toppen. Folk måste se att vi hör ihop. Håller med om att ett draglok med Görans 
pondus kommer att saknas  
  
 
 
>----6.162.3  8.0;  ; /4.0; . 2.0.50727; . 3.0.4506.2152; . .      
 
 
20110614 | 18:30:26 | Lasse L | Cirkus 12 h är rena drömmen, vill i alla fall försöka 
hänga på det tempot från början. Boviken vore en ny bekantskap. 
Bara inte indianfjädrarna ger för stort luftmotstånd så Ok, om Staffan köper in ett gäng 
och lämplig tejp eller lim. 
Upplevde nyss min första punka på fyra år, på sista turen före servicen. Nu är hojjen 
inlämnad på cykelverkstan i backen med ny innehavare, han gav ett bra intryck, förre 
innehavaren var efter Torbjörns snabba omdöme för rätt så många år sedan en 
cykelskojare. Därför har jag aldrig tidigare lämnat in cykeln där.  
  
 
 
>----.24.128  7.0;  ; . 1.1.4322; . 2.0.50727; . 3.0.4506.2152; . .      
 



 
20110614 | 20:18:02 | råffe gla | fyfasenvabra. Indijanfjädrar då ä ju janne me i racet 
men hur kan vi harangera göran?frågetecken betyder de.  
12 timmar testar vi me, dekanjugå om vi öppnar snabbt å bara ökar av hilgovÃtta på 
slute. 
Ja säger fyra timmar till dess vi äker in i huskvarna, då gåre för vi får nog medvinn förbi 
faherhult å boviken. Tre kontroller, ja vaffö inte, boviken ä nytt för mejme. kanske må 
man stanna i hamarsunde ett lite ta men de ger sej om fiskelyckan ä go. 
Plötsligt känns de ändå lite kul tross georgs tunga fall. Ja tror att HasseM blir ett bra lok, 
han verkar taggad enligt hans kära hustru. Å hon om nån måste ju veta. 
Ja är mest konversibel här på forumet fr o m nu, å på mobil 0705332301 å på 112 i 
nödläge, ska nämneligen åka te jurmala i två dar å ladda på spa.  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (.      
 
 
20110614 | 20:48:44 | Lasse L | Om vi nu ändå ska utmärka oss med indianfjädrar kan 
vi väl gå ett steg till och vara de enda som har grillfest på plattan utanför Karlslunds 
entrÃ© på lördaskvällen. Då ger vi också Göran L en roll och meningsfullt deltagande 
även denna VR  det är han ju verkligen värd  eftersom det blir han som får packa in en 
grill i bilen och förbereda det hela. Ta med frun och allsångshäften också vettja.  
  
 
 
>----.24.128  7.0;  ; . 1.1.4322; . 2.0.50727; . 3.0.4506.2152; . .      
 
 
20110614 | 21:02:12 | råffe ännu glaare | dä ä ju ännu bättre vi når snart höjder som 
gör att man kan je fan i schälvande loppet. 
Grillåkärring dä ä grejer dä. Förordningens och för ordnigens skuld å ja vet inte för 
b´vicken gång men det sker oförtrutet och oavbrutet så upprepar ja att de hetere 
Carlsund, dä ä svårt å omöjligt å lära men man kan skriva upp den på insidan av låra så 
högt uppe att de skaver när man skiter, då lär mansej till slut och ända.  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (.      
 
 
20110615 | 18:11:02 | Torbjörn | Cykel, cykla, cykelsport kan utövas med bibehållen 
värdighet av män i vår ålder. Handen på hjärtat, ärligt, uppriktigt kan ni säga det samma 
om löpning. Jag kan det inte. Så därför lycka till med rundan. Kör försiktigt. Att först 
släppa iväg de riktigt långsamma och orutinerade, för att sedan fylla på med lite 
snabbare mer rutinerade cyklister, därefter toppa startfältet med stora gäng av 
speedkulor med skygglappar. Låt sedan hela anrättningen omges av en tät och stundtals 
irriterad biltrafik. Jo jag tackar jag. En fråga bara. Varför ett stopp i Gränna depån? 
Liten, trång, svårt med parkering, sluttande o sned, litet urval med förtäring. Den nya 
depån i Jönköping har allt den i Gränna saknar och nu utan en lång omväg. Lägg därtill 



att "alla vill vara cyklister" fått för sig att i "Jönköping stannar man inte"så är du snabbt 
tillbaka på sadeln. Som sagt lycka till å njut ett stopp i Jönköping.  
  
 
 
>----.159.162  10.5; svSE; rv:1.9.2.17) /20110420 /3.6.17 |.      
 
 
20110615 | 20:47:44 | Lasse L | Ugh store hövding Torbjörnen! Som snart far bergiga 
landet. Vi lyssna dina ord. Bara orka tio milen ändan utan onda värken.  Ugh!  
  
 
 
>----.148.10 | ___.148.10      
 
 
20110615 | 22:34:54 | göranl | lubbade 11 kiloenheter med grilltanten ida hjärnan satt 
kvar på plats. Torbjörn är visheten betraktar visshetsen i VR när går den norska 
varianten av stapeln?Tyvärr har Hasses grabb Daniel lämnat åb till VR skyller på mitt 
uteblivande förstärker cykelabstinensen ytterligare ett helt uppslag i DN ida.Väntar med 
goda råd inför rundor å pröver tills imorgon  
 
 
 
>----10.183.137  7.0;  ; /4.0; . 1.1.4322; . 2.0.50727; . .      
 
 
20110616 | 18:18:05 | Lasse H | Lycka till runt Vättern! And may the (gyro)force be 
with you!  
  
 
 
>----237.218.250 | /5.0 (compatible; MSIE 9.0;  6.1; .      
 
 
20110616 | 18:25:41 | göranl | God tur alla VRcyklister avundsjukan rister mina 
inälvor ett gott råd ramla inte omkull utan kör me en helvetes fart  
  
 
 
>----.148.10 | /5.0 ( | ___.148.10      
 
 
20110617 | 12:02:39 | Lasse L | I brist på torktumlare får man köra de nytvättade 
cykelbyxorna i varmluftsugnen, verkar funka. 
Göran J och jag räknar med att anlända Motala vid 1819 tiden ikväll. Ses på Carlsund 
(aj vad det svider!)  
  
 
 



>----.24.128  7.0;  ; . 1.1.4322; . 2.0.50727; . 3.0.4506.2152; . .      
 
 
20110618 | 19:03:08 | Lasse H | Grattis alla cykelpersoner! Såg bra ut överlag tycker 
jag väl. Rapporter emotses. Idag 17,3 km vandring med hustrun på nyinvigda Järnleden 
härstädes. Såg en ovanligt välbevarad spismur i en kolarkojeruin på Brännvinsriset norr 
om Niklasdamm vilket får anses vara dagens klo för min del. Ruinen hade även eldat 
upp den garvade skogsvårdsstyrelsetjänstemannen Nils Grann med likaledes spänstiga 
hustrun Laila som vi mötte halvjoggandes på leden strax innan.  
  
 
 
>----237.218.250 | /5.0 (compatible; MSIE 9.0;  6.1; .      
 
 
20110618 | 20:40:48 | göranl | Grattis 
välgjord runda så gott som alla anmälda i gruppen kom ju hel brägda i mål kan det bli 
roligare?  
Undrar han som gick i backen me huvet först  
  
 
 
>----.148.10 | /5.0 ( | ___.148.10      
 
 
20110620 | 12:11:55 | Lasse L | Ja det kan bli roligare, det kan gå fortare och lättare ... 
Efteråt är man nöjd ändå, fast det för min del var ett tungt lopp. 
 
Ska man köra nästa år? Ja, vill det. Men då med mer seriös planering för ett samlat 
genomförande, just för att få det lite snabbare och skojigare, och lättare. Det är ju en sån 
enorm skillnad på att åka i grupp. Vi diskuterade lite alternativ i bilen hem. Antingen få 
ihop ett gäng på cirka 15 pers, då blir man en stor grupp nog för att själv kunna hålla 
god fart. Men en mindre grupp kan också bli bra, om målsättningen är att haka på större 
grupper. När de ändå tappas vilket oundvikligen sker då och då är man som liten grupp 
ändå stark nog att hålla hyfsad fart i avvaktan på nästa storgrupp att haka på. Det är i de 
riktigt stora grupperna med flera cyklister i bredd som luftsuget blir verkligt hjälpsamt, 
man kan ju hänga med i 35+ nästan utan att trampa. 
Jag tror mest på detta med en mindre grupp som hakar på större, mest realistiskt att 
kunna genomföra.  
 
Minnet är kort: Tidigare VR var det nummerlapp även på ryggen, framgår av min 
nummerlappssamling i källaren. 
Vill passa på att tacka för alla extra biffbitar!  
  
 
 
>----.24.128  7.0;  ; . 1.1.4322; . 2.0.50727; . 3.0.4506.2152; . .      
 
 



20110620 | 13:04:43 | Lasse L | Just det, tog första paus i Jönköping, gick inte bättre 
för det men köttbullar och mos var gott.  
  
 
 
>----.24.128  7.0;  ; . 1.1.4322; . 2.0.50727; . 3.0.4506.2152; . .      
 
 
20110620 | 13:32:51 | råffe | ja köttbullarna slank ner. Jag hade ju gott om tid å käka 
medan gossen låg på massagebänken. De va ju en välsignad lycka att den möjligheten 
fanns, jag såg i Henkes tomma blick att han tänkte kasta in cykelbrallorna. Men vi körde 
i det tempo som kunde föra oss hela vägen hem, det känns skönt att ha avverkat loppet 
som lok, emellanåt för en lång svans av även verbalt tacksamma pers.  
Nästa år? Kan tänkas även om jag bestämde mig i höjd me fagerhult å allri köra nå mer, 
kasta knarren i sjön. 
LasseLs analys å förslag är bra. Krävs förstås att alla är me i starten å håller ihop, de e 
omöjligt för en annan å ha koll abakåt, man tror ju att alla ä mä tills de säger nåt annat. 
Nu ä de bara bad som gäller.  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  6.0; svSE; rv:1.9.2.17) /.      
 
 
20110620 | 22:54:25 | Torbjörn | Efter att ha tittat till er några gånger nätvägen förstod 
jag att ni hade en tung runda som ni genomförde med hedern i behåll. Men det där med 
att ett "litet gäng" bestående av en 1215 cyklister som hakar på större gäng för att få en 
rulle med snitt 35+, det skulle inte jag vilja vara med om. En grupp ska vara samkörd 
och lita på varandra, följa ett körschema, ha grindvakt etc. Men till vilken nytta? Med 
största sannolikhet har jag gjort mitt i hetsen runt Vättern. Det enda som skulle kunna få 
mig att ompröva är att med en start klockan 20:00 försöka köra ett individuellt 
tempolopp runt tio timmar.  
  
 
 
>----.161.97  10.5; svSE; rv:1.9.2.17) /20110420 /3.6.17 | .      
 
 
20110621 1:58:15 | Lasse L | Nyttan skulle vara att det blir roligare, snabbare och 
lättare. 
Och du missförstod mig nog en hel del Torbjörn. 
 
Skulle vi få ihop 15 pers, då skulle det vara just med den planering och organisation 
som du nämner, och då skulle det vara en självgående grupp som inte hakar på andra. 
Fast jag tror inte vi får ihop tillräckligt många av någorlunda lika åkkapacitet för det. 
 
35+ i snitt är inget att ens drömma om för min del. Men att kunna ligga ett tag i 35+ 
med lätthet upplevde jag, om än ganska kortvarigt, vid flera tillfällen nu när jag hängde 
på storklungor. Solocyklande precis innan mäktade jag med säg 23 km/h i snålblåsten. 
Så det är en jädra skillnad, men det vet ju alla. 



 
En liten grupp skulle kunna vara 46 pers. Även den skulle behöva vara disciplinerad 
och med uttänkt strategi, i vilket bl a och som en viktig del skulle ingå att henka på 
storgrupper vid lämpliga tillfällen och så mycket som möjligt. Behövs nog en lagkapten 
som tar besluten. 
Motsvarande går att göra solo också (som du tänker dig som en möjlighet), men sviktar 
orken ibland så är det lätt att misslyckas ordentligt och tappa bort de flesta 
henkningsmöjligheterna. Så var det för mig nu. Är säkert lättare att klara av om man är 
en liten grupp som gör det tillsammans. 
 
Så tror jag. 
 
Hursomhelst, till det tjusiga med cykelsporten hör bl a just detta att utveckla taktiken 
och förfina uppläggen. 
 
Hur är det nu med formen inför SP? Fått ihop 250 mil eller vad det nu var du siktade 
på?  
  
 
 
>----.24.128  7.0;  ; . 1.1.4322; . 2.0.50727; . 3.0.4506.2152; . .      
 
 
20110621 | 22:50:33 | Torbjörn | Formen? Lite osäker. Fått ihop drygt 294 tränings 
mil. Vardags cyklandet oräknat. Har inte köra några tävlingar. Jobbade Vänern runt 
helgen. Och har för övrigt inte haft lust till flängande i bil för att exempelvis köra Siljan 
runt. Har i alla fall orkat hålla ett snitt över 30 under solokörningar på sex till nio mil. 
Nervositeten o rastlösheten har kommit igång, det är långt, det är tufft, vädret ser inte te 
ut att det bästa. Vad väntar? Hur djävla trött skall jag känna mig? Samtidigt längtar jag 
till starten, bara det blir hälften så positiv upplevelse som förra gången är jag mer än 
nöjd. Om någon till äventyrs skulle vilja titta till oss via nätet så har jag start nr: 1945 
och Lance 1946. Trevlig midsommar på er.  
  
 
 
>----36.55.65  10.5; svSE; rv:1.9.2.17) /20110420 /3.6.17 | host9023655
65.mobileonline.      
 
 
20110621 | 23:08:06 | Lasse L | Starttid?  
  
 
 
>----.24.128  7.0;  ; . 1.1.4322; . 2.0.50727; . 3.0.4506.2152; . .      
 
 
20110621 | 23:36:18 | göranl | startdag? ere nu i missommar?  
 
 
 



>----10.183.137 | /5.0 (compatible; MSIE 9.0;  6.0; /5.0) | .      
 
 
20110622 9:22:01 | Torbjörn 9:26 midsommardagens morgon. 95.192.235.101  10.5; 
svSE; rv:1.9.2.17) /20110420 /3.6.17 | host95192235101.mobileonline.      
 
 
20110622 | 15:37:55 | råffe | då passare kanske å önska gla missommar såväl till SP
gossarna som till alla annra.  
Ska försöka ta nåra kråltag di närmsta veckorna men de lär nog mest handla om bröst 
sedermera.  
 
 
 
>----.47.131 ; svSE; rv:1.8.1.9) /20071025 /2.0.0.9 | outside.formapg.se      
 
 
20110622 | 21:27:23 | göranl | Bra Råffe en stor del av mänskligheten kombinerar 
bröst med krawl. 
SPgubbar god tur! 
Reflekterar lite över VR ede inte så att ska man hålla ihop en klunga med så skiftande 
karaktärer måste chefen vara svagaste deltagaren? Bara det en utmaning.Ser annars fram 
mot att hoja den tionde rundan.Hur va den senaste starttiden?  
 
 
 
>----10.183.137  7.0;  ; /4.0; . 1.1.4322; . 2.0.50727; . .      
 
 
20110622 | 21:44:42 | Lasse L | Jag tyckte starttiden 03:14 var idealisk. Skönt att starta 
när det ljusnat, ändå hemma i rimlig tid på eftermiddan. 
 
Lycka till i Norge!  
  
 
 
>----.24.128  7.0;  ; . 1.1.4322; . 2.0.50727; . 3.0.4506.2152; . .      
 
 
20110623 9:09:58 | råffe | ja håller som så ofta me LasseL, både om starttiden å 
Norge. 
Köra i grupp ä en konst. En förutsättning ä att alla i gruppen samlas redan innan MCn 
släppt iväg fälte. I år såg jag LasseL en bra bit framför redan efter 500 meter, Hanna å 
Staffan ännu längre fram. Redan där sprack alla gruppfunderingar. Vi (Henke&ja) kom 
ikapp LL men då var ingen annan me förrän GöranJ kom ikapp å då försvann LL. Dä va 
rena cirkusen. 2010 höll vi åtminstone ihop någon mil kanske mer och lyckades 
växeldra. Sen sprack de. 
Gla missommar om ja inte sagt det någon gång förr i tiden.  
  
 



 
>----227.175.88 | /5.0 (;  6.0; svSE; rv:1.9.2.18) /20110614 /3.6.18 .      
 
 
20110625 | 12:37:50 | Lasse L | SP grabbarna har startat, 10 sek efter utsatt tid. 
Vi kan väl vänta att se dem vid den första tidskontrollen i Dombås vid  17 tiden i 
eftermiddag skulle jag tro. 
 
SPs startsida i vänsterspalten Resultater, StyrkeprÃ¸ven landevei  2011.  
 
Hade en bra missommarsafton med lyckade performences på tre ställen + trivsam 
efterfest på campingen.  
  
 
 
>----.24.128  7.0;  ; . 1.1.4322; . 2.0.50727; . 3.0.4506.2152; . .      
 
 
20110626 | 11:47:58 | Lasse L | Å nu harom gått i mål. Grattis! 
Ser fram mot rapporter.  
  
 
 
>----.24.128  7.0;  ; . 1.1.4322; . 2.0.50727; . 3.0.4506.2152; . .      
 
 
20110626 | 14:19:58 | göranl | Grattis till två hårdingar ont i aschlet?  
  
 
 
>----.148.10 | /5.0 ( | ___.148.10      
 
 
20110630 | 10:42:06 | staffan | kan man ha ont i aschlet med bibehållen värdighet?  
  
 
 
>----6.162.3  8.0;  ; /4.0; . 2.0.50727; . 3.0.4506.2152; . .      
 
 
20110630 | 22:28:19 | göranl | Tydligen är kämpeprövarna fortfarande utmattade 
iväntan på rapport ber jag att få slå ett slag för löpning i sommartid på med förra 
gångens sthlm marathontröja som fås ut efter målgång med tydlig stor skrift tvärsöver 
bröstet "Finisher". Kortbrallor tröja å sen iväg njutande av sommar grönska o att springa 
utan smärta från en enda kroppsdel för säkerhets skull kan man ha cykelhjälmen på ifall 
man skulle trilla(omkull).  
 
 
 
>----10.183.137  7.0;  ; /4.0; . 1.1.4322; . 2.0.50727; . .      



 
 
20110701 | 21:52:33 | råffe | men tänk om de e så att man trillar (omkull) lättare om 
man har jälm, haru tänk på de då göran. Å värdiheten sitter inte i arselet, mycke mer i 
framkant. 
Funderar på å träna på simning men löpning låter kuligare för värdiheten som kymper i 
vatten (kallt).  
Åker te vannsbro på sönda...  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  6.0; svSE; rv:1.9.2.18) /20110614 /3.6.18 .      
 
 
20110702 | 11:51:19 | råffe | allså nästa sönda  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (.      
 
 
20110702 | 20:27:37 | Torbjörn | Vet inte om det finns så mycket att orda om i 
anslutning till SP. Visserligen är arrangemangets devis "Styrkeprövennoe å snakke om" 
men vad finns det att säga? Det är långt, det är bitvis väldigt jobbigt, det är vackert, det 
är vänligt, det är lugnt (snabba cyklister i lag såväl som individuellt startar först), det är 
att för ett dygn befinna sig i en "tidsbubbla" som när du kommer ur den fyller dig med 
en oförställd glädje och tillit till den egna förmågan, det är att känna tomhet (som alltid) 
då ett krävande projekt är genomfört. Ni borde unna er det här, det är en upplevelse 
utöver det vanliga. Så till frågan om att kunna ha ont i röva med värdighet. Tja, med bra 
byxor, passande sadel, många mil i både ben o bak, en bak som dessutom är smord med 
ringbloms salva, gör det till en ickefråga. Eller så bollas frågan åter till frågeställaren att 
svara på utifrån egen erfarenhet. Trevlig sommar på er.  
  
 
 
>----.209.250  10.5; svSE; rv:1.9.2.18) /20110614 /3.6.18 | host90237209
250.mobileonline.      
 
 
20110706 | 19:04:01 | göranl | Första cykelrundan efter vurpan lite skraj men det gick 
bra C;56'5 mil L; 39 mil/kanva fel/  
  
 
 
>----.148.10 | /5.0 ( | ___.148.10      
 
 
20110707 | 10:18:15 | Lasse L | Har också kört en första cykelrunda, fast efter VR då, 
och efter byte av kassett, kedja och däck vilket tillsammans kostade typ en femtedels 



cykel. Fick nu en kugge extra på kassettens största (26 i st f 25) alltså lägre lägsta växel. 
Bra. Märks tydligt faktiskt. 
Annars ganska frekvent kutande med jycken, och en gång stavlöpning har det också 
blivit. 
Kommer att åka på träningsresor till Suffolk 1324 juli och Ösel 27 juli  2 aug. 
Närmaste sportevent är bluestolvan på söndag vilken troligen som enda deltagare 
kommer att se övertecknad, jycken samt Torbjörn, Lasse H säger att han måste avvika 
innan. 
Sedan följer kanske Rådanefors Triathlon 7 aug, tämligen säkert Hagenrundan 7,5 km 
20 augusti och så Nästrampen nära 8 mil 10 september. 
 
Men nu riktas förstås all vår uppmärksamhet mot Vanån. Lycka till! 
 
C 164 L 14  
  
 
 
>----.24.128  7.0;  ; . 1.1.4322; . 2.0.50727; . 3.0.4506.2152; . .      
 
 
20110707 | 20:30:47 | Lasse H | Roligt se att Göran är på benen. Alla simmare önskas 
lycka till! Nu anmäld SM 2012(standardeditionen) och även GV eftersom det nästa år är 
3 veckor emellan i stället för 1 vecka som i år. Återstår att anmäla mej till ÖSMå men 
det ska bli. Har haft några fina mailkontakter med en toppentjej i Götet som så gott som 
lovat mej att via studium av start och målfoton fixa en officiell tid åt mej i GV2011. 
Tog för övrigt årets premiärdopp i går kväll i Vismen vid Gocko. Säkert minst 20 grader 
i vattnet. Är inne i en ganska lugn period vad gäller träning så där finns inte mycket att 
rapportera. I morgon sista arbetsdan före 4 veckors semester.  
Jogging 25 enheter.  
  
 
 
>----237.218.185 | /5.0 (; /5.0) |.      
 
 
20110709 | 16:25:30 | göranl | Svettas i 28 celcius putsar på en gammal 
mahognyroddbåt och önskar alla badare i Vansbro god simtur våran badtemp 26 enheter  
  
 
 
>----.148.10 | /5.0 ( | ___.148.10      
 
 
20110710 | 17:02:37 | Lasse L | Grattis till vår nye klassiker Råffe! 
Och även till Staffan förståss, å hanses dotter. 
 
Bluestolvan blev halverad, men Torbjörn å jag lufsade i alla fall runt med stavar i 
Örnässkogen en stund.  
  
 



 
>----.24.128  7.0;  ; . 1.1.4322; . 2.0.50727; . 3.0.4506.2152; . .      
 
 
20110710 | 23:29:02 | råffe | Grattis alla simkunniga! 
Å tack för lyckönskningar, såväl skriftliga som muntliga och även tänkta. Jag har vid ett 
antal tillfällen sagt "allri mer" å nu säger jag det igen och med den allra största emfas 
och ur ett avgrunnsjup. Vafan ä detta?! Först gå upp i gryningstimmen, sedan köra 
34mil, sedan kajka sig fram tre kilometer, å sen i bilen å hem igen. Ingen biff, inge 
snack, inte en mänska å känna igen. Å dessutom kramp i vadera efter bara en km, de 
gick väl an medströms även om de gick förödande långsamt, ja sket i alla som bara 
simmade ifrån. Men sen. Motströmmen ä obekvämt. När de va cirkus 50 meter kvar 
hade jag tillbringat 1.36 i blötan, tänkte ja kommer ju i vicke fall in under 1å40, vafan, 
sekunderna gick å varje simtag förflyttade mig en dessimeter framåt. Men vafan nu ä ja 
en svensk klassiker, de kan di allri ta ofrån mig. Eller så hittar dom på nåt jävulskap å 
ennrar reglera. Men ja å ni vet ju. Allri mer säger ja bara. 
Annars mår ja bra, ska börja kuta.  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  6.0; svSE; rv:1.9.2.18) /20110614 /3.6.18 .      
 
 
20110711 9:20:11 | Lasse H | Grattis, grattis å grattis! Särskilt emblematiskt gjort av 
klassikern Råffe som, till skillnad från Staffan och Hanna, inte verkar vara en naturlig 
simmare. Bommade tyvärr bluestolvan för att i stället vinka av 3 världsomseglare in 
spe. Såg i tidningen i morse att det var översvämning i källaren på jobbet i fredags kväll 
efter skyfall. Eftersom jag har semester ger jag fan i att åka dit och titta. Vi har 
bibliotek, kartskåp och annat waterunproof i källarn.  
  
 
 
>----237.218.185 | /5.0 (; /5.0) |.      
 
 
20110711 9:36:11 | råffe | LasseH:s förmodan är helt riktig, jag är definibelt ingen 
naturlig simmare. Å inte tänker jag försöka bli en heller, en ska ju inte göra våld på 
naturen. Nä de blir nog mest lagg å lite kuta å måhända knarr i fortsättninga. För nu kan 
jag lite lagom nonchigt replikera "javisst" när frågan "haru jott klassiken" riktas till mig 
framgent. 
Helt annan sak: jag har tappat bort samtliga mobilnummer till er alla ety min gamla 
mobil blev blöt. Staffans hade jag ett kort tag men sumpade det, därav den uteblivna 
signalen till dig S efter målgång.  
Får jag därför be er skriva in här på forumet heller skicka sms på 0705332301. 
Det gäller sålunda Staffan, Lassarna, Lance, Torbjörn, Björne, Percy, GöranJ. Övriga 
inblandade harjag rotat fram på outgrundliga vägar. 
Förresten en fråga: Ä prinsessan lilljanne dö? Äre nån som vet? GöranåJa kom nästan i 
verbalt handgemäng i frågan i går afton.  
  
 



 
>----227.175.88 | /5.0 (;  6.0; svSE; rv:1.9.2.18) /20110614 /3.6.18 .      
 
 
20110711 | 10:16:45 | Lasse L | Detta forum verkar ju märkligt ohackat om man säger, 
på det förra var det ibland en och annan extern dummis som kom in och skulle sälja via 
gra eller nåt, på detta har det inte varit en enda incident. Därför drar jag mig inte för att 
offentliggöra telefonnummer här:  
En själv: 070 3787439 
Staffan: 070 7198859 
Lasse H: 070 2208733 (i den mån telefonen är med och påslagen) 
Lance: 070 5233118 
Torbjörn: 070 3994236 
Göran J: 070 2016431 
 
(Mejladresser skulle jag ändå inte vilja skriva här) 
 
Om prinsessan lever blir du varse när du får diplomet.  
  
 
 
>----.24.128  7.0;  ; . 1.1.4322; . 2.0.50727; . 3.0.4506.2152; . .      
 
 
20110711 | 22:00:21 | göran l | Det här blir jävla spännande ett diplom undertecknat av 
lilljanne kan bli högvaluta även om prestationen är reproducerbart fantastisk saknar den 
kunglig glans?  
 
 
 
>----10.183.137 | /5.0 (compatible; MSIE 9.0;  6.0; /5.0) | .      
 
 
20110712 | 15:46:52 | staffan | Ja grattis till Råffe och om jag kan tyda dina inlägg rätt 
ses vi i både norsberg å fansbro nästa år 
 
 
 
>----72.40 | /5.0 (compatible; MSIE 9.0;  6.0; /5.0) | 92.35.72.40      
 
 
20110713 | 16:41:23 | råffe | nä så jäla korkad ä ja inte så att ja flyter fram i vafansbro 
nädys åt. norrsberg kan ja inte uttala mig om just nu. funderar på SM vet inte om ja ä 
anmäld. Man kan ju inte dra sig ur om man inte ä anmälld. 
Tack för alla numrena! 
Men bankkontona då?  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  6.0; svSE; rv:1.9.2.18) /20110614 /3.6.18 .      



 
 
20110714 | 13:12:02 | råffe | Nädys åt betyder nästa år, en annan behärskar väl 
lettiska!  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  6.0; svSE; rv:1.9.2.18) /20110614 /3.6.18 .      
 
 
20110715 | 18:16:15 | staffan | Finns ju en del fina kantisar fast det är så torrt så inte 
ens växet gräser.  
  
 
 
>----2.57.144  7.0;  6.0; /5.0; SLCC1; . 2.0.50727;.      
 
 
20110716 | 23:30:29 | göranl | Å vi som har tjackat en ny växklippare å väntar på nästa 
växperiod vihade annars redan börjat bita avvgräset  
  
 
 
>----.148.10 | /5.0 ( | ___.148.10      
 
 
20110726 | 17:37:07 | Lasse H | Åter efter en härlig vandringsresa på Seiser Alm strax 
nordost om Bolzano. Hotellet låg på ca 1800 m och turerna gick på nivån 20002300 m. 
På några av turerna såg vi Canazei, där Marcia Longa vänder, liggandes nere i sin dal. 
Hoppades på en höghöjdseffekt men milen igår gick lika tungt och långsamt som 
vanligt. Dock hade jag även gått upp 1,5 kg i vikt efter 5 rätters varje kväll och 
Apfelstrudlar med grädde eller vanlijsås, Kaiserschmarren mm. i der Hutten till lunch. 
Ett gäng kenyanska löpare var på plats och tränade för marathonVM. Vi såg dom bara 
sittandes utanför hotellet. Förmodligen hade dom dragit sin morgonrepa och skulle ut 
igen efter lunch.  
  
 
 
>----237.239.247 | /5.0 (compatible; MSIE 9.0;  6.1;.      
 
 
20110804 0:21:11 | Lasse L | Får väl ta och redovisa resutatet av träningsresorna: I 
England blev det hyfsade 43 km löpning fördelad på fyra tillfällen och företagen på 
såväl gator som public footpaths. Nån höghöjdsträning var det varken där eller på Ösel, 
jag var väl som mest 20 m öh skulle jag tro. Bara två gånger och sammanlagt 15 km 
blev det i österled, hade tänkt kuta alla mornar men det blev bara de två första, sedan 
tog de sena kvällarna med musik med mera ut sin rätt eller vad man ska säga. 
L 24.  
  
 



 
>----30.135.104  7.0;  ; . 1.1.4322; . 2.0.50727; . 3.0.4506.2152; ..      
 
 
20110804 | 12:03:03 | Lasse L | Glömde nämna nya löpardojorna jag köpte i Ipswich, 
samma sort som Göran L´s nya (men helvita), obetydligt över halva priset mot i 
Sverige.  
  
 
 
>----30.135.104  7.0;  ; . 1.1.4322; . 2.0.50727; . 3.0.4506.2152; . 3.5.30729).      
 
 
20110807 | 17:43:24 | göranl | Sitter på altanen Ljö i sommarens 1;a efterlängtade regn 
rester av ryssvärme 20 grader i luften 
kutade 15 km i fm.dags kändes jävligt bra dom sista fem 
Vita dojor e jävli snyggt skitaintr nerom messamma har köpt en Tatibox me 5 filmer  
L; 52.5 enh. C; 63 Enh. Uppdelat på 4 turer för att slå skräcken ur kroppen  
  
 
 
>----.148.10 | /5.0 ( | ___.148.10      
 
 
20110814 | 21:04:45 | göran l | anmäld till LL,SM men sen inget mer tror jag har 
funderingar på VR och ÖS mån sitter å lurar på hur det blir med EB träning v.6 osv.  
som man kan ana har jag efter sommaren återvänt till den s.k verkligheten ska påt igen 
imorrn. Livet tar fart på nytt.HBH hägrar bland andra fåglar  
 
 
 
>----10.183.137  7.0;  ; /4.0; . 1.1.4322; . 2.0.50727; . .      
 
 
20110814 | 22:30:43 | råffe | nya löparpjuck för halva priset låter som ba för bra, vare 
second foot?  
vägade på egen fot kubba sju km i morse (e de nåt kodspråk, ringer en klocka) utan att 
vadera strejka. Har gott hopp om å klara LL men de kan ju ännras.  
EBv6 ja. Man kan starta me EBränne på lördan. Dm funderar ja åsså på Åförstås 
ÖSmå  
Hanabra tills ma råkes.  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  6.0; svSE; rv:1.9.2.18) /20110614 /3.6.18 .      
 
 
20110815 | 19:53:41 | råffe | ja menar SM  
  
 



 
>----227.175.88 | /5.0 (;  6.0; svSE; rv:1.9.2.18) /20110614 /3.6.18 .      
 
 
20110816 | 10:20:15 | staffan | EBEBLVLÖSSMVRVSLL. Undrar hur lång tid  för 
Pentagon att knäcka det? 
Ca 45 men bara 67 sen VR  
  
 
 
>----6.162.3  8.0;  ; /4.0; . 2.0.50727; . 3.0.4506.2152; . .      
 
 
20110816 | 11:30:14 | råffe | 8 km kubb nu på fm å vadera hänger me. Nu 4,4 efter 
SM, hoppas på tie till till LL. 
Pentagon ska inte underskattas,de har säkert alla tider, alla lopp för alla gubbjävlar som 
är potentiella säkerhetsrisker, åtminstone för sig själva.  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  6.0; svSE; rv:1.9.2.18) /20110614 /3.6.18 .      
 
 
20110816 | 12:30:29 | staffan | Jamen Ture Sventon då?  
  
 
 
>----6.162.3  8.0;  ; /4.0; . 2.0.50727; . 3.0.4506.2152; . .      
 
 
20110816 | 21:16:59 | göran l | Sure Tventon?  
 
 
 
>----10.183.137  7.0;  ; /4.0; . 1.1.4322; . 2.0.50727; . .      
 
 
20110819 | 10:25:04 | staffan | nån intresserad av CV12  
  
 
 
>----6.162.3  8.0;  ; /4.0; . 2.0.50727; . 3.0.4506.2152; . .      
 
 
20110819 | 12:13:11 | Lasse L | Måste kolla med min kodknäckarkontakt i Pentagon 
innan jag kan svara på den frågan.  
  
 
 
>----30.135.104  7.0;  ; . 1.1.4322; . 2.0.50727; . 3.0.4506.2152; . 3.5.30729).      



 
 
20110819 | 12:42:15 | Lasse H | Mot bakgrund av tidigare inlägg från SL förmodar 
man med egen expertis cykelvasan 2012.  
  
 
 
>----194.22.238.72  8.0;  ; /4.0; . 1.1.4322; . 2.0.50727; .      
 
 
20110819 | 12:44:03 | Göran J | Vet att jag är ute i mycket god tid men ändå. Någon 
som är intresserad av en träningshelg inför VR till våren i Dalsland? Jag ordnar boende 
och mat och vi kan testa klungkörning i lugnare former . Tidigare försök till samlad 
körning har ju haft viss brister.  
  
 
 
>----5.2.169  6.0;  ; SV1; GTB7.1; . 2.0.50727; . 3.0.4506.2152; . 3.5.30729; ..0C; ...      
 
 
20110819 | 13:32:27 | Lasse L | Javisst! Typ mitten av maj vore väl lagom, så man har 
hunnit få upp cykelflåset innan. 
 
Läget inför TT Göran? 
 
Tycks som jag missar HR i morgon, pga spelmansstämma i Åsnebyn. 
RT häromveckan hoppade jag. 
Och nu visar det sig att de ställt in NT som skulle gått 10 sept. Synd! 
 
L 30 C 170  
  
 
 
>----30.135.104  7.0;  ; . 1.1.4322; . 2.0.50727; . 3.0.4506.2152; . 3.5.30729).      
 
 
20110819 | 18:39:46 | Göran J | Då återkommer jag med helginbjudan i mitten av maj 
med rejäl backträning. Anna och jag kör HR i morgon och även TT är det tänkt, dvs jag 
kör TT och vi kör Duathlon dagen efter. Sedan får det bli vila till Oslo Marathon  
  
 
 
>----7.240.183 | /5.0 ( ; rv:5.0) /20100101 /5.0 | 21367240183no68.tbcn.      
 
 
20110820 | 20:54:18 | göranl | Bra ide Göran 
Finns de en chansihelvete ska ja va me. 
But först må vi anmäla oss till VR bevaka hemsidan verkar som man kan välja starttid 
ska mandrom försöka hålla anmälningen igen? 



15km löpning på Ljö i morse långsam och lite överviktig i lätt duggregn underbar till 
ljuvlig upplevelse  
  
 
 
>----.148.10 | /5.0 ( | ___.148.10      
 
 
20110821 | 20:56:36 | råffe | vafan göran du e ju hslt otroli. 15 km å sen vill du anmäla 
oss alla te VR så jäla bra klart vi ställer opp! vafan! 
ska försöka kuta 10 km i möra  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  6.0; svSE; rv:1.9.2.20) /20110803 /3.6.20 .      
 
 
20110821 | 22:57:30 | Lasse L | Tacksam om den rutinerade VRanmälaren fortsätter 
att sköta den sysslan. Starttid som i år runt 3 föreslår jag, men kan gå med på de flesta 
andra varianter också, utom avsevärt senare.  
  
 
 
>----30.135.104  7.0;  ; . 1.1.4322; . 2.0.50727; . 3.0.4506.2152; . 3.5.30729).      
 
 
20110822 9:26:39 | råffe | Ser nu att man kan önska sig starttid i VR redan nu, nytt 
system! 
Om vi bestämmer oss för 3tiden så är jag med i klungan. Dalsländsk träningsrunda 
torde däremot vara svårt att få till.  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  6.0; svSE; rv:1.9.2.20) /20110803 /3.6.20 .      
 
 
20110822 | 12:20:37 | GJ | Starttid i VR mellan 3 och 4 verkar bra. Kulinarisk orgie i 
samband med träningshelg i Dalsland utlovas. Jag ordnar boende:}  
  
 
 
>----5.2.169  8.0;  6.1; /4.0; SLCC2; . 2.0.50727; ..      
 
 
20110822 | 13:16:07 | råffe | trött å lycklig efter att ha avverkat en mil i hyggligt 
tempo och skönt duggregn.  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  6.0; svSE; rv:1.9.2.20) /20110803 /3.6.20 .      



 
 
20110822 | 21:22:24 | Göran l | kolla mailen laddar inför en VRanmälan 
Maila namn, adress, födelsenr,tel.nr 
But fr.a rätt mailadress!!!!!!!!! 
Fr.a rätt mailadress!!!!!!!!!!!!!! 
Mailadress!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
Och antal genomförda lopp  
 
 
 
>----10.183.137 | /5.0 (compatible; MSIE 9.0;  6.0; /5.0) | .      
 
 
20110823 | 15:22:33 | råffe crazy | har just anmält mig te SM12. Yes! 
Försöker åsså förmå en arbetskamrat att fixa marsialånga12.  
 
 
 
>----.47.131 | /5.0 (;  10.6; rv:6.0) /20100101 /6.0 | outside.formapg.se      
 
 
20110823 | 16:10:45 | råffe crazy i kubiken | vafan, marchialongan ä fulltecknad 2012. 
Men inte 2013!  
 
 
 
>----.47.131 | /5.0 (;  10.6; rv:6.0) /20100101 /6.0 | outside.formapg.se      
 
 
20110823 | 21:14:08 | göran l | kolla mailen igen inför VRanmälan  
 
 
 
>----10.183.137 | /5.0 (compatible; MSIE 9.0;  6.0; /5.0) | .      
 
 
20110823 | 21:29:44 | göran l | SM 12 rätt Råffe  
 
 
 
>----10.183.137  7.0;  ; /4.0; . 1.1.4322; . 2.0.50727; . .      
 
 
20110823 | 23:36:40 | Lasse L | Tredje träningsresan gick till Oslo: 7 km där i morse 
före hotellfrukosten. Tyvärr inge bacon till äggröran, bara korv, men OK ändå.  
  
 
 
>----30.135.104  7.0;  ; . 1.1.4322; . 2.0.50727; . 3.0.4506.2152; . 3.5.30729).      



 
 
20110824 | 20:16:14 | Lasse H | Kul se att ni tränar å håller på. Försöker köra tre pass i 
veckan med mitt höstupplägg. 1 pass OLträning oftast runt timmen. Förra veckan dock 
1:20 på 3,3 km i den extremt detaljrika och svårorienterade terrängen på Kaffeberget 
väster om Hultet. Småmissade i princip varenda kontroll. I går strax under timmen på 5 
km och missade nästan ingen kontroll. 1 pass 34 stycken 1 kmintervaller numera 
nonstop och i 4:50 fart. 1 långpass runt 16 km men försöker väl få någon 2 mil innan 
LL. A propå det såg jag ett jättefint program på TV i går kväll. Tottas bluesband från 
1987 med gäster som Peps, Ola Magnell, Monica Törnell m.fl. Går att se på SVTPlay 
Minnenas Television!!!  
  
 
 
>----237.207.28 | /5.0 (; /5.0) | 8123720728no133.tbcn.      
 
 
20110824 | 21:26:59 | göranl | Senaste nytt VR: 
Hittills har följande anmält intresse så vitt min mail anbelangar: 
UngErik 
Hasse Meisner 
LasseL 
Göranl 
Råffe 
Staffan 
GöranJ 
Janne(tveksam) 
Fyll gärna på men skicka ett mail så jag kan skriva ut ett papper per människa som 
minnesstöd inför anmälan 
S:a L 62 enh.C: 63 enh (efter ÖS)  
 
 
 
>----10.183.137 | /5.0 (compatible; MSIE 9.0;  6.0; /5.0) | .      
 
 
20110825 | 17:28:28 | Lasse L | En fråga: Hur kan man springa intervaller non stop?  
  
 
 
>----.148.10 | ___.148.10      
 
 
20110825 | 20:29:37 | göranl | LasseL vass kritik av Lasse H intervall nonstop jo jag 
tackar 
Apropå VR  
Torbjörn avstår 
Hanna anmäler sig själv eller avstår 
annars som igår  
 



 
 
>----10.183.137 | /5.0 (compatible; MSIE 9.0;  6.0; /5.0) | .      
 
 
20110825 | 21:15:51 | Lasse H | Menade förstås att jag springer hela kilometern 
nonstop. Sen brukar det bli 3 minuters vila emellan. Insåg efterhand själv att att det var 
dålig svenska. I början behövde jag stanna och gå en liten bit efter 500 m eftersom det 
är farten (läs hastigheten) som bryter, knäcker och krossar. Då ville jag så klart markera 
att jag numera klarar hela kilometern. Man kan förstås springa 4 km intervaller. Det 
finns säkert nån stolle som gör det. Charlotte Kalla kör 10 minutersintervaller såg jag 
på SVTPlay. Det blir väl runt 3 km.  
  
 
 
>----237.207.28 | /5.0 (; /5.0) | 8123720728no133.tbcn.      
 
 
20110826 | 11:45:54 | Lasse L | Imponerad av Lasse Hs träningsprogram förstås, får 
börja skärpa mig om jag ska en chans att hålla undan på LL i år. 
 
I morgon ska vi hålla tummarna för Torbjörn på VT och Göran J på TT! 
 
Förfrågan om tider för HBH kommer snart till de gamla vanliga deltagarna. Lekte ett 
tag med tanken, pga jubileet, att utvidga kretsen till alla som deltar på forumet men 
känner att de skulle bli för mycke. 
 
F.ö. är förstås fler av våra hurtvänner mycket väkomna att tjata här, nyhassar, ungerikar, 
kallar och allt vad de heter!  
  
 
 
>----30.135.104  7.0;  ; . 1.1.4322; . 2.0.50727; . 3.0.4506.2152; . 3.5.30729).      
 
 
20110826 | 17:56:57 | staffan | Har för mej att Buuden springer 100 tusingar utan vila 
emellan i 4 tempo  
  
 
 
>----9.100.205  7.0;  6.0; /5.0; SLCC1; . 2.0.50727;  PC 5.0; . .      
 
 
20110827 0:02:38 | Lasse L | Tack, tack, tack för tipset om Tottas bluesband 1987!  
Åsså har man fått lära sig vem Jonas Buud är. Nyttigt det här forumet!  
  
 
 
>----30.135.104  7.0;  ; . 1.1.4322; . 2.0.50727; . 3.0.4506.2152; . 3.5.30729).      
 



 
20110827 | 19:49:23 | Lasse H | Om jag ska ner på 4 tempo får jag köra 200 m 
intervaller. Då får jag köra 500 intervaller i följd vilket är orättvist.  
  
 
 
>----237.218.194 | /5.0 (; /5.0) | 81237218194no133.tbcn.      
 
 
20110828 | 14:52:27 | staffan | I måndags mätte jag med hjälp av Garmin upp 1000 m 
på travbanan nere i skogen för här skulle intervalltränas. Vila efter varje km å första i 7 
tempo andra 6 sen 5,5, och 7. Ganska kul men jag gör inte omet. Ont som fan baksida 
lår. Inte återställd än.  
  
 
 
>----9.100.205  7.0;  6.0; /5.0; SLCC1; . 2.0.50727;  PC 5.0; . .      
 
 
20110828 | 20:27:29 | Lasse H | Inte meningen å ställa tillet för er. Krya på dej 
Staffan! Mötte först Torbjörn och Lena H, som var ute och tittade efter svamp, på milen 
idag och sprang sedan om dom eftersom jag körde 2 varv, ett åt vardera hållet för 
omväxlings skull. Torbjörn var nöjd med VR ,hade snittat 31 knyck. 
L 37  
  
 
 
>----237.218.194 | /5.0 (; /5.0) | 81237218194no133.tbcn.      
 
 
20110828 | 21:22:53 | göran l | Har VR redan gått? Vem är Lena H?Har Lasse H kört 
en 2milare? 
Förvirrad nästan skräckslagen. 
Körde en 15kilometare igår 5km lätt intervalliknande löpning idag dvs. vilade ibland 
efter att ha släppt på avspänd löpning i lite högre fart än vanligt innan vi åkte från Ljö 
där vi igår badade 2ggr i 19gradigt vatten 84. 
 
 
 
>----31.206  7.0;  ; /4.0; . 1.1.4322; . 2.0.50727; . 3.0.4506.2152; .       
 
 
20110828 | 21:28:19 | Lasse L | Haha, jag har också kutat 2 mil idag, så de´ så! 
VR skulle vara VT i Lasse Hs inlägg. 
Javisst e han snabb på hojen Torbjörn. 
L 36  
  
 
 
>----30.135.104  7.0;  ; . 1.1.4322; . 2.0.50727; . 3.0.4506.2152; . 3.5.30729).      



 
 
20110829 | 19:38:36 | göran l | Nån som saknar nån inför VR i inlägg 2340 
försöker göra en anmälan senast i helgen 84. 
 
 
 
>----31.206  7.0;  ; /4.0; . 1.1.4322; . 2.0.50727; . 3.0.4506.2152; .       
 
 
20110829 | 20:21:08 | råffe | de enda ja kan hålla me om e 19 grader. 
Men de där jäla långkutandet i intervall de e ett hillviti som jag knappt har vatt i 
närheten av. Däremot krämpor. Efter att härförleden ha testat 10 km i okej tempo (över 
4 min) så fick ja ont i höften. Testa ida igen ´å fick ont etter en km. Ja undar då om de e 
så at de e så at man har en krämpa som ständigt flyttar sig runt i kroppen eller om de e 
npån sorts mental prövning sänd av fan sjävl.  
Kan man allri få va gla? 
Är förstås avenschuk. 
Men gla för att den där förbenade kubanen blev diskad, ja sa de direkt att han borde bli 
diskad men de där jäla tevegubbarna saba att de e sånt som händer. Men dom såg ju 
okså förfan på sina egna bilder att karjäveln försöker ta tag i kineskillen. Två gånger. 
Fyfan va trist me allt fusk! 
Själv e man ju mer diskret å smart. Gör inga tjyvknep när du e i teve! vafan! 
Höften kan bli bettre, naprapaten kan få skönt jobb. Bra att du anmeler. 
Synd om staffan tycker åsså ja men vet inte varför.göran.  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  6.0; svSE; rv:1.9.2.20) /20110803 /3.6.20 .      
 
 
20110829 | 20:24:15 | råffe | lenaH trodde ja va LaaseHfrun, tänkte att törbjörn nått en 
ny framgång, vet inte om lasseH skulle va gla men är ändå beredd att gratulera endera 
parten (av tre?)  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  6.0; svSE; rv:1.9.2.20) /20110803 /3.6.20 .      
 
 
20110829 | 23:16:42 | Lasse L | I inlägg 2340 saknar jag Torbjörn, men han vill junte 
va me säger han till mig. Jag saknar också Lance, har han gett någe besked kan man 
undra. Och detsamma gäller förstås beträffande Anders. 
 
Har idag köpt ett par inlinesstavar. 165 cm Swix CT5.  
  
 
 
>----30.135.104  7.0;  ; . 1.1.4322; . 2.0.50727; . 3.0.4506.2152; . 3.5.30729).      
 



 
20110830 | 19:57:39 | Lasse H | Hustrun har initialerna GC meddelas för undvikande 
av ev. missförstånd.  
  
 
 
>----237.218.194 | /5.0 (; /5.0) | 81237218194no133.tbcn.      
 
 
20110830 | 20:28:46 | Lasse H | PS. Nu har jag fått en officiell tid på GV:D  
  
 
 
>----237.218.194 | /5.0 (; /5.0) | 81237218194no133.tbcn.      
 
 
20110830 | 23:10:56 | göran l | bra lasse h men hur officiell? 
Läget inför VRanmälan: 
1)Lance 
2)göran J 
3)Staffan 
4)Råffe 
5)Göran L 
6)Lasse L 
7)Hasse Meisnar 
8)UngErik 
Anders än så länge borta i dimman Hasses grabb Daniel försjunken i Gbg:smörkret 
ment ydligen många tunga gubbar på gång  
 
 
 
>----10.183.137 | /5.0 (compatible; MSIE 9.0;  6.0; /5.0) | .      
 
 
20110831 | 10:01:56 | råffe | läser i bladet att prinsessan Lilljanne fyllde 96 igår. 
Innebärandes att det fortfarande finns chans å få hennes åtågraf på klassikerdiplomet.  
 
 
 
>----.47.131 | /5.0 (;  10.6; rv:2.0) /20100101 /4.0 | outside.formapg.se      
 
 
20110831 | 10:13:12 | råffe | Kul att Lance ställer upp. Har Janne bestämt sig för å 
tacke nej? Anders behövs i klungkörningen.  
Javisst borde jag ha tänkt på att Görel inte kan va densamma som LenaH. Men de e inte 
lätt å hålla ordning på alla namn å förkortningar, de e ja väl ensam om...  
 
 
 
>----.47.131 | /5.0 (;  10.6; rv:2.0) /20100101 /4.0 | outside.formapg.se      



 
 
20110831 | 14:02:17 | råffe | konstaterar att startledet 6 i LL är rena getingboet, 
getingar är förvisso långsamma å slöa om hösten. LassarnaLåH, Lance, Göran å moikan 
köra skiten ur varandra från start. Staffan och HasseM två snäpp framom. Ä dä nån mer. 
Jo Hanna förstås. Och ...?  
 
 
 
>----.47.131 | /5.0 (;  10.6; rv:2.0) /20100101 /4.0 | outside.formapg.se      
 
 
20110831 | 20:48:53 | Torbjörn | VR ett förtydligande. Nä jag ställer inte upp/vill inte 
deltaga. FiFu, först in först ut. Tillämpat under VR skulle det betyda att startordning 
sker efter en förmodad sluttid/önskat rullsnitt. Där då de första i mål, minsta använda 
tid/högsta rullsnitt, startar först. Gör så och jag lovar återkomma, men jag finner mig 
inte i att betala ca: 1200kkr för att hojtas, gapas, visslas på. Att av vill vara cyklister 
betraktas som bromskloss. Nej tack.  
  
 
 
>----.150.60  10.5; svSE; rv:1.9.2.21) /20110830 /3.6.21 | host90237150
60.mobileonline.      
 
 
20110831 | 21:14:14 | göran l | De eså Anders får se Janne säger nej Daniel ej hörts av 
så anmälan kommer att ske enl.nedan prinsessan lilljanne stånkar alltså på kul hoppas ni 
får atografen. 
L: 63.2 C: 63 alltså oavgjort än så länge 84. 
 
 
 
>----31.206  7.0;  ; /4.0; . 1.1.4322; . 2.0.50727; . 3.0.4506.2152; .       
 
 
20110831 | 21:15:58 | göran l | komplettering: 
Hanna ser ut att stå över eller anmäla sig själv ungefär som Anders 84. 
 
 
 
>----31.206  7.0;  ; /4.0; . 1.1.4322; . 2.0.50727; . 3.0.4506.2152; .       
 
 
20110901 | 18:45:31 | staffan | fast i bäst av tre vore de avgjort  
  
 
 
>----9.100.205  7.0;  6.0; /5.0; SLCC1; . 2.0.50727;  PC 5.0; . .      
 
 



20110901 | 20:22:37 | göranl | Vemfan är den tredje 
Nu anmäler jag nedanstående gubbar pröjsar allas startavgift och emotser motsvarande 
deg på mitt konto har ni inte kontot aktuellt call moi unt ich vill antsvaren  
 
 
 
>----10.183.137 | /5.0 (compatible; MSIE 9.0;  6.0; /5.0) | .      
 
 
20110901 | 20:55:42 | staffan | boris becker. men va köster de. VR alltså  
  
 
 
>----9.100.205  7.0;  6.0; /5.0; SLCC1; . 2.0.50727;  PC 5.0; . .      
 
 
20110901 | 22:43:40 | göran l | KATASTROF!!!!!!!! 
Har skrivit in oss alla på anmälan klickar på välja starttid o de e tomt mellan ca 0120 å 
0610.Ringde Staffan för råd å dåd klarnar att ca 10000 anmälningar droppat in idag!!! 
Jag ger mig fan på att antalet föranmälda cykelklubbar utgör ett osunt inslag. 
Nå hur som helst kan inte jag hantera 1250 spänn/man med att anmäla te vicken starttid 
som helst men en viljeyttring vore bra. 
21,00 eller 06,20 
Lets hear 
Nu idag blev jag nästan lika förbannad som Torbjörn den här typen av anmälan gick ju 
åt helvete. 
Vägrar att agera i hastigt mod emotser kommentarer för nytt agerande 
Skiter det sig så skiter det sig men det vore kul å va me  
 
 
 
>----10.183.137  7.0;  ; /4.0; . 1.1.4322; . 2.0.50727; . .      
 
 
20110901 | 22:58:58 | råffe | vafan de e ju helt otroli! inget av aålternativen ä bra 
förutom torbjörns å bara skita i grejen. Men. Ja kan tänka moi å starta kl 20.00 å köra 
utav helgovitta tills de murknar. 6.20 är hemskt. Men kanske bra? Då är vi hemma 18 
drykt å de gör ju inget. Ja röstar på 6.20 å sub8. Vi kan ju käka vid 21bläcket å de e bra 
att man kan söve duktigt innan. Har detta meddelande (dvs ditt Göran) även gått ut på 
mejlen te HasseM å ungErik? Ja bara frågar. Becker minns ja, han va vaktmästare på 
Land å sprang första sträckan i Vindelälvsloppe 1985. Men hette nog Berndt om ja 
tänker efter.  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  6.0; svSE; rv:1.9.2.20) /20110803 /3.6.20 .      
 
 



20110901 | 23:23:39 | göranl | har mailat alla 8 intresserade hoppas jag men tycker 
alltid som Råffe ändå. hoppas att alla 8 erigerar snabbt så vi ka komma tilll beslut men 
är lite fundersam om dom på Vättenrundekanslit vet  va dom ställt till med. 
Vägrar alltså att erigera i hastigt mod och ger beslutet tid att mogna till imorgon men 
reagera ge mig stöd för beslut 
satan va några idioter kan ställa till. 
Jag orkar en da till innan det blir moderna individuella lösningar.  
 
 
 
>----10.183.137 | /5.0 (compatible; MSIE 9.0;  6.0; /5.0) | .      
 
 
20110901 | 23:59:02 | Lasse L | Men ere möjligt? Ståre uttryckligen att det är 
fulltecknat dessa tider? Svarar själv, kollade nu på VRsajten: "OBS! En hel del 
starttider i Vätternrundan är redan upptagna runt 04:0005:00 av förbokade 
cykelklubbar. Räkna med att de kvarvarande platserna i intervallet 03:00  05:00 
kommer att gå åt snabbt!"  
 
Påbörjade en låtsasanmälan och fick nu se att det är tomt mellan 01.49 och 06.10. 
 
Hursomhelst, jag föredrar definitivt att starta före kl 6 på morgonen än efter. Blir det kl 
21 eller kl 01 så spelar de inte så stor roll, men i alla fall hellre 01 än 21. 
 
Start så sent som 06, då kan man bli väldigt ensam på vägen fall vårt 
gruppkörningsprojekt spricker. 
 
Men, jag överlämnar mig till majoritetens visdom där jag tycker Göran L får ha 
utslagsröst. 
 
PS 
Premiär för inlineskörning med stavar ikväll. Inte så pjåkigt. Bra stakträning i 
uppförsbackarna och härlig fartkänsla på flacka partier då stavarna inte hann med. 
Säkert mer omväxlande än rullskidor, som jag aldrig prövat.  
  
 
 
>----30.135.104  7.0;  ; . 1.1.4322; . 2.0.50727; . 3.0.4506.2152; . 3.5.30729).      
 
 
20110902 7:59:50 | råffe | jag håller me om allt. Lämnar med stor förtröstan allt i den 
allsmäktige Görans händer. Accepterar vilken starttid som helst. Tror även att 
klungkörningen klommer att gå bra, kan bli flera man som hänger samman, kanske 
två,tre... 
Blev till å me inspirerad å cykla till jobbet igen, ska pumpa upp å rumpa ner inför nästa 
vecka. Däremot ä dä omöjligt å springa pga hö höften. Fundear på å ge naprapattanten 
en chans å visa fram fötterna på nytt.  
  
 
 



>----227.175.88 | /5.0 (;  6.0; svSE; rv:1.9.2.21) /20110830 /3.6.21 .      
 
 
20110902 | 12:49:17 | GJ | Kör gärna igång 6.20 men rättar mig efter 
majoritetsbeslutet. 
Göran/Mellerud  
  
 
 
>----5.2.169  8.0;  6.1; /4.0; SLCC2; . 2.0.50727; . 3.5.30729; . 3.0.30729;  PC 6.0; 
CMDTDF; ..0C; ...      
 
 
20110902 | 17:33:18 | Lasse L | Nu är det bara små förändringar i tillgängliga starttider 
ser jag, ca 10 minuter som tillkommit ytterligare i början och i slutet av den fullbokade 
perioden. 
14000 anmälda fick vi mejl om från VR tidigare idag. Vad är taket? Vet ej, men framgår 
att det var 22 871 anmälda till årets VR. 
Så, kanske det inte är så stor panik, nu när ändå de bästa tiderna försvunnit? Men de 
sista morrontiderna 6.20  6.39 kan nog dunsta rätt snart. 
Ska bli spännande att se vad GöranL nu väljer för tid åt oss. 
Jag är som sagt med på allt, kanske rent av är kul att starta på förmiddan börjar jag tro 
nu .... (men ödsligt kan det bli där på vägen)  
  
 
 
>----30.135.104  7.0;  ; . 1.1.4322; . 2.0.50727; . 3.0.4506.2152; . 3.5.30729).      
 
 
20110902 | 17:48:16 | göranl | Puh! 
vi är anmälda 06.2006.29 
verkar åsså vara majoritetens inställning 
1250 kulor per man som jag lagt ut hoppas på att få tillbaka en skärv 
jävlar det blev lika nervöst som vanligt  
 
 
 
>----10.183.137 | /5.0 (compatible; MSIE 9.0;  6.0; /5.0) | .      
 
 
20110902 | 17:50:54 | Lasse L | Tack! 
 
06.28 blev det närmare bestämt.  
  
 
 
>----30.135.104  7.0;  ; . 1.1.4322; . 2.0.50727; . 3.0.4506.2152; . 3.5.30729).      
 
 
20110902 | 18:59:04 | staffan | bra jobbat GL. Honorar?  



  
 
 
>----9.100.205  7.0;  6.0; /5.0; SLCC1; . 2.0.50727;  PC 5.0; . .      
 
 
20110902 | 20:56:38 | göranl | Nä inget honoral pustar ut nöjd å belåten ändå  
 
 
 
>----10.183.137 | /5.0 (compatible; MSIE 9.0;  6.0; /5.0) | .      
 
 
20110903 | 16:26:48 | staffan | inte ett löpsteg på 2 veckor men prova idag 4x1km i 7 
tempo. går an. än äre inte helt kört  
  
 
 
>----9.100.205  7.0;  6.0; /5.0; SLCC1; . 2.0.50727;  PC 5.0; . .      
 
 
20110904 | 20:36:39 | göranl | Jaförfan de e upp å ner här i livet igår va frugan å jag 
iallafall  tvungna att leta nya dojor i Gbg. Frugans storlek fanns på Hamngatan men jag 
fick per telefon  hålla ett par 10.5 i butik Heden(löplabbet alltså) ett jävla springande 
dojerna hade alltså pajat pga avvikande stegbeteende skalat bort hela den svarta slitsulan 
på ytter 
kant hö häl å börjat kuta på skumgummit under. 
vi testade dojorna imorse jag lubbade 20 km gick så jävla långsamt men dojerna va bra 
tog mig 3timmar 
L:65,5 C:63 84. 
 
 
 
>----31.206 | /5.0 ( )       
 
 
20110904 | 22:18:15 | råffe | fyfan va bra göran me dojor å kutning å anmälamå allt. 
Håller me lasseL att de e underbart me ödsliga vägar, ja tror tillåme att de komemr å 
kännas skönt att på slute dra ikapp nåra kärringar som vatt ute i nästan ett dygn.  Man 
kan käka biff vi midnatt om såskullevara. Men ja har allvarliga tankar på å bara köra 
toåstskagen heller em hamburgertallrik, Men de avgör ju göran. Saru att du vill ha 
stålar? e helöler har jag övertolkat meddelande som vanligt (pga av min knepiga 
uppväsr, ere nån annan som vill vittna så lyssnar ja girit). 
Hålelr me staffan, har inet kutat på två veckor, och har heller inte gett upp, har ont om 
handukar även. Höften bättre men sämre än förr.  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  6.0; svSE; rv:1.9.2.21) /20110830 /3.6.21 .      
 



 
20110905 | 20:51:37 | göranl | fyfan va kul testa översättning till engelska 84. 
 
 
 
>----31.206 | /5.0 ( )       
 
 
20110906 | 13:46:34 | råffe | Göran, deg skickad! Känns skönt att kunna säga efter alla 
dessa påminnelser.  
UngErik har fått ditt kontonr, har sålunda inga undanflykter.  
 
 
 
>----.47.131 | /5.0 (;  10.6; rv:2.0) /20100101 /4.0 | outside.formapg.se      
 
 
20110906 | 15:37:28 | staffan | Om ni inte hördet så är grabbarna så säkra på seger mot 
San Marino så tom CarlJan Grankvist skulle duga som mittlås. Själv tippade CG 120 
till Sverige om han bara fick chansen.  
  
 
 
>----6.162.3  8.0;  ; /4.0; . 2.0.50727; . 3.0.4506.2152; . 3.5.30729; ..0C; ..0E) | 21366
1623no173.business.      
 
 
20110906 | 15:38:23 | staffan | CJ menajaju  
  
 
 
>----6.162.3  8.0;  ; /4.0; . 2.0.50727; . 3.0.4506.2152; . 3.5.30729; ..0C; ..0E) | 21366
1623no173.business.      
 
 
20110906 | 20:44:06 | staffan | Flåt. Jobbade å hörde de där på radion med ena örat å 
tyckte dr va så attans kul. Att det var gamla nyheter blev ja varse vid hemkomst. F.ö. 8 
km på 58 min ikväll. Inte alltför smärtsamt. 
L 52,5  
  
 
 
>----9.100.205  7.0;  6.0; /5.0; SLCC1; . 2.0.50727;  PC 5.0; . .      
 
 
20110906 | 22:35:07 | göranl | 50 men för fan kolla översätt i nån av raderna ovan hur 
kul som helst dom hänger me bättre än man vågar hoppas  
 
 
 



>----10.183.137 | /5.0 (compatible; MSIE 9.0;  6.0; /5.0) | .      
 
 
20110906 | 23:49:03 | Lasse L | Ok, så här alltså: 
 
50 but, damn check out the translation of some of the lines above, a great time they 
hang me better than you dare to hope 
 
 
50, aber, verdammt noch mal bitte zuerst die Ãœbersetzung einiger der oben 
aufgefÃ¼hrten Zeilen, eine tolle Zeit hängen sie mir besser, als Sie zu hoffen wagen 
 
 
50, pero, maldita sea echa un vistazo a la traducciÃ³n de algunas de las lÃneas 
anteriores, un gran momento cuelgan mejor de lo que me atrevo a esperar 
 
 
50 men, for pokker så tjek den oversÃ¦ttelse af nogle af linierne ovenfor, en fantastisk 
tid, de hÃ¦nger mig bedre end du turde at håbe 
 
 
50, men pokker sjekk ut oversettelse av noen av linjene ovenfor, en flott tid de henger 
meg bedre enn du våger å håpe 
 
 
50, maar verdomd bekijk de vertaling van een aantal van de lijnen boven, een 
geweldige tijd hangen ze me beter dan je durft te hopen 
 
 
50 en fjandinn skrÃ¡ sig Ãºt the Ã¾Ã½Ã°a sumir af the lÃna fyrir ofan, mikill tÃmi 
sem Ã¾eir hanga mig betur en Ã¾Ãº Ã¾orir aÃ° vona 
 
 
50 ma, accidenti verificare la traduzione di alcune delle linee di cui sopra, un grande 
momento che impiccarmi meglio di te il coraggio di sperare 
 
 
50, mutta pirun tarkistaa käännös joidenkin linjojen yläpuolella, hauskaa ne ripustaa 
minua paremmin kuin sinä uskalla toivoa 
 
 
 
50ØŒ ÙˆÙ„ÙƒÙ† Ø§Ù„Ù„Ø¹Ù†Ø© Ø¹Ù„Ù‰ Ø§Ù„Ø§Ø®ØªÙŠØ§Ø± 
ÙˆØ§Ù„ØªØ±Ø¬Ù…Ø© Ù„Ø¨Ø¹Ø¶ Ù…Ù† Ø§Ù„Ø£Ø³Ø·Ø± Ø£Ø¹Ù„Ø§Ù‡ØŒ 
ÙˆÙ‡Ùˆ Ø§Ù„ÙˆÙ‚Øª Ø§Ù„ÙƒØ¨ÙŠØ± Ø§Ù„Ø°ÙŠ Ø´Ù†Ù‚ Ù„ÙŠ Ø£Ù Ø¶Ù„ 
Ù…Ù…Ø§ ÙƒÙ†Øª ØªØ¬Ø±Ø¤ Ø¹Ù„Ù‰ Ø§Ù„Ø£Ù…Ù„ 
 
Men snyggar man till den svenska texten först är man nästan böjd att hålla med: 
 



50 men för fan kolla. Översätt i nån av raderna ovan. Hur kul som helst. Dom hänger 
med bättre än man vågar hoppas. 
 
50 but, damn check. Translate in some of the lines above. Funny as hell. They are even 
better than you dare hope. 
.  
  
 
 
>----30.135.104  7.0;  ; . 1.1.4322; . 2.0.50727; . 3.0.4506.2152; . 3.5.30729).      
 
 
20110907 | 20:28:44 | göranl | precis tycker att tankarna växer i alla dessa 
internationella jömförelser man blir klokare ein betterer mensch 84. 
 
 
 
>----31.206 | /5.0 ( )       
 
 
20110907 | 21:33:47 | staffan | Ich ba verstehe nada  
  
 
 
>----9.100.205  7.0;  6.0; /5.0; SLCC1; . 2.0.50727;  PC 5.0; . .      
 
 
20110907 | 23:57:30 | Lasse L | Ja dom där raderna som Göran nämner hittar man inte 
direkt i alla webbläsare. Men starta google och välj översätt, så fattaru nog mer än nada.  
  
 
 
>----30.135.104  7.0;  ; . 1.1.4322; . 2.0.50727; . 3.0.4506.2152; . 3.5.30729).      
 
 
20110908 8:37:53 | råffe | du ä ju för jäla bra staffan som vågar erkänna. här satt ja å 
tryckte å fatta nada. 
LL närmar sig men blir alltmer avlägset. Minjäla höft vill inte löpa med. I går kväll testa 
ja å kuta ett varv på kyrkogårn, ganska snabbt mmmm men de hjälpte inte. Kom hem 
öm. Men knarra går an. Kom just till jobbet efter skön cykeltur. Å då ville höften va me. 
Funderar på naprapaten trots allt.  
 
 
 
>----.47.131 | /5.0 (;  10.6; rv:2.0) /20100101 /4.0 | outside.formapg.se      
 
 
20110908 | 10:06:47 | råffe | naprapaten tar emot i morron kl 10. Hoppet lever!  
 
 



 
>----.47.131 | /5.0 (;  10.6; rv:2.0) /20100101 /4.0 | outside.formapg.se      
 
 
20110908 | 11:06:28 | råffe | Ere nån som har funderat på EBV12 och EBR12? Inte 
jag. Men om ja får frågan om å va me kommer jag å svara ja. 
Ä stugan bokad? 
Å till VL och ÖSmå?  
 
 
 
>----.47.131 | /5.0 (;  10.6; rv:2.0) /20100101 /4.0 | outside.formapg.se      
 
 
20110908 | 11:34:17 | Lasse L | ÖSmå blir det, men har inte kommit mig för att 
anmäla mig ännu. 
 
Hoppas naprapattanten fixar Råffes höft till LL.  
  
 
 
>----30.135.104  7.0;  ; . 1.1.4322; . 2.0.50727; . 3.0.4506.2152; . 3.5.30729).      
 
 
20110908 | 14:26:10 | råffe | Tanken hisnar, tänk om naprapattanten flyttar min höft te 
LasseL. Som de känns nugår det på en höft.  
 
 
 
>----.47.131 | /5.0 (;  10.6; rv:2.0) /20100101 /4.0 | outside.formapg.se      
 
 
20110908 | 15:58:06 | staffan | va hos naprapatan ida. minsann ingen varken tant eller 
kärring. resultatet vet jag inge om. får känna imoorron. säger också ja ja till EB12  
  
 
 
>----6.162.3  8.0;  ; /4.0; . 2.0.50727; . 3.0.4506.2152; . 3.5.30729; ..0C; ..0E) | 21366
1623no173.business.      
 
 
20110908 | 15:59:31 | staffan | EB12V6 mena jag  
  
 
 
>----6.162.3  8.0;  ; /4.0; . 2.0.50727; . 3.0.4506.2152; . 3.5.30729; ..0C; ..0E) | 21366
1623no173.business.      
 
 
20110908 | 16:35:29 | råffe | å ja mena EBV6, vafan ä dä mä oss, gaggiga ju.  



 
 
 
>----.47.131 | /5.0 (;  10.6; rv:2.0) /20100101 /4.0 | outside.formapg.se      
 
 
20110909 | 15:41:52 | råffe | har vatt hos naprapaten, ho ä värmländska. 
Te slut satt hon i de närmaste grensle över mig. De känns bra. Ganska okej å bli 
masserad på höften må ja säga. Ska testa å kuta på månda, kanske nåra varv på körgårn.  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  6.0; svSE; rv:1.9.2.22) /20110902 /3.6.22 .      
 
 
20110910 | 12:42:58 | Lasse L | 2527 november:  JUBILEUMSHBH 2011 
Mejl har gått ut.  
  
 
 
>----30.135.104  7.0;  ; . 1.1.4322; . 2.0.50727; . 3.0.4506.2152; . 3.5.30729).      
 
 
20110910 | 15:38:34 | Lasse H | 2527 november ser man då fram emot! Troligen finns 
det snö. Backvarianten verkar också spännande. Zumba verkar mera häftigt än tenez. 
Alla former av gruppgymnastik är en skojig utmaning för oss degerforsare med vår 
bristande simulantförmåga. Stretar på med joggandet men har fått lite småskavanker. 
Drog i högra knät och sträckte vänstra axeln vid en rejäl vurpa i en nedförsbacke på 
milen förra veckan. Samt skrapade/slog i vänstra inre fotknölen på en sten vid OL i 
veckan. Har lite känningar på alla ställena men borde väl ge med sej. Tröttnat på 
intervallerna och kör 2 OL i veckan i stället.  
  
 
 
>----237.218.8 | /5.0 (; /5.0) | 812372188no133.tbcn.      
 
 
20110911 | 12:29:30 | Torbjörn | Dags att lägga ned? Dags att lyssna till kroppen, 
förstå språket/meddelandet. Läs era egna inlägg gubbar, inse att var sak har sin tid och 
er tid som löpare är över. Eller överdriver ni? Eller har det där att bli grenslad av en 
kvinnlig kotknackare tillfört livet något så kvalitativt nytt att ni är beredda att riskera 
ålderdomens rörlighet? Tänk på att dona ska hålla si så där, i bästa fall, en 2025 år till (i 
sämsta 3035). God tur på er.  
  
 
 
>----.180.253  10.5; svSE; rv:1.9.2.22) /20110902 /3.6.22 | host90237180
253.mobileonline.      
 
 



20110911 | 23:13:19 | göranl | tjena de e bara jag men hur ere Råffe? å Staffan 
naprapater? va ere för fel på skolmedicinen? Ja inte vet jag Nu jävlar Torbjörn skaru få 
höra kutade 16 km fredags på Ljö tog upp båtar igår 12 timmars arbete me brorsan 
stupade i säng någesonär onykter å drog  5km intervalliknade övning i morse dvs 
kanske sprang 6minfart i 8001000m sen pustade ut å tog en repa till osv, 
Lasse H ramlaru mitt i naturen? håll dig till grusvägar och bekväma stigar de där 
orienterandet i  riktig ruskterräng e farlit för såns som oss. 
De ebara å erkänna tror ja klarar LL under 4 timmar 84. 
 
 
 
>----31.206 | /5.0 ( )       
 
 
20110911 | 23:27:29 | göranl | Ja glömde att berömma naprapater som grenslar men 
funderar lite på LL helgen å hur många som tänker knoppa på Ljö jag o sonen Jonas å 
Staffan me dotter Hanna förra årets Hagerö å lasse l = 6 trots att nåra då får sova 
skafötters redan för många i en bil minst två bilar från västsverige alltså. Hur ska vi få 
ihop de ber några logistikens hantlangare om hjälp  
 
 
 
>----10.183.137 | /5.0 (compatible; MSIE 9.0;  6.0; /5.0) | .      
 
 
20110912 0:05:55 | Lasse L | Kan kanske säga att jag blev lite tagen av Torbjörns 
inlägg idag. Snyggt hopkommet var det i alla fall. Finns en del "men" att kontra med. 
Men det får vara till en annan gång.  
Här ska bara tilläggas att jag efter att ha läst detta kutade 18 km i sällskap med jycken 
på en grusväg, gick riktigt skapligt. Körde sedan ut och plockade kantarellerna vi hade 
sett. 
 
Från helgen kan också rapporteras en bäversafari i kanot på lördagskvällen, såg massor 
med bävrar. Mot slutet lyckades jag även befinna mig i den av de två kanoterna som 
vurpade i forsen. 
 
Till LLtransporten kan jag inte bidra med bil eftersom hustrun tingat den då. 
Kan åka tåg till Sthlm om det skulle behövas, men knappast till Ljusterö. 
Ser att även Lance är anmäld. 
Man kan sova på liggunderlag, det tar jag med om det behövs. 
 
L 41  
  
 
 
>----30.135.104  7.0;  ; . 1.1.4322; . 2.0.50727; . 3.0.4506.2152; . 3.5.30729).      
 
 
20110912 8:44:21 | råffe | Vafan LasseH, kutar du utan skydd? Knäskydd, ankeldito 
liksom armbågsskydd måste komplttera den obligatoriska hjälmen. Troru att du e 



tonåring, läs i sådsnt fall (eller genast efterpå) om Torbjörns inlägg. Eller tillbringa 
resten av livet grenslad av en värmländsk naprapat.  
Har fotfarande lite känning i höften, vågar inte kuta ännu, men hoppas lite svagt på LL. 
Issåfall sove jag gärna på Ljö å kan då som i fjol köra egen bil. Då for nämnde Lance 
me mig. Fler får ju plast. Skafföttes ä inte de sämsta, aningen sämre än grensling.  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  6.0; svSE; rv:1.9.2.22) /20110902 /3.6.22 .      
 
 
20110912 | 17:24:48 | råffe | glömde å nämna trattisarna som kär hustru plötsligt såg 
framför mina fötter. Ja vi va ute i skogen så de va ju ingen sensation, en å annan skulle 
väll gissat på fotsvamp. Nä de blev ett antal duktiga kvällsmackor.  
Ja tror att de va de jag hade glömt.  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  6.0; svSE; rv:1.9.2.22) /20110902 /3.6.22 .      
 
 
20110912 | 20:10:27 | Lasse H | Sen får man förstås inte glömma tandskydd och 
suspensoir! Ett par smidiga handskar i Clarino är heller inte dumt samt hörselskydd för 
å slippa höra alla dumma kommentarer. Nattar gärna på Ljusterö både före och efter och 
kan ta med liggunderlag o.s.e. Kan även disponera bilen och om det befinns lämpligt 
köra från Kristinehamn.  
  
 
 
>----237.218.8 | /5.0 (; /5.0) | 812372188no133.tbcn.      
 
 
20110913 | 21:17:04 | göranl | Å hur ere med LL ska man ha nåt startbevis  har vi 
redan fått nåt ? som jag slarvat bort känns som en öken av okunnighet 84. 
 
 
 
>----31.206 | /5.0 ( )       
 
 
20110914 8:47:29 | råffe | fråga mej!  
 
 
 
>----.47.131 | /5.0 (;  10.6; rv:2.0) /20100101 /4.0 | outside.formapg.se      
 
 
20110914 8:50:45 | råffe | förresten: ja kolla på LL:s hemsida där fann jag följande 
passus: 
 



Senast en vecka före start får alla som anmält och betalat sin deltagaravgift i tid 
hemskickat ett Startbevis/Start PM med information om loppet. Ditt 
startbevis/startnummer finns på tidningens sista sida. Ta med tidningen och visa upp 
startbeviset när du hämtar din nummerlapp på nummerutdelningen som öppnar på 
fredag förmiddag och är öppen hela tävlingshelgen på Lidingövallen. 
Ä du nöjd nu då Göran?  
 
 
 
>----.47.131 | /5.0 (;  10.6; rv:2.0) /20100101 /4.0 | outside.formapg.se      
 
 
20110914 8:54:09 | Lasse L | På LLsajten: "Senast en vecka före start får alla som 
anmält och betalat sin deltagaravgift i tid hemskickat ett Startbevis/Start PM med 
information om loppet." 
Men än har det inte kommit något i brevlådan här heller. 
 
Siktar på ett intervallpass och ett långpass till innan LL, plus ett par enklare 
joggingrundor. Osäker på min kapacitet, hoppas komma under 3.30 igen.  
  
 
 
>----30.135.104  7.0;  ; . 1.1.4322; . 2.0.50727; . 3.0.4506.2152; . 3.5.30729).      
 
 
20110914 9:13:58 | råffe | känner du dig inte lite lagom tjatig nu LasseL? Men du 
känner ju Göran, han behöver upprepad och tydlig info, speciellt nu efter kraschen. 
 
Mina träningspass består nu bara av cykling. Har en djärv plan att kuta nu i afton, lite 
lätt bara, på körgårn, på mjuka stigar ska jag sväva fram. Gör det ont då...  
 
 
 
>----.47.131 | /5.0 (;  10.6; rv:2.0) /20100101 /4.0 | outside.formapg.se      
 
 
20110914 9:22:08 | Lasse L | Vet inte vad jag ska svara på det så berättar istället att 
jag nu anmält mig till ÖSmå.  
  
 
 
>----30.135.104  7.0;  ; . 1.1.4322; . 2.0.50727; . 3.0.4506.2152; . 3.5.30729).      
 
 
20110914 | 19:31:14 | Lasse H | Tjusig bild. Såg 3 älgar på betydligt närmare håll i 
eftermiddags. Höll på att nita en ko med kalv som skuttade fram ur ett buskage och 
sprang över vägen. Som tur var hade jag precis redan skymtat tjuren som eftersläntrade i 
gärdeskanten en liten bit från vägen och hunnit lätta på gaspedalen. Fick startbevis LL 
idag komplett med TrimOLkarta och allt.  
  



 
 
>----237.218.8 | /5.0 (; /5.0) | 812372188no133.tbcn.      
 
 
20110914 | 19:48:31 | råffe | ja fick också trimolkarta men fatta ingenting. Va å då? 
Testa å kuta 2 km på körgårn i långsamt knyck. Funka hyggligt. ingen direkt smärta 
efterpå men man känner ju varenda jäla nervknut som vill yla. Börjar fundera på vanlig 
hedeli mårfin. Hörs ju på namne att de e prima.  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  6.0; svSE; rv:1.9.2.22) /20110902 /3.6.22 .      
 
 
20110914 | 19:49:13 | råffe | mena va ä dä! Ska de va så himla svårt  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  6.0; svSE; rv:1.9.2.22) /20110902 /3.6.22 .      
 
 
20110914 | 19:59:30 | staffan | Du måste ha kutat på som fn LasseH. Hade du inte 
slutat me intervaller?  
  
 
 
>----9.100.205  7.0;  6.0; /5.0; SLCC1; . 2.0.50727;  PC 5.0; . .      
 
 
20110914 | 20:53:16 | göranl | lugn å fin igen 
skulle ha blivit skraj om ja såg älgar som stirra på mig sådär kanske bottnar i min gamla 
koskräck fick åsså papper från LL ida jävla dåli karta man hade ju inte hajlajtat en enda 
mötesplats. 
Skönt att höra att Råffe e fint på gång 
 Nåväl Jonas å ja kör rätt tidigt på fredan mot nummerlappsutdelningen skulle kunna 
plocka upp Lasse L i Åmål å sen dumpa karn i Kristinehamn där han hoppar in i Lasse 
h:s bil medan vi kör till Kskoga å lastar in Staffan o Hanna varpå vi ses så småningom 
på Ljö. 
Råffe får gärna va me på fredan åsså men har en obligatorisk biffplats på lördan  
 
 
 
>----10.183.137 | /5.0 (compatible; MSIE 9.0;  6.0; /5.0) | .      
 
 
20110914 | 20:56:44 | göranl | glömde såg ni mailet från Lance verkar ha gott om 
handdukar och kastat in den ena va gäller LL  
 
 



 
>----10.183.137 | /5.0 (compatible; MSIE 9.0;  6.0; /5.0) | .      
 
 
20110914 | 21:27:03 | Lasse H | Jo jag kutade på rätt bra. Höll väl 0,85 minuter per km 
ungefär. Tyvärr har jag inga vittnen till detta.  
  
 
 
>----237.218.8 | /5.0 (; /5.0) | 812372188no133.tbcn.      
 
 
20110914 | 21:52:42 | staffan | jo älgarna ju.  
  
 
 
>----9.100.205  7.0;  6.0; /5.0; SLCC1; . 2.0.50727;  PC 5.0; . .      
 
 
20110914 | 22:42:15 | Lasse L | Låter som ett bra transportupplägg, blir gärna 
upplockad för att sedan dumpas i Kristinehamn. 
Men först, den närmsta helgen, ska jag till Hässjaberg å måla fönster, passar nog på att 
lubba en vända där också. Kan bli fler älgmöten.  
  
 
 
>----30.135.104  7.0;  ; . 1.1.4322; . 2.0.50727; . 3.0.4506.2152; . 3.5.30729).      
 
 
20110915 | 10:18:59 | råffe i kvalet | vakna me stel lätt ömmande höft, känns det inte 
bättre i morron så vete fan. Har tänkt kuta sju,åtta km då.  
I alla händelser kommmer jag inte ut te Ljö på fredan, kan tänka mig att stå på 
startlinjen på lördan bara för att muta in och säkra biffplatsen på kvällen. 
Frågan ä hur mycke voltaren kroppen tål. Karbo å magnesium å smärtplåster står på min 
fusklapp. Å nån form av bentyg.  
 
 
 
>----.47.131 | /5.0 (;  10.6; rv:2.0) /20100101 /4.0 | outside.formapg.se      
 
 
20110916 | 15:26:46 | råffe | Kuta 6,28 km vilket är exakt tre varv runt kyrkogårn. Lite 
lågt gnolade höften en klagovisa men jag lyssna inte så mycket på den jäveln. Fyra 
timmar efterpå är jag nästan besvärsfri. Måndag gör jag sista testet. Om det då ginge att 
kuta åtta km så fokuserar jag på Liö och Ljö. 
Det är underbart att vandra fram och åter mellan hopp och förtvivlan.  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  6.0; svSE; rv:1.9.2.22) /20110902 /3.6.22 .      



 
 
20110916 | 17:16:19 | råffe | råkade ut för en märklighet som ja glömde å berätta. 
Kanske inte intressant utom för Åke måhända. När ja kuta lätt i början i en aning 
nedförslut så kolla ja pulsklocka. Då var den uppe i 188! Ökade sedan till max 203 utan 
att jag var de minsta ansträngd. Tänkte: de e nog klockan som är i olag, inte ja. Sen gick 
den ner så att jag kom in på ett snitt på a58 trorjadeva. Va ska man tro, om inte på 
ödet...  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  6.0; svSE; rv:1.9.2.22) /20110902 /3.6.22 .      
 
 
20110916 | 18:37:19 | göranl | Råffe fråga Staffan som osså haft sån utomjordisk 
påverkan på sina mätinstrument skulle aldrig våga snudda vid såna devicis. 84. 
 
 
 
>----31.206 | /5.0 ( )       
 
 
20110917 | 20:49:04 | Lasse L | Har just talat med en läkare som säger att du kan ha 
maxpuls cirka 160. Har kört ett intervallpass här i Hässjaberg, såg inga älgar bara deras 
spår men också en rejäl björnskit.  
  
 
 
>----.148.10 | ___.148.10      
 
 
20110918 | 18:14:45 | göranl | dags för söndasrapport hur ere me Råffe o Staffan har 
själv klarat 5km igår 7min/km+ 12 km i lugn takt idag ute i terrängen på Slätthult där 
man fick lyfta fötterna i steget för att inte dråsa omkull fortfarande inga skador ingen 
björnskit men ett rådjur å en koltrast nåra stavvinglare å svampplockare mest löskefolk 
alltså  
 
 
 
>----10.183.137 | /5.0 ( ) /14.0.835.163 /535.1 | .      
 
 
20110918 | 19:49:25 | Lasse H | Då plockar jag upp Lasse på fredag mitt på dan 
nånting och förlitar mej på att han är bättre på urban BilOL än mej. Blev ett kort pass i 
helgen tilsammans med yngsta dottern som precis börjat jogga med sikte på GV till 
våren. Annars OL som gett ryggen full med bölder orsakade av hjortens lusfluga som 
här i trakten dock mest håller tillgodo med älg, rådjur och allsköns löst folk som hålls i 
skogen av diverse anledningar. 
L 43  
  



 
 
>----237.239.60 | /5.0 (; /5.0) | 8123723960no133.tbcn.      
 
 
20110918 | 21:25:15 | råffe | inte ens en enkel fluglort att inrapporteera efter helgen. 
Frutom att höften känna allt bättre, den trifs när de inte e nån ansträngning. Afser å kuta 
8 km i möra, går de prima så blir ja gla. 
Hälgen ha vatt älgfri. 
Fråga inför LL: ska vi ha gemensam psykträff före start, vi i startled 6 mena ja. Klunga? 
Var brukar Torbjörn parkera på Liö? Å på Ljö  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  6.0; svSE; rv:1.9.2.22) /20110902 /3.6.22 .      
 
 
20110918 | 22:11:18 | göranl | man parkerar på ropstens infartsparkering så klart å åker 
den trivsamma gratisbussen 
på Ljö så nära kåken som möjligt.  
 
 
 
>----10.183.137 | /5.0 (compatible; MSIE 9.0;  6.0; /5.0) | .      
 
 
20110918 | 22:13:50 | göranl | vi ses i inför start så klart om inte annat så i fållan 
where the cattle is rounded up  
 
 
 
>----10.183.137 | /5.0 (compatible; MSIE 9.0;  6.0; /5.0) | .      
 
 
20110919 | 17:40:18 | råffe | men ja mena de där smarta att man slipper köa för 
bussjäveln, tog en halv livstid, ngt avkortad pga väluppfostrat beteende. Då åkte 
Ursustor upp i villakvarteren mitt emellan start åmål, borde passa just en sådan som 
LasseL, tänkte ja då, kanske lite i onödan. Devbaradejamena. 
 
Har just badat efter ännu ett besök på körgårn, de e de som kallas inskolning. De blev 
bara tre varv föratt ja blev lite trött, men gla. Inga smärtor å rapportera. På tal om 
körgårn har jag just ida åsså tackat ja te ett nytt jobb, vardå tror ni. Jo höråhäpna, på 
Kvällsstunden. Mer om detta på lörda om nån vill lyssna. Ja kommer ändå å berätta.  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  6.0; svSE; rv:1.9.2.22) /20110902 /3.6.22 .      
 
 



20110919 | 19:12:07 | Lasse L | Kvällsstunden, låter religöst. Men det är kanske dax 
för det nu?  Hursomhelst kommer jag gärna att lyssna. 
Ursustor, du menar inte Armstrongnamnen? För när har väl du och den förstnämnde 
besökt Lidingön tillsammans? 
 
L 44 (= minst 11 mer än innan LL något tidigare år. Synd att man ska vara krasslig och 
börja oroa sig för startmöjligheten, men de e ju nåra dar kvar).  
  
 
 
>----30.135.104  7.0;  ; . 1.1.4322; . 2.0.50727; . 3.0.4506.2152; . 3.5.30729).      
 
 
20110919 | 20:23:19 | göranl | Lois?  
 
 
 
>----10.183.137 | /5.0 ( ) /14.0.835.163 /535.1 | .      
 
 
20110919 | 20:47:19 | rofe | nä vi har allri vatt där tillsammans va jag minns men ja 
tror att han ha vatt där å parkera klokt, de borde han kunna påminna sig om och delge 
oss annra, de va så ja mena. Lois?  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (.      
 
 
20110919 | 20:49:29 | roffe | nå inte trumpetmannen, han kutar inte på Liön, han e i 
himlen, hoppas ja å kanske hans morsa åsså.  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (.      
 
 
20110919 | 20:50:13 | roffe | heller så misstar ja mej som vanlit  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (.      
 
 
20110919 | 20:51:31 | roffe | Vafan LasseL du ska allri va sjuk inför ett LLlopp, de e 
inte goton. Förresten spelar inte du trompån?  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (.      



 
 
20110920 | 10:26:59 | råffe bedårad | Nej de e inte naprapaten jag ska tala om. Nu ä 
det den NYA BILDEN! Ä di uppstoppade? Var står di?  
 
 
 
>----.47.131 | /5.0 (;  10.6; rv:2.0) /20100101 /4.0 | outside.formapg.se      
 
 
20110920 | 10:29:08 | råffe tänker efter | Heller så var Lancie, kanske berätta han 
parkeringshistorien, men jag tror ändå att den andre styrkeprövarn var huveperson  
 
 
 
>----.47.131 | /5.0 (;  10.6; rv:2.0) /20100101 /4.0 | outside.formapg.se      
 
 
20110920 | 11:02:36 | Lasse L | Älgarna: Vid Valboån 10 sept (som framgår faktiskt 
om man vet hur man gör). På Valboån satt jag i en kanot med kamera i handen. Denna 
hand lyckades jag hålla över vattnet när kanoten sedemera välte i forsen.  
Bävrar: Är suddiga svårfotograferade djur. 
Lance: Stavas så även när han uttalas som du skriver Råffe.  
  
 
 
>----30.135.104  7.0;  ; . 1.1.4322; . 2.0.50727; . 3.0.4506.2152; . 3.5.30729).      
 
 
20110920 | 11:12:32 | Torbjörn | Noterade slutligen att råffe ställde mig en fråga om 
var som jag brukade parkera i samband med deltagande i LL. Vid Kallängsskolan (tror 
den heter så). Om köbildning uppstått kan man göra en fuling å dra förbi kön som köar 
för att komma ner till parkeringarna runt Lidingövallen, eftersom nämnda skola ligger 
till vänster om vägen som leder ner till Lvallen. Men inte ska väl en bonnläpp (som 
jag) visa nollåttor (som er) vägen i er egen byxficka.  
  
 
 
>----.153.220  10.5; svSE; rv:1.9.2.22) /20110902 /3.6.22 | host90237153
220.mobileonline.      
 
 
20110920 | 11:21:54 | råffe | Vafan, troru att jag är hemmastadd på fiiina Liö. Men 
tack för tipset, du menar Källängens skola, den vet ju varenda nållåtta vars den e.  
 
 
 
>----.47.131 | /5.0 (;  10.6; rv:2.0) /20100101 /4.0 | outside.formapg.se      
 
 



20110920 | 14:23:16 | råffe | Jaja ja mena Landsy, förstås  
 
 
 
>----.47.131 | /5.0 (;  10.6; rv:2.0) /20100101 /4.0 | outside.formapg.se      
 
 
20110920 | 23:15:17 | göranl | lasse l om ni välte i forsen vavade för bra me de? å 
varför forsade det?  
 
 
 
>----10.183.137 | /5.0 (compatible; MSIE 9.0;  6.0; /5.0) | .      
 
 
20110921 | 21:01:21 | Lasse L | Vi var ju klara med det närmast ljudlösa smygandet 
med kanoterna ibland försiktigt viskande för att visa på varandra ännu en bäver eller 
som sagt älgar. Så en vurpa i forsen blev ett naturligt nästa steg i paddeleventet. Det kan 
väl inte vara så svårt att förstå? Ens sent en tisdagskväll.   Idag fortfarande mer än 
lovligt hängig vågade jag inte kuta men ville pröva med en rask långpromenad. Jo, gick 
ju, men 7 km i vanliga lågskor var inte bra alls: sitter nu med fotbad för att mina 
stackars tår ska få lite lindring.  
  
 
 
>----.148.10 | ___.148.10      
 
 
20110921 | 21:06:35 | staffan | Sista planerade besöket hos naprapatinnan idag. 
Jängklingen ingen förbättring. Hanna å jag kör upp på lördag morgon å hem på kvällen. 
Så ni vet. 
Björn har bokat EB12V6 och LöMå VLhelgen. Så vet ni det också! 
Om vi inte ses på Vallen så: LYCKA TILL som Uno Hedin så fyndigt brukar säga.  
  
 
 
>----9.100.205  7.0;  6.0; /5.0; SLCC1; . 2.0.50727;  PC 5.0; . .      
 
 
20110921 | 21:53:22 | göranl | OBS OBS såg ni Staffans nya planer 
Som jag ser det nu kör Jonas å jag till Åmål plockar upp unge Lind varefter färden går 
till Khamn där vi kan plocka in Lasse H i bilen nu när vi bara är fyra får vi ju plats sen 
gemensamma inköp Eurostop Örebro  
Allt med tanken att vara på ljö 18,00 efter att ha hämtat nummerlappar på liön 
Lasse h kan alltså låta frugan behålla bilen. 
Sen får vi förhoppningsvis sällskap av Roffe till biffen lördag 
Tror att detta kan kräva att Lasse l är beredd kl.10.00 på fredan å Lasse H 11.3012.00 
Va sägs ?  
 
 



 
>----10.183.137 | /5.0 ( ) /14.0.835.186 /535.1 | .      
 
 
20110921 | 22:32:45 | Lasse L | Betyder att du hoppar löpningen Staffan? Synd! Å 
synd på biffstunden, men vi får väl knapra på vi som eventuellt är där på kvällen.  
  
 
 
>----30.135.104  7.0;  ; . 1.1.4322; . 2.0.50727; . 3.0.4506.2152; . 3.5.30729).      
 
 
20110921 | 23:41:43 | Lasse H | Tråkigt om Staffan inte kan kuta. Känner mej lite 
skyldig där med mitt vurmande för intervaller. Skönt att slippa köra förstås och särskilt i 
Stockholm. Tiden helt OK. Jag kan ha kaffe och macka klart om ni tycker det passar 
tidsmässigt? Det är väl lite tidigt för lunch kanske. Eller så käkar vi nåt efter vägen?  
  
 
 
>----237.239.60 | /5.0 (; /5.0) | 8123723960no133.tbcn.      
 
 
20110922 | 17:10:36 | råffe | Vafan, jag har inte läst en rad om att staffan inte ska kuta, 
ere nått jäla rykte som fått spridning i efterdyningarna av Katja.  
Beundrar er logistiska förmåga och fantastiska sätt att ändra planer när ni ä i fritt fall. 
Frukostmacka låter gott.  
Jo jag kommer till Ljö men kommer att sakna Hanna, å även staffan måste jag väl 
nämna.  
Till staffan: man ska gå till naprapatinnan de e kört. Just när jag skrev detta kom jag att 
tänka på Leendets Lind, LasseL:s fader. Den typen av s.k. lustigheter excellerade han i. 
T.ex om någon överstinna som hade käkat för mycke.  
Är just hemkommen från Götet, har träffat Montezuma, ett häftigt stycke fruntimmer, 
men naprapatinnan är ändå nummer ett, ett tag till, dvs om jag kan släpa mig hela Liön 
runt. Hon lovar ju runt.  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  6.0; svSE; rv:1.9.2.22) /20110902 /3.6.22 .      
 
 
20110922 | 17:34:08 | råffe | glömde å fråga: varför heter varåvarannan idrottsplats 
vallen eller vall? Ni som vet allt... De e ju ingen vall, de e ju en plan yta, i bästa fall.  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  6.0; svSE; rv:1.9.2.22) /20110902 /3.6.22 .      
 
 
20110922 | 18:46:07 | göranl | tänk på kornas betesvall eller tänk på havets 



Nåväl vid passage Kskoga ringer jag karn å ger han å hon en chans till ja har ju lånat 
nåra böcker som ska tebaks kan ju ju bli logistikom på vallen annars jävlar de dra ihop 
sig igen hur ska de gå bra förståss  
 
 
 
>----10.183.137 | /5.0 (compatible; MSIE 9.0;  6.0; /5.0) | .      
 
 
20110922 | 18:46:26 | råffe | menvafan, omingen berättar hure me staffans LLstart 
kommer ja å anonÃ½mt tippsa Karlskoga tining och ser framför mej i möradagens KT 
(utläses kåte, inte som alla snuskhumrar pläga läsa KåT) sanningen om sakernas 
tillstånn.  
 
Devabarade för tillfället.  
 
Å till alla som ja av någon händelse inte skulle räka träffe innan startskotte går så säjer 
ja bara i allenkelhetåvälmening hanabra å lycka te. Vi ses på annra sidan (vadå).  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  6.0; svSE; rv:1.9.2.22) /20110902 /3.6.22 .      
 
 
20110922 | 21:00:33 | råffe | men anders vall då?  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  6.0; svSE; rv:1.9.2.22) /20110902 /3.6.22 .      
 
 
20110922 | 21:09:56 | råffe | e ni inte de minsta nervöösa?  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  6.0; svSE; rv:1.9.2.22) /20110902 /3.6.22 .      
 
 
20110922 | 21:11:28 | råffe | nu harja tänkt på vågornas vall. e de bra me de?  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  6.0; svSE; rv:1.9.2.22) /20110902 /3.6.22 .      
 
 
20110922 | 21:11:39 | Lasse H | Om man fuskar lite och tittar i svensk etymologisk 
ordbok ser man att ordet vall eler valla använts om en slät, oftast gräsbevuxen plats som 
använts för ett allmänt ändamål t.ex. tingsvall, marknadsvall etc. Det är också vanligt i 
militära exercisplatser såsom Axevalla hed mm. mm. Härifrån är steget kort till att döpa 
idrottsplatser till exempelvis Tingvalla eller Stora valla eller för den delen 



Värendsvallen. I norra Värmland finns där en kuperad  folkpark/festplats som heter 
Älgsjövallen vilket ju är vackert men kanske snarare har drag av fäbodvall  vilka ju 
oftast inte är särskilt släta och därmed faller vid sidan av idrottsplatsspåret.  
  
 
 
>----237.239.60 | /5.0 (; /5.0) | 8123723960no133.tbcn.      
 
 
20110922 | 21:34:49 | staffan | Nej för fn Lasse H. Den där skadan drog ja på mej 
innan du skrev om dina intervaller så du ä helt oschyldi. 
Hämtar nog ut startpaketet. Allti kan de ju ligga en keps eller annat nyttit däri. Kan nog 
inte hålla mej från att starta så, kåte Råffe, blanda inte den.  
  
 
 
>----9.100.205  7.0;  6.0; /5.0; SLCC1; . 2.0.50727;  PC 5.0; . .      
 
 
20110922 | 21:49:31 | råffe | entymologisk ordbok e den inte skriven me myrskrift 
inget för äldre närsynta män dom som enligt vännen torbjörn inte borde göra nått alls. 
Men de va inte de. Ja ä så nödj me å höra att staffan ska kuta, om så bara av ren 
snålhets. skull. 
avvaktar me kontakten me KåTe, kan nyttja materiale i Kvällsstunden när den stunden 
kommer. Men då jävlar  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  6.0; svSE; rv:1.9.2.22) /20110902 /3.6.22 .      
 
 
20110922 | 23:02:39 | Lasse L | Vill gärna blanda mig i diskussionen om idrottsvallar. 
De kan se ut på många sätt. Denna plåtade jag på Ösel i somras. Hemmaplan för 
Orissaares fotbollslag. De spelar här finalmatch  mot laget från betydligt större 
Kuressaare på samma ö. Men självklart vann de stort, med en sådan hemmaplan. 
http://www.hbh.cirka.se/fotboll_orissare.jpg  
  
 
 
>----30.135.104  7.0;  ; . 1.1.4322; . 2.0.50727; . 3.0.4506.2152; . 3.5.30729).      
 
 
20110926 | 12:31:11 | Lasse L | När jag inte har något annat att göra brukar jag kolla 
på den här: 
http://urplay.se/157952  
 
(nämnde den i bilen hem från LL tror jag)  
  
 
 



>----30.135.104  7.0;  ; . 1.1.4322; . 2.0.50727; . 3.0.4506.2152; . 3.5.30729).      
 
 
20110926 | 17:28:46 | Torbjörn | Samtidigt som jag gratulerar er alla till väl 
genomförda rundor o hoppas på att era  knän,höfter,fötter etc. ska tjäna er väl också i 
framtiden så vill jag klara ut ett missförstånd som tycks föreligga mellan råffe o mig. Är 
det av långsynthet eller extrem närsynthet du läser mina inlägg som ett förespråkande 
för att göra ingenting? Likt Göran Persson ler jag, tar av mig glasögonen, skakar mitt 
huvud och säger "Nej så är det inte". Som bevis lägger jag på bordet en anmälan till ÖS
måndag, gjord redan i slutet av maj (till lägsta pris med andra ord). Rullskidorna är 
framplockade och används, likaså gå/löpstavar. Välsignas vi med ännu en snövinter så 
åker jag gärna flera lopp men bara ett under VLveckan. Cykelsäsongen sjunger på sista 
versen dock hoppas jag hinna med ytterligare några rundor. Hittills,i år, har det blivit 
dryga 520 mil. Planerar nästa års säsong. Norska Telemark Tours i början av juni ska 
jag köra, Styrkepröven lockar åter, men även Jotunheimen runt, en av dessa två ska 
köras. En länge närd önskan, ett långsiktigt mål är "Giro delle Dolomites". Lockande, 
skrämmande. Sex dagars etapplopp i tuff miljö, och det med CykelTours som har vunnit 
lagtävlingen under senare år. Blir inte yngre så det är nog nu om någonsin. Så 
förespråka ingenting, passivitet, soffan, sängen. Nej det är att  läsa mina inlägg likt 
mörkrets furste läsandes........Så som svar på en fråga du brukar ställa så småningom, 
den om logi (katt hundfri) i samband med ÖS. Ja tack. Söndag em, tisdag fm. Har redan 
sökt och fått beviljad ledighet, den här gången, måndag såväl som tisdag. Är alltså inte 
den som behöver ha allra mest bråttom tisdag morgon. När vi ända är inne på långsiktig 
planering. Lasse jag hoppar biffen måndag kväll. Det är för tung mat för mig efter kraft 
ansträngning. Det får duga med "falukÃ´rv å jolappelstamp" för min del. Hoppas ändå 
jag får sitta med på ett hörn vid bordet dricka en pils eller två kanske tre oc analysera 
varenda meter av sträckan vi åkt. Så var det väl inget mer.  
  
 
 
>----.155.107  10.5; svSE; rv:1.9.2.22) /20110902 /3.6.22 | host90237155
107.mobileonline.      
 
 
20110926 | 18:11:50 | råffe | underbart Torbjörn, ja visste att ja skulle kunna prövosera  
dig te ett inlägg, ja hade till åme slagit vad me mig själv, å ja vann! Ja tror ärlit å 
upprikti att ÖSmå12 blir en underbar kraftsamling, kan bli nära jiganternas kammp som 
staffan skaldade om i våras. Påtal om staffan så ä de ju fantastiskt som prins bertil skulle 
sackt att knalla runt LL me framgång, lätt framåtlutandes betyder de. 
Just nu e de bara månda å ja kan knappt röra mej framöver. Men te EBV12 ska ja va på 
benena.  
I morrn ska ja springa fram åtebaka te jobbe.  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  6.0; svSE; rv:1.9.2.22) /20110902 /3.6.22 .      
 
 
20110926 | 18:12:47 | råffe | kanske nöttjar ja bussen en bit...  
  



 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  6.0; svSE; rv:1.9.2.22) /20110902 /3.6.22 .      
 
 
20110927 | 10:33:50 | råffe | Kolla in Maria Montazamis blogg på Amelia.se. Farbror 
S dyker plötsligt upp om man bläddrar sig ner i bilderna från årsta bokmässa. Meddelas 
bara på detta sätt.  
 
 
 
>----.47.131 | /5.0 (;  10.6; rv:2.0) /20100101 /4.0 | outside.formapg.se      
 
 
20110927 | 10:37:53 | råffe | va gäller logi mm vid ÖSmå12 så blir de nog bögdegårn i 
EB hos Ingrid. Ja kan åta moi att förnya kontakten med den snälla kvinnan. Bra å veta 
vicka som är me. Göran, Lassarna å Torbjörn åja. Men fler? 
Man kan ju prella 8 plaster, brukar inte va nåra problem.  
 
 
 
>----.47.131 | /5.0 (;  10.6; rv:2.0) /20100101 /4.0 | outside.formapg.se      
 
 
20110927 | 11:16:29 | råffe | Falukörv e åsså gott men får man entrecote som den på 
Ljö efter LL så kan LL inräkna mig i biffgänget, bärnäs till detta. Å pils förstås, heller 
rötjut å först en viskipinne. Bra å planea i go ti.  
 
 
 
>----.47.131 | /5.0 (;  10.6; rv:2.0) /20100101 /4.0 | outside.formapg.se      
 
 
20110927 | 12:36:09 | Lasse L | Till inlägg 2469 
Huanemej! Tur att du har idrotten att falla tillbaka på Råffe, och med Kvällsstunden ska 
du väl inte behöva utsättas för mycket sådant där. 
 
Till inlägg 2470 
Ingvar har uttryckt visst intresse, om det blir vinter och han då hinner träna, men han lär 
näppeligen göra någon tidig anmälan. Men det bör ju vara rätt flexibelt med antal pers i 
bygdegårn. 
 
Till inlägg 2471 
Instämmer, men åt var och en efter behov är ju en bra devis. 
 
I inlägg 2472 
Ger mig nu ut på stavgång med jycken.  
  
 
 



>----30.135.104  7.0;  ; . 1.1.4322; . 2.0.50727; . 3.0.4506.2152; . 3.5.30729).      
 
 
20110927 | 20:40:38 | Lasse H | Numera anmälder te ÖSMå12. Inga större men av den 
fina öhelgen men har ett maffigt skavsår långt upp på insidan vänster lår som jag ev. 
borde fota och lägga ut på facebook? Kan förstås tänka mej biff, entrecote eller liknande 
i EB.  
  
 
 
>----237.207.63 | /5.0 (; /5.0) | 8123720763no133.tbcn.      
 
 
20110927 | 21:29:01 | göranl | jävlar Roffe på bild med Montezuma.Falukorv e gott 
dan innan böff passar på kvällen efter så är det å har allti varit. 
EVB12 e min melodi ska anmäla mig till ÖSmån12 så snart ja får tid . Tänker lättjogga 
mina stela ben imorrn 84. 
 
 
 
>----31.206 | /5.0 ( ) /14.0.835.186 /535.1 | 84217231206.tn.glocalnet.net      
 
 
20110928 9:12:54 | råffe | Javisst LasseH, innanlår duger också. 
Ja Göran, gott ä gott. 
Fortfarande nu på onsdamorron e mina lår aningen stela, ingen joggning ida inte.  
 
 
 
>----.47.131 | /5.0 (;  10.6; rv:2.0) /20100101 /4.0 | outside.formapg.se      
 
 
20110928 | 10:01:50 | råffe | rycktes me i hetsen och den glada stämningen och 
anmälde  mig till ÖSmå12. Funderar på å starta riktigt tidigt, så som Torbjörn m fl 
gjorde i år.Så låter jag ligga före ända in på spurtrakan. Då jävlar...  
 
 
 
>----.47.131 | /5.0 (;  10.6; rv:2.0) /20100101 /4.0 | outside.formapg.se      
 
 
20110928 | 20:49:22 | göranl | ÖSmån anmäld 12 km på stela men starka ben i 
njutarfart  
 
 
 
>----10.183.137 | /5.0 (compatible; MSIE 9.0;  6.0; /5.0) | .      
 
 



20110929 9:45:45 | råffe | du e otroli göran! hur fort ä njutarfart, de må väl va 
stillastående njutandes av en vacker syn, såsom en solnedgång, en bukett trattisar, en 
naprapat...  
 
ida gick jag utan nämnvärd smärta, därför nämner jag inte det.  
 
 
 
>----.47.131 | /5.0 (;  10.6; rv:2.0) /20100101 /4.0 | outside.formapg.se      
 
 
20110929 | 19:08:10 | råffe | åbraattdue anmedl te loppe jöran. Långhasse kommer 
åsså me  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  6.0; svSE; rv:1.9.2.22) /20110902 /3.6.22 .      
 
 
20111001 | 20:45:44 | göranl | otroligare ändå vi har gjort ett avsteg från 
vardagsrutinen de va nåt arbete på en patient som inte hann bli klart fre em vi rådde 
snabbt undan en annan å kunde sitta på tåget till Gbg 14,20 frugan köpte lite strumpor å 
vallade mig mellan butikerna innan vi hamnade vid ett vattenhål där vi satt ute å drack 
vin  me bouollabaise inte lika fin som i Nissa om nån kommer ihåg sen åkte vi bussen 
hem. 
Idag tog ja fram stavarnaa 12 km i terrängen på Slätthult helt inihelvete slur i skenbenen 
84. 
 
 
 
>----31.206 | /5.0 ( ) /14.0.835.186 /535.1 | 84217231206.tn.glocalnet.net      
 
 
20111001 | 21:52:41 | göranl | ja kommer ni ihåg att det hette Nissa? 84. 
 
 
 
>----31.206 | /5.0 ( ) /14.0.835.186 /535.1 | 84217231206.tn.glocalnet.net      
 
 
20111002 | 11:10:20 | Lasse H | Jo har nog ett dimmigt minne av Nissa. Måste va ett 
tag sen. Inte rört mej ett jota i veckan. Legat hemma med en otäckt lamslående 
förkylning sen i onsdags. Bommat en länge framemotsedd tripp med hustrun till 
Stockholm i helgen med bl.a. svärmor, trevlig kompis till hustrun,  operabesök 
(Madame Butterfly) och Fotografiska museet i gamla Tullhuset på Stadsgårdskajen. 
Annars är det helt OK.  
  
 
 
>----237.207.63 | /5.0 (; /5.0) | 8123720763no133.tbcn.      



 
 
20111002 | 12:19:04 | Lasse L | Nån bouillabaisse minns jag inte därifrån, däremot 
pizza som vi ju sedan på något märkligt sätt lyckades introducera i Sverige direkt efter 
vårt besök i Nissa 1967. 
 
Märkligt är också att jag kan ge samma sjukdomsbeskrivning som min namne. För min 
del med början sent tisdags kväll (efter stavgången). Men har uteslutit att det skulle vara 
någon konsekvens av LL, särskilt som jag kände mig pigg dagarna innan utbrottet och 
som sonen drabbats av precis samma och debuterade en halv dag före mig. Idag är vi 
feberfria vad det verkar hittills, men fortfarande otäckt rossliga. 
Jobba har man bara orkat någon timma om da´n, men ska försöka ta itu me´t precis nu. 
Även min hustru befinner sig i Stockholm.  
  
 
 
>----30.135.104  7.0;  ; . 1.1.4322; . 2.0.50727; . 3.0.4506.2152; . 3.5.30729).      
 
 
20111002 | 15:25:12 | göranl | kunderu stava till soppan utan å slå upp?  
 
 
 
>----10.183.137 | /5.0 (compatible; MSIE 9.0;  6.0; /5.0) | .      
 
 
20111002 | 15:34:05 | Lasse L | Näe  
  
 
 
>----30.135.104  7.0;  ; . 1.1.4322; . 2.0.50727; . 3.0.4506.2152; . 3.5.30729).      
 
 
20111002 | 16:29:39 | råffe | måste nog säga att torbjörn fått ytterligare vatten ur ån. 
Inte heller rört mig en meter men ändå dragit upp bryggåbåtå hela skiten. Hustrun är 
hemma, ja me. Inte ett dugg förkylder. 
Men hurere me staffans krämpor?  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  6.0; svSE; rv:1.9.2.23) /20110920 /3.6.23 .      
 
 
20111003 | 19:22:11 | staffan | återkommer om mina tidigare krämpor när de 
nuvarande verschwunden sind.  
  
 
 
>----9.99.75  7.0;  6.0; /5.0; SLCC1; . 2.0.50727;  PC 5.0; . 3.5.30729; . 3.0.30729; ..0C) 
| 78699975no173.tbcn.      



 
 
20111003 | 20:24:34 | Lasse H | Å hur geck dä mä båtköpe Råffe?  
  
 
 
>----237.207.63 | /5.0 (; /5.0) | 8123720763no133.tbcn.      
 
 
20111004 8:59:19 | råffe | tackar som frågar, båtköpe är nästan i hamn som man plägar 
säga, ska frakta den från Vätö te Ljö nån av di närmsta helgerna.  
 
testa igår å kuta några km, känns inga krämpor efter de. Inte ens di äldsta krämporna.  
 
 
 
>----.47.131 | /5.0 (;  10.6; rv:2.0) /20100101 /4.0 | outside.formapg.se      
 
 
20111004 | 21:39:21 | göranl | trodderu hämtade båten häromveckan men han vaväl 
svårprutad nu ere flygbuss som gäller off to Lisboa tänkte återknyta kontakten me 
Columbus  
 
 
 
>----10.183.137 | /5.0 (compatible; MSIE 9.0;  6.0; /5.0) | .      
 
 
20111005 | 10:42:28 | råffe | en gång på tiden starta ja en tidning som hette Columbus. 
Du kan väl hälsa från mig!  
 
 
 
>----.47.131 | /5.0 (;  10.6; rv:2.0) /20100101 /4.0 | outside.formapg.se      
 
 
20111008 | 19:07:51 | Lasse L | Alla fall jag undrar vad de va för slags tidning! 
 
Fortfarande vissa sviter efter den rekordlånga och tunga förkylningen. Återupptog i alla 
fall viss träning i form av ett vattengympapass igår, men har idag inte känt för annat än 
hundpromenad vad gäller fysisk aktivitet. Förhoppningsvis kan det bli något mer i 
morron.  
  
 
 
>----30.135.104  7.0;  ; . 1.1.4322; . 2.0.50727; . 3.0.4506.2152; . 3.5.30729).      
 
 
20111010 8:11:20 | råffe | Columbus var en tidning som skulle handla om resor. 
Riktad till 50plussare (märkligt att man skriver ett minustecken före plussare) och som 



ville planera sitt resande utan charterbolag och grisfester. Efter första numret döptes 
ruskan om till Drömresan eftersom det ursprungliga namnet redan var registrerat av 
annan jeppe. Drömresan seglade framåt i tre nummer och gick sedan i graven. Bra 
tidning tyckte ja ändå.  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  6.0; svSE; rv:1.9.2.23) /20110920 /3.6.23 .      
 
 
20111013 | 13:04:20 | staffan | Har ju alltid undrat vad det är som dom har just där i 
Lissabon. Men det måste väl vara Columbus kollega Vasco da Gama som ligger fint där 
i en kyrka. Så äntligen vet man det.  
  
 
 
>----6.162.3  8.0;  ; /4.0; . 2.0.50727; . 3.0.4506.2152; . 3.5.30729; ..0C; ..0E) | 21366
1623no173.business.      
 
 
20111013 | 14:28:03 | råffe | ja de dom har, de har di ju där  och här and everywhere.  
 
Ä han pigg nu, han staffan?  
 
 
 
>----.47.131 | /5.0 (;  10.6; rv:2.0) /20100101 /4.0 | outside.formapg.se      
 
 
20111013 | 14:58:56 | staffan | Nä pigg ä inte ordet saBull. Men ischiasssen håller på å 
je sej.  
  
 
 
>----6.162.3  8.0;  ; /4.0; . 2.0.50727; . 3.0.4506.2152; . 3.5.30729; ..0C; ..0E) | 21366
1623no173.business.      
 
 
20111013 | 18:55:01 | råffe | chassen e de han i nittiettan?  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  6.0; svSE; rv:1.9.2.23) /20110920 /3.6.23 .      
 
 
20111016 | 22:35:32 | göranl | ursäkta frånvaro har suttit på muggen sedan i onsdags 
pga nån magåkomma arbetade med toalettbesöks pauser på mindre än en timme åt 
gången i tosdags ökade till drygt timmen fredass repade sig lite igår så jag provade 8 km 
i förmiddass det  höll utan paus kroppen svarade fint i höstsolen så ja var nog inte sjuk.  
 



 
 
>----10.183.137 | /5.0 (compatible; MSIE 9.0;  6.0; /5.0) | .      
 
 
20111017 | 19:16:00 | råffe | vafan jodde du i lisboa, ströp du en lisboa i röven? 
Ka hade tänkt kuta ida men gav fan i det.  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  6.0; svSE; rv:1.9.2.23) /20110920 /3.6.23 .      
 
 
20111017 | 20:03:26 | Lasse H | Hade också en mystisk släng av magsjuka i slutet på 
förra veckan fast jag inte hade varit längre utomlands än till det låglänta men i och för 
sig intagande jordbruksområdet i sydöstra Ölme. Förkylningen har så gott som släppt.  
Numera slut på OLsäsongen som avrundades med en habil insats på tredje etappen av 
Rollenatta där jag blev nummer 11 av 30 på herrar mellan. Fick dock spö med 14 
minuter över 3,7 km av en Kjell Eriksson OK Djerf Karlskoga som väl skulle kunna 
vara densamme som brukade spöa mej i skidspåren på 60talet.  (Inom parentes och inte 
utan viss tvekan kan nämnas att jag hade platsat som nummer 11 av 18 på damer 
mellan.) Från och med nu och fram till snön får ransonen bli ett joggingpass på 710 
km, ett gympass och ett rejält stavgångspass i veckan.  
  
 
 
>----237.207.63 | /5.0 (; /5.0) | 8123720763no133.tbcn.      
 
 
20111017 | 21:29:02 | staffan | Bara det att få lite stryk av Kjell Eriksson är ju en 
bragd. Tror han va bland topp 100 eller kanske rent av ännu bättre i VL nän gång.  
  
 
 
>----9.97.196  7.0;  6.0; /5.0; SLCC1; . 2.0.50727;  PC 5.0; . 3.5.30729; . 3.0.30729; 
..0C) | 786997196no173.tbcn.      
 
 
20111017 | 21:55:11 | staffan | Har kollat närmare å 77 blev han 13:e, 4 min efter 
Garanin. Men jag känner varken honom eller ryssen  
  
 
 
>----9.97.196  7.0;  6.0; /5.0; SLCC1; . 2.0.50727;  PC 5.0; . 3.5.30729; . 3.0.30729; 
..0C) | 786997196no173.tbcn.      
 
 
20111018 | 20:32:16 | göranl | Visste väl attt Columbus hörde till bilden av Lisboa: 
För att kunna genomföra sin plan behövde Columbus stöd av en stat eller ett 
statsöverhuvud. Han framlade därför 1484 Toscanellis projekt för den portugisiske 



kungen Johan II i form av en detaljerat utarbetad plan för en expeditionsfärd och bad 
om understöd för att kunna genomföra det. Kungens experter tillbakavisade dock 
planen, eftersom de korrekt ansåg att avståndet till Indien var betydligt längre än 
Columbus trodde och att planen därför inte var genomförbar. Efter att hans fru Felipa 
dött lämnade Columbus 1485 Lissabon och for till Spanien tillsammans med sin son 
Diego. Han hoppades kunna vinna kungaparet Ferdinand II av Aragonien och Isabella I 
av Kastilien för sina planer. Dessa hade genom sitt äktenskap förbundit sina båda 
kungariken och befann sig i strid mot morerna. 84. 
 
 
 
>----31.206 | /5.0 ( ) /14.0.835.202 /535.1 | 84217231206.tn.glocalnet.net      
 
 
20111018 | 23:15:35 | Lasse L | Trevligt att se att Göran L studerade lite när han var i 
Portugal och inte bara satt på nåt hak och drack billig vino verde. 
 
Tog upp båten i söndags och har börjat drömma om snö. 
Efter någorlunda intensiv stavgång/älghufs idag vågar jag tro att jag definitivt lämnat 
förkylningen bakom mig.  
  
 
 
>----30.135.104  7.0;  ; . 1.1.4322; . 2.0.50727; . 3.0.4506.2152; . 3.5.30729).      
 
 
20111018 | 23:17:01 | göranl | bara att kalla stan Lissabon fy fan va fick vi de ifrån  
 
 
 
>----10.183.137 | /5.0 (compatible; MSIE 9.0;  6.0; /5.0) | .      
 
 
20111019 | 18:27:21 | råffe | De va väl för nån visa som nån skulle kunna skriva. De ä 
lättare å rimma på de svenska ordet sörru.  
Ja nu kommer jag i hastigheten bara på gissa nån. Kissa vånn kanske åsså funkar.  
Sen ä dä stopp.  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  6.0; svSE; rv:1.9.2.23) /20110920 /3.6.23 .      
 
 
20111019 | 19:49:27 | Lasse H | 7:a i VL ä ju inte fy skam! Får checka av nån gång om 
det är samma en Kjell Eriksson men det verkar högst troligt. Annars är det rent 
förbannat. Kutade samma asfaltslinga i aftas och på pricken på samma tid som tidigt i 
våras. En halvmara, ett Lidingölopp och ett försvarligt antal mil till ingen som helst 
nytta? Var hittas det Colombianska ägg som kunde göra en teminstingens en halv minut 
snabbare på kilometern? Eller är det så enkelt som att säsongens joggingmängd var 
exakt den som krävdes för att bevara förmågan oförändrad? Alltså "bara" att öka på 



mängden lite nästa år för att avnjuta motsvarande förbättring? Synpunkter, reflexioner 
och meditationer över ämnet emottas tacksamt.  
  
 
 
>----237.207.63 | /5.0 (; /5.0) | 8123720763no133.tbcn.      
 
 
20111021 | 17:42:12 | staffan | Wurde in diese Moment durch das TÃ¼r gekommen. 
Habe 8 km ohne Schmerz gelaufen.Das ist ja fantastisch wie der Prinz B pflegte zu 
sagen. Gestern mälte ich mich zum LL12. Wunderba Deutsch so gut behärsken. Bleibt 
so wenn keine Lehrerin mit ihre rote Stift Ã¼beralles, untervorzwischen feil findet 
sollen brunnen.  
  
 
 
>----2.57.55  7.0;  6.0; /5.0; SLCC1; . 2.0.50727;  PC 5.0; . 3.5.30729; . 3.0.30729; ..0C) 
| 78725755no173.tbcn.      
 
 
20111021 | 20:01:49 | göranl | Gott humör skadefrihet leder gärna till att man brister ut 
på tyskan. 
Men först VARNING: 
köpte kalvfilÃ¨ gjorde potatismos smaksatt med vitlök o persiljan båda underbara saker 
o smaker men sen hade frugan tagit fel å köpt Blåbands bernaise en lätt avsmakning i 
kallt tillstånd ledde till att makan avstod i samband med måltiden men tyvärr tog jag en 
klick till maten OFYFAN syrlig smak av tvål konstgjord smak skickade mig i närheten 
av en depression det var det jävligaste jag smakat hela tillvaron skakad i grunden hur 
fan trodde dom att den skulle gå att äta. Ett ondskefullt jävulens påfund bara detta 
kunde ha gjort att herr K(G) hade mulat i sitt avloppsrör om jag varit i närheten. 
Ett iskallt hat riktar jag mot Blåbands bernaise köp den inte kära kamrater om ni ser den 
i hyllan tappa en burk på golvet kliv på den av misstag försök minska tillgången till 
konsumentledet 
Smakar alltså piss 84. 
 
 
 
>----31.206 | /5.0 ( ) /14.0.835.202 /535.1 | 84217231206.tn.glocalnet.net      
 
 
20111021 | 20:41:33 | staffan | aber fÃ¼r alles: come along fÃ¼r teufel  
  
 
 
>----2.57.55  7.0;  6.0; /5.0; SLCC1; . 2.0.50727;  PC 5.0; . 3.5.30729; . 3.0.30729; ..0C) 
| 78725755no173.tbcn.      
 
 
20111022 0:03:01 | Lasse L | Synpunkter, reflexioner och meditationer efterlysta. Är 
det inte snarast tröst du vill ha Lasse? En sådan kan väl stå att finna i dagsformen, den 



varierar ju alltid en hel del. Sedan undrar man hur lång den där asfaltslingan var, du har 
ju tränat för långdistans och då måste väl slingan vara i alla fall minst en 15 km för att 
kunna användas som måttstock. Meditera skulle man kanske kunna göra över åldrandet, 
men det kan jag inte tänka mig hör till något som nämnvärt berör vår ystra skara, vare 
sig vi uttrycker oss på tyska eller ärans och hjältarnas. 
Köper aldrig bearnaise (2,0 miljoner träffar, bernaise 1,2 miljoner så du är inte ensam 
Göran) men får jag syn på Blåbands lovar jag att svepa ner hela gänget på butiksgolvet. 
Lite solidaritet får man ju lov att visa.  
  
 
 
>----30.135.104  7.0;  ; . 1.1.4322; . 2.0.50727; . 3.0.4506.2152; . 3.5.30729).      
 
 
20111023 | 21:03:41 | Lasse H | Tack Lasse! Slingan är 7,5 km. Förstås hade det nog 
varit lite positiv skillnad om den varit 15. Joggade ikapp en karl idag och tyckte väl att 
han såg lite skrajsen ut. När jag passerade och morsade utbrast han att han hade trott att 
det var en hund som närmade sig. Vet inte riktigt hur jag ska tolka detta.  
  
 
 
>----237.207.63 | /5.0 (; /5.0) | 8123720763no133.tbcn.      
 
 
20111024 8:10:28 | råffe | berodde väl på lufsen.  
Aber, för att utnyttja väl fördolda kunnschkaufen in merkelsprache, mann musst ja den 
alteraschpekt nicht förglömmen. Mich haben die samme auflevelse wie LasseH ganz 
neulich gehabt mÃ¼ssen aufleben.  
Und es ist nicht Ã¼bertränung das ist die erklärung. FÂ¨r fÃ¼rste gangen på monaten 
hast mich zwei gangen gelöpt, sieben (7) km jede gang. Nicht faster den in die erste 
fryling. Aber das ist ganz gut, Halbe jahr gegangen und still wie gut als ålvejs. 
ännu inte gemält till LL12, ej heller te ÖSmå12, men laddar för bådadera.  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  6.0; svSE; rv:1.9.2.23) /20110920 /3.6.23 .      
 
 
20111025 | 11:19:33 | råffe | Ä nu anmäldt te ÖSmå12. Såg nämlich att priset går upp 
efter sista oktober.  
 
 
 
>----.47.131 | /5.0 (;  10.6; rv:2.0) /20100101 /4.0 | outside.formapg.se      
 
 
20111025 | 19:53:48 | göranl | jorå har funderat på uteblivna farter trots nåra lopp o 
träning har väl inte mätt alltför noga men under den korta tid som följde efter 
toalettveckan med 2 kg mindre att konka på upplevde jag en lätthet som gjorde att 



3,5:an på Slätthult genomfördes på avsedd 7min/km med mindre koncentration på 
resultatet kan dass dass fleich förklierungen varen sein 84. 
 
 
 
>----31.206 | /5.0 ( ) /14.0.835.202 /535.1 | 84217231206.tn.glocalnet.net      
 
 
20111025 | 19:57:24 | Lasse L | Efter att åter varit förkyld några dar har jag nu börjat 
trappa upp träningen inför skidsäsongen: Stavgång/löpning med två  hundar i kopplet 
idag.  
Gick bra utom ibland när de skulle köra brottningsmatch med varandra. 
Såg bakhasorna av en stor älg som försvann in i skogen. 
Ja det var väl allt jag hade för stunden.  
  
 
 
>----30.135.104  7.0;  ; . 1.1.4322; . 2.0.50727; . 3.0.4506.2152; . 3.5.30729).      
 
 
20111025 | 21:43:17 | göranl | din sjukdoms dubbelsyn är förklarlig att synerna börjar 
tampas är intressant för oss ter(apefter) ser  älgrumpan som ditt hopp inför framtiden  
nu drar vi iväg mot både nya o okända mål lycka till Lasse vi ses nästa vecka  
 
 
 
>----10.183.137 | /5.0 (compatible; MSIE 9.0;  6.0; /5.0) | .      
 
 
20111025 | 22:54:15 | Lasse L | Nästa vecka är inget jag vet något om, men målen är 
ju okända som du säger.  
  
 
 
>----30.135.104  7.0;  ; . 1.1.4322; . 2.0.50727; . 3.0.4506.2152; . 3.5.30729).      
 
 
20111026 | 12:50:43 | staffan | Meditera över åldrandet vet jag inte men undrar när i 
livet man slutar att frivilligt hänga med i den käcka låten 
"Bättre och bättre dag för dag" som för övrigt nyligen kom i en fin översättning till 
transpiranto: 
Bonus, plus bonus sjack bonsjur 
bonus plus bonus sjack bonsur. 
Solo platzas freud in herzoj, 
pÃ¼ttsan in problem et tuttoj loj schmerzoj. 
Si labil ist konjunktur, 
doch kanta kum bravur: 
ajajajajajajaj 
Il ist bonus, plus bonus sjack bonsjur.  
  



 
 
>----6.162.3  8.0;  ; /4.0; . 2.0.50727; . 3.0.4506.2152; . 3.5.30729; ..0C; ..0E) | 21366
1623no173.business.      
 
 
20111026 | 13:34:41 | staffan | GVB så klart  
  
 
 
>----6.162.3  8.0;  ; /4.0; . 2.0.50727; . 3.0.4506.2152; . 3.5.30729; ..0C; ..0E) | 21366
1623no173.business.      
 
 
20111027 | 12:49:35 | råffe | Vafan! GVB, vaede? 
Götevarvsborget, heller???  
 
 
 
>----.47.131 | /5.0 (;  10.6; rv:2.0) /20100101 /4.0 | outside.formapg.se      
 
 
20111027 | 13:00:55 | staffan | Näe. Grönköpinsvarvet Bklass  
  
 
 
>----6.162.3  8.0;  ; /4.0; . 2.0.50727; . 3.0.4506.2152; . 3.5.30729; ..0C; ..0E) | 21366
1623no173.business.      
 
 
20111027 | 13:16:13 | råffe | Nå, veckoblad är inget att förakta, KVL är snart på rulle.  
 
 
 
>----.47.131 | /5.0 (;  10.6; rv:2.0) /20100101 /4.0 | outside.formapg.se      
 
 
20111101 | 20:42:58 | göran l | anmält mig och Jonas till LL 12  
 
 
 
>----10.183.137 | /5.0 (compatible; MSIE 9.0;  6.0; /5.0) | .      
 
 
20111101 | 20:46:48 | göran l | å tack för bonus plus bonus sjack bonjour  
 
 
 
>----10.183.137 | /5.0 (compatible; MSIE 9.0;  6.0; /5.0) | .      
 



 
20111103 | 15:06:30 | råffe | bara testat mina nya rullisar, fattar nu vafför så många 
gubbjävlar kört om mig tidigare, de här rulla ju utav helvete när de gick utför. När de 
gick uppför rulla di inte alls så lätt. Körde ba 3 km och märkte direkt att de e mycke 
mindre ansträngning än å kuta, knappt andfådd fast ja staka på så mycke ja orka.  
Ska man anmäla sig till LL12 redan nu? Jag bara frågar.  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  6.0; svSE; rv:1.9.2.23) /20110920 /3.6.23 .      
 
 
20111103 | 17:58:41 | göranl | Yes man lönar sig pekuniärt osså känslomässigt old 
man gets yngrez  
  
 
 
>----.148.10 | /5.0 ( | ___.148.10      
 
 
20111107 0:23:21 | Lasse L | Javisst, precis som Råffe, knappt andfådd. Nä jag har 
inga s.k. rullisar, men nu var jag idag ute på inlajnsen igen med stavar. Körde drygt två 
timmar och gjorde då reflexionen att det är svårt att trötta ut sig ordentligt. Bör vara bra 
för rolig langköring alltså, eller A1pass som de initierade på Skidforum uttrycker sig. 
 
En annan reflexion är att sedan Råffe mötte den där montezumadonnan så ser jag henne 
överallt i tidningar och på TV, hade inte hört talas om na innan. Att Råffe har en så´n 
tyngd i mediavärlden visste jag inte, men borde förståss förstått.  
  
 
 
>----30.135.104  7.0;  ; . 1.1.4322; . 2.0.50727; . 3.0.4506.2152; . 3.5.30729).      
 
 
20111107 0:30:46 | Lasse L | Ja ni vill förstås se var jag körde, funkar den här: 
http://www.endomondo.com/workouts/27921962 
?  
  
 
 
>----30.135.104  7.0;  ; . 1.1.4322; . 2.0.50727; . 3.0.4506.2152; . 3.5.30729).      
 
 
20111107 | 19:09:44 | staffan | Igår sent på eftermiddan joggning Agnsjön runt 
medsols var det tänkt. 1011 km på skogsväg. Men efter 3 svag känning vä vad. Genade 
genom skog till vägen som går tillbaka på andra sidan. Skymning och med 3 km kvar 
till bebodda trakter ser jag en ensam flicka 150 meter längre fram. Hon går med snärtiga 
steg, rak i ryggen och med näsan i vädret. Långt rödblont hår, inte en blick åt sidan. Mitt 
i hÃ´le skogen. Närmar mig och tänker att hon kan inte vara rädd för varken björn, varg, 
troll eller andra fula gubbar. Klampar på hostar och fnyser för att göra uppmärksam på 



att här kommer en annan. Hon bara fortsätter utan att vända på huvudet. När jag 
passerar så långt ute på min kant som möjligt och säger hej svarar hon inte utan 
fortsätter hålla blicken rakt fram.En minut senare var det slutsprunget. Häftig smärta i 
vaden. Ett tag tänkte jag hoppa in i skogen å gömma mig men haltade vidare och sen 
gick hon förbi fortfarande utan en min ett ord en blick. Hon trodde nog inte jag var en 
ful gubbe, snarare intet.  
  
 
 
>----0.238.107  7.0;  6.0; /5.0; SLCC1; . 2.0.50727;  PC 5.0; . 3.5.30729; . 3.0.30729; 
..0C) | 7870238107no173.tbcn.      
 
 
20111108 8:19:31 | råffe | Ja så ä dä. Mogna kvinnor brukar ju tala om att di inte är 
sedda och nu har turen kommit till äldre herrar, ointressant och ofarlig har man ingen 
anledning att gömma sig. Men man kan nog bli så provocerad att man skräms utav bara 
hilvitti. Då får man väl ett medlidsamt leende och i bästa fall en dask i häcken.  
 
Två timmar på inglajns imponerar! 
 
Ska testa rullisarna snart nu på fm.  
 
Ännu inte anmäld till allt.  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  6.0; svSE; rv:1.9.2.23) /20110920 /3.6.23 .      
 
 
20111108 8:22:07 | råffe | kollade endomondo och såg hur jäla snabbt du körde 
LasseL! Ännu mer importerad!  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  6.0; svSE; rv:1.9.2.23) /20110920 /3.6.23 .      
 
 
20111108 9:48:30 | Lasse L | En förklaring, tröst till Staffan?, är också MP3. Hosta 
och fnysa eller annan kommunikation via hörselsinnet är över huvud taget inte möjlig 
med personer under 35 år.  
  
 
 
>----30.135.104  7.0;  ; . 1.1.4322; . 2.0.50727; . 3.0.4506.2152; . 3.5.30729).      
 
 
20111108 | 12:50:55 | staffan | Tack för de Lasse. Mp3 måste de ha vart. Kräver ju 
ännu mer mod att ge sej ut istorskogen där man sett både björn å varg me en sån 
inkopplad  
  



 
 
>----6.162.3  8.0;  ; /4.0; . 2.0.50727; . 3.0.4506.2152; . 3.5.30729; ..0C; ..0E) | 21366
1623no173.business.      
 
 
20111108 | 14:07:30 | råffe | testa rullisarna nu på fm såsom förutskickats. Återigen 
förvånansvärt mycke lättare än å kuta. Körde litt över 7 km med hyggliggod frekvens i 
stakninga. Medelfart 13,1, pumpfrekvens 141 i snitt, max 154 (de va på slute i 
slakmotan upp mot hemmet. Vid kutning har jag ett pumpsnitt på 155160 å max över 
170 (de ä i slakmotan upp emot hemme). 
MP3 kan de ha vatt, då brukar man kunna se en liten tråd som förbinder öra me nåt 
annat osynligt. Men då kan de åsså va en kommunikationsradio å den unga kvinnan kan 
va sportklädd polis som ska utgöra bete å åtel.  
Ja va vet ja.  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  6.0; svSE; rv:1.9.2.23) /20110920 /3.6.23 .      
 
 
20111108 | 15:09:27 | staffan | Bra råffe men va hardu för hjul? C2?  
  
 
 
>----6.162.3  8.0;  ; /4.0; . 2.0.50727; . 3.0.4506.2152; . 3.5.30729; ..0C; ..0E) | 21366
1623no173.business.      
 
 
20111108 | 20:12:05 | råffe | men vafan staffan, va vet du som ja inte vet. Ja har dom 
hjul som satt på när ja köpte dom för en avsevärd penning, har förtränkt hur möcke. Är 
de vicktikt? Ä ja ute på de hala, ä ja inte riktikt klok, ä ja bäst? 
Frågorna hopar sig än en gånk. 
 
C2, jo ja tackar ja.  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  6.0; svSE; rv:1.9.2.23) /20110920 /3.6.23 .      
 
 
20111108 | 21:19:31 | staffan | Men C2 ä la vanligast å C1 lätt å C3 trögrullade. Står 
på hjulen vicket det är  
  
 
 
>----9.101.184  7.0;  6.0; /5.0; SLCC1; . 2.0.50727;  PC 5.0; . 3.5.30729; . 3.0.30729; 
..0C) | 7869101184no173.tbcn.      
 
 



20111108 | 21:21:21 | staffan | så har du c3 mendet ändå går lätt ä du bäst  
  
 
 
>----9.101.184  7.0;  6.0; /5.0; SLCC1; . 2.0.50727;  PC 5.0; . 3.5.30729; . 3.0.30729; 
..0C) | 7869101184no173.tbcn.      
 
 
20111108 | 23:09:53 | pseudonym göranl | brudar me rött hår i storskogen e inte av 
denna världen troll o otyg e de å försöker man sen behärska detta med rulltyg svåra eller 
lättare hjul  gäller inga kända trollformler. Nej endast den tunga rörelsen med stavar i 
hand kan dela verkligheten i mytiskt å verkligt strunta i skogsnymfer å julklädda 
fotbeklädnader trampa på fötterna håll i er i stavarna så håller ni skryttet på avstånd  
 
 
 
>----10.183.137 | /5.0 ( ) AppleWebKit/535.2 (KHTML, like ) Chrome/15.0.874.106 
/535.2 | .      
 
 
20111110 | 20:28:07 | staffan | Äre ett tandtroll som gömmer sig bakom den 
pseudonymen? Å som ritar på som värsta Torsten Tranström. 
Matlagning me gubbarna igår. Hade tänkt chili för de gillar jag å fick ett recept av 
Hanna mende verka åt he för svårt. Men de roligaste recept jag har sett. Kan 
rekommenderas med fotnötter å allt. Finns på http://www.hornfeldt.se/chili  
  
 
 
>----9.97.231  7.0;  6.0; /5.0; SLCC1; . 2.0.50727;  PC 5.0; . 3.5.30729; . 3.0.30729; 
..0C) | 786997231no173.tbcn.      
 
 
20111111 8:46:25 | Lasse L | Min tur att ordna fredagsmyset ikväll, så tackar så 
mycket för tipset. Nä visst fan hustrun äter ju inte kött, får bli snabbchili då, nä visst 
fan hon e inte så förtjust i starksprit. Fler förslag?  
  
 
 
>----30.135.104  7.0;  ; . 1.1.4322; . 2.0.50727; . 3.0.4506.2152; . 3.5.30729).      
 
 
20111111 | 12:02:59 | råffe | chilirecept  I like this.  
Men kan man över huvetage käka efter tekilaintaget? Värt ett försök!  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  6.0; svSE; rv:1.9.2.23) /20110920 /3.6.23 .      
 
 
20111111 | 21:57:40 | pseudonym göranl | drömreceptet! 



vare gott? 
övar redan med tekilan 84. 
 
 
 
>----31.206 | /5.0 ( ) AppleWebKit/535.2 (KHTML, like ) Chrome/15.0.874.106 /535.2 | 
84217231206.tn.glocalnet.net      
 
 
20111111 | 22:26:47 | staffan | Våran goa chili de ä ju just tomater vita bönor gul lök å 
köttfärs. Brukar bli gott som fn. Men de här? Peppar å tequihla som ja alri ens har 
smakat me lite tillsats av 3 kilo oxkött. Fast vet vem som fixar det i EB när vi andra är 
ute å åker Risberg tor ? 
Ser ljuset i tunneln, säger A W:strlnd eller hur han nu skriver sitt namn, när en svensk 
poet fick Nblpriset, och meddelar liksom i förbifarten att han själv är både poet och 
svensk och dessutom kan rimma.  
  
 
 
>----9.97.232  7.0;  6.0; /5.0; SLCC1; . 2.0.50727;  PC 5.0; . 3.5.30729; . 3.0.30729; 
..0C) | 786997232no173.tbcn.      
 
 
20111112 | 19:48:29 | göranl | jävlar va full ja börjar bli har inte ens fått fram 
ingredienserna  
 
 
 
>----10.183.137 | /5.0 ( ) AppleWebKit/535.2 (KHTML, like ) Chrome/15.0.874.106 
/535.2 | .      
 
 
20111113 | 11:34:24 | råffe | Nor en ser lyset i tunnelen så er de 95 % sannsynlighet at 
det er et tåg som närmar sej. Så säger kloka norrmän, i den mån de eksisterar.  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  6.0; svSE; rv:1.9.2.24) /20111103 /3.6.24 .      
 
 
20111115 | 20:46:37 | göranl | ville bara berätta att hemmadatorn är utslagen sen en 
vecka kan till nöds se emailen på arbetet.lasse L vagör du på onsd.em nästa vecka eller 
samma tid onsd 
veckan efter känner du lust att " dra tandsten"? 84. 
 
 
 
>----31.206 | /5.0 ( ) AppleWebKit/535.2 (KHTML, like ) Chrome/15.0.874.120 /535.2 | 
84217231206.tn.glocalnet.net      
 



 
20111115 | 21:32:09 | staffan | Tycker Lasse de ä så kul å dra tannsten kan han få dra 
min mä vid tllfälle.  
  
 
 
>----2.54.70  7.0;  6.0; /5.0; SLCC1; . 2.0.50727;  PC 5.0; . 3.5.30729; . 3.0.30729; ..0C) 
| 78725470no173.tbcn.      
 
 
20111115 | 22:04:39 | Lasse L | Onsd 30 november vore toppen, då ska jag vara på ett 
möte i Kvänum som slutar cirka 13, i alla fall inte mycke senare. Tar väl knappt en 
timme därifrån till Saabmetropolen. 
Däremot har jag tyvärr inget ärende i trakterna av kanonstaden inom överskådlig tid, så 
jag vet inte hur Staffan ska klara sig. Men det är väl bara att bita ihop och gå vidare eller 
vare heter.  
  
 
 
>----30.135.104  7.0;  ; . 1.1.4322; . 2.0.50727; . 3.0.4506.2152; . 3.5.30729).      
 
 
20111116 | 20:39:38 | råffe | vafan 30 november, ä dä toppen? då ä väll Kristian 
tyranns dödsdag eller nåt sånt. Men framför alles och allah äå dä sista dan å kvällen 
innan jag far till Aftonstjärnan i Västmanland förå jåbba, klöm inte de om ja få be.  
Vafan!  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  6.0; svSE; rv:1.9.2.24) /20111103 /3.6.24 .      
 
 
20111116 | 21:03:08 | göranl | Aftonstjärnan 30/11 memorerat ser fram mot att motta 
1:a exemplaret under Roffes styrande handlag. Vecka 6 förresten har börjat hamna i 
nästa års tidbok måste flytta en jour har ja märkt men ska nog gå att byta mot 
sportlovsveckan.Dåligt me snö i Trollhättan 9km stavlöpning i morse mattade ut mig 
helt.  
 
 
 
>----10.183.137 | /5.0 ( ) AppleWebKit/535.2 (KHTML, like ) Chrome/15.0.874.120 
/535.2 | .      
 
 
20111119 | 22:50:33 | göran l | Enl. Bataljonsveterinären i Grönköping som lusläst en 
del forskningsresultat har hälften av alla drunknade alkohol i blodet men noterade också 
att samtliga hade vatten i lungorna.  
  
 
 



>----.148.10 | /5.0 ( | ___.148.10      
 
 
20111119 | 22:51:48 | Lasse H | Varit lite offside ett tag. Hustrun Görel gjorde en 
Göran fast bytte ut cykeln mot en trappa och drog i huvudet rejält och utan hjälm. Efter 
en akut operation i Karlstad och drygt 2 veckor och 2 ytterligare skalloperationer i 
Uppsala är hon nu åter i Karlstad. Enligt läkarna ser det bra ut och hon bedöms ha stora 
chanser att bli helt återställd men det kommer att ta tid och krävas en hel del 
rehabilitering/ träning. Hon kan ännu inte gå med gåstol själv men man ser små 
förbättringar från dag till dag så det känns hoppfullt ändå.  
  
 
 
>----237.207.63 | /5.0 (; /5.0) | 8123720763no133.tbcn.      
 
 
20111120 | 17:50:21 | göranl | lasse H dramatiska underrättelser skönt att höra att 
Görel kan bli helt återställd även om rehabiliteringen blir slitig. Hälsa henne från en 
annan skallskadad 84. 
 
 
 
>----31.206 | /5.0 ( ) AppleWebKit/535.2 (KHTML, like ) Chrome/15.0.874.121 /535.2 | 
84217231206.tn.glocalnet.net      
 
 
20111120 | 17:52:34 | göranl | vavare förresten för operationer lätta på trycket pga 
blödningar? 84. 
 
 
 
>----31.206 | /5.0 ( ) AppleWebKit/535.2 (KHTML, like ) Chrome/15.0.874.121 /535.2 | 
84217231206.tn.glocalnet.net      
 
 
20111120 | 18:29:21 | Lasse L | Ny finns "Program och atttamed" på startsidan! 
 
Lasse om du ockå kan komma med är det fint, det hoppas vi på, men behöver du välja 
att vara närmare Görel så är det inte svårt att förstå. Hälsa henne igen så mycket.  
  
 
 
>----30.135.104  7.0;  ; . 1.1.4322; . 2.0.50727; . 3.0.4506.2152; . 3.5.30729).      
 
 
20111120 | 19:20:35 | råffe | Ja LasseH vad säger man då annat än att från djupet 
önska snabbt tillfrisknande för Görels del.  
Då är det ju helt obefogat och opassande att klaga på ett virus som gjort all fysisk aktion 
omöjlig. Kunde med viss möda släpa mig iväg till avfyrning från min gamla arbetsplast, 
har glömt namnet. Det var det värt, sex pavor rötjut å tal av direktörn å presnetkort på 



underställ av merinoull för några lakan blev utlakad på kuppen, å då snackar ja inte om 
kuppen johanneson.  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  6.0; svSE; rv:1.9.2.24) /20111103 /3.6.24 .      
 
 
20111120 | 19:22:22 | råffe | vafan, mena ju johannesen, torska på norska, vafan  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  6.0; svSE; rv:1.9.2.24) /20111103 /3.6.24 .      
 
 
20111120 | 22:12:33 | Lasse H | Jo det var blödningar som måste dräneras. Just nu ser 
det ut som jag kan komma till HBH. Damerna i Görels bokcirkel hade träff i kväll och 
bestämde att jag gott kunde åka till Åmål så att Görel slipper mej ett tag och att dom 
skulle turas om att hälsa på Görel i helgen. Fast om landstinget bestämmer sej för att 
skicka hem frugan på permis så får jag väl för skams skull stanna hemma.  
  
 
 
>----237.207.63 | /5.0 (; /5.0) | 8123720763no133.tbcn.      
 
 
20111121 | 18:28:54 | göranl | Eftersom vi måste hjälpa HBHarrgören me en del 
transport och sportfordon ber ja om upplysningar hur folk ska ta sig till arrangemanget 
hade preliminärt tänkt ta tåget men är öppen för impulser cyklar av ickeracertyp? Har en 
gammal 7växlad klump som inte är använd 510 år senare uppgiften mest sannolik. 
Tack Lasse L för intressant uppkast ser roligt ut för HBHarna 84. 
 
 
 
>----31.206 | /5.0 ( ) AppleWebKit/535.2 (KHTML, like ) Chrome/15.0.874.121 /535.2 | 
84217231206.tn.glocalnet.net      
 
 
20111121 | 18:31:36 | göranl | huvuddatorn hemma den med mailet on väger mellan 
fortsatta garantireparationer å ny dator.Moderkort bytt 3 ggr grafikkort minst 1 g. 84. 
 
 
 
>----31.206 | /5.0 ( ) AppleWebKit/535.2 (KHTML, like ) Chrome/15.0.874.121 /535.2 | 
84217231206.tn.glocalnet.net      
 
 
20111121 | 21:31:22 | Lasse L | 7växlad klump låter lite klent för den backen, fall den 
inte är väldigt lågt växlad. Om den inte e de så ta tåget du göranl. 
Torbjörn tar med en MTB. 



Kanske kan komma en bra hoj till från Lusasken?  
  
 
 
>----30.135.104  7.0;  ; . 1.1.4322; . 2.0.50727; . 3.0.4506.2152; . 3.5.30729).      
 
 
20111122 0:14:10 | Lasse H | Har en mångväxlad citybike men undrar om däcken inte 
är för släta på denne? Joggade 7,5 km i går kväll. Gick hyggligt.  
  
 
 
>----237.207.63 | /5.0 (; /5.0) | 8123720763no133.tbcn.      
 
 
20111122 0:32:22 | Lasse L | Mångväxlad citybike låter fint. Släta däck är säkert helt 
OK, grusvägen är rätt hyfsad. Blir det frosthalka så hjälper det i alla fall inte med grövre 
däck.  
  
 
 
>----30.135.104  7.0;  ; . 1.1.4322; . 2.0.50727; . 3.0.4506.2152; . 3.5.30729).      
 
 
20111122 | 17:09:06 | staffan | Å Hr bat.vet låter vidare meddela att han är bortrest 
under kommande högtidsdag och att detta gäller även vid hemkomsten.  
  
 
 
>----6.162.3  8.0;  ; /4.0; . 2.0.50727; . 3.0.4506.2152; . 3.5.30729; ..0C; ..0E) | 21366
1623no173.business.      
 
 
20111122 | 17:52:38 | Lasse L | Har testgått backen ifråga idag, se här: 
http://www.endomondo.com/workouts/29386697 
med stavar och hund tog det 17 min t o r i backen. Före och efter irrade vi runt lite på 
vägarna. 
Vill minnas att det tog lite längre tid med cykel när jag provade det förra året, vilket ju 
också är rimligt, snittfart 21 km/h skulle ge 20 minuter, kan bli svårt att klara med den 
stigningen (och lite läskig backe nedför)  
  
 
 
>----30.135.104  7.0;  ; . 1.1.4322; . 2.0.50727; . 3.0.4506.2152; . 3.5.30729).      
 
 
20111124 | 14:04:04 | Lasse L | "Program och atttamed" uppdaterat!  
  
 
 



>----30.135.104  7.0;  ; . 1.1.4322; . 2.0.50727; . 3.0.4506.2152; . 3.5.30729).      
 
 
20111124 | 20:06:32 | göranl | laddad har hittat mössan med hustruns hjälp som f.ö 
längtar efter min avfärd till HBH  
 
 
 
>----10.183.137 | /5.0 ( ) AppleWebKit/535.2 (KHTML, like ) Chrome/15.0.874.121 
/535.2 | .      
 
 
20111124 | 21:58:05 | Lasse H | Då tar jag med citibajken och 2 st pingpongklubbor. 
Ser mycket fram mot backmomentet och för övrigt resten av programmet också. Det har 
blivit onödigt mycket snabbmat sista månaden. De skallskadades hälsningar har jag 
framfört och härmed också återgäldat.  
  
 
 
>----237.207.63 | /5.0 (; /5.0) | 8123720763no133.tbcn.      
 
 
20111128 | 21:21:57 | göranl | Tack för omvårdnad å ansträngning på HBH 
fin bild som visar de oinvigda vilka höjder som besegrades mellan 6 å 7 gånger under 2 
timmar av 7 sega gubbar. Fan så bra gjort å en del fick konjak gratis för besväret  
 
 
 
>----10.183.137  8.0;  6.0; /4.0; SLCC1; . .      
 
 
20111129 | 20:30:57 | Lasse H | Instämmer! Stort tack till arrangören. Backhurtet satte 
sina spår i t.ex. Gluteus Maximus men orkade ändå jogga 7,5:an idag i hygglig stil. 
Görel hälsar tillbaks till alla hurtgubbarna!  
  
 
 
>----237.207.63 | /5.0 (; /5.0) | 8123720763no133.tbcn.      
 
 
20111129 | 20:52:21 | råffe | vafan ä glteus maximus å hur hänger den ihopa me görel, 
ja fattar inget annat än att de e nåt snuskit. å så kunde han kuta efterpå, ja vafan. 
Va hände mer på HBTvikändan. Inget man vill veta. Eller. Frågetecken, frågetecknet, 
man unnrar.  
Körde efter tre veckers virusberoendestillasittande fem km på rullskiderna, de gick ju 
sådär, inget att berätta om för tuffa killar, ju inte.  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  6.0; svSE; rv:1.9.2.24) /20111103 /3.6.24 .      



 
 
20111201 | 19:45:54 | göranl | Ja diskssioner om bidÃ©ns återkomst i 
inredningsreportagen någon ansåg sig asexuell men blev kraftigt ifrågasatt det åts 
killing men annars var det mest HBH 84. 
 
 
 
>----31.206  7.0;  ; /4.0; . 1.1.4322; . 2.0.50727; . 3.0.4506.2152; .       
 
 
20111201 | 21:24:06 | Lasse H | Gluteus Maximus eller Stora Sätesmuskeln på ärans 
och hjältarnas språk heter förstås Stora Rövmuskeln i rägglernas och paschasernas 
idiom. Muskeln ger själva arschlet dess rundning och rör benen åt en massa olika håll 
varför träningsvärken kan drabba den som ett brev på posten. RÖVgruppen är annars 
den folkliga benämningen på Samverkansgrupp Renhållning i Östra Värmland 
gemenligen kallad Gruppo Gluteus Maximus. Här sluts då, genom den osökta 
associationen till Giro D´Italia, cirkeln och vi är åter i den anda av sportsmanship och 
fysisk fostran som bör genomsyra detta forum.  
  
 
 
>----237.207.63 | /5.0 (; /5.0) | 8123720763no133.tbcn.      
 
 
20111202 | 18:20:11 | råffe i kvällningen | håller helt och fullt me föregående skrivare 
även om jag nog inte fatta allt. Ändå försöker man ju hänga me, upprätthålla skenet, det 
som bedrar. På tal om röven så har jag fortfarande ett ärr efter min rövböld som i sin tur 
var en följd av min skidtur mellan S och M nångång. Ja just de, otur. 
Men de va inte de ja skulle sälja, utan: 
Ja har nu ett nytt mobiltelefonnummer som jag just har inproggat alla tänkbara kamrater 
i (de var ju inte så många visa de sig) men jag har tappat Björnens å Percys nummer, 
vafan! Å då nån som kan i sin tur upplysa??? 
Men de va inte de j skulle förtälja bara, utan åsså mitt nya nummer, jag vet att 
spänningen är total, de e ju ett chefredaktörsnummer. Men vafan: 0704191060. De 
finns ju ingen logik eller sifferromantik i de, väl. Frågetecken. 
Vill ni mejla, ja de e nåt nytt påfund, så e adressen rolf.olofsson@tidningshuset.com. 
Com gärna å hälsa på förresten. De e inte så jäla långt från Enköping som ä sveriges 
närmaste stad, säger dom ja. 
Annars mås jabra, har börjat knega igen, känns overkligt verkligt, ja verkligen.  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10_7_2) .1.1 /534.51.22 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20111203 | 21:32:18 | göranl | Fokus är motionens på HBH 
men tankar uppstår ändå vacker e tanken men tänkte ändå 
klaga på 
(SJ) 



varförihelvete ede så 
Hotell Royal i Gbg 
En ny vår rekommenderas 
Satt utomhus  
för frugan ville röka 
fast klockan va natt fick pilsner 
så deså 84. 
 
 
 
>----31.206  7.0;  ; /4.0; . 1.1.4322; . 2.0.50727; . 3.0.4506.2152; .       
 
 
20111203 | 21:33:35 | göranl | ja jävlar va ja fick tillde 84. 
 
 
 
>----31.206  7.0;  ; /4.0; . 1.1.4322; . 2.0.50727; . 3.0.4506.2152; .       
 
 
20111204 | 17:22:06 | Lasse H | Ja verkligen fin rytm och väl rimmat. Angående 
motion har jag  faktiskt gjort 3 pass denna veckan. Supernice typ.  
  
 
 
>----237.207.63 | /5.0 (; /5.0) | 8123720763no133.tbcn.      
 
 
20111205 1:16:28 | Lasse L | Vågar knappt skriva här bland alla poeter och 
chefredaktörer (kan man få bli lokalkorrespondent förresten, betalar ni per ord eller?). 
Men har nu alla fall gjort ett försök med konstnärligt bidrag iform av bilderna från 
HBH. 
 
Kutade 16,5 km med jycken idag, kändes rätt bra. Och häromda´n stavgång/älghufs med 
samma sällskap och tog då den stigning på Örnäs motionsspår som jag kallar lilla 
abborrbacken två gånger, bara för att jag kände mig så backstark liksom, var nog nyttigt 
det där HBHslitet i slalombacken.  
  
 
 
>----30.135.104  7.0;  ; . 1.1.4322; . 2.0.50727; . 3.0.4506.2152; . 3.5.30729).      
 
 
20111205 | 10:07:12 | Lasse H | Jättefina bilder! Jodå slalombacken gjorde nytta. 
Kapade dryga minuten igår på perset i min långa intervallbacke som tar ca. 25 minuter 
ToR.  
  
 
 
>----237.207.63 | /5.0 (; /5.0) | 8123720763no133.tbcn.      



 
 
20111205 | 20:05:08 | Lasse L | Ett semmellocksflorsockertjockt snötäcke har vi nu.  
  
 
 
>----30.135.104  7.0;  ; . 1.1.4322; . 2.0.50727; . 3.0.4506.2152; . 3.5.30729).      
 
 
20111205 | 20:18:39 | göranl | bilderna va skitroliga men fotgeniciteten avtar grattis 
till Åmålssnö vi fick lite hageltäcke igårfm 12km löpning lite ont i hödojan  
 
 
 
>----10.183.137  7.0;  ; /4.0; . 1.1.4322; . 2.0.50727; . .      
 
 
20111205 | 21:11:16 | råffe chiefredaktören | Men vafan nu då Lasse L, du ä ju poet i 
tranisklass när du skriver om florsockre. 
Klart du kan bli lokalkorre, de e ba å skriv. Å betalt blir de per ord, men inte mycke. 
Men lite.  
  
 
 
>----227.175.88  10.6; svSE; rv:1.9.2.18) /20110614 /3.6.18 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20111205 | 21:11:46 | råffe chiefredaktören | men ja hitta inte bildera!  
  
 
 
>----227.175.88  10.6; svSE; rv:1.9.2.18) /20110614 /3.6.18 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20111205 | 22:16:54 | Lasse L | Dåfårjanog börjaåträna påkortareord. 
Bildlänkenfinnsp åstartsidan ju.  
  
 
 
>----30.135.104  7.0;  ; . 1.1.4322; . 2.0.50727; . 3.0.4506.2152; . 3.5.30729).      
 
 
20111206 | 10:33:00 | råffe | vicka jäla fina bilder, å vicka trim made kil lar. Ja hitta 
dom på star tsi dan. Många ord, ja skickar fak tura, tar betal t etter prestation.  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10_7_2) .1.1 /534.51.22 | h88n2fls304o1035.      
 
 



20111207 | 14:34:37 | råffe | tänkte att jag skulle komma igång igen, fan va trökt, men 
ja kuta iväg. Ganska snart dök två ord upp i mitt sinne: färskvara och mördeg. Kunde va 
hur gott som helst rätt tillagat men snart förstod ja att första ordet skulle kopplas te 
kondition, det andra till mina nedre extremiteter. Ja vafan. Enda trösten ja hitta var 
bilden av ett bastande grabbgäng, bastuklubbar kanske inte e så tokiga ändå...  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10_7_2) .1.1 /534.51.22 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20111208 | 22:27:54 | göranl introspektiv | de e inte själva hödojan som krånglar utan 
gångjärnet mellan knölarna tänkte jag kommunicera eftersom ja har föstått att intresset e 
enormt under onsdagsturen blev dojan helt plattfot trots stavar å nya spikskor.Eftersom 
Higgs partikel verkar vara en 40årig vetenskapsmyt så undrar ja om de har nåt samband 
me dojan alltså 84. 
 
 
 
>----31.206  7.0;  ; /4.0; . 1.1.4322; . 2.0.50727; . 3.0.4506.2152; .       
 
 
20111209 | 21:49:01 | göranl extrovert | blandning av regn o blötsnö har blivit 
barmark. 
Åmål? 
Kristinehamn? 
Stockholm? 
Karlskoga? 84. 
 
 
 
>----31.206  7.0;  ; /4.0; . 1.1.4322; . 2.0.50727; . 3.0.4506.2152; .       
 
 
20111209 | 23:25:10 | Lasse L | Fyfasen vilket överreklamerat snöoväder, blev enbart 
regn här i Åmål, ingen som helst antydan till snötäcke. +5 i morse. Huh, jag säger bara 
huh! Huh!  
  
 
 
>----30.135.104  7.0;  ; . 1.1.4322; . 2.0.50727; . 3.0.4506.2152; . 3.5.30729).      
 
 
20111210 | 12:33:42 | Lasse H | Ett par cm snö som i princip har regnat bort. Gick inte 
ens att åka i Stadsparken. Stavgång ä också bra.  
  
 
 
>----237.207.63 | /5.0 (; /5.0) | 8123720763no133.tbcn.      
 



 
20111211 | 14:13:38 | staffan | Idag sol 3C å 1dm hårt packad snö. Stakade drygt 1 
timme på golfbanan i hyfsade spår utan genomslag å med bra stavfäste.  
  
 
 
>----9.97.101  7.0;  6.0; /5.0; SLCC1; . 2.0.50727;        
 
 
20111211 | 14:16:03 | staffan | Å med endast mördeg i armar  
  
 
 
>----9.97.101  7.0;  6.0; /5.0; SLCC1; . 2.0.50727;        
 
 
20111211 | 16:24:10 | göranl | grattis Staffan först på skidor här stavgång 12 km inte 
ett springsteg pga svagheter i hödojan  
 
 
 
>----10.183.137  8.0;  6.0; /4.0; SLCC1; . .      
 
 
20111211 | 17:01:34 | Lasse H | Reviderad snörapport. Grattis Staffan! Karlskogasnön 
börjar redan strax öster om Kristinehamn. Idag fanns en dryg dm snö på öppna ytor 
uppåt Sättra. Med lite framförhållning och bättre planering hade jag kunnat få en stunds 
QCCS i soluppgången på någon vägstump. Nu blev det stavgång/jogging under 
vanskliga förhållanden som dock kunde bemästras på ett bra sätt tack vare Icebuggena.  
  
 
 
>----237.207.63 | /5.0 (; /5.0) | 8123720763no133.tbcn.      
 
 
20111211 | 21:15:54 | Lasse L | Ett avundsgrönt men dock stort grattis till Staffan! 
Har i efterhand förstått att jag liksom Lasse sumpat en chans till skidpremiär: Under 
kanske ett halvt dygn eller så tofr var det så mycket snö bortåt Edsleskog att plogbilana 
var i farten. Min snöspaning vid lunchtid på torsdag var aningen för tidig och gick inte 
långt nog åt väster. 
Veckans motion blev löpning, spinning+skitrainer, vattengympa och stavgång.  
  
 
 
>----30.135.104  7.0;  ; . 1.1.4322; . 2.0.50727; . 3.0.4506.2152; . 3.5.30729).      
 
 
20111211 | 21:29:08 | råffe | vill bara gratulera alla framgångsrika, plattfötter me 
gripklor inkluderade. Själv har ja inge å yvas över. Fokusen ä snart ett minne blott, 
ljusblått ska ja säja.  



Ska ja ringa Ingrid min vän i Eberg. Hur många blir vi. Frågetecken etter båda. 
Rikard åker ÖSmå fick ja höra igår, Åke står över.  
Snö? Nä  
  
 
 
>----227.175.88  10.6; svSE; rv:1.9.2.18) /20110614 /3.6.18 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20111212 0:12:43 | Lasse L | Du kan väl ägna en liten tid en afton åt att gå igenom 
höstens inlägg så kan du sedan summera och berätta för Ingrid hur många vi blir, på ett 
ungefär. Fård u nog ihop utan att vara alltför fokuserad. Om jag nämner nu att jag är 
anmäld till ÖS må och vill kvarta där i Evertsberg så kanske du räknar mig två gånger 
så det gör jag inte.  
  
 
 
>----30.135.104  7.0;  ; . 1.1.4322; . 2.0.50727; . 3.0.4506.2152; . 3.5.30729).      
 
 
20111212 | 18:45:08 | göranl | ös mån åker också bara en vända 
nån som vet nåt om v.6?  
 
 
 
>----10.183.137  8.0;  6.0; /4.0; SLCC1; . .      
 
 
20111212 | 21:28:27 | Lasse H | Anmäld ÖSMå och sover gärna hos Ingrid både före 
och efter.  
  
 
 
>----237.207.63 | /5.0 (; /5.0) | 8123720763no133.tbcn.      
 
 
20111213 | 13:03:13 | Torbjörn | I inlägg nr: 2466 skrivet 26/9 20011 anmäler 
övertecknad intresse för logi hos Ingrid i EB i samband med ÖS 2012. Åkdag måndag. I 
samma inlägg anmäles oxå avhopp från åkdagens avsluts middag. Biff är för svårsmält 
för mig efter hård fysisk aktivitet. "KÃ´rv mä jolappelstamp passer säj bätter för mäj". 
Tack för HBHhelgen Lasse.  
  
 
 
>----.173.25  10.5; svSE; rv:1.9.2.24) /20111103 /3.6.24 |.      
 
 
20111214 | 17:03:30 | råffe | Ja jävlar, vicken präktig snyting! Här ställer man ba en 
fråga i all enkelhet å välmening, mest för å visa att man är aktiv å me i matchen. Åså 



blir man tillbakavisad långt ner i forumet för å gräva upp sånt som ändå brukar ändras 
såsom det vore en naturlag. 
Jag skakar som vanligt av mig allt obehag och strävar vidare, jag har ju blivit kallad 
teflonmannen inte för inte. 
Så om jag uppfattat de rätt så ä de bra om jag kontaktar Ingrid (min vän) å bokar plats 
för en massa biffglada gossar å en torbjörn.  
 
Körde 14 km på rullisar, fan de kändes riktigt skaplit...  
  
 
 
>----227.175.88  10.6; svSE; rv:1.9.2.18) /20110614 /3.6.18 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20111214 | 17:05:40 | råffe | Försesten, ä dä nån som vet nåt om EBV6? 
Man får väl en snyting till om man frågar... 
Frågan ä om man kan komme redan på fredasaftonen å va me i EBrännet på lördan. Ä 
de Björn å Percy som vet, vet nån?  
  
 
 
>----227.175.88  10.6; svSE; rv:1.9.2.18) /20110614 /3.6.18 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20111214 | 20:19:35 | staffan | Stugan ä ju bokad lölö 12v6. Björn, Percy, Göran och 
undertecknad skulle som Råffe om det är möjligt helst komma upp frdakväll. Som i år 
alså  B ska höra med Jan om der är ledigt  
  
 
 
>----.29.110  7.0;  6.0; /5.0; SLCC1; . 2.0.50727;  PC 5.0; . .      
 
 
20111215 | 10:12:11 | råffe lugn igen | Dä va ett redigt inlägg från Karlskoga! Må ja 
säga. Svar på frågan emotses med nyfikenhet å intresse. 
Ä de nån som tänker köra EBränne? Jo kanske ja å Johan.  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:8.0.1) /20100101 /8.0.1 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20111218 | 16:58:19 | göranl | lite sordin på laxen vare ruskigt utsatt för virusattack 
som hotade krypa ned i lungorna repar mig dock dvs vägrar asseptera skiten men har 
ändå tatt det lungt i helgen klädde ut mig till löpare i lördas o promenerade i 
Slätthultsspåret 9 km högst 40 löpsteg idag inte ens utklädd så när som på icebugs 
promenad me frugan. 
1mm snö i morse men lite glädjande vitaktig vy i uppvaknandets stund  
 
 



 
>----10.183.137  8.0;  6.0; /4.0; SLCC1; . .      
 
 
20111218 | 20:37:26 | staffan | Ca 1mm häråsså. Två lugna joggpass i helgen får duga. 
Precis hemkommen från Öo och första halvlek av juloratoriet. Andra ä på onsdag.  
Björn meddelar att fredag 3/212 i Eb är klar. Intresse finns för EbR. Om det blir som 
föråkare eller deltagare återstår att se.  
  
 
 
>----9.98.72  7.0;  6.0; /5.0; SLCC1; . 2.0.50727;  PC 5.0; . 3.5.30729; . 3.0.30729; ..0C) 
| 78699872no173.tbcn.      
 
 
20111218 | 20:49:27 | råffeännulugnare | fy fasen va bra de e me björnen som fixar 
ALLT! till de bästa.  
Ja kan tänka mej å va efteråkare åsså. Då e ju spåren perfekta, man sparar 200 spänn 
slipper medaljen å dess baksida.  
De e inte klok så klok en blir på ålderns tröst. 
 
Kan man komma upp tidit på fredan frågar jag då. Å då menar ja inte på morron utan 
kansche framåt sextin alså ve meddasti. 
 
20 cm smörja som inte kan kallas snö, nu lärde well frysa på tess ja ska bila te Vås i 
morron bittida. Ja de e ett sjusärdeles flängande, ja håller me.  
Förresten: Hur mår alla? Ä då nån som vill ha loschi inför å efter ÖSmå? 
 
Ja bara frågar.  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:8.0.1) /20100101 /8.0.1 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20111218 | 20:50:39 | råffe | Ja hur gåre me saab  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:8.0.1) /20100101 /8.0.1 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20111218 | 21:46:17 | göran l | saab går bra som alltid 
knoppar gärna före o efter ÖS mån 
E på kurs fre v. 5 de här kräver intensivplanering saatan vicket flängande 84. 
 
 
 
>----31.206  7.0;  ; /4.0; . 1.1.4322; . 2.0.50727; . 3.0.4506.2152; .       
 



 
20111218 | 22:46:25 | Lasse L | 1 mm här med.  
Inga allvarliga krämpor.  
  
 
 
>----30.135.104  7.0;  ; . 1.1.4322; . 2.0.50727; . 3.0.4506.2152; . 3.5.30729).      
 
 
20111219 | 12:20:27 | råffe med framför hållning | tidi eller sen start ÖSmå? 
Ja tror på tidi. Vem vill hänga me i Sälen taxi för 1000 spänn, delas på antal gubbs, 
minst fyra lär man va, fem är bättre, blir de sex är det snuskigt, billigt.  
 
 
 
>---- 
 
 
 
>----.199.169 | /5.0 (;  10.6; rv:8.0.1) /20100101 /8.0.1 | sveagruppen.se      
 
 
20111219 | 19:30:07 | göran l | taxi ebra tidi eller sen start vet man allri varen inte sen i 
fjor?  
 
 
 
>----10.183.137  7.0;  ; /4.0; . 1.1.4322; . 2.0.50727; . .      
 
 
20111219 | 20:49:58 | Lasse L | Sen var ÖS starten ifjol utom för Kristnehamnarna. 
För mig var den väldigt sen, startade 18:e man från slutet om minnet är som det borde. 
Kan tänka mig vilket som denna gång, sent eller tidigt eller mittimellan. 
Haru åkt nå skidor ännu Råffe? Har hört att det finns snötäcke därborta i södra 
utkanterna av storsta´n. 
Här är det nu knappt 1 mm. Hotande nära att det blir en nolla i protokollet för skidor på 
försäsongen (= hösten fram till nyår). 
Detta har drabbat mig bara en gång under de 30 år jag fört statistik. Nämligen 2006. 
Fem gånger har det bara blivit en enda skidtur på försäsongen, alla på nittiotalet. 
Snittet per försäsong är 6,9 gånger och 92,3 km 
Ere nån som undrar över nåt mer?  
  
 
 
>----30.135.104  7.0;  ; . 1.1.4322; . 2.0.50727; . 3.0.4506.2152; . 3.5.30729).      
 
 
20111220 | 12:43:44 | Torbjörn | Allt utom tidig start är otänkbart. Tveksam tillit 
annan transportör än mig själv. Men kan kollektiv avfärd i inhyrt fordon säkras för 



ankomst till startplats senast, läs bagage inlämning, senast 06:10 är jag öppen för annat 
färdsätt än egen bil.  
  
 
 
>----.149.167  10.5; svSE; rv:1.9.2.24) /20111103 /3.6.24 | host90237149
167.mobileonline.      
 
 
20111220 | 13:03:36 | råffe | inte en mm på snö ännu trots ett snöblasktäcke på 
måhända 4 cm.  
Tidi start förespråkar jag och transport me Sälen taxi somlämpligen förbeställs, funka 
bra i fjol (fjor) för oss me sen start. Ja jag tror att du starta 18 från slute å körde förbi 
massor me tusen man LasseL.  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10_7_2) .1.1 /534.51.22 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20111222 | 20:15:55 | göran l | tidig och sen start 2 taxibilar naturligtvis 1 till varje val. 
Torbjörn innan du ser sen start som otänkbar måste du ha tänkt på sen start. 
Jag tänker ibland på tidig start men lite tar det emot så tidigt.Mittimellanstart kan de va 
nåt?Numenaja mittimellan på en helt glidande skala från tidig till sen. men man måste 
ju komma överens om när taxin ska komma givetvis men när ska den komma? 
Nu börjar vi närma oss äpplets kärna som käringen sa när hon skar upp äpplen till 
moskoket 84. 
 
 
 
>----31.206  7.0;  ; /4.0; . 1.1.4322; . 2.0.50727; . 3.0.4506.2152; .       
 
 
20111222 | 20:57:59 | råffe | Gör han, 
nå mer klarläggande inlägg haver ja sällan läst å då ska alla veta att jag läst mycke mer 
än ja äggäntligen tål.  
Jag tycker inte om å va otidi, men motsatsen är väl åbsen, å då ä ja inte mänska å 
dömma, ej heller fördumma. 
Två taxisar ä ju genitalt, men då gäller ju att  den som är tidi inte hamnar snett å 
tvärtom. Tänker du att en taxi kör så inihilvittii möcke snabbare, heller ska den avgå 
förr, de senare är nog bättre. Men då kan man bli sen. Ja vafan, hur man än vänder röven 
så sitter äppelskrutten därbak, som gubben sa när han skulle mata småfögglera.  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:8.0.1) /20100101 /8.0.1 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20111222 | 20:59:45 | råffe | Förresten: ä dä nån som vill ha sprit å logement före 
heller efter å i så fall när å i vicken ordning? Ja bara frågar...  



  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:8.0.1) /20100101 /8.0.1 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20111222 | 22:43:47 | göran l | sprit på logementet dvs belöning
inflammationshämmande substans behövs naturligtvis vid behov när behovet uppstår sä 
jag mäste föreslå när behov uppkommer  sen kan trivsamhetsfaktorer spela in å 
planering är naturligtvis av nöden så jag föreslår att vi bestämmer oss för något eller 
båda av Råffes förslag förslagsvis endera  
 
 
 
>----10.183.137  7.0;  ; /4.0; . 1.1.4322; . 2.0.50727; . .      
 
 
20111223 | 21:43:59 | Torbjörn | Så spöra dä ur mä en gang. Kör att sjöl ja.  
  
 
 
>----.161.212  10.5; svSE; rv:1.9.2.25) /20111212 /3.6.25 | host90237161
212.mobileonline.      
 
 
20111226 | 12:23:36 | Lasse L | Det är mycket som har spårat ur: Sedan i går 
eftermiddag: +11,9 Â°C som varmast, + 6,0 Â°C som kallast. 
 
På julafton klättrrade grannen upp och la takpannan till rätta, den som vi påpekat för 
honom många gånger att den halkat ner (vi ser det från vårt köksfönster). Han fixade det 
fiffigt med ett par stänger från stegen och fick en applåd av mig för det.  
Idag har den halkat ner igen. Byar på i alla fall 24 m/sek hade vi. 
 
God Fortsättning!  
  
 
 
>----30.135.104  8.0;  ; /4.0; . 1.1.4322; . 2.0.50727; . 3.0.4506.2152; . 3.5.30729).      
 
 
20111226 | 15:57:38 | göranl | gräsmattan är grön har en rosknopp på gång 
å då menar jag inte övertecknad ska arbeta imorrn övergå till sans å måtta ett par dar har 
bara rehabtränat de senaste dagarna pga skrämmande känningar från hö ankel klarar 
stavgång med lätta löpliknande steg i utförslöpor tröstar mig med "Born to run" som 
tomten bidrog med  
 
 
 
>----10.183.137  8.0;  6.0; /4.0; SLCC1; . .      
 



 
20111227 | 22:25:31 | råffe | Letar och söker åsså tröst, kan inte ens bräcka Åmåls 11,9 
cellis, kom ba upp i 11,1 just när ja vakna men deva utomhustemp inte egen då hade ja 
vatt oroli, heller dö. Heller bådeock. 
Fick tranströmming i pakete, de e väl tröst om någe. HAde hoppats på Ekman... Å fick 
de åsså. 
Ber å få tacka för härliga juö/påskkort som väckte munterhet å jävlatanammant. 
Funderar skarpt på å börja träna. E de för tidi? Ja bara frågar. 
Förrsten,e de nån som vill dela logi memäj inför å efter ÖSmå12, då må ni öppne 
näbben.  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:8.0.1) /20100101 /8.0.1 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20111228 | 15:20:19 | Lasse H | God forsättning och snart Gott nytt på er! Joggade 
10,5:an idag. Det gick oerhört tungt. Det tog 1:18 vilket måste vara nytt bottenrekord 
för min del. Backhurtet har förmodligen gått ur kroppen. Blir lite brydd där av Råffes 
inlägg nog ä vi väl några stycken som tydligt deklamerat att vi vill kvarta med honom 
hos Ingrid före o efter ÖSMå? Behöver vi göra något mer? Vad händer? Angående ev. 
taxi till starten åker jag gärna en tidig sådan enligt Torbjörns utredning eller också gärna 
med Torbjörn som det ser ut i dagsläget. Nu snöfritt men mot alla odds lite pipkrake på 
milslingan faktiskt.  
  
 
 
>----237.207.63 | /5.0 (; /5.0) | 8123720763no133.tbcn.      
 
 
20111228 | 16:28:29 | råffe | De ä bara de att jag blir så oroli om ja måste sova ensam, 
dela logi är mysit ja lovar! 
Körde 7,66 km på rullisar, de va ett tag sen sist. Gick väl inte över hövan, men inte så 
jäla dålit som ja hade befruktat.  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:8.0.1) /20100101 /8.0.1 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20111228 | 18:40:41 | Torbjörn | Ende trösten mä dätta jälva dretväre ä föll att en kan 
höppes på tidi cykling. Men ja gir mäj faen på att dä blir en helvettes massa snö i 
marsch.  
  
 
 
>----.212.19  10.5; svSE; rv:1.9.2.25) /20111212 /3.6.25 | host90237212
19.mobileonline.      
 
 



20111228 | 19:44:46 | göran l | gott nytt år håller me Lasse H visst vill jag som tidigare 
antytts kvarta me Roffe o Ingrid före o efter ÖSmån.Idag tassade jag 9km utan 
tilltagande bekymmer fan det liknade löpning.Dedär med tidig eller sen taxi har jag rett 
ut tidigare sådär kan det bli till allas båtnad  
 
 
 
>----10.183.137  7.0;  ; /4.0; . 1.1.4322; . 2.0.50727; . .      
 
 
20111228 | 20:30:45 | göranl | Torbjörn apropå cykling tror vi glömt att anmäla logi i 
samband med VR ska jag försöka kapa 9 platser på Carlsund+  
 
 
 
>----10.183.137  8.0;  6.0; /4.0; SLCC1; . .      
 
 
20111228 | 23:26:11 | Lasse L | Pipkrake, man tackar, ett nytt ord till vokabulären (fall 
man skulle råka komma ihåg det). 
 
Skidåkning i mars är faktiskt det finaste som finns, hoppas på det. Du får väl ge dig ut 
på hojjen nu istället Torbjörn. Tänkte faktiskt tanken själv häromda´n.  
 
Men nu siktar jag in mig på skidåkning i Hälsingland en dryg vecka. Hoppas Fortum 
hinner fixa elen tills vi kommer upp på freda´kväll. Men annars ere väl bara att lägga sig 
oduschad framför kalkelugnen. Själva skidåkningen tror jag inte ska vara direkt 
beroende av elströmmen.  
  
 
 
>----30.135.104  8.0;  ; /4.0; . 1.1.4322; . 2.0.50727; . 3.0.4506.2152; . 3.5.30729).      
 
 
20111230 | 17:12:19 | råffe | harnu snackat me Evertsberg, men inte me Ingrid, de ve 
rkar  som om de ha vatt nån kk som gjort att hon e frånkopplad, säkert nåt i 
förskingringen som spökar. 
Men de va inte de ja skulle säga.  
utan att di kommer å fråge va vi vill äta å närs. Utgår från att söndagsmiddag lockar, 
jojo. Men då ä dä väll patsa som jeller. Fragezeichen. 
Sedan frukost på måndamorron, vill vell alla ha, sedan middag etterpå löpe, vill väll alle 
ha, men va, ja vet att T.Röös vill ha kovr me moset. Men alla annra, ja tror man kan få 
önska sej. 
Har ni nåra funderingar så tveka inte å hantera mej som er självklare slav, å budbärare. 
De va de ja ville säga. 
Men frukost på tisdamorron vill väl många ha, de va de jag åsså ville fråga.  
  
 
 
>----227.175.88  10.6; svSE; rv:1.9.2.18) /20110614 /3.6.18 | h88n2fls304o1035.      



 
 
20120101 | 17:14:14 | Lasse L | Kan budbäraren och slaven ordna så att jag får nåt 
annat än pasta till söndagsmiddagen, samt att det på tidiga måndagsmorgonen serveras 
ägg och bacon i riklig mängd så vore det fint. Får vi inte laga korven å biffen själva på 
måndagsmiddan? Tisdag vill man ha frukost så klart. 
 
Nu är skidpremiären avklarad, 12 km i går å lika långt idag. Igår åtföljt av kall avrivning 
då el och rinnande vatten saknades, men sedan igår kväll flyter elektronerna som de ska 
igen i ledningarna och idag gick det att duscha. Måttlig snötillgång, men går hyggligt att 
skida ändå. 95.199.31.169  7.0;  ; . 2.0.50727; . 3.0.04506.30; . 3.0.4506.2152; . 
3.5.30729) | host9519931169.mobileonline.      
 
 
20120101 | 17:33:50 | Lasse H | Jo men även skidpremiär i Lusasken. 7 km i 
Järnvägsparken i förmiddags på skidor som nästan fäste. Matfrågan i Evertsberg kan väl 
beskrivas som att middag på söndag kväll och frukost på tisdag är okomplicerat och bör 
funka fint. Frukost på måndag måste väl inträffa helst vid 04:30 för att packningen med 
någorlunda säkerhet och utan skadlig stress skall kunna slängas upp på flaket vid starten 
kl. 06:10. Är detta fallet? Middag på söndag kväll kan vara ett bekvämt och brukbart 
alternativ men bör väl inte inträffa före 20:00 för att vi alla någorlunda säkert skall 
hinna. Kan det vara så? Om vi får disponera köket kan egen biff/korvbränning vara väl 
så bra ur flera synpunkter. Ser framför mej att Råffe luskar vidare kring matfrågan. God 
fortsättning till alla förstås!  
  
 
 
>----237.207.63 | /5.0 (; /5.0) | 8123720763no133.tbcn.      
 
 
20120101 | 17:55:57 | göranl | 2012:s 1:a inlägg 
Råffe blir bra ! 
Sjötunga Walevska i Kskoga igårkväll 1dm snö föll där under fm. 
Väl hemmai Thn 5 grader varmt inte en flinga kvar på marken dimma grått övergår på 
kvällen till svart.Hoppfullt ändå eftersom måndagen är ledig  
 
 
 
>----10.183.137  8.0;  6.0; /4.0; SLCC1; . .      
 
 
20120101 | 21:05:35 | råffe | måndan ä inte ledi! man ska bara strö salt i sårena om 
man vill ont, peppar, peppar! Ja åker te Vås me den fasta förestasten att göra nytta, men 
man vetju hur de kan gå. Ja vafan! 
Då betsäller jag valevska i ställe för patsa te söndassmiddan, delåter gött. 
Körde 7,5 km på rullisar, de va som en dröm! Inte fort men mjukt som e katt, hoppas att 
ingen videofilma. 
Verkar som alla är nöjda me min menyålogibetsellning te ÖSmå, ja e oerhört nödj me 
allas stora förtroende, skulle allri själv lita på mäj sjelv sp gränslöst. Tack!!! 
utropszeichen!  



  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:8.0.1) /20100101 /8.0.1 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20120101 | 21:06:44 | råffe | Ja urschäkta handstilen!  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:8.0.1) /20100101 /8.0.1 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20120103 | 19:31:54 | råffe | än en gång alså...  
  
 
 
>----227.175.88  10.6; svSE; rv:1.9.2.25) /20111212 /3.6.25 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20120104 | 17:32:36 | Lasse L | Jomen din stil är ju charmant Råffe. 
Vi har här fått lite mer snö undan för undan, men temperaturen är oftast runt nollan och 
rätt vad det är fryser det under. Blir inga snabba mil precis av det, men många timmar i 
spår och ibland i orörd snö. Har alla fall fått ihop 74 km nu. 
Hur är läget i Järnvägsparken?  
 
 
 
>----155  7.0;  ; . 2.0.50727; . 3.0.04506.30; ..      
 
 
20120104 | 20:09:25 | Lasse H | Åter grönt och fint i Järnvägsparken sen några dar 
tilbaka. Görel blev utskriven från sjukhuset i går så nu är det slut på friden men förstås 
väldigt skönt också.  
  
 
 
>----237.207.63 | /5.0 (; /5.0) | 8123720763no133.tbcn.      
 
 
20120104 | 22:21:12 | göran l | lasse H grattis till Görel,Lasse L grattis till snö Göran L 
grattis till ledit imorrn och i dagens löpförsök kunde hålla morsan(frugan) stången dvs 
8min/km i 9 km 84. 
 
 
 
>----31.206  7.0;  ; /4.0; . 1.1.4322; . 2.0.50727; . 3.0.4506.2152; .       
 
 



20120106 | 11:17:16 | råffe | fi fan va ni hetsar, betänk torbjörns kloka ord från i fjor, å 
tänk på allt snor ni skvätter ikring er. 
Nu ä dä lite snö här å lagom kallt men man måste betona lite i uttrycket "lite snö" för å 
förstå hur de sticker å river när LasseL talar om 74 km i spår. Ja är nog uppe i 49 km på 
rullisar, men nu funkar inte di heller. Ja vete fan... 
Ska försöka kuta men då halkar man well omkull.  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:8.0.1) /20100101 /8.0.1 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20120106 | 17:41:59 | staffan | Hoppas dä inte svider för möcke men va isäfsen me 
hanna, björn å percy ida. 57 minus, sol å kalasspår. Nästan så man skäms åsäjat.  
  
 
 
>----9.98.72  7.0;  6.0; /5.0; SLCC1; . 2.0.50727;  PC 5.0; .      
 
 
20120107 | 17:06:00 | råffe | ständigt dessa björnåpercy! åhanna å så stavfan schälv. 
Nä de svider inte, inte som analfeber men närapå. Ä de inte just vi som ska köra 
DetRiktigaLoppe ihopa, inte nå mesit öppet skitspår, vafan!  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:8.0.1) /20100101 /8.0.1 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20120107 | 21:21:02 | göran l | häftigt att höra Lassar Karlskogingar beskriva övningar 
på skidor suttit på tåget igår o ida för att hälsa på min gamla mor som redan glömt 
besöket men passade på att med Sussis hjälp svira med brorsan Hasse och sambo i 
Sthlm:snatten.Läste i tidningen att om man gör 200 situps/dag med armbågarna mot 
sidan och underarmarna framåt får man fin stakningsgrund så jag har gjort 60 idag men 
inte alla på en gång  
 
 
 
>----10.183.137  7.0;  ; /4.0; . 1.1.4322; . 2.0.50727; . .      
 
 
20120110 | 18:08:52 | Torbjörn | Skidsäsongen räddad. Säsongskort i spåren runt 
Kalhyttans skidstadion uti Filipstad. Nu med landets modernaste konstsnö anläggning. 
Så sägs det, och standarden på anläggningen kan inte jag bedöma, men resultatet, 
spåren,  skatebädden på de delvis nyanlagda banorna, bara att glädjas åt ett fullgott o 
gediget arbete. Det finns en väl förankrad skidkultur i Filipstad och projektledare för 
storsatsningen är LarsGöran Pettersson en inte helt okänd person i skidkretsar.  
  
 
 



>----.161.95  10.5; svSE; rv:1.9.2.25) /20111212 /3.6.25.      
 
 
20120110 | 21:07:37 | råffe | körde fem km på rullisar i lite blötsnöslaskhelvete, 
skitsäsongen är räddad kan jag åsså rapportera. Varenda morron sen länge.  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:8.0.1) /20100101 /8.0.1 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20120110 | 21:49:38 | Lasse H | En halvtimmes "skidåkning" på golfbanan i kvälls. 
Risk för genomslag: 100%. Stavfäste:Utmärkt. Apropå det där med kosmos kan man 
sedan ca. 10 år tillbaks inte blankt avfärdas om man tror att en inte helt försumbar del av 
detsamma kan anses bestå av minst 2 men troligare ett mycket stort antal "parallella" 
"mebraner" med en från membranernas  nivå sett oändlig utsträckning i 2 dimensioner 
och ändlig utsträckning i den tredje. Om man sedan påstår att därsom här och där och av 
och till 2 närliggande membraner kolliderar i ett litet begränsat område, eller på annat 
sätt påtagligt interagerar, så uppstår där i tid och rum begränsade universa av vår typ då 
behöver man inte heller vara ute och cykla i ogjort väder. Googla t.ex branes turok och 
se själva. Vill man föreställa sig ett sådant kosmos, som naturligtvis självt kan vara en 
del av en ytterligare större "överordnad" struktur osv. så kan man tänka sig ett norrsken 
där universa som vårt eget gnistrar till och falnar bort som tomtebloss. Se där vilka 
underliga tankar man kan älta i mörkret på en öde golfbana  
  
 
 
>----237.207.63 | /5.0 (; /5.0) | 8123720763no133.tbcn.      
 
 
20120110 | 21:55:41 | Lasse L | Idag 9 km med jycken på golfbanan, ca 1 dm snö. 
Gick rätt hyfsat att skida, men det var lite blöta underifrån på sina ställen. 
De har spårat på Hanebol nu idag, men de spåren lär nog försvinna inom något dygn 
högst. Kl 4 natten till igår, nyligen hemkommen från Hässjaberg, skulle jag varit med 
och kört snökanonerna, men precis som jag ställt väckarklockan på 3.30 ringde de och 
sa att utrustningen havererat (och än är den inte lagad). Helvette! kort sagt. Första 
tillfället på säsongen att lägga konstsnö gick om intet. Så vi har det inte alls så bra som i 
Filipstad, har sett på skidspår.se att det verkar bra där och tänkt att det är nog något för 
Kristnehamnarna, och det va det alltså. 
 
135 km  
  
 
 
>----234.213.191  8.0;  ; /4.0; . 1.1.4322; . 2.0.50727; .       
 
 
20120110 | 22:09:43 | Lasse L | Jag skrev förstås samtidigt som Lasse och får därför 
först nu tillfälle att kommentera hans inlägg.  



Har inte googlat på det föreslagna ännu, men tackar för informationen och har alltså 
redan lärt mig att kosmos är det totala medan ett universum är en liten del av detta, hur 
pass liten om nu kosmosmembranena är oändliga verkar svårt att avgöra. 
Funderingarna på min golfbana gick mest på om det var en varg i närheten, för åt ett 
håll ville jycken inte alls vara med och han var extremt spänd och uppmärksam. Var 
bara att vända för att få fortsätta åka. Vi såg f.ö., helt säkert, färska spår efter en hel 
vargflock i Hässjaberg. Och idag har jag sett två stjärtmesar vid vårt fågelbord.  
  
 
 
>----234.213.191  8.0;  ; /4.0; . 1.1.4322; . 2.0.50727; .       
 
 
20120111 | 19:55:18 | göran l | mera skidpoesi i måndags 1dm snö skottade för första? 
gången i årtisdags morse gnistrande vacker vintermorgon minus 2 grader hoppet steg 
men under en9 timmars arbetsdag steg temperature vid hemgång +5 degres man trampar 
rakt igenom kvarvarande blötsnö direktkontakt med jorden mitt i kosmos.Imorse efter 
kraftigt regn inatt barmark dags för ledig fm präglad av motion stavar löpardojor upp till 
Slätthult där isgatan låg våt bara att vända kuta in till stan å tillbaka med stavarna i 
nävarna.10 mil stavlöpning, 0 mil skidor. Gött!  
 
 
 
>----10.183.137  7.0;  ; /4.0; . 1.1.4322; . 2.0.50727; . .      
 
 
20120111 | 20:16:27 | Lasse L | Ja de va förfärligt vad den snön försvann fort också 
här. Barmark i morse. 
 
Om utifall det bättrar sig, Pilgrimsloppet 29 januari: 
http://www7.idrottonline.se/AmalsOK/Arrangemang/Skidor/Pilgrimsloppet/  
  
 
 
>----234.213.191  8.0;  ; /4.0; . 1.1.4322; . 2.0.50727; ..      
 
 
20120113 | 16:41:24 | råffe | ja försvann, å nu kom den tebaka, men inge att skida på, å 
inge å åke rullisar på, å inge å tale om, likförbannat ä dä de enda man tänker på. 
Jo jag hann ut i förmiddas, innan. 
Körde rullisar, innan. Men de va halt å isit, å grusit. 10 km kändes som minst en mil, 
likförbannat kändes de bra! 
Nu 0 km skidlöp, 87 km rullisar, å fram te skrivandets stund på jorden bara en starkbira. 
Alså idag.  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:8.0.1) /20100101 /8.0.1 | h88n2fls304o1035.      
 
 



20120113 | 17:48:51 | råffe | ja vet att ja e tjati men nu sitter ja härme en 
bokningsbekräftelse från Bergsgårdens Restuarang & Vandrarhem (dvs nya gänget som 
driver bygdegårn). Där ska specas hur många övernattningar, frukostar, luncher å 
middagar som man vill betala för. Man kan åsså få kvällsmat och även mellanmål, men 
de e väll inte aktuellt. 
Jag utgår från att alla kommer på söndan, vill ha middag. Vill någon ha lunch även på 
söndan? Sedan frukost på måndamorrn tidigt, sedan middag på aftonen, sedan frukost 
på tisda morron. 
Prislistan: 
logi 425 kr per natt 
frukost 75 kr per 
lunch 80 kr 
midda 120 kr 
 
Ä dä nån som inte vill ha nåt av detta så hör av er pronto. Ska ja försöka beställa biffar 
te måndakvällen? Eller ska vi strunta i middan i bygdegårn å laga eget svull? Ja bara 
frågar. 
Nu räknar ja me två Lassar, torbjörn, göran, ungErik, mig själv,inte Kalle Östgren, 
långHasse vet jag inte än, och nu vet ja att ja har glömt nån, Rikard å Christina ev. Ja 
vilken jäla röra. 
 
Men säg om ni vill käka framför allt. åka får ni göra själva.  
  
 
 
>----227.175.88  10.6; svSE; rv:1.9.2.25) /20111212 /3.6.25 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20120113 | 19:45:31 | Lasse L | Ställ frågan om vi får brassa biffen, och korven, själva 
så som vi e vana vid. 
Om njet så boka en midda på måndan också. Harom vin, eller måste man smygsupa på 
logemntet? 
 
Ar just mejlat Hingvar, Lance och Handers om att de får öra hav sig snabbt om de ska 
va med.  
  
 
 
>----234.213.191  8.0;  ; /4.0; . 1.1.4322; . 2.0.50727; . n.      
 
 
20120113 | 19:55:50 | göran l | jamenförfan skulle jag ta mig imål eller blit tagen av 
banan utan banan så varför inte låtarom bjuda på biff luktar ju lite affärsmässighet 
inamnet på skötarna å då kan de bli lite jävligt att tom steka Torbjörns korv på egen 
härd.Lunch vid passage Evertsberg lockar naturligtvis men är inte sportmannamässigt i 
övriigt är jag med i Råffes planering säkert skickar dom en faktura efter  beställning och 
i förväg saknar Ingrid eller va hon hette men vi är ju moderna människor och njuter av 
varje förändring 84. 
 
 



 
>----31.206  7.0;  ; /4.0; . 1.1.4322; . 2.0.50727; . 3.0.4506.2152; .       
 
 
20120113 | 20:00:10 | göran l | såg Lasse l:s inlägg efter publicering av mitt eget ifall 
det finns nån diskrepans. Enligt Läspeakademin definieras USB som landet efter USA 
84. 
 
 
 
>----31.206  7.0;  ; /4.0; . 1.1.4322; . 2.0.50727; . 3.0.4506.2152; .       
 
 
20120114 5:30:04 | Ingvar | Hej! 
Jag kan inte vara med på Öppet spår. Jag är helt otränad och det mesta tyder på att min 
kropp inte längre tål annan träning än långsamma och ganska korta promenader.  
Men jag hoppas förstås i alla fall på nästa år. 
Lycka till till alla deltagare!  
 
 
 
>---- 90.129.26.167 | /5.0 ( 6.1)      
 
 
20120114 | 10:28:58 | Lasse H | Tiderna på måndag är ju lite krusiella och efterlyses 
enträget. Hur tidigt kan man få frukost? Eller måste man smygäta egen frukost på 
logementet i halvmörkret?. Hur sent kan man få middag i den mån vi inte får/kan/vill 
laga den själva på sedvanligt vis? Vill förstås inte ha lunch på söndagen men annars allt 
som är praktiskt möjligt. Pratade med Lancie i början på veckan. Han hade inte kunnat 
träna på länge och skulle inte åka. Men bäst förstås om han får säga det själv. 
Skidor: 1,0 mil  
  
 
 
>----237.207.63 | /5.0 (; /5.0) | 8123720763no133.tbcn.      
 
 
20120114 | 20:31:15 | råffe | äntligen att lugnade besked, tänker då förstås på 1,0 mil 
från Lasse H, de e ju en bra början! ÖrjanB vann vasaloppe t.o.m. 
Lanceies å hinken är ba å beklaga, de verkar som om di ser de som en tävlan, heller 
ävlan. De ä ju ett nöje de vet ju alla som redan nu suktar efter biff å i enstaka (nån jäla 
skidterm) fall (inte bra) kovr, klart torbjörn ska få de, fattas ba. 
Ja ska se till att vi får brassa eget, de e juföfan e vannrarhem, annars blide så att vi i 
protes vandrar hem. 
Nu vet ja att de, hink å lans, inte ska vame, men handers har väl ingen kläm på. allra 
minst bemälde man himself.ja bara frågar  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:8.0.1) /20100101 /8.0.1 | h88n2fls304o1035.      



 
 
20120115 | 11:58:48 | råffe | Nu 100 km! på rullisarna. Bra före ida, nästan ingen is, 
knappt någe grus på bilvägarna, trottoarerna är hopplösa, kör man me gulväst så ä dä 
inga problem med di galna bilisterna. Men en fråga:på vicken sida av bilvägen ska man 
åke. Jag kör helst på vänstra, men ä man å betrakta som e fordon i klass me cykel heller 
ä man gångtrafikant i klass me stavlöpare. Ja bara frågar.  
  
 
 
>----227.175.88  10.6; svSE; rv:1.9.2.25) /20111212 /3.6.25 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20120115 | 16:38:58 | Lasse H | Länge sen jag körde rullisar men vill minnas att jag 
brukte fara på vänster sidan. Det kändes tryggast att se bilarna. Vet ej om det är korrekt. 
Frukost 04:00 på måndag är optimalt då hinner en sitta på fjöle en stund innan det är 
dags å fare. Fråga gärna om frukosttid och ev. middagstid som sagt. Var till Filipstad en 
sväng idag och körde ett par timmar i knappt nollföre. Dugbart fäste efter att jag lagt på 
ytterligare ett par lager Rode multigrade. Fin bana på 3,7 km och helt OK spår. Det var 
ljuvligt. Hoppas på Pilgrimsloppe, än hinner det ju komma snö. 
Skidor: 3,2 mil  
  
 
 
>----237.207.63 | /5.0 (; /5.0) | 8123720763no133.tbcn.      
 
 
20120115 | 16:59:15 | göranl | jävlar va avenskukt  
 
 
 
>----10.183.137  8.0;  6.0; /4.0; SLCC1; ..      
 
 
20120115 | 17:01:49 | råffe | ny möjlighet öppnas: Ag å ja knalla (ja just det knalla) 
ner till Ältasjön och fick skåda en isyta som bara poeter kan göra språklig rättvisa. 
Ganska många skridskoburna foro som jehun! Ja tror att isen är minst tio centimeter, 
inget att skämmas för. På tisda ska ja ut å testa IRL. I morron är det arbete som stör. 
Men om man åker rullisar på en kombinerad gång å syckelbana, vem har väjningsplikt 
för vem,frågetecknet. Å på vicken sida av banan ska man färdas, där kommer ju 
indlines, barnvagn, gubbjävel me käppar, kutande galningar, rullisen å så en jäla moped. 
Å så korsande (inte parande) råddjur. På tal om djur så härjar bävern vilt i vattendraget 
från Dammtorpssjön te Järlasjön, fan va dom kan avverka. Men de visar allri hur. 
utropstecknet  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:8.0.1) /20100101 /8.0.1 | h88n2fls304o1035.      
 
 



20120117 | 13:24:13 | Torbjörn | Va dä gäller kÃ´rven min etterpå skidåkinga i dalera 
så har ja män hemmifrå, färdilaga behöffs bare varmes litte. Öm så ä kan ja släpe mä 
mej en mikkro. Så släppet pöjker, ja ä sjöl bäste dräng i vannli orning. På tal öm dalera 
va ja där å åkte skider öm hälja. Lungne i Falun å ett anne ställe sÃ´m hett Sörskog 
(Bjursås). Helvettes bra på bägg ställa.  
  
 
 
>----.185.158  10.5; svSE; rv:1.9.2.25) /20111212 /3.6.25 | host90237185
158.mobileonline.      
 
 
20120118 | 10:40:55 | Lasse L | Samtliga tre prognosinstitut spår nu regn till kvällen 
och inte snö som de sa förut. Men jag tror dem inte! Nä det gör jag inte! Inte alls! Så de 
så!  
  
 
 
>----234.213.191  8.0;  ; /4.0; . 1.1.4322; . 2.0.50727; .       
 
 
20120118 | 20:47:49 | göranl | Asfalten blänker i duggregnet vackert på sitt sätt njuter 
dessutom av en lätt förkylning snart e man igång på skidorna!  
 
 
 
>----10.183.137  7.0;  ; /4.0; . 1.1.4322; . 2.0.50727; . .      
 
 
20120118 | 21:34:58 | Lasse L | Fått en fin start på cykelsäsongen, redan tre 
spinningpass efter trettonhelgen. 
Har regnat lite i kväll.  
  
 
 
>----234.213.191  8.0;  ; /4.0; . 1.1.4322; . 2.0.50727; .       
 
 
20120121 | 14:26:12 | göranl | just tejpat skidorna 0,5 cm snö hittills  
 
 
 
>----10.183.137  7.0;  ; /4.0; . 1.1.4322; . 2.0.50727; . .      
 
 
20120121 | 14:57:09 | Lasse L | Hittills 1 cm snö. Tejpar inte skidorna men har just 
etiketterat Edsgatans röda som jäst under hösten.  
  
 
 



>----234.213.191  8.0;  ; /4.0; . 1.1.4322; . 2.0.50727; .       
 
 
20120121 | 17:22:33 | göranl | 34 cm 84. 
 
 
 
>----31.206  7.0;  ; /4.0; . 1.1.4322; . 2.0.50727; . 3.0.4506.2152; .       
 
 
20120121 | 18:59:36 | göranl | slutat snöa nysnön ssätter sig lite kanske kanske 
grässtakning imorgon tar ett glas vin till för att hålla modet uppe 84. 
 
 
 
>----31.206  7.0;  ; /4.0; . 1.1.4322; . 2.0.50727; . 3.0.4506.2152; .       
 
 
20120122 0:02:41 | Lasse L | Redan kl 18.59? Slutat snöa eller syftar jag kanske på 
andra glaset vin. 
 
Här börjar det närma sig en dm även om det är en bit kvar, men snöar riktigt rejält nu.  
  
 
 
>----234.213.191  8.0;  ; /4.0; . 1.1.4322; . 2.0.50727; .       
 
 
20120122 | 11:14:21 | råffe | Snöar lite även här, och det utan vin, ännu. Funderar på å 
köra en göran, grässtakning på tomten, kan nog lägga en 60 meters slinga. Funderar 
också på å skita i det.  
Är på bättringsvägen efter ny förkylning, rinnande näsa å en liten aning ont i pallet, 
kanske ska man ta de lugnt  heller köra utav bara united nations.  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:8.0.1) /20100101 /8.0.1 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20120122 | 16:30:34 | göranl | Facit: blidväder under natten 3 blöta cm kvar ger fan i 
skidorna tar stavarna kutar en sväng det är trots allt vitt o fint  
 
 
 
>----10.183.137  7.0;  ; /4.0; . 1.1.4322; . 2.0.50727; . .      
 
 
20120122 | 17:52:46 | staffan | Ja Torbjörn du har rätt. Dä va mej du mötte i Kalhyttan. 
Ses nog där igen om dä inte såtter igång å snöga. Jäddrit fin anläggning. Har varit där 
tre gånger å siktar på onsdag em/kväll. 11 mil  



  
 
 
>----9.99.50  7.0;  6.0; /5.0; SLCC1; . 2.0.50727;  PC 5.0; . 3.5.30729; . 3.0.30729; ..0C) 
| 78699950no173.tbcn.      
 
 
20120122 | 18:39:59 | råffe | upplys mäj såsom lätt steril: kan man komma upp till 
EBv6 redan på fredakvällen, fast de bara e vecka fem? 
Ja bara frågar.  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:8.0.1) /20100101 /8.0.1 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20120122 | 19:36:14 | staffan | Yes  
  
 
 
>----9.99.50  7.0;  6.0; /5.0; SLCC1; . 2.0.50727;  PC 5.0; . 3.5.30729; . 3.0.30729; ..0C) 
| 78699950no173.tbcn.      
 
 
20120122 | 19:38:38 | staffan | Men hur många blir vi? Härifrån kommer fyra  
  
 
 
>----9.99.50  7.0;  6.0; /5.0; SLCC1; . 2.0.50727;  PC 5.0; . 3.5.30729; . 3.0.30729; ..0C) 
| 78699950no173.tbcn.      
 
 
20120122 | 19:41:15 | staffan | Å från Thn en  
  
 
 
>----9.99.50  7.0;  6.0; /5.0; SLCC1; . 2.0.50727;  PC 5.0; . 3.5.30729; . 3.0.30729; ..0C) 
| 78699950no173.tbcn.      
 
 
20120122 | 19:46:45 | göranl | verkligen veckligt men  vecken  vekling verkar 
avensjuk påromdära Filipsstadsfantomerna Vill inte veckla varken in eller ut men 
veckokännaren Staffan kan verka verkligt förfaren i veckolagstiftningen verkar 
verkligen invecklat fre kväll är nog kanonsäkert utvecklat ankomstdatum vecklar in mig 
själv i såna möjligheter utvecklar inte närmare för det blir så invecklat inga andra 
vinklingar just nu  
 
 
 
>----10.183.137  7.0;  ; /4.0; . 1.1.4322; . 2.0.50727; . .      



 
 
20120122 | 19:47:34 | göranl | för sent!  
 
 
 
>----10.183.137  7.0;  ; /4.0; . 1.1.4322; . 2.0.50727; . .      
 
 
20120122 | 21:29:07 | Lasse L | Blev inte mer än en knapp dm här i stan. Något mer 
inåt landet där jag tog en tur på golfbanan idag, rätt trögfört men skönt att få åka skider 
igen. 
Om Pilgrimsloppet kan genomföras känns osäkert. På golfbanan skulle det gå, men vet 
inte om klubben mäktar med att förlägga arrangemanget dit. Men kanske  kan vi få lite 
Vänersnö i mitten av veckan? 
  
146 km  
  
 
 
>----234.213.191  8.0;  ; /4.0; . 1.1.4322; . 2.0.50727; .       
 
 
20120123 | 22:28:58 | Lasse L | Tror på att Pilgrimsloppet blir av. Men säkert är det ju 
inte. Anmäler mig fast nog lite förkyld just nu. 
Kommer Lasse H, Torbjörn, Göran (L och J), Staffan? 
 
Aktuell info om loppet: http://www7.idrottonline.se/AmalsOK 
 
Är utkallad för snöläggning 01.30 natten till onsdag. Ska bli skoj.  
  
 
 
>----234.213.191  8.0;  ; /4.0; . 1.1.4322; . 2.0.50727; .       
 
 
20120124 | 21:37:54 | Torbjörn | Inte är det väl för djävla överdjävligt att säga nej till 
ett skidlopp då snö fattas. Mina planer för söndag 29/1 är det öppna spår alternativet av 
Mattila skidmaraton. Huvudloppet körs helgen därpå men då jobbar jag.  
  
 
 
>----.195.32  10.5; svSE; rv:1.9.2.25) /20111212 /3.6.25 | host90237195
32.mobileonline.      
 
 
20120124 | 22:12:23 | Lasse L | Snö fattas. Jo. Och med den senaste prognosändringen 
(kallt, men bara obetydligt med nysnö) har chanserna att Pilgrimsloppet kan köras 
minskat en hel del. Så de som åker till Mattila istället är ursäktade. 



Men jag håller mig hemma, blir det inget Pilgrimslopp så tränar jag på golfbanan, bör 
gå rätt bra. 
F.ö. får jag sova i natt, konstsnöanläggningen har havererat för tredje gången fick jag 
alldeles nyss vet. För djävligt trist, blir nog inget denna säsong vad det verkar.  
  
 
 
>----234.213.191  8.0;  ; /4.0; . 1.1.4322; . 2.0.50727; .       
 
 
20120124 | 23:20:13 | göranl | ja vafan ska man säga fegar ur? Ställa sig på skidor för 
1:a gången i Pilgrimslöppet? Men man e väl ingen rikti hårding längre förkyld? 
egentligen inte moloken möjligen.Stark vete fan.Lasse L lycka till me snön inatt 
verkligen velig skulle helst få nödsnö till helgen skrapa runt lite på skidor hemmavid 
några dar på skidor i Evertsberg sen ett ÖSbeslut Ja de e mycke nu. 
Stavlöpning 12 mil ,40 situps morgon o kväll men ökande kvalitet 
Javafan vi får se 84. 
 
 
 
>----31.206  7.0;  ; /4.0; . 1.1.4322; . 2.0.50727; . 3.0.4506.2152; .       
 
 
20120125 | 13:09:01 | Lasse L | Pilgrimsloppet inställt kommande helg, men kan bli 
någon senare helg i stället. 
Konstsnöanläggningen har faktiskt kommit igång idag.  
  
 
 
>----234.213.191  8.0;  ; /4.0; . 1.1.4322; . 2.0.50727; .       
 
 
20120125 | 15:16:38 | råffe | ja har också kommit igång, på blygsam nivå, så som det 
är passande. Körde ett varv på Ältasjöns is, dåligt spårat men bra trening. Idag for ja te 
Ågesta och körde åsså ett varv, 8,2 km imponerar inte mycke, men kan nu ändå notera 
13 km totalt.  
Sa ja att ja kommer upp på fredakvällen te EB? Eljest säger ja de nu. Nyckeln på vanlit 
ställe? Ska man ha med sig nåt att dricka? Ja!  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:8.0.1) /20100101 /8.0.1 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20120125 | 17:10:43 | Lasse L | Kvällsstunden har, som jag anat, en trogen 
prenumerant i min granne. Jag skröt lite med att jag känner chefredaktören och han 
skröt med att han  hade en dikt införd för någon vecka sedan.  
 
Har åkt skidor på Hanebol idag, var riktigt hyfsat spår (enkelspår på hopskrapad 
snösträng).  



  
 
 
>----234.213.191  8.0;  ; /4.0; . 1.1.4322; . 2.0.50727; .       
 
 
20120126 | 19:12:59 | råffe | ja tycker att grannen bräcker dig med korvlängder. Å 
dessutom må ja säja att en hopskottad snösträng är bättre än en grön marmorsträng 
hängandes under en småbarnsnos. Mycke bättre!  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:8.0.1) /20100101 /8.0.1 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20120126 | 19:14:39 | råffe | en enda sak undrar ja, hur fan fick vederbörande plast i 
din granne. Jag bara undrar. 
I morron tänker jag utnyttja min hemmajobbardag te å köra nåra vändor på ågesta, de e 
åsså jobb.  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:8.0.1) /20100101 /8.0.1 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20120126 | 20:42:38 | Lasse H | Tråkigt mä Pilgrimmslöppe men det kanske kan bli av 
fram i februari?! Nu får man spetsa in sej på Open Track Mattila Ski Marathon QCCS i 
stället. Å käka antingen nävgröt å fläsk på Mattila eller brunsås med jägarbiff å 
sönderkokta grönsaker på Toriabaren i Torsby. Gött vilket som.  
  
 
 
>----237.207.63 | /5.0 (; /5.0) | 8123720763no133.tbcn.      
 
 
20120127 | 16:20:36 | råffe | Har åkt skidor på ågesta i förmiddags, två varv, om man 
betänker att varvet är 8 km så kan man dubbla det antalet, det är ett knep för att slippa ta 
fram kalkylatorn i datan.  
Kändes segt, men lossna lite vartefter, jag hoppas som fan på EBv6. Kan man va där 
ända te sönda fm. Ä dä nån staffan som 
vet? Ja bara frågar.  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:8.0.1) /20100101 /8.0.1 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20120127 | 17:34:08 | råffe | vafan, e de nån som kollat yr nyligen, vafan hållerrom på 
me? ja bara frågar.  



Lörda åtta dar: minis 23 å sol, de e ju fantastiskt som min namne skulle uttryckt saken 
(och faktiskt gjorde de). 
Va e de då?  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:8.0.1) /20100101 /8.0.1 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20120127 | 19:14:10 | staffan | Bärra hem Bärra efter EbR12 ska väl inte behövas i år 
heller trots som dä verkar få skidmil i bena (läs armar). Äre inte upptaget så kanske 
söndan går bra också. Går att ta reda på. Men dom vill nog ha pröjs liksom för fredan. 
Även vi kommer freda å EbR12 blir nog fler somkör. Om snö kanske också EbL12, 
Bärras favorit. 
Ska ta kontakt mä Björn&Benny om lite mer detaljer, nycklar tidpunkt käk å sånt där. 
Ser fram emot Eb12v6  
  
 
 
>----2.60.116  7.0;  6.0; /5.0; SLCC1; . 2.0.50727;  PC 5.0; . 3.5.30729; . 3.0.30729; 
..0C) | 787260116no173.tbcn.      
 
 
20120128 | 16:38:52 | göranl | skidpremiere !!!!! 
skidade 2 tim ekvivalent med 2 mil i gräsiga spår på en fotbollsplan fan va skönt ser 
också upp till Ebv12 varente v.6? 
35+15 situps morgon och kväll 
S:a 2 mil  
 
 
 
>----10.183.137  8.0;  6.0; /4.0; SLCC1; ..      
 
 
20120128 | 17:55:25 | staffan | Filipstad idag. Såg inte till Torbjörn. En annan lite 
konstig grej har med joggning att göra. Har kutat samma asfaltslinga sex gånger den här 
månan. Garmin är med men den kollar man ju inte på under sjäva rundan. Kvällsmörker 
å inga briller. Snabbaste tiden är 47:51 och längsta 48:03  
  
 
 
>----2.60.116  7.0;  6.0; /5.0; SLCC1; . 2.0.50727;  PC 5.0; . 3.5.30729; . 3.0.30729; 
..0C) | 787260116no173.tbcn.      
 
 
20120128 | 19:28:41 | göranl | Staffan ja jämna tider men sträckan? hoppas på att du  
svarar 5km 84. 
 
 
 



>----31.206  7.0;  ; /4.0; . 1.1.4322; . 2.0.50727; . 3.0.4506.2152; .       
 
 
20120129 0:14:37 | Lasse L 3:29:51, 03:23:27, 03:28:33, 03:24:12  (mina senaste på 
LL) tycker jag också är märkligt jämnt, fast inte lika som Staffans rent urverksmässiga 
löpning. Å de går allts bra att löpa nu igen, trevligt att höra. 
 
Golfbaneskidåkning idag, kanske blir samma i morrn. 
17 mil  
  
 
 
>----234.213.191  8.0;  ; /4.0; . 1.1.4322; . 2.0.50727; .       
 
 
20120129 9:58:59 | råffe | Göran: ett tips: 12 står nog för 2 x 6, man dubblar veckans 
nummer för att få ut mer av rörelsen. 
Ere verkligen nån som tänker köra EBr12, de ska va 24 minus... ja bara frågar. Men sol. 
Nu ere snart Marsialånga, nån som tänker 13?  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:8.0.1) /20100101 /8.0.1 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20120129 | 16:09:12 | råffe | just återhämtat mig hjälpligt efter 15,3 km på ältaschöns 
is (me snötäcke) måste erkänna att de va lättåktare än va som är bra för trenjngen men 
för schälvförtroende ä dä e kick. Om dä ä i rätt riktning får den berömda tiden utvisa. 
Som vannlit alså. 
Avensjuk på alla som åker fott å elegangt som auklann bros. Fun derar på å anmäla mäj 
te martsialånga, så jäla långt e de ju inte. Ä dä ingen som vill hake på? Ja bara fråger.  
  
 
 
>----227.175.88  10.6; svSE; rv:1.9.2.25) /20111212 /3.6.25 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20120129 | 17:37:32 | staffan | Äre bråttom me anmälan? 
Hur många 08or i Eb?  
  
 
 
>----2.60.116  7.0;  6.0; /5.0; SLCC1; . 2.0.50727;  PC 5.0; . 3.5.30729; . 3.0.30729; 
..0C) | 787260116no173.tbcn.      
 
 
20120129 | 18:00:25 | råffe | Först te göran: Situpps i all ära,men haru pröva me 
stanups? Om man lyckas så kan de bli stående ovantioner. 



08:or te EB e en svår fråga. Menaru schävaste EB12v6 så verkar de bli föjlande: 
långHasse, ungERik, sonenJohan, Åkebror, Rikard mä först dotter astri å sedan 
tillkommande hustru Christina. 
Di kommer å åker på olika tider å skider. 
Schjälv är ja osäker, om ja bara tänker på å ha rolit så kommer ja på freda afton, om ja 
tänker på yr så kommer ja när di kvicknat te.  
Men ja kommer förstås, inte minst för å visa mina sittupps, men jag somnar rätt tidit.  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:8.0.1) /20100101 /8.0.1 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20120129 | 18:06:08 | råffe | : hureremetorbjörn, längesen man hörde nått om  formen, 
jaharju sett fram emot ett gigantiskt, sällsport ÖSmåenvig som di 
kommeråskrivaomvadelider, synn att inte di isländska skaldere eilive, mendefinns ju 
ännugubevarsvärmlänningarna. som kann rapportera å värdera. bettsonn har redan 
oddsenklara. mende bjudermäj emot å sattse. En kan ju vinne å då tror di att en har 
fuske. Men manvill ju enndå försöke. Eller skita ide.  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:8.0.1) /20100101 /8.0.1 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20120129 | 19:00:36 | göranl | de e väl nåra som skidat i Mattila stora underrättelser 
kommerväl snart kan bidra med ytterligare 2 mil på en annan gräsig fotbollsplan fick 
dra ett nytt spår  i 3cm snön vart femte varv fanns ingen is i botten.Gick de bra? 
näe.Trött i armarna ene foten böörjade vika sig.Men jag kommer tillEbv6 lördag efter 
tidig start för att köra en liten sväng på em.Finns nåra hårdingar från Kskga som 
kommer fre kväll 4st tror jag vilka fler kommer?  
 
 
 
>----10.183.137  7.0;  ; /4.0; . 1.1.4322; . 2.0.50727; . .      
 
 
20120129 | 19:01:07 | göranl | s:a 4 mil  
 
 
 
>----10.183.137  7.0;  ; /4.0; . 1.1.4322; . 2.0.50727; . .      
 
 
20120129 | 21:22:09 | råffe | menn, först lörda morron göran, då e du ju inte först! 
Menn kommer värklugen di hårda krlskggang redan på fredan,ahrommatmesäj, ja bara 
frågar  
  
 
 



>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:8.0.1) /20100101 /8.0.1 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20120130 | 12:22:30 | råffe rapport | S:a 4,5 mil, vasejerunudå Göran?  
 
 
 
>----.199.169 | /5.0 (;  10.6; rv:9.0.1) /20100101 /9.0.1 | sveagruppen.se      
 
 
20120130 | 12:24:38 | råffe | e nåra oklarheter?  
 
 
 
>----.199.169 | /5.0 (;  10.6; rv:9.0.1) /20100101 /9.0.1 | sveagruppen.se      
 
 
20120130 | 21:19:16 | Lasse L | Vill åsså ha rapport från Mattila! Hur kul, hur jobbigt 
och vilka tider? Sån´t får man inte smyga med.  
  
 
 
>----234.213.191  8.0;  ; /4.0; . 1.1.4322; . 2.0.50727; .       
 
 
20120130 | 21:44:07 | Lasse H | Jodå Torbjörn o övertecknad var allt iväg på QCCS i 
Mattila. Det var 102 startande och ingen tidtagning men vätskekontroller och en plakett 
med en älg på. Det blev varken nävgröt och fläsk eller brunsås och biff utan 
kycklinggryta med ris. Det var rejält trögfört. Hade kommit några cm fin nysnö på 
natten så man hade behövt gå ut på morgonsidan och göra spår som sen inte hunnit 
frysa till ordentligt. Sen låg väl också nysnön och drev i under dan. Övertecknad körde 
på 4:10 och Torbjörn på 3:38 vilket ju är en ganska normal differens numera. Torbjörn 
hade premiär på nya skidor och får berätta mera om detta själv. Jämfört med sist jag var 
i Mattila hade man dragit om spåret på 2 ställen och tagit bort 2 stycken luriga 130 
gradersböjar som låg i slutet på lååånga utförslöpor.  
  
 
 
>----237.207.63 | /5.0 (; /5.0) | 8123720763no133.tbcn.      
 
 
20120130 | 22:50:47 | Lasse L | Tack! Och grattis, bra tider tycker jag för er båda vid 
sådana förhållanden. 
Men ett par frågor återstår:  
Lyckas inte erinra mig något så jävligt som en 130gradersböj i Mattila, knappt någon 
90gradare. Skrev du rätt där?  
Och var åt ni, Mattila eller Toria?  
 
Vill ha mera snö!  
  



 
 
>----234.213.191  8.0;  ; /4.0; . 1.1.4322; . 2.0.50727; .       
 
 
20120131 | 13:25:41 | råffe | ja samma här, lite vill ha mer. Nu börjar ågestaspåren 
vara rätt sönderkörda, inte kul me nya plank när gruset river, ä dä dä som ä stenslipning 
så avstår ja helst, om de ginge. 
Bra tider på grabbarna, fan Torbjörn ä på bettet, kan bli hur rolit som nånsin på 
ÖSmåtidistart. Men hur långt körde di? 
Två varv ågesta just avverkade, snabba spår, gubben inte lika kvick. Ännu, skulle ja 
villa tillägga. Ägg till gröt ä gott.  
  
 
 
>----227.175.88  10.6; svSE; rv:1.9.2.25) /20111212 /3.6.25 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20120131 | 21:01:39 | Lasse H | 42 km men förstår frågan. Om Dalslands 
kanotmarathon+ är 55 km så skulle ju ett skimarathon QCCS kunna vara hur långt som 
helst. Vi åt på Mattila. Gott men en gräslig akustik i matsalen som det väl alltid varit. 
130 grader var lite väl mycket i överkant. Mätt på flygfoto är båda kurvorna ca. 90 
grader. Den första längst upp i norr på Brännberg där spåret direkt efter kurvan stupade 
brant ner på mossen och sen vek söderut. Den kurvan minns jag som att den i praktiken 
vek lite tillbaka över rätvinkeln och alltså var något mer än 90 grader. Den andra var på 
skogsbilvägen följer höjdkanten av sluttningen mot Norge en knapp km före 14 km
kontrollen vid Lorttjärn. Den kurvan var nog 90 grader varken mer eller mindre.  
  
 
 
>----237.207.63 | /5.0 (; /5.0) | 8123720763no133.tbcn.      
 
 
20120201 | 21:41:00 | staffan | Björn Percy å nyckeln åker upp fredamorron å Hanna å 
ja på eftermiddan. Göran kör upp tidigt lömorron. Gör väl som vi brukar? Vi handlar för 
oss å stockfolmarna för sej. Så kan vi blanda å ge. Eller andra förslag? 
Verkar gå bra att stanna till söndan om nån vill det. Men de kan ju bestämmas under 
veckan.  
  
 
 
>----2.56.131  7.0;  6.0; /5.0; SLCC1; . 2.0.50727;  PC 5.0; . 3.5.30729; . 3.0.30729; 
..0C) | 787256131no173.tbcn.      
 
 
20120201 | 23:45:15 | råffe | så jäla bra att någon, läs staffan, tar tag i alltihopa! Nu vet 
manju! Förfan. 
Jag hannlar en del käk som kan passaihopa me västsvensk föda. ska bli så inihelvitti 
skönt å slippa allt snack om juholt för en hel vecka.  
Nu 77 km.  



  
 
 
>----227.175.88  10.6; svSE; rv:1.9.2.26) /20120128 /3.6.26 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20120202 | 18:09:32 | göran l | Sitter i Uvalla Bohusgården kurs gubevars som 
avslutas imorrn hem o packa för tidig avfärd lö morgon mot iskalla Dna 
S;a 5mil efter ytterligare 1 tim på fotbollsplanen har köpt elektriska strumpor  
  
 
 
>----.112.129 | /5.0 ( | 90227112129no149.business.      
 
 
20120202 | 19:22:51 | råffe | Göran, roligt att höra, då är du snart i Stöten. Låter som 
om du är laddad, slår du volter? Heller känner du dig lite amper inför det som 
kvällsstunda skall (å då menar jag inte hundskall). "Om man går på en propp ska man 
göra motstånd" lyder en gammal fornnordisk ramsa. Kanske ska du ta ledningen, men 
det är nog en ledande fråga. Till slut en unnran: har du nånsin watt i bättre form. Ja bara 
frågar. 
Snart ses vi, vi har ju ännu ledsyn, sen får vi säga "vi syns", så länge vi lever. 
Jo jag är mycket svag för lever, leve den.  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:8.0.1) /20100101 /8.0.1 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20120202 | 21:04:07 | Lasse L | Ser med spänning fram mot rapporter från EB men 
ännu mer mot hur det ska gå i natt. Inkallad till kanonerna för fjärde gången som jag är. 
Den tredje kom jag så långt som att få vara med om att stänga ner och plocka ihop strax 
efter haveriet. 
Nu blir det utan lyse i elljusspåret, för att vattenpumpen ska få nog med kräm och inte 
alltihopa säcka ihop igen. Blir till att snubbla omkring i pannlampsljus bland slangarna 
och de fuktiga snödrivorna. Hej hopp!  
  
 
 
>----234.213.191  8.0;  ; /4.0; . 1.1.4322; . 2.0.50727; .       
 
 
20120203 | 10:41:47 | Lasse L | Gick bra i natt. Gjorde massor med snö i minus 15 
grader. Utan att frysa det minsta, man blir svett av att släpa vattenfyllda slangar och dra 
snökanoner över högar med ännu mjuk, blöt konstsnö. 
Men det är kul när det funkar! Nu är skidåkningen i Åmål räddad för sisådär två 
månader framåt.  
  
 
 



>----234.213.191  8.0;  ; /4.0; . 1.1.4322; . 2.0.50727; .       
 
 
20120203 | 14:14:09 | Lasse H | Grattis! Lyckans ostar där i Åmål. Kom ytterligare ett 
par tre flingor här i går afton. Inget åkbart men ändå lite vitare. 
10,5 mil  
  
 
 
>----237.207.63 | /5.0 (; /5.0) | 8123720763no133.tbcn.      
 
 
20120203 | 16:26:37 | Lasse L | Om han som yttra sig i 2718 kör på rätt sida sjön kan 
han få en kopp kaffe hos övertecknad i morrn.  
  
 
 
>----234.213.191  8.0;  ; /4.0; . 1.1.4322; . 2.0.50727; .       
 
 
20120203 | 17:59:39 | göranl | nordan har startat snökanonen över Thn78 cm lätta 
flingor idag rimlig kyla men planen EB v6 ligger kvar vindriktning  snökanon avgör 
vilken sida av sjön de blir men hoppas på kaffe i Åmål ca 9.30 hör av mig vid start  
 
 
 
>----10.183.137  8.0;  6.0; /4.0; SLCC1; ..      
 
 
20120206 | 17:12:13 | göran l | S;a 5,5 mil i Eb S;a tot 10,5mil igår tuffa spår pga 
snödrev.Strumporna och luftförvärmaren frpn Åmål fungerar perfekt  
  
 
 
>----.148.10 | /5.0 ( | ___.148.10      
 
 
20120208 | 23:50:01 | Lasse L | Ni käkar mil däruppe i Evertsberg förstår man. En 
annan blir väl s.a.s. omåkt om man inte ere redan. 
Men ikväll var det alla fall premiär i konstsnöspåret. Härligt. Första turen med 
finskidorna för säsongen. 
24 mil.  
  
 
 
>----234.213.191  8.0;  ; /4.0; . 1.1.4322; . 2.0.50727; .       
 
 
20120209 | 10:07:57 | Lasse L | Pilrimsloppet. Nytt datum: Lördag 18 februari. 
Ligger ju perfekt till som genomkörare innan ÖSmå. 



Inbjudan: 
http://www7.idrottonline.se/ImageVaultFiles/id_393101/cf_359/Inbjudan_PILGRIMSL
OPPET_20120218.PDF 
Än är det inte natursnö nog, men SMHIs senaste prognos ger visst hopp.  
  
 
 
>----234.213.191  8.0;  ; /4.0; . 1.1.4322; . 2.0.50727; .       
 
 
20120209 | 21:19:43 | göranl | 9 mil i Ebv6 andra mycket mer fr.a lade ja märke till att 
den lätta Vänersnön hade dunstat vid hemkomst men vicket käk de va där uppe 
generationsblandingen och käket var lysande från 1,5 år till 70+.Falukorv till 
älgstek.Snödrev till nyspårat.Utmattad till tupplur osm(ossomera) 
S:a 14 mil 84. 
 
 
 
>----31.206  7.0;  ; /4.0; . 1.1.4322; . 2.0.50727; . 3.0.4506.2152; .       
 
 
20120210 | 17:44:24 | Torbjörn | Nä du Råffe inte visste jag att vårt möte i spåret den 
27/2 skulle vara en holmgång av så stort intresse som du yrade? om för några inlägg 
sedan. Jodå jag har åkt en del, säkerligen mera än dig, nya Atomic skidorna funkar bra, 
börjar så sakteliga lära mig finliret vad gäller fästvalla zonerna. Dessutom har jag börjat 
valla för fäste med SkiGo HFvallor. Mycket lovande. Men framför allt njuter jag av att 
åka skidor, det är så förbannat roligt. Inför Mattila marans öppna spår hade jag endast 
två ambitioner: 1. Ta det lugnt. 2. Njuta av en härlig skidtur. Tyckte jag lyckades. Njöt 
från första till sista stavtaget, och var inte alls sliten. Och detta är oxå mina ambitioner 
inför ÖS. Njuta av lugn långkörning. Visst åker jag gärna ifrån dig råffe, men det är inte 
mitt huvudmål med den dagen.  
  
 
 
>----.167.179  10.5; svSE; rv:1.9.2.26) /20120128 /3.6.26 | host90237167
179.mobileonline.      
 
 
20120210 | 20:50:03 | Lasse L | Nä ditt huvudmål den dagen de e ju korven, det vet ju 
alla ju!  
 
Men hur långt haru åkit? Smyg inte med det nu. Låt höra så får vi andra blygas och 
rodna över våra ynka sträckor  
  
 
 
>----234.213.191  8.0;  ; /4.0; . 1.1.4322; . 2.0.50727; .       
 
 



20120211 | 20:20:12 | råffe | tröttåsliten efteren veckolång sammankomst å gemenskap 
över generatchonerna. När man vId tidens slut räknar samman allt tror ja att lillastri tar 
hem liret. 
schävl fick jaihopa 24 EBmil de va ett visserligen stort men desto viktigare tillägg till 
tidigare hopaskrapade km som ger ett vakt hopp om å ge den store en viss kamp som 
nog inte kan kallas kikanternas men förvisso gubbarnas, tänk om nån slår nån så att nån 
hamnar i lokaltidningen som en oförklömmlig notis i marginalen. 
Klart att vi ska tjempa som skållade mandlar torbjörn! Va ska man annars ha roligt för 
eller åt. Åsså falikovr efterpå! Kann inte bli bettre, man kanske bra. Jaegiftigast sista 
metrarna presis som nottugg, ja va fan ska man inte sputta för. Men kolla allri bakåt, för 
fan!  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:8.0.1) /20100101 /8.0.1 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20120212 | 11:43:28 | råffe | har fått rapport om att björnen inte alls befinner sig i ide, 
ej heller idre, men att han har farit fram som en vinthund i orsatrakten. 3.10.21 kan 
imponera om man vet om det. 
Å nu vet ni,ju!  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:8.0.1) /20100101 /8.0.1 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20120212 | 16:47:31 | råffe | grattis till hanna å staffan, ni ä ju fantastiska! 
björnens prestation uppe i orsa bleknar förstås inte, får inte ens en annan dimension, 
men alla får en gemensam strålglans som jag såg redan veckan innan, ja känner mig 
profetisk på gamla dar.  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:8.0.1) /20100101 /8.0.1 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20120212 | 21:18:07 | göranl | grattar alla skidåkare osså men hör på den hära historien 
40 varv på fotbllsplanen med snö i botten hela tiden proceduren tog 2 timmar ekvivalent 
med 2 mil.Tränar pysket 1 varv utan stavar, ett varv diagonal, ett varv dubbelstak utan 
frånskjut, ett varv dubbelstak med frånskjut,ett varv fri åkning. Sen ere bara å göra omet 
8 ggr. 
S:a 16 mil 
Ska vi låta valla ÖSskidorna i Älvdalen? 84. 
 
 
 
>----31.206  7.0;  ; /4.0; . 1.1.4322; . 2.0.50727; . 3.0.4506.2152; .       
 
 



20120213 8:34:39 | Lasse L | Seriös satsning!  
  
 
 
>----234.213.191  8.0;  ; /4.0; . 1.1.4322; . 2.0.50727; .       
 
 
20120213 | 20:51:51 | Lasse H | Håller med. Verkligen seriöst! Gläds med Göran både 
över att risken för genomslag verkat vara 0 % samt det geniala tränigsupplägget. 
Förmodligen var stavfästet helt OK också. För undertecknad blev det 3,4 mil i Filipstad 
i lördags. Nu var rundan 5,7 km inkl. en 2 km extraslinga på natursnö (läs med 
betydande isinslag). Nu snöar det rejält här. Tillsammans med den dm som kom natten 
mot igår bör det betyda att golfbanan är åkbar på lördag.  
14 mil  
  
 
 
>----237.207.63 | /5.0 (; /5.0) | 8123720763no133.tbcn.      
 
 
20120213 | 21:14:47 | råffe 70 271 00 39  Tomas 
070 363 84 82  Karin 
 
Viktiga telnr som jag förvarar här på forumet tills ja har programmerat in dem i min 
mobilefån. 
 
Har nämligen just mejlat till Älvdalens SK som vallade åt Kalle Östgren förra året. 
Inväntar ivrigt deras svar. Nu unnrar ja vicka som vill skicka sina lagg dit på sönda em 
och hämta på aftonen. Göran å ja å Johan e schälvskrivna, förmodligen ungErik även, 
kanske nån Lasse eller måhända Torbjörn, nej visst ja... 
Funderar på å trena i morron. Som göran, just precis.  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:8.0.1) /20100101 /8.0.1 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20120214 | 18:43:48 | Torbjörn | 1:a skidturen hemmavid idag. Fyra varv om fem 
kilometer vardera vid Hultet. Många genomslag, mycket grus, ris, kottar, mossa, etc. Nä 
jag kommer inte att skriva om´et på något av de där nätforumen för skidåkare som det 
enligt mitt förmenande finns för många av. A´men ok då, 53 mil.  
  
 
 
>----.180.137  10.5; svSE; rv:1.9.2.26) /20120128 /3.6.26 | host90237180
137.mobileonline.      
 
 



20120214 | 20:48:14 | råffe | fyfanvicken killedu e torbjörn, 53 mil på första turen 
hemmavi. Schävl körde ja 17 ynka km på ågesta golfbana men va hjälpte de? ingen 
albatross i sikte precis. 
Men formen kändes fin, jag blev snabbt evettig å trött å de e ett bra tecken. Heller så är 
det inte de, hur fan ska man veta???  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:8.0.1) /20100101 /8.0.1 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20120215 | 12:14:58 | staffan | Varken Björn,Percy eller ja har koll på hur eller om vi 
bestaämde nåt om transport Ebsälen första söndan i mars. Har möjligen Råffe nån 
aning?  
  
 
 
>----6.162.3  8.0;  ; /4.0; . 2.0.50727; . 3.0.4506.2152; . 3.5.30729; ..0C; ..0E) | 21366
1623no173.business.      
 
 
20120215 | 12:29:50 | råffe | Grabbar, jag har kontakt med Sälen taxi men och har 
blivit lovad att bli uppringd så snart de har kollat alla bokningar, då måhända bli man 
upprymd. Jag återkommer så snart som. Men det är alldeles sant att jag tog på mig 
uppdraget att tillkalla färdtjänsten. 
 
Från de ena te de annra. Vi har inte fått någon fullödig rapport från Engelbrekt eller ens 
från dem som deltog i löpe. Kanske är det på väg?  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:8.0.1) /20100101 /8.0.1 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20120215 | 16:56:22 | råffe | Vi kan lämna in lagg inför ÖSmå hos Tomas nere i 
Älvdalen. Han kan ta emot dem först framåt 18tiden och är klar några timmar senare 
senast. Han tar 500 spänn om vi vill ha högfluorglid, om de ska va me pulver på toppen 
blir det några hundringar dyrare. Ja tar inge pulver längre. 
Vilka vill valla me? (förutom Göran, Johan, jag och säkert ungErik).  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:8.0.1) /20100101 /8.0.1 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20120215 | 19:53:28 | staffan | Engelbrekt var kalas. Sol å 4. Hyfsade skidor me 
pulver å spåren höll. Avkortat från 60 till 46 km. Vi stod som vanligt sist i TL å 
behövde inte passera många. Snarare vare tvärtom när dom i ML som starta 15 min efter 
ss kom farande. Annars lättåkt. En slalombacksliknande  stigning passerades två gånger 



fö mest platt å lite utför. Som gjord för stakkare. Min tid räckte precis till 9:e led, trorja, 
men Björn åkte fram ett efter insatsen i Orsa. Grattis Björn.  
  
 
 
>----9.99.190  7.0;  6.0; /5.0; SLCC1; . 2.0.50727;  PC 5.0; . 3.5.30729; . 3.0.30729; 
..0C) | 786999190no173.tbcn.      
 
 
20120215 | 20:27:05 | staffan | Å stort tack Råffe för ditt åtagande. De e husrum å 
vallning å käk å färdtjänst å fan å hans moster. Hur hinner du? Har du ingen lugn stund? 
Fast kanske på kvällen?  
  
 
 
>----9.99.190  7.0;  6.0; /5.0; SLCC1; . 2.0.50727;  PC 5.0; . 3.5.30729; . 3.0.30729; 
..0C) | 786999190no173.tbcn.      
 
 
20120215 | 20:33:58 | göranl | vivalla i Älvdalen inlämning 18.00 passat långväga 
resenär Lasse L trolig passaterare men har valla själv som religion tror jag blir gärna 
rättad funderar på tidi avfärd från Thn.25 varv på fotbollsplanen imorse snön bygger 
trots tön kan nog bli åka av i helgen men inget Pgrmslp pga dubbla fdlsdgsfrnd
n. 84. 
 
 
 
>----31.206  7.0;  ; /4.0; . 1.1.4322; . 2.0.50727; . 3.0.4506.2152; .       
 
 
20120215 | 20:40:11 | göranl | åsså som Staffan tack Råffe ta en lugn stund 84. 
 
 
 
>----31.206  7.0;  ; /4.0; . 1.1.4322; . 2.0.50727; . 3.0.4506.2152; .       
 
 
20120215 | 20:56:03 | råffe | Gratts till alla fölsedafirare å pilgrimmare, kommer å 
tänka på gamle Grimmer, han snöt sig inte i näven. Fin kille nästan i kass me MÃ¼ghel. 
Visst får LasseL vallabortsej schävl, men man kan ju unnra... 
 
Ja Staffan grattis än en gång till dig å Hanna, låter kul, nästa år ska jag appselut köra 
vingelbrekt. Man hinner me allt, bara de inte e på kvällsstunden. 
 
Har just skrivit en gulspalt till nästa nummer, ja fy fan va bra!  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:8.0.1) /20100101 /8.0.1 | h88n2fls304o1035.      
 



 
20120215 | 21:01:41 | råffe | Göran, hur fan ska ja kunan va så roli när man kör en 
peugeot, ja don efter peschon kan man ju tycka, å tänka.  
 
Måste erkänna en sak: Ja börjar drömma om å klå nårthugg, de får väl bli efter målgång. 
Eller straxt dessförinnan. Lustigt par förresten, greve Dessföre och fru Dessförinnan. 
Det är ett skojigt skämt som Vetandets Lind, salig i åminne, skulle ha lett glatt och snett 
åt. 
 
Frågor på detta?  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:8.0.1) /20100101 /8.0.1 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20120215 | 21:03:02 | råffe med hemsk tanke | Tänk om han klår mig då... 
Eller blir förälskad, ja vafan!  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:8.0.1) /20100101 /8.0.1 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20120215 | 21:38:33 | staffan | I slalombacken saxade alla men där på vårt första varv 
blev vi varvade av Lars Suther som ju vann även EBR12. Inget gastande där inte. Som 
idioterna i VR. Han bara smet förbi i full fart på sin kant.Utan ett ord. Man blir 
impregnerad.  
  
 
 
>----9.99.190  7.0;  6.0; /5.0; SLCC1; . 2.0.50727;  PC 5.0; . 3.5.30729; . 3.0.30729; 
..0C) | 786999190no173.tbcn.      
 
 
20120215 | 22:57:32 | Lasse L | Importerad heter det, annars var det rätt. 
 
Pilgrimsloppet blir ett varvlopp med intervallstart på bara 21 km på konstsnön, 1,9 
km/varv. Inte kul att bli omkörd precis hela tiden, så jag har funderat på att avstå. Och 
nu vet jag att jag avstår pga kraftig förkylning. Så gick det med den drömmen om att i 
alla fall komma upp i fyrti mil innan ÖS. 
 
Har tröstat mig med kaffeglöggen som Göran leverererat, blev inte av att öppna den förr 
men nu kom den ju till pass.  
  
 
 
>----234.213.191  8.0;  ; /4.0; . 1.1.4322; . 2.0.50727; .       
 
 



20120216 | 14:56:19 | Torbjörn | Råffe, låt oss för en stund vara allvarliga. Jag ställer 
en fråga. Du avger ett svar. Vad gäller, med avseende logi Evertsberg, inför ÖS
måndag.  
  
 
 
>----.152.140  10.5; svSE; rv:1.9.2.26) /20120128 /3.6.26 | host90237152
140.mobileonline.      
 
 
20120216 | 15:38:44 | Lasse L | Det här blir spännande!  
  
 
 
>----234.213.191  8.0;  ; /4.0; . 1.1.4322; . 2.0.50727; .       
 
 
20120216 | 16:47:51 | råffe till Torbjörn | allvarligt talat så blir det logi i Evertsbergs 
bygdegård, vanliga rummet, från söndag em till tisda morron. Därutöver har jag bokat 
middag söndag kväll, tidig frukost månda morron och frukost tisda morron. Middag 
söndag fixar vi själva i vårt stora kök. Vill man ha biff så är det säkert någon 
dalslänning som ordnar de, men falukorvare får stoppa körven schävl.På lämpligt ställe. 
Jag bokar en minibuss från Sälen Taxi som tar fem av oss ner till starten, jag har gissat 
att du Tobi och LasseH gärna åker bil litte tidigare. Stimmt das? Jag har svarat, nu är 
vallaburken hos deg.  
 
 
 
>----.199.169 | /5.0 (;  10.6; rv:9.0.1) /20100101 /9.0.1 | sveagruppen.se      
 
 
20120217 | 12:01:11 | Lasse L lite grann till Torbjörn | Jag tycker det är alldeles 
underbart att det på nätforumet skidforum finns ett ämne som behandlar Rode blå super 
med över 60 inlägg och som lästs mer än tjugotvåtusen gånger. 
 
(står och stampar på 30 mil)  
  
 
 
>----234.213.191  8.0;  ; /4.0; . 1.1.4322; . 2.0.50727; ..      
 
 
20120217 | 16:49:21 | råffe | Så här e de: Jag har bokat stortaxi till måndag morrn (ådå 
talarjaom den 27/2) te klockan 05.15. Dessutom stortaxi te söndag morrn 4 mars (första 
söndan i mars) te klocka 05.30. E sådan taxi tar 6 persons.  
Mer än så tänkte ja inte berätta. 
Annat än att ja ä uppe i 47 mil inklusive 10 mil rullisar och 14 situps.  
  
 
 



>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:8.0.1) /20100101 /8.0.1 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20120217 | 19:04:55 | staffan | Kanon råffe me marstaxin. Prata nyss me björn, trodde 
han va dösjuk,kund knappt få fram ett ljud,bara väste, men visa sej han hade en räv i 
närheten där han satt på en stubbe å hade bössan klar. Han kör nog skinnarloppet på 
söndag.  
36 svenska mil  
  
 
 
>----2.59.65  7.0;  6.0; /5.0; SLCC1; . 2.0.50727;  PC 5.0; ..      
 
 
20120217 | 20:08:55 | göranl freda kan censureras | Röven e rund i Hagalund tror jag 
drabbats av "gubbslag" blivit yrslad av huvudböjningar ja fyfan får ångest av det jävla 
vädret rejäla minusgrader nattetid helvetse massa plusgrader dagtid trots blå fin himmel 
enda trösten e Råffes glänsande taxi hantering vilar tryggt omhändertagen tror att 
fotbollsplanen kan bjuda ett isspår bittida skulle behövt åka lite utför och fort för å 
slippa bromsa ibland mot Mora.  
 
 
 
>----10.183.137  7.0;  ; /4.0; . 1.1.4322; . 2.0.50727; . .      
 
 
20120217 | 22:37:50 | råffe | Men va säjer torbjörn, sitter han på rövpasset åsså? Han 
som allti har en åsikt värd att yttras, vafan?  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:8.0.1) /20100101 /8.0.1 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20120218 | 11:10:30 | Lasse H | Knappa 2 mil på golfbanan på morgonkvisten idag. 
Premiär för mej på delen som ligger öster om Varnan. Kul och lite mer kuperat än 
gamla delen. Första varvet kanon. Bästa glidet i år! Andra varvet sög det både fast och 
tjyvsläppte när blötsnön började dynga ner. 2 andra gubbar ute varav den ena hade röda 
trälöpskidor med rottefellabindning och gamla tävlingsstavar med kringla. Kul att se.  
  
 
 
>----237.207.63 | /5.0 (; /5.0) | 8123720763no133.tbcn.      
 
 
20120218 | 14:53:20 | Torbjörn | Tragiskt. Ett sådant djävla tarjande om en valla burk. 
Och som dessutom läses av en helvetes massa vill vara skidåkare. "Skidåkare" som när 
det blir skarpt läge låter någon annan valla och då får skidor som glider bättre än vad 
dom klarar av. Det blir till att ploga utför minsta tjälskott. Men så går det när den 
bildade urbana medelklassen får för sig att ägna sig åt en gammal klassisk arbetar idrott. 



Trodde i min enfald att det var kuken som var rund i Hagalund (liksom i Askersund). 
Nu vet jag bättre. Men var tog rimmet vägen? Så ni ska åka taxi så tidigt. Då kunde man 
ju hakat på. Men nu är det väl försent.  
  
 
 
>----.162.229  10.5; svSE; rv:1.9.2.26) /20120128 /3.6.26 | host90237162
229.mobileonline.      
 
 
20120218 | 16:16:29 | staffan | Inte mycket snö här men Djerf har dragit ett 24kmspår 
på Våtsjön. in i varenda liten vik. Å dä finns många. Staka ida 11 km i sugande spår å 
dä tog 1 tim 10 min. Men fy fn va tråkigt att åka skidor så  
  
 
 
>----2.59.65  7.0;  6.0; /5.0; SLCC1; . 2.0.50727;  PC 5.0; . 3.5.30729; . 3.0.30729; ..0C) 
| 78725965no173.tbcn.      
 
 
20120218 | 16:52:06 | råffe | Ja tror inte att di har större taxi än för sex pers me skider 
å bästa före.  
Dä ginge ju att beställa två vanlia taxisar ettersom vi ä 8 pers som ska åke.  
Vill ni torbjörn å lasseH att ja kollar va som går å göre. 
Valla bort säj schälv ä inget för en annan om en kan få glida om på lagg smorda av 
älvdaling utan å förstå språke.  
 
Dä va väl ändå rim som hetter duga!  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:8.0.1) /20100101 /8.0.1 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20120218 | 17:34:19 | Lasse H | Håller förstås Torbjörn sällskap i bilen om det blir så 
men åker gärna taxi också om det blir såpass tidigt som det verkar.  
  
 
 
>----237.207.63 | /5.0 (; /5.0) | 8123720763no133.tbcn.      
 
 
20120218 | 18:32:46 | Torbjörn | Tack för omtanken Råffe, men du behöver inte 
krångla mer, jag kör som det var sagt från början.  
  
 
 
>----.148.228  10.5; svSE; rv:1.9.2.27) /20120216 /3.6.27 | host90237148
228.mobileonline.      
 



 
20120219 8:52:53 | råffe | tänkte: på sönda ska jag ta en rikti långtur och klösa. Vakna 
av takdropp, fick en otäck känsla av deja vu me konstiga tecken lite varstans. Tänker: 
kanske gåre å åke på ältasjön varv etter varv.  
Nerverna ä som vanlit utanpå merinoullen. 
 
För allas kännedom: sannolikt kommer vi, dvs ungErik och jag att placera en bil nere i 
Mora. Innebärandes att vid målgång ä dä bara å åke tillbaka te Ingrid svettig och 
upprymd (ja hon blir lätt de).  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:8.0.1) /20100101 /8.0.1 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20120219 8:58:09 | råffe | fråga om biff: ä dä nån som vill köpe tesammans me frysta 
potatisklyftor å bärnäs heller persilje/vitlökssmör? 
 
Ja ska fråga sälentaxi om di har en buss för åtta, två bilar blir dyrt i onödan måhända.  
Jag återkommer när vi hörs härnäst, långnäst.  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:8.0.1) /20100101 /8.0.1 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20120219 | 11:36:40 | göranl | Vasägeru Lasse L haru frisknat till såru törs planera 
harom öppet på Gröna Ko sön fm så kan vi väl köpa biff o potatis när öppnar affärerna i 
Åmål? 
Körde tidig gårdagsmorgon 37 varv på fotbollsplanen rätt segt när det började blötsnöa 
S:a 18,9 mil 
Hoppas mycke på på Älvdalsvallningens undergörande effekt 84. 
 
 
 
>----31.206  7.0;  ; /4.0; . 1.1.4322; . 2.0.50727; . 3.0.4506.2152; .       
 
 
20120219 | 12:59:39 | råffe | gav mig fan på å åke fast de regna på morronen och var 
tre plus. Gick ut på ältasjön, inte en vit man syntes mot snön. Ja snö och snö sa gustav 
vasa. Det var bara å plaska fram å sjunka ner te anklarna och blöt om föttera blev ja. Då 
såg ja den upplogade skridskobanan, där var det lagom blött men farbart, en 600
metersslinga ja körde, dryg timme utan paus, staka utav hellvitti. Fick ihopa 15,5 km. 
Gör att ja nu kan skriva 48,5 mil. Men mer blire nog inte. Om de inte fryser till förstås. 
Ja jävlar...  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:8.0.1) /20100101 /8.0.1 | h88n2fls304o1035.      
 



 
20120219 | 15:17:01 | Lasse L | De ska va öppet på Grön Ko söndagar från kl 10. 
När affärerna öppnar i Åmål på söndagar vet jag inte, har aldrig varit ute så tidigt att jag 
sett en stängd affär. 
Har tagit en 3km promenad med hunden idag. Första antydan till motion på en vecka. 
Kan kanske vara ett gott tecken. Mer kan inte sägas f.n.  
  
 
 
>----234.213.191  8.0;  ; /4.0; . 1.1.4322; . 2.0.50727; ..      
 
 
20120219 | 17:02:26 | Torbjörn | Än en gång råffe bry dig inte om mer krångel med 
resandet måndag svinotta. Någonstans i bakhuvudet har jag ett minne av att du meddelat 
ett nytt nummer till din mobila telefon. Är det så? Om så är skulle du vilja, har sökt 
bland forumets tidigare inlägg utan att, vore bra att ha det om.  
  
 
 
>----.154.79  10.5; svSE; rv:1.9.2.27) /20120216 /3.6.27 |.      
 
 
20120219 | 17:27:52 | råffe | schälvklart Torbjörn. Undanhåller allri mitt 
mobilnummer från kära kamrater och i vissa stunder konkurrenter, ja jävlar va viska 
åka! Du behöver bara kolla i senaste numret av Kvällsstunden så finner du numret där. 
Nä. inte mobilen. Den får du här, men tänk på intigheten eller vafan de heter. Lämna 
inte ut det till andra än undersköna damer och vallningskonstnärer: 
0704191060, varken mer heller minnre. 
Snart ses vi, de ska bli trivsamt!  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:8.0.1) /20100101 /8.0.1 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20120219 | 17:30:52 | råffe | Ber å få önska alla en god vecka, inte minst den krasslige 
Linden i Åmål. Men du ska säkert komma i mål. Brottet är ju sedan länge presskreberat. 
Väl mött hos Ingrid.  
Vemska valla i Ävldalen hos tomaten? 
Jo ja å johan å troliktvis ungErik å appselut Göran, men ...  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:8.0.1) /20100101 /8.0.1 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20120219 | 18:24:41 | Lasse H | Vallar själv så har jag nära till syndabocken efterpå. 
Har också en del underliga ideÃ©r angående vallning som jag kanske provar lite 
beroende på hur väderprognosen ser ut. Gron Ko har jämarns gött kött så det låter 
lovande.  



  
 
 
>----237.207.63 | /5.0 (; /5.0) | 8123720763no133.tbcn.      
 
 
20120219 | 18:25:13 | göranl | eftersom inte alla får plats i Råffes bil efter loppet 
undrar jag som kommer att bli sen till Mora om ni köper bussbiljett nu på nätet? Helllre 
än att köa för plats på plats  
 
 
 
>----10.183.137  8.0;  6.0; /4.0; SLCC1; ..      
 
 
20120219 | 20:35:16 | Lasse H | Ser att bussen nu går via Älvdalen. Jag har mailat 
vasaloppet och frågat om den sen går via Evertsberg. Har inte köpt biljett i förväg på 
några år men det kanske är smart. Väntar väl dock tills det klarnat om den går via 
Evertsberg.  
  
 
 
>----237.207.63 | /5.0 (; /5.0) | 8123720763no133.tbcn.      
 
 
20120220 | 20:00:35 | råffe | jäntlien, vicken annan väg skulle di välja, förutom den 
schävlklara via kristinehanm. alla vägar bär dit  och därifrån, värt å ha i baktanken. 
 
I övrigt ser ja inga obesvarade eller obesvärade frågor på forumet, ja tolkar de som att 
allt är glasklart. För alla. Utom möglichweiss fÃ¼r en annan. 
 
Har fullt sjå å tänka ut frågor överhuve. 
dövar mich me wichy, fan fel stav igen. 
 
Jo en sak unnrar ja: Hur mår torbjörn, har han tränat nåt överhuve?  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:8.0.1) /20100101 /8.0.1 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20120220 | 20:02:35 | råffe | me annlening av görans senaste inlägg, å då menar ja inte 
hålfotsdito, så har ja en kommentar men har just för tillfället glömt den. Kanske var det 
nåt om målfotslito?  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:8.0.1) /20100101 /8.0.1 | h88n2fls304o1035.      
 
 



20120220 | 20:04:41 | råffe minns plötsligt,måste tecknas ned | varför i hilllivittti ska 
vi inte sätta rekord i grenen "gubbe i liten bil", sju pers kanske funkar, percy ä ju inte 
me. Vi det tillfället.  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:8.0.1) /20100101 /8.0.1 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20120221 | 20:40:33 | staffan | Gubbe som körde bra i skinnarloppet är björn. 2:55. 3 
min från staetled 5.  
  
 
 
>----2.55.144  7.0;  6.0; /5.0; SLCC1; . 2.0.50727;  PC 5.0; . 3.5.30729; . 3.0.30729; 
..0C) | 787255144no173.tbcn.      
 
 
20120221 | 22:13:49 | göranl | satan vicken björn ger 6 tim i VL suckar avundsamt en 
tjockis i Thn som får se fram emot 910 tim i ÖS en vacker dag med prima glid o fint 
Älvdalsfäste.Säjeru Råffe att nästan alla får plats i Morabilen? Har vi verkligen rett ut 
detta? 
Naturen förbjuder vidare skidåkning hemmavid i veckan kör nån sorts morronträning 
onsd. sen ere väl bara att hoppas bl.a att Lasse L piggnar till 84. 
 
 
 
>----31.206  7.0;  ; /4.0; . 1.1.4322; . 2.0.50727; . 3.0.4506.2152; .       
 
 
20120221 | 22:15:50 | göranl | glömde 60 situps 84. 
 
 
 
>----31.206  7.0;  ; /4.0; . 1.1.4322; . 2.0.50727; . 3.0.4506.2152; .       
 
 
20120222 8:45:36 | staffan | men dom kan du väl göra imorn  
  
 
 
>----6.162.3  8.0;  ; /4.0; . 2.0.50727; . 3.0.4506.2152; .      
 
 
20120222 | 10:14:01 | råffe övermodet går före | Nä jävlar, jag har ju lilla bilen, de går 
åt helvetti me sju man. En idÃ©: Samtidigt som jag kör laggen te Älvdalen, så tar ni två 
andra bilar å drar ner te Mora, kör sen tebaka me den ena å hämtar laggen i Älvdalen. 
Bara en tanke som kan utvecklas. 
 
Inge skidlöpning i dag heller, men kanske sittupps...en idÃ©! 



 
Björnen ä grym, de blir hårda tag i startled 6!  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:8.0.1) /20100101 /8.0.1 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20120222 | 12:07:29 | Lasse H | Det är tyvärr fortfarande oklart om bussen på kvällen 
går via Evertsberg. Jag har fått underliga besked från vasaloppskansliet och mailade 
motfråga i går kväll.  
 
 
 
>----72  8.0;  ; /4.0; . 1.1.4322; . 2.0.50727; . 2      
 
 
20120222 | 13:55:16 | råffe | Om de e så att bussen går underliga vägar etter Älvdalen 
så kan ju undertecknad köra ner te nämnda dal å hämta. 
Oroa säj inte och säj inte nej, säj kansche kansche kansche, ty så plägar 
värmlänningarna göre.  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:8.0.1) /20100101 /8.0.1 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20120222 | 20:23:58 | råffe | JA de ä fritt fram å svara på frågera. 
Va inte blyga!  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:8.0.1) /20100101 /8.0.1 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20120222 | 20:25:57 | råffe | Hekller ska ja säja di underförstådda frågera som ligger 
liasom inbäddade i det so ser ut som vänliga erbjudanden. 
' 
Inga sitttuppps todej. Heller.  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:8.0.1) /20100101 /8.0.1 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20120222 | 21:30:43 | göranl | jorå visst får väl sena åkare åka buss till Evertsberg bara 
man får kliva av på stationen osv. Annars en go ide att ställa en vagn till i Mora på 
vallningskvällen sånt kan bara lösas underhand.Fördelen för de sena är ju att biffen 
puttrar när man dyker upp låter ju trivsamt. 



Lubbade 10 km morses gjorde 70 situps drog i gummisnören nåra ggr känner mig 
laddad och i toppform.Regnet öser ned gräsmattan e grön 84. 
 
 
 
>----31.206  7.0;  ; /4.0; . 1.1.4322; . 2.0.50727; . 3.0.4506.2152; .       
 
 
20120222 | 22:23:56 | göranl | glömde Torbjörns korv den ela åsså på gång för full 
valfrihet som vi säger i WHO  
 
 
 
>----10.183.137  7.0;  ; /4.0; . 1.1.4322; . 2.0.50727; . .      
 
 
20120223 | 20:51:14 | Lasse H | Nu påstår vasaloppskanslit bestämt att bussarna inte 
passerar Evertsberg längre utan kör en längre väg som går fortare. Fan trot sa 
grävlingen.  Preliminärt åker jag då bussen tillbaks till starten med Torbjörn och hämtar 
bilen efter loppet om han orkar vänta en dryg timme på mej men då får jag inte gotta 
mej med en öl och smörgås i omklädningen. Kanske får jag till båtnad för minst 2 
personer plats i nån bil från Mora? Det är väl så nära jag kommer ett svar på Råffes 
funderingar. Mer om detta på söndag. Till slut en fråga till Lasse,hur går det med 
förkylningen?  
  
 
 
>----237.207.63 | /5.0 (; /5.0) | 8123720763no133.tbcn.      
 
 
20120223 | 21:43:00 | råffe | Snacka om uppladdning, 10 grader i Kristinehamn, har ni 
nåt i bakfickan? 
Transporterna då? Jo ja ska göra ett sista försök i morrn me å få en redi stortaxi te på 
måndamorron. Rekommenderas ändå att ni kör en extra hämtbil ner te Mora, de ä en 
wellsignelse å bara åke tebaka etterpå, ja kan skita i å duscha om ja e sen, Om ja e sån, 
men inte skita i å skita på morronen, dä ä en principip, som han sa som sköt skotten i 
sarajevo. De e förresten mitt favoritreportage, ja tänker tvinga min svärson från Glassgo 
å åka me mig ner till den gamla olympiastaden å så tar ja en bild av hoonom under 
vinjetten Skotten i S. Jäla kul grej! 
Förresten har jag kvar mina gamla Öppet spårlaggs från 1984 å 87 å där det tydligt står 
"Goldski of sarajevo", ja har allti unnrat vem fan den där Goldski är, att de e ett 
östeuropeiskt efternamn fatta ja ju, men va fan hette mänskan i förnamn, ja gissar på 
gunde.  
Förresten har vi fått en ny svensk prinsessa, ä dä nån som inte har firat? Flaggan. 
Jabafrågar.  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:8.0.1) /20100101 /8.0.1 | h88n2fls304o1035.      
 



 
20120223 | 21:46:21 | råffe | Nu låvar yr 12 minus på måndamorron å svak vinn, men 
inte längre nån nederbörd, ej heller barnsbörd. Men man befruktar som vannlit de 
värschta. De kan allti bli värre, de e mitt måtto. De e allri fel å va peschimisst, då kan de 
allti bli bettre.  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:8.0.1) /20100101 /8.0.1 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20120223 | 21:47:02 | råffe | Ja vill bara fråga: Är nerverna utanpå skjortorna? Å 
händerna på täcket?  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:8.0.1) /20100101 /8.0.1 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20120223 | 22:28:16 | råffe | Ja, scjcevlklat låvar ja å återkomma, kommer allri på 
fråga, ja säger som V.Maggio, men hon e mycke snchnuskigare.  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:8.0.1) /20100101 /8.0.1 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20120223 | 22:59:04 | Lasse L | Har meddelat Göran L att han får vänta på besked till 
lördag oman ska plocka uppme sönda fm eller ej. Vi får se men ja hoppas såklart. 
Han hittar till Grön Ko själv, så ni ska inte vara oroliga för just det. Dom har förresten 
korv me om någon skulle vilja lägga en order. 
 
SMHI har behållit nederbörden 27 feb, särskilt på e.m. men höjt temp till minus 4. 
Klart.se lägger sig lite mittemellan YR och SMHI. Den som tar sig dit får se.  
  
 
 
>----234.213.191  8.0;  ; /4.0; . 1.1.4322; . 2.0.50727; .      
 
 
20120223 | 23:02:01 | Lasse L | Äsch, kolla fel ort på SMHI, minus nie ska de va, å 
snö.  
  
 
 
>----234.213.191  8.0;  ; /4.0; . 1.1.4322; . 2.0.50727; .      
 
 
20120224 | 14:17:22 | Lasse L | Nä det blir inget ÖS för mig i år. 



Gårdagens lätta 7 km på konstsnön som test kändes OK då, men inte idag. Hade tänkt 
köra lite längre nu för att få definitivt besked, men det fick jag ändå och av fel slag. 
God tur!  
  
 
 
>----234.213.191  8.0;  ; /4.0; . 1.1.4322; . 2.0.50727; .      
 
 
20120224 | 15:49:05 | råffe | fy sjutton va trist besked LasseL! Vem ska nu käka upp 
halva min biff? Jo jag! Men den andra halvan?  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:8.0.1) /20100101 /8.0.1 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20120224 | 15:51:58 | råffe | LasseL, kan du tänka dig att sälja din startplats för en viss 
penning. Min Johan har ännu ingen sådan, nämlich!  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:8.0.1) /20100101 /8.0.1 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20120224 | 16:01:54 | Lasse L | Ja såklart jag klan sälja, vore ju schysst att få göra. Vet 
man hur man gör?  
  
 
 
>----234.213.191  8.0;  ; /4.0; . 1.1.4322; . 2.0.50727; .       
 
 
20120224 | 16:03:27 | Lasse L | Fast har han ingen penning som du säger blir det ju 
lite svårt.  
  
 
 
>----234.213.191  8.0;  ; /4.0; . 1.1.4322; . 2.0.50727; .       
 
 
20120224 | 16:24:37 | råffe | Ja, det är ganska lätt. Bäst om du kan gå in och ändra i 
din anmälan så att nummerlapp kan hämtas i Mora. 
Sedan behöver jag ditt pers.nr och helst Vasa ID (det finns där du ändrar hämtplats för 
nummerlappen). 
Sedan fixar vi resten och betalar de 200 spännen som omreg kostar. Men undras då, va 
ska du ha i pröjs?  
  
 
 



>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:8.0.1) /20100101 /8.0.1 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20120224 | 16:53:40 | Lasse L | Har mejlat till Råffe allt som kan behövas. Men går 
bet på att hitta var jag ska byta plats för nrlappsuthämtning. Men det kan ni nog ordna 
själva nu när ni fått alla mina uppgifter.  
  
 
 
>----234.213.191  8.0;  ; /4.0; . 1.1.4322; . 2.0.50727; .       
 
 
20120224 | 17:03:16 | råffe | Grabbar, å då menar ja verkligen oss alla! 
Nu har jag bokat en stortaxi som tar sju man ner te starten, den kommer 05.15 på 
måndag morron. Det innebär att Torbjörn och LasseH kan åka med  och höll jag på å 
skriva bör göra det etter allt besvär å dyra teleräkningar som detta har åsamkat moi. 
Sälen taxi tar 1300 spänn för en storbil, det blir nästan 200 per pers.  
Om ni sedan tar Görans å Torbjörns metallicglänsande fordon å parkar den ena i Mora 
på söndakväll så är all lokistick i den berömda hamnen. 
Va sägs?  
 
Inom parentes har ja åsså beställt en likadan farkost första söndan i mars, innebärandes 
att två,tre man utöver percy,björn,staffanåja kan åka me. Bra om ja får besked om 
lövgrenarna eller den där malliga torjny vill va me å pröjsa.  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:8.0.1) /20100101 /8.0.1 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20120224 | 17:10:15 | råffe | Lasse ja behöver ditt clearingnummer åsså.  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:8.0.1) /20100101 /8.0.1 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20120224 | 17:27:39 | Lasse L | Behöveru inte. Jag skrev ju att det är ett vanligt 
bankgironummer.  
  
 
 
>----234.213.191  8.0;  ; /4.0; . 1.1.4322; . 2.0.50727; .       
 
 
20120224 | 19:50:39 | göranl | satan va beklagligt me Lasse L:s besked inget trevligt 
sällskap i bilen.Hur skare gå med biffinköp+attirajler. Uno hur många biffare blir 
det.Duo: köper korvkallarna korv själva eller tar dom rekommendationen att biffa. Jag 
kommer att vara nära döden efter ensamfärd till Evb + vallningstur till Älvdalen om jag 



sällskapar finns det nån som med mitt sällskap kan tänka sig att plantera ytterligare en 
bil i Mora.Undrar en som knappt kan ta till vara på sig själv.  
 
 
 
>----10.183.137  7.0;  ; /4.0; . 1.1.4322; . 2.0.50727; . .      
 
 
20120224 | 20:02:42 | göranl | Slår mig att Passaten skulle kunna  passera Khmn å 
plocka upp 2 skidåkare ena sätet bak nedföllt men tre platser kvar att sitta på man kan 
dela på körningen  motiverar väl en liten omväg om grabbarna orkar åka så tidigt att jag 
hinner ner till Älvdalen me skidorna sen till mora å ställa bilen där nån hämtar mig till 
evb logistiken haltade mot slutet men tyck till  
 
 
 
>----10.183.137  7.0;  ; /4.0; . 1.1.4322; . 2.0.50727; . .      
 
 
20120224 | 20:03:28 | råffe | ja du skrev ju att de e ett vanlitt bankgironummer, vaffö 
sa du inte de?  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:8.0.1) /20100101 /8.0.1 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20120224 | 20:06:36 | råffe | Men vaffan göran,du behöver ju inte bära dina skider som 
små lindebarn ner te ävldalen, ja kan ju göran! 
inge problem. men de måste va två bilar som kör nere te mora de måste tas i beaktande, 
annars måste man åka buss tebaka å den finns ju inte. 
vaffan vi löser allt add hock, de har ja hört e bra.  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:8.0.1) /20100101 /8.0.1 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20120224 | 20:20:41 | göranl | hur många evi fråga jaju  
 
 
 
>----10.183.137  8.0;  6.0; /4.0; SLCC1; ..      
 
 
20120224 | 20:33:04 | göranl smörjer Khmnare | vi kan köpa korv i Kristinehamn  
 
 
 
>----10.183.137  8.0;  6.0; /4.0; SLCC1; ..      



 
 
20120224 | 20:34:08 | göranl smörjer Khmnare | måste vi ha två bilar från västsverige  
 
 
 
>----10.183.137  8.0;  6.0; /4.0; SLCC1; ..      
 
 
20120224 | 20:35:23 | göranl smörjer Khmnare | för å parkera en bil i mora så kör ja 
själv logistera vidare  
 
 
 
>----10.183.137  8.0;  6.0; /4.0; SLCC1; ..      
 
 
20120224 | 20:53:29 | råffe | för å klargöran allt så skriver ja följande klargöran de:  
Från Stockholms olika förstäder kommer: 
1. UngErik i egen bil ända upp te Mora. 
24. Råffe i egen bil me passagerarna Johan (son) och Igor (son te Johans svägerska Ira 
(som ägänkligen heter Irina å ä från Ryssland, liksom bmälde som Igor) 
I Mora parkar vi en av dessa två bilar, hämtar numemrlappar å åker te Evertsberg glada 
i hågen. 
Från Västsväje kommer: 
5. Kämpen Göran som kör hela vägen i ensamheten i egen bil te Evertsberg. 
67. Torbjörn å LasseH som också siktar på Evertsberg. 
När ordningen är upprättad i Ingrids tjäll (verkar felstavat och feltänkt men ä kanske rätt 
ändå) så far någon (råffe) ner te Ävldalen å lämnar in lagg för vallningen. Ev. kan denna 
råffe tänka sig att färdas vidare ner te Mora förutsatt att nån annan bil meföraren åker 
me i kolonn. Då kann vi lämna en vagn i Mora. Det skulle innebära att vi kan färdas 
tebaka i tvenne bilar etter målgång som protest mot de illaluktande, långsamma, rent ut 
sagt jävliga bussasen som inte vet om di ska köra oss hem te bygdegårn heller ej. 
De förutsätter i sin tur att LillTorbjörn å LasseH åker me i taxi transporten te starten på 
måndamorron. 
Har ja uttryckt mig glasklart? 
Nä.  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:8.0.1) /20100101 /8.0.1 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20120224 | 20:55:23 | råffe | ska vara bemälde son Igor. Han är bara me som glatt 
sällskap, tänker sannolikt inte åke loppe, ä otränad ryss. Kommer å va kvar under 
måndan i Evertsberg, tar dock gärna del i alla tänkbara festligheter etterpå.  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:8.0.1) /20100101 /8.0.1 | h88n2fls304o1035.      



 
 
20120224 | 20:55:55 | råffe | behöffs de fler klartänkta förtydliganden?  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:8.0.1) /20100101 /8.0.1 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20120224 | 21:15:05 | Torbjörn | Jahaja får beklaga LL:s inkastade handduk. Så var 
det logistiken. "Kör själv", var ju mitt mantra till råffe. Men har du skaffat stortaxi så 
har du, å visst kan vi tänka oss haka på. Men hur kommer vi från M till E efteråt när när 
morkarlsdjävlar har ritat om busslinjernas sträckning? Vi kan vidare tänka oss 
samåkning med Göran, men härifrån hade vi tänkt åka redan vid tiosnåret  söndag 
morgon för att sedan få en lugn dag med glidtester o fästvallning å vill inte flänga runt o 
placera ut bilar här o var. Du Göran kanske ska komma hit till KrillehÃ´la redan lördag 
kväll för vidare färd antingen med din eller min bil söndag morgon. Som sagt lite svårt 
för så här sena planeringsomkastningar. Men om allt går att lösa så varför inte. KÃ´rven 
ha ja redadan köppt å ska lage ten i mÃ´ra, för han ska vare färdilaga, bare te å varme 
när ja ä tebaka.  
  
 
 
>----.170.188  10.5; svSE; rv:1.9.2.27) /20120216 /3.6.27 | host90237170
188.mobileonline.      
 
 
20120224 | 21:17:21 | göranl | fick detta till 7 biffare minus nån korvätare men biffar 
fullt tar hem överblivet till Lasse L köttätaren så att inget förfars. (Fars dag?). 
Trampar alltså ensammen upp till Evb! 
Hänkar på Råffe tilll Älvdalsvallninga men i två bilar som sen drar till mora där vi blir 
av me en bil o åter till älvdalen hämtar suprglidsvallade laggar och landar i Evb. tar en 
virre o kollar närom provåker felvallade laggar till midnatt. Hurra!  
 
 
 
>----10.183.137  7.0;  ; /4.0; . 1.1.4322; . 2.0.50727; . .      
 
 
20120224 | 21:19:14 | göranl | hade inte sett Torbjörns inlägg när ja skrev mitt enklast 
om ja kör själv eller?  
 
 
 
>----10.183.137  7.0;  ; /4.0; . 1.1.4322; . 2.0.50727; . .      
 
 
20120224 | 23:58:06 | råffe | fyfan vicken suverän planering göran! Du e ett fenomen. 
Å sen kör vi uta hellvette.  Å korven e fiskad åsså, kann inte bli bettre! Känner mig 
kuslit stark har inte rört mig en cm den senaste veckan.   



Kul att Torbjörn å LassH hakar på, fick ja till ett rim i grävens tid, allt ä frid.  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:8.0.1) /20100101 /8.0.1 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20120225 8:04:54 | göranl | Tack Kristinehamn för engagemang 
Sammanfattning: 
Jag kör själv till Evb medförande biff pommes tomater bernäs till samtliga. 
starköl visky vin till mig själv 
framme evb ca 15.00 el.kanske 16.00 efter att ha hämtat nummerlappen i Sälen 
100 situps nyssens  
 
 
 
>----10.183.137  8.0;  6.0; /4.0; SLCC1; ..      
 
 
20120225 | 15:56:42 | göranl | SISTA BUDET: 
Efter konferenser med Råffe o Torbjörn 
har vi destillerat fram Göran kör till Khmn hämtar Torbjörn å Lasse H via nrsamer 
till Evbg. Sen Råffe o Göran i 2bilar  till Älvdalen med rengjorda skidor för vallning sen 
vidare till Mora lämnar en vagn åter Älvdalen hämtar skidor till Evb pustar ut me en 
virre å kollar övrigas febriga vallningsförsök Hurra!  
 
 
 
>----10.183.137  7.0;  ; /4.0; . 1.1.4322; . 2.0.50727; . .      
 
 
20120225 | 15:58:26 | göranl | alltså 6 man 3 i vardera vagnen från Mora dvs helt 
genusneutralt  
 
 
 
>----10.183.137  7.0;  ; /4.0; . 1.1.4322; . 2.0.50727; . .      
 
 
20120225 | 17:13:55 | råffe orolig | Vad har vi lämnat åt slumpen, och vad åt slumpen, 
ja bara frågar.  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:8.0.1) /20100101 /8.0.1 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20120225 | 17:19:57 | göranl | Dags att beklaga LasseL:s sorgliga ÖSfrånfälle men 
lika galant som grabben överlät sin startplats i ÖS kan han överta en plats i VL! 
Allt kan återupprättas vi kan inte lämna detta till slumpen  



 
 
 
>----10.183.137  8.0;  6.0; /4.0; SLCC1; ..      
 
 
20120225 | 18:55:52 | råffe käner säj utpekad | klart ja låter killen öveta min stattplatts 
på statt närhelst han önschkar. 
Har just dragit i mej all stimulantia som huset har å bjuda, känns som ja e på rätt väg, 
smala vägen, tunnelseendet blir allt snävare. De e bra va?  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:8.0.1) /20100101 /8.0.1 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20120225 | 19:29:21 | Lasse L | Tackar för omtanken och förslaget. Ännu har det dock 
ingen jordmån att riktigt få fäste i om  man säger. Men en sittning på statt på söndag 
kunde jag kanske klara, förutsatt att de har VL på storbildsTV.  
  
 
 
>----234.213.191  8.0;  ; /4.0; . 1.1.4322; . 2.0.50727; .       
 
 
20120225 | 20:36:29 | göranl | som lena andersson säger känslan driver hjärnan att 
forma kommunicerbara tankar Lasse L:s känslovärld håller på att mogna till tankar som 
i någon mening kommer att leda till handling  
 
 
 
>----10.183.137  7.0;  ; /4.0; . 1.1.4322; . 2.0.50727; . .      
 
 
20120225 | 21:34:38 | råffe | Ja siterar juhult: Man klarar allt så länge man snackar 
and shit happens som Ali sa.  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:8.0.1) /20100101 /8.0.1 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20120227 | 18:08:26 | Lasse L | Grattis ÖSmågrabbar! Var nog lite kämpigt när snön 
kom gissar jag. Finns nu ett par diagram länkade från startsidan. 
Funderar på att åka lite skider i morgon, helt lätt och lugnt förstås.  
  
 
 
>----234.213.191  8.0;  ; /4.0; . 1.1.4322; . 2.0.50727; .       
 



 
20120228 | 10:11:11 | Lasse L | Nu anmält mig till Lidingöloppet 2012  
  
 
 
>----234.213.191  8.0;  ; /4.0; . 1.1.4322; . 2.0.50727; .       
 
 
20120228 | 19:43:47 | staffan | Instämmer i grattis till alla Ösmågrabbar. 
Men hur vare jänklingen? Hörde göran fick skidor me stighudsfäste hos älvdalingen. Ä 
han bra? ivallafall mycke närmre än te Otto. Va säjs?  
  
 
 
>----2.55.144 | /5.0 ( 6.0; rv:10.0.1) /20100101 /10.0.1 | 787255144no173.tbcn.      
 
 
20120228 | 20:14:35 | råffe | Festet va kanon, ja hoppades hela resan att de skulle 
slipas av så att de gick å glide, men ... Ja tror att de blir lättvallat te vasan, ja ska lägga 
på nån smörja som LasseH har kokat ihop. Nä de va ju snuset.  
Men om du staffan vill lämna in laggen hos älvdalingen så hakar ja på. kanske blir de 
bra.  
Men ja tro att jag som grunntips vallar bort mig själv. Ska skaffa ett jävullst gli. Ä ett 
bra feste. Behöver inte va i klass me de vi hadde nu senast vi begav oss, men närapå, så 
jäla tryggt att bara kunna promenera uppför alla backar, när flocken saxa. 
Ja va vet ja? 
Jag har bokat taxi men vet inte om jag ska boka ner mäj te en 4persingen. Nu är de 7
pärsingen som gäller. Ska Lövgrenarna å Torrgny me? Frågetecken som väll bara 
Pärssy kan uträta.  
Vi hörs på återseendet. 
Har lovat mäj själv att inte framdeles köra meskidor som är avbrutna. Allt avbrutet är 
trist.  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:8.0.1) /20100101 /8.0.1 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20120228 | 21:14:50 | Lasse L | Det som främst avgör glidet är fästvallningen, mycket 
viktigare göra den rätt än hur man glidpreparerar. Gäller att hitta snålast möjliga 
fästvallning. Ja de va ju inget nytt, tål ändå att upprepas. Men känner älvdalingen till 
detta kan man kanske undra mot bakgrund av Råffes rapport. 
Åkte idag 11 km skidor i sol och plus tolv grader. Riktigt fin skidåkning. Nu hostar jag 
lite mer igen, men de vare värt.  
  
 
 
>----234.213.191  8.0;  ; /4.0; . 1.1.4322; . 2.0.50727; .       
 
 



20120228 | 21:27:09 | staffan | Råffe, Percy ringer dej ikväll eller imorn när han vet 
hur många vi blir i taxin.  
  
 
 
>----2.55.144  7.0;  6.0; /5.0; SLCC1; . 2.0.50727;  PC 5.0; . 3.5.30729; . 3.0.30729; 
..0C) | 787255144no173.tbcn.      
 
 
20120229 | 10:09:54 | råffe | Nu har ja bokat om taxin på söndamorron te 05.15 och 
för bara fyra personer efter samråd med Pärsi i går afton.  
De känns bra, mycke bättre än mina stela lår. 
Funderar på å köra me hela skidor. Bräckt belag ä inge vidare gött.  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:8.0.1) /20100101 /8.0.1 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20120229 | 10:26:58 | Lasse H | Tackar alla inblandade för ett toppen ÖsMå med 
perfekt logistik, gött käk mm mm. Åkte sen på en rejäl virus (bacill?) i går. Kände mej 
helt frisk vid hemkomsten och begav mej på en kort promenad med hustrun. Efter halva 
promenaden började jag undra om jag verkligen skulle orka hela vägen hem. Efter en 
timmes dvala tog jag tempen som då var styft 39 celsius. I dag lite piggare men fortsatt 
lite feber och hemma från jobbet. Hoppas att inga fler är drabbade. Önskar VLlöparna 
god tur och lagom fäste.  
  
 
 
>----237.207.63 | /5.0 (; /5.0) | 8123720763no133.tbcn.      
 
 
20120229 | 11:10:03 | göranl | Jag är frisk än så länge 
Vill gärna tacka Råffe för ett perfekt arrangemang och Lasse H å Torbjörn som 
tålmodigt väntade in mig i Mora. 
Ja vi hade nog lite väl mycke fästvalla Älvdalingarna kunde ju inte veta att jag var lite 
tyngre än när skidorna mättes upp.Kollade under laggarna när jag kom hem och såg att 
jag hade fäste för ett lopp till. Men avstår nog ändå försök att köpa startplats i VL  
 
 
 
>----10.183.137  8.0;  6.0; /4.0; SLCC1; . .      
 
 
20120229 | 18:23:03 | råffe | Vill uttrycka min stora tacksamhet för den goa samvaron 
uppe i EB. Ja kan tänka mäj å ha den bildsekvensväven som en sorts mental rullgardin 
när ja ska somna om aftonen, å somna om på morronen. 
ja tycker åsså synn om LasseH, 39 grader å baciller e ingen nådig kombo (som di unga 
plägar säga nuförtin). 
Ere nån som har anmält säj te nåt nyss. Ja bara frågar.  



  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:8.0.1) /20100101 /8.0.1 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20120301 | 11:22:09 | Torbjörn | Tack råffe för ditt fixande av logi o logistik. O tack ni 
andra för ert goda kamratskap. Lurar på en anmälan till VLÖS måndag 2013 men den 
är ännu inte gjord. Tänkte oxå ta ett samtal med kotknackaren före nästa långlopp på 
skidor. Vore det inte trevligt med ett återseende i samband med något mindre 
cykellopp? Exempelvis "Roslagsvåren" som arrangeras av Fredrikshofs cykelklubb 
någon gång under 1:a halvan av maj. Lycka till ni som kör VLveckans huvudlopp om 
söndag.  
  
 
 
>----.135.12  10.5; svSE; rv:1.9.2.27) /20120216 /3.6.27 | host90237135
12.mobileonline.      
 
 
20120301 | 16:03:39 | råffe | Ett kort cykellopp i vacker natur, kan det bli bättre då i 
början av maj. Jag hänger me! 
Tänker åsså anmäla migas till ÖSmå13, lika bra å passa på å smida medan skidan är 
knäckt.  
 
 
 
>----.199.169 | /5.0 (;  10.6; rv:10.0.2) /20100101 /10.0.2 | sveagruppen.se      
 
 
20120301 | 16:05:45 | råffe | 13,5 mil för 450 spänn, de e som hittat. Datumet är den 
14 maj, bara å rista in i almanacken!  
 
 
 
>----.199.169 | /5.0 (;  10.6; rv:10.0.2) /20100101 /10.0.2 | sveagruppen.se      
 
 
20120301 | 18:02:18 | Lasse L | 13 maj är det cykelvår i roslagen, går ju inte på en 
måndag såklart. 
Låter lockande  men jag har flera resor att göra i maj, krockar visserligen inte men 
kanske blir för mycket. Nå, man får se! 
Idag åter underbar åkning på konstsnön, 14 km i strålande sol, med uppkavlade ärmar, 
+10 Â°C. 
Får ja me mig grabben blir det Mattila på lördag, annars konstsnön igen. 
Söndag ska jag kolla på TV och dator och se hur det går för chefredaktörer och 
tandläkare i bekantskapskretsen som deltar. Lycka till då!  
  
 
 



>----234.213.191  8.0;  ; /4.0; . 1.1.4322; . 2.0.50727; .       
 
 
20120301 | 18:59:16 | Lasse L | Å heja Benke som kör stafetten i morgon! Första 
sträckan, startnr 197 tror jag det var.  
  
 
 
>----.148.10 | ___.148.10      
 
 
20120301 | 19:06:03 | råffe | just de, den 13 maj ä dä ju. Till slut hitta jag uppgift om 
var man startar, de e i UpplVäsby.  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:8.0.1) /20100101 /8.0.1 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20120301 | 19:16:59 | råffe | Kollade just bansträckningen, de e ju precis ivåra trakter, 
Finsta, Riala å hela skiten! Vi ska väländå ut å knarraden helgen,lika bra å bränna 450 
spänn å få tre matkontroller me roslagsspecialiteter. Göran?För fan!  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:8.0.1) /20100101 /8.0.1 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20120301 | 20:41:48 | göran l | sön 13/5 idealisk årstid lite tidskärvt måste väl hem på 
kvällen efterpå för vi ska upp igen i veckan efter Khmfhelgen. 
oerhört frestande dock skulle sitta perfekt vi måste fråga Anders osså för detta får ju 
ersätta den vanliga roslagsturen.Ber om en anings betänketid.  
 
 
 
>----10.183.137  7.0;  ; /4.0; . 1.1.4322; . 2.0.50727; . .      
 
 
20120301 | 22:06:59 | råffe | betänk att tiden är så som du säger sällsynt perfekt, i 
particip. Klart att kämpen Anders ska va me, kanske kan vi få me såväl ungERik som 
långHasse, kanse tom KalleÖ, en sjans att testa den ständigt vibrerande bälgiska kedjan. 
LasseL måhända även, inte oäven. Cyklist.  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:8.0.1) /20100101 /8.0.1 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20120302 | 11:24:12 | Lasse L | Oj, snabb Benke till Mångsbodarna 1:46. Grattis!  
  



 
 
>----234.213.191  8.0;  ; /4.0; . 1.1.4322; . 2.0.50727; .       
 
 
20120302 | 19:45:21 | göran l | bra Benke 
önskar sen god tur till Staffan,Björn,Percy Råffe dublanten får en god tur skidorna är ju 
inte ens brutna vid strt denna gången. nu står världen stilla till söndag.  
 
 
 
>----10.183.137  7.0;  ; /4.0; . 1.1.4322; . 2.0.50727; . .      
 
 
20120302 | 20:06:43 | göran l | ja osså beröm till LasseL:s fina bild från skidterrängen 
i Åmål lite paff över att ert arbete trots vårens förkrossande framfart fortfarande bjuder 
skidnjutning  
 
 
 
>----10.183.137  7.0;  ; /4.0; . 1.1.4322; . 2.0.50727; . .      
 
 
20120302 | 20:31:18 | Lasse L | Va vare där med brutna skidor för nått? Kan man inte 
få veta de?  
  
 
 
>----.148.10 | ___.148.10      
 
 
20120302 | 21:23:19 | råffe | Näbrutne lagg e inte mycke å orda om, de va bara så att 
killen som valla nere i Älvdalen ringde på sftonen å berätta att en av de skider som unge 
gossen Johan skulle åka på var bruten. Men de va ju inte mycke å göra åt den saken. När 
vi fick hem skidan visa de säj att den verkligen va brutt. Men höll ihopa pga belaget, 
som ändå va litt skadat. På natten kim ja frem te att ja inte kunde la gutten fare på di 
skidere, Vi böt helt simpelt. Innebärandes att ja krde på skier märkta me Johans 
startenomero å han me mitt. Etterpå kunne ja konstatera att de höll hyggeli hela veien, 
men de va inte bedre enn vi start. 
Sån e historien om den bräckte skien. 
Nu ska ja fare me hele goe lagger.  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:8.0.1) /20100101 /8.0.1 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20120302 | 21:26:39 | göran l | eftersom de e råffes story . Älvdalingarna ringde under 
vallning o berättade att en skida var sprucken tvärs av 25 cm från skidspetsen. Råffe 
hade lånat ut ett par skidoe till Johan sonen de va dom som hade skadan. Under nattliga 



våndor beslut Råffe att ta över skidan me gångjärn tejpade målartejp på översidan  fick 
seda lita på att belaget inte skulle brista fick sedan under färden beskåda en skida som 
efter frånspark dök upp inom synhåll med uppvikt spets för att sedan lägga sig i spåret 
för ny användningr  
 
 
 
>----10.183.137  7.0;  ; /4.0; . 1.1.4322; . 2.0.50727; . .      
 
 
20120302 | 21:30:45 | göran l | visst vare kul att vi knåpade på ett inlägg samtidigt  
 
 
 
>----10.183.137  7.0;  ; /4.0; . 1.1.4322; . 2.0.50727; . .      
 
 
20120302 | 21:34:57 | staffan | En vacker historia menar jag, utan ett uns ironi. Ses 
imorn. Vädret ser ju ut att bli kalas. Björn har ordnat biffen.  
  
 
 
>----9.101.149  7.0;  6.0; /5.0; SLCC1; . 2.0.50727;   
 
 
20120303 8:13:38 | råffe | Undras just om det finns ett uns av ironi i just orden "utan 
ett uns av ironi" i staffans inlägg. Med ironi kan man allri va säker. 
 
Skönt att vi skrev historia samtidigt Göran, de två berättelserna stöttar varandra på ett 
sätt som gör allt nästan trovärdigt. 
Detta sagt utan ett uns av ironi, förstås. 
Nu sätter ja mig snarast i auton och styr mot Mora där nummerlappen hägrar. 
 
Just nu känns det bra, är inte öm längre och lagom åksugen För bilfärden menar ja.  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:8.0.1) /20100101 /8.0.1 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20120303 | 17:14:41 | Lasse H | Kan intyga att de båda historierna sammantaget ger 
nästan hela bilden av den brutna skidanincidenten. Kan väl komplettera med att när 
spetsen böjdes upp så stack det upp (=ner) en liten triangelformad bit av belaget vidpass 
0,8 mm något vid sidan om skidmitten och stort som  ett fjäll från en ordinär siklöja. 
Spetsen på fjället var riktat bakåt i färdriktningen som tur var. Historierna ger inte heller 
riktigt rättvisa åt det engagemang och intresse som skidan väckte när den kom tillbaks 
från Älvdalen. Tillönskar återigen en härlig morgondag i spåret.  
  
 
 



>----237.207.63 | /5.0 (; /5.0) | 8123720763no133.tbcn.      
 
 
20120304 | 17:30:05 | göran l | Fyfan vicka hårda VL gubbar 3st ligger o snurrar under 
7 timmar ngn slirar ett par minuter hoppas biffen stannar där den ska å tar rätt väg sen. 
Logistiken? Satt som klistrad i 5 tim frmf tven o datorn vicken minutkamp synd att 
inblandade inte kände till forhold o fyfan va skönt att ingen norrman vann. 
Råffe dublanten har nog gjort sin bästa sammanlagda dublanttid 
Efter den Brinska målgången kutade jag 5km  
Efter Ös: 
S:a L:15 km på stumma ben  
 
 
 
>----10.183.137  7.0;  ; /4.0; . 1.1.4322; . 2.0.50727; . .      
 
 
20120304 | 20:33:02 | Lasse H | Grattis till Råffe och de mera granngårds åkarna. 
Imponerande!  
  
 
 
>----237.207.63 | /5.0 (; /5.0) | 8123720763no133.tbcn.      
 
 
20120304 | 22:17:37 | Lasse L | Grattis till VLprestationer och en säkert härlig 
skiddag, lite avis blev man allt. 
Hade hoppats på Rezac som vinnare idag. En norrman igen hade varit onödigt.  
  
 
 
>----234.213.191  8.0;  ; /4.0; . 1.1.4322; . 2.0.50727; .       
 
 
20120305 | 20:33:47 | råffe | Rezac ja, han kommer nog allri att vinna vasan, killen är 
tjeck va ja vet, men inte tillräckligt i detta sammanhanget, ju. 
Norrmän ä inte vanliga vinnare i vasan, ja vet att Ole ellefsäter vann en gång, de va en 
lång lite krum norrman och året kan ha vatt 1962 samma år som pucken gleeeed. Men 
sen då, jo auckland vann men ä inte han nyazeeländare? 
 
Ja gissar på brink!  
Å ja läser just nu i bladet att ja hade rätt. inte lätt å veta om man befinner sig i eversberg 
me två blåbärsmuggar i handen å tycker sig höra ett meddelande som kablas ut i etern 
just då och där, men Ingrid såg ja inte, där. Då. Men dan före, då mötte ja henne i 
resturangen å hon titta som såge hon e spöke: Ä du här! Ja, å du å! svarte ja. De blev en 
öm omkramning. Hon tar alla sjangser. Väl unnt, kan man tillägga 
Jag gissar att de e en upplevelse hon kan leva på ett år. Men om man dör å inte kommer 
tebakaens som ande. Blir hon lessen då?  
  
 



 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:8.0.1) /20100101 /8.0.1 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20120306 | 21:33:41 | Lasse H | Verkligt fin bild från Hanebol! Man blir lite sugen på 
att åka lite skidor. Hustrun fick ett ex av Kvällsstunden med posten här igår. Ett 
temanummer om Värmland på min ära. Går säkert bra att tillbringa en stund i fåtöljen 
med den.  
  
 
 
>----237.207.63 | /5.0 (; /5.0) | 8123720763no133.tbcn.      
 
 
20120307 7:46:13 | råffe | funderar på å anmäla mäj te VL13 nu i go ti, man kan ju 
ännra säj, eller inte. 
Men just nu går ju alla tankar te det sms som Percy sänte te nåra av oss igår: 
Marcialonga! Verkar som om killen har fixat fem platser, kan de va sant? 
 
Körde skridskor på Ältasjön i går mitt på dan, de va skööönt å får sträcka ut 
vasamusklera. 
 
Grattis te hustruns Kvällsstunden LasseH, de e bara å njuta  å sen få tre gratisnummer. 
Ja menar av tidningen.  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:8.0.1) /20100101 /8.0.1 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20120307 7:47:35 | råffe | ja bilden är underbar! Bra att de varnar för galna skidåkare 
på skylten te höger.  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:8.0.1) /20100101 /8.0.1 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20120307 | 22:52:54 | göranl | vi måste tänka på Torbjörns inlägg 2872 tror jag 
frestande igen men ge det en vecka eller två skulle kunna bli magnifikt rätt  
 
 
 
>----10.183.137 | /5.0 (compatible; MSIE 9.0;  6.0; /5.0) | .      
 
 
20120307 | 22:54:17 | göranl | ja 2872 kommer väl men börja med 2842  
 
 
 



>----10.183.137 | /5.0 (compatible; MSIE 9.0;  6.0; /5.0) | .      
 
 
20120308 7:40:13 | råffe | eller varför inte 2849. 
 
Som jag uppfattat det så är Roslagsvåren bestämd. Det är väl ba å anmäla sig, men 
roligast om vi är flera, tillsammans, som försöker hålla ihopa, så som vi kommer att 
göra under hela VR12, om gu ä go, det är sånt som brukar ge sig, det gäller att inte ge 
sig. 
 
Således och sålunda: ska vi gruppanmöla oss te RV12? Vicka då då?  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:8.0.1) /20100101 /8.0.1 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20120308 | 19:28:18 | göran l | jag hänger på troru inte Råffe att vi kan erbjuda logi på 
Ljö men ja måste hem på kvällen sönda efter RV.Kanske nån på västra sidan av sjön 
kan dela en bil me moi å ratta bilen en bit  
 
 
 
>----10.183.137  7.0;  ; /4.0; . 1.1.4322; . 2.0.50727; . .      
 
 
20120309 9:50:12 | råffe | logi på Ljö kan med lätthet fixas för fjärran åkare, ja alla 
som vill va me lördatillsönda. Å så åker alla hem till sitt efter tävlan på sönda em. Om 
starten går 9.30 så tar det ca 4 timmar å en kvart å köra 13,5milingen, 4 kontroller ä då, 
de ha ja kontrollerat.  
Då ä de du å ja göran, men vicka fler?  
 
 
 
>----.199.169 | /5.0 (;  10.6; rv:10.0.2) /20100101 /10.0.2 | sveagruppen.se      
 
 
20120309 | 11:43:04 | Torbjörn | Grattis till VL råffe o tack för de två ruskorna som 
låg i vänteläge på hallgolvet då jag kom hem efter ett besök som farfar i Malmö. 
Roslagsvåren, den kan jag inte dra mig ur. Räkna med mig alltså. Har oxå varit i kontakt 
med en naprapat angående mina ryggsmärtor vid skidåkning. Ska nog inte vara omöjligt 
att bli av med. Dock krävs en myckenhet arbete och flera behandlingar. Om det inte 
funkar så är det slut i VLspåret för min del efter nästa år. Målsättningen för ÖS 2013 
är, oavsett före, smärtfri avslappnad åkning under sju timmar. Skidorna är nu rengjorda 
o undanställda. Sketvintern ska glömmas. O skidsäsongens höjdpunkt (ÖS) benämnas 
som det misslyckande det var. Snart ska cykeln fram. Då jävelberg. Gäller bara att 
lyckas undvika allt för nära kontakt med någon smartfån fumlande bilförare.  
  
 
 



>----.155.47  10.5; svSE; rv:1.9.2.27) /20120216 /3.6.27 |.      
 
 
20120309 | 14:19:08 | Lasse L | Intresserad men avvaktar ett tag med beslut om 
Roslagsvåren. 
I början på veckan var det premiärlöpning, igår skidåkning på natursnö. Idag blir det 
som alltid på fredagar vattengympa. 
 
Torbjörns cykelplaner i år efter RV?  
  
 
 
>----234.213.191  8.0;  ; /4.0; . 1.1.4322; . 2.0.50727; .       
 
 
20120309 | 19:16:42 | råffe | jävlar, nu verkar det som ett järngång kör marsialånga 
bästa år: Perct, Staffan, Hanna, Torbjörn, å som femte hjulet moi. En dröm kan gå i 
fyllelse. 
 
Roslagsvåren har hittills samlat Torbjrön, Göran och moi. LasseL avvaktar, flera ndra 
likaså, men nog fan ska ja få me mäj långHasse å ungErik. Anders? Janne? KalleÖ? 
mäste kolla me sistnämnde. 
Staffan kommer säkert. Å Hanna, hoppas ja.  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:8.0.1) /20100101 /8.0.1 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20120309 | 19:16:59 | råffe | nänä, ja menar Percy  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:8.0.1) /20100101 /8.0.1 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20120310 9:34:46 | staffan | Blir kanon. Tänkte också på Torbjörn när Björn tvekade. 
Men hur påverkar ML EB13 och ÖS, VL? Inte alls va?  
  
 
 
>----9.98.206  7.0;  6.0; /5.0; SLCC1; ..      
 
 
20120310 | 10:38:55 | råffe | enbart positivt. 
hoppas jag. 
 
börjar luta år att Johan och jag anmäler oss till VL13. kanske är det dags att ompröva 
EBL även, kan ju va en bra avslutning på EB13v6, som kanske kan inledas me EBR13. 
 



Allt ger sig, men inte vi  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:8.0.1) /20100101 /8.0.1 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20120310 | 11:09:47 | Torbjörn | Enda loppet vartill det finns en betald anmälan är 
Styrkpröven. En italienresa är bokad till sista veckan i april. En "pack tour" där vi efter 
en dags prolog med stigningarna upp mot San Marino kör från Adriatiska havets kust 
tvärs över stövelskaftet till Liguriska havets kust och sedan åter. Kolla på cykeltours.se 
där finns en utförlig beskrivning med sträckornas längd o profiler. Sedan finns det alltid 
mer än vad tiden medger. Ska ju hinna med o flytta till sommaren oxå. Lena H o jag ska 
bli sambos till slut. Vi har hittat en stor etagelägenhet i föreningen där jag redan bor, 
den som äger den bostadsrätten tar över min lägenhet. Mycket smidigt. Bara Lenas hus 
att sälja. Men det torde inte vara så svårt efter en visning en vårdag med skir grönska, 
knoppar, redan utslagna, fågelsång och en gök som hoar i öster. Tröstergöken. Kan va 
bra å ha då livet på denna jord känns som en övermäktigt solkig tillställning.  
  
 
 
>----.160.187  10.5; svSE; rv:1.9.2.27) /20120216 /3.6.27.      
 
 
20120310 | 11:26:20 | råffe | de kan bli för mycke gökar. eller inte.  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:8.0.1) /20100101 /8.0.1 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20120310 | 11:50:59 | Lasse L | Kom mig att tänka på en sak som jag fick lära mig när 
jag läste zoologi, jag tror det var om en plattmasks orienteringsförmåga. Den var inte så 
avancerad. Den kunde bara nätt och jämt avgöra om lukten från matbiten kom från 
höger eller vänster. Men den kröp på, och så länge den hade lukten från säg höger så 
fortsatte den så, började lukten avta fick den gira lite åt höger, efter ett tag minskade 
lukten igen och då girade den ånyo till höger o.s.v. Sålunda kom den att röra sig i en 
spiral som sakta under lång tid men ändå säkert till slut tog den till målet.  
  
 
 
>----234.213.191  8.0;  ; /4.0; . 1.1.4322; . 2.0.50727; .       
 
 
20120310 | 13:40:53 | staffan | cykelpremiär ida. 4,5 tunga landsvägsmil i 23 km/tim 
mä måtinbajken. Mötte inte en käft, konstigt nog. 13 mil löpning. Dock inte efter vasan 
utan på året  
  
 
 



>----9.98.206  7.0;  6.0; /5.0; SLCC1; . 2.0.50727;  PC 5.0; ..      
 
 
20120311 | 15:46:07 | göran l | Är anmäld med betalning till SM,VR o LL ser fram 
mot anmälan till Roslagsvår. Jävlar Staffan tidig både på skidor o cykel. 
Hur vare Lasse L med maskens anknytning till saker å ting?Italiencykling o skidåkning 
de e ingen hejd på entusiasmen men man ska skaka liv gubbar o gummor. 
Kutat fre,lör,sön försiktigt men inte ont nånstans 
S:a 4,5 mil sen ÖS  
 
 
 
>----10.183.137 | /5.0 (compatible; MSIE 9.0;  6.0; /5.0) | .      
 
 
20120311 | 16:10:35 | Lasse L | Ledtråd till Göran: 2881 skrevs efter 2879. 
 
Drar nu till fjälls nåra da´r.  
  
 
 
>----234.213.191  8.0;  ; /4.0; . 1.1.4322; . 2.0.50727; .       
 
 
20120311 | 17:21:57 | staffan | Men Lasse. Va har maskuslingen för fördel av att röra 
sig så? Någon borde det finnas annars skulle den väl ha utvecklat ett beteende att gå rakt 
på röbetan.  
  
 
 
>----2.58.133  7.0;  6.0; /5.0; SLCC1; . .      
 
 
20120312 | 19:54:33 | råffe | kan va en uppåtgående spiral, de e visst bra ha ja hört  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:8.0.1) /20100101 /8.0.1 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20120316 8:54:17 | Lasse L | Fick i alla fall åka lite i Vasaloppsspåret detta år. 
Smågan Mångsbodarna t.o.r. i måndags var inte så dumt i solen, och så flängde jag 
fram och tillbaks i en timma från led tio till vägövergången sista morgonen. 
 
Har ni förresten sett att VL blev fulltecknat i går morse. Därmed blev min fantasi om att 
anmäla mig till både ÖS och VL inget mer än just det.  
  
 
 
>----234.213.191  8.0;  ; /4.0; . 1.1.4322; . 2.0.50727; .       



 
 
20120316 | 10:21:31 | råffe | men vafan, de e ju bara mitten av marsch, hur galna e 
folk? ja bara frågar, men sitter redan inne me svaret. Ja tänkte att ja skulle anmäla mäj 
snart, men vafan. 
Nu är man ett bekymmer fattigare och lite pekuniärt rikare, framför allt en erfarenhet 
vassare.  
 
Måste börja kuta. men de bär emot. Å cykla.  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:8.0.1) /20100101 /8.0.1 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20120316 | 12:53:08 | råffe | har just kutat 4 km för att skaka av mig olusten och 
besvikelsen över VL13.  
Lugnt tempo, strax över 6 min per km, ändå rätt darrig efter målgång. Oro väcks lätt. 
Även jag själv måste jag tillstå. Minns fortfarande den skräck som drabbade mig uppe i 
EB inför VL12. Plötligt försöker någon rycka mig ur slafen och vrålar "råffe". Jag 
tvärvakna förstås, kunde inte somna om.  
Men förövaren lade sig lugnt tillrätta i sin överslaf och begynte snart dra väldiga 
timmerlass genom etern. Man kunde lätt bli bedövad av densamma, men sådan var inte 
fallet, dessvärre. 
 
Sedermera urskuldade sig Percy med att han hade tyckt sig höra en liten snörvling från 
min sida, såpass att han inte kunde sova...  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:8.0.1) /20100101 /8.0.1 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20120316 | 20:06:46 | göran l | ofyfan lasse l läste fel först o trodde du skrev 
vägundergången jaja. Vafan ere som händer VL fullt efter ett par veckor en gammal 
mans sansade planering me lite känna efter efternjuta o sen ev. anmäla är sopad från 
mattan  vi är tillräckligt många 40talister för att kräva en egen kvotering. En lucka i 
tiden för vettigare människor. 
Måste man alltså göra en anmälan till ÖS mån redan nu ? 
Kutningen går trögt 
S:a 7 mil men jävligt sakta när ja springer fort tar det 7 min/km  
 
 
 
>----10.183.137  7.0;  ; /4.0; . 1.1.4322; . 2.0.50727; . .      
 
 
20120317 | 15:45:52 | Lasse L | +5 Â°C, mulet och rätt blåstigt, som gjort för 
cykelpremiär. Sagt och gjort. 26 km på hybridhojen blev det, med vinterdräkten var det 
riktigt behagligt. Men fort gick det inte! 



 
E vi överens om ÖS må? I så fall anmäler vi oss väl snart för säkerhets skull.  
  
 
 
>----234.213.191  8.0;  ; /4.0; . 1.1.4322; . 2.0.50727; .       
 
 
20120317 | 19:29:44 | Lasse H | ÖsMå låter bra. Inte anmäld än men helt klart i 
startblocken. Håller i övrigt med Göran, 7 min per km får betraktas som snabbt. 2 
joggingpass och ett pass jujutsu i veckan får bli ransonen några veckor framåt.  
  
 
 
>----237.207.63 | /5.0 (; /5.0) | 8123720763no133.tbcn.      
 
 
20120318 | 22:23:53 | råffe | tänkte just ida att ja skulle kolla min startanmälan te LL, 
vicken startgrupp åssåvidare. Befann då att ja inte ens va anmäld, nollställd, utom toton, 
nobaddi, vafan!  
Snappt som ögat fixa ja biffen å anmälde i samma andetag såväl gossen Johan å majsälf 
te ÖSmå13, ettersom jag såg att glada gossarna LasseL&H tänkte eller redan hade gjort 
desamma. Fler lär följa den manövern... kan man tänka. 
ska köra på en skida för å ge torbjörn en sjangs. å hänga me. 
Men innan dess ska vi ju kompisköra marsialånga, sen e de blodit allvar som vannlit. 
Lider fortfarande av att inte få köra vasan nästa gång. om nån kastar in hannduken så låt 
mäg ta upp den... JA VÄDJAR!  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:8.0.1) /20100101 /8.0.1 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20120319 | 19:51:09 | Lasse H | Nu anmäld LL och ÖsMå. Igår 13 km blandad 
stavgång/jogging. Nästan isfritt på milbanan. Gick hyfsat. Brukar krypa upp i distans 
med stavgång/jogging några veckor på våren för att få en smidig övergång till 
löpsäsongen. Nu siktet inställt på först GV den 12/5 och sen det stora äventyret SM den 
2/6.  
  
 
 
>----237.207.63 | /5.0 (; /5.0) | 8123720763no133.tbcn.      
 
 
20120319 | 20:42:26 | Lasse L | Anmäld ÖS må 
 
Både GV och SM, det var värst!  
  
 
 



>----234.213.191  8.0;  ; /4.0; . 1.1.4322; . 2.0.50727; .       
 
 
20120321 | 19:54:02 | göran l | ÖS mån anmäld pustar ut!  
 
 
 
>----10.183.137 | /5.0 ( 6.0)  /535.11 | .      
 
 
20120321 | 20:29:24 | göran l | kolla bilderna på mig från ös så ser ni vilket snöhelvete 
jag åkte i tror det var i Evb tröstar mig med att kostnaden per timme var lägst för mig på 
ngt sätt vann jag ändå  
 
 
 
>----10.183.137  7.0;  ; /4.0; . 1.1.4322; . 2.0.50727; . .      
 
 
20120321 | 20:44:08 | Lasse L | kolla bilderna....... Vars då?  
  
 
 
>----234.213.191  8.0;  ; /4.0; . 1.1.4322; . 2.0.50727; .       
 
 
20120321 | 21:55:08 | råffe | allri har ja sett nån som ger fan i elementens raseri med 
sån stil och behärskat lugn, flott är ordet, Göran. 
 
Glad att ingen var ute me kameran när ja gjorde en ömklig figur såsom löpare i dag vid 
lunchtiden. Jag gav fan i´et efter 3 km å käka lunch i stället, de va bra.  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:8.0.1) /20100101 /8.0.1 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20120321 | 22:33:27 | göran l | Photomic  
 
 
 
>----10.183.137 | /5.0 ( 6.0)  /535.11 | .      
 
 
20120322 8:52:46 | Lasse L | Går inte att komma in på http://www.photomic.com nu, 
servern har väl pajat av anstormningen sedan det stod klart att Göran finns på bild. 
Kopiera gärna in direktlänk här. 
 



Igår var jag duktig, rengjorde familjens alla skidor ordentligt och ställde in. Slipade 
även spetsarna och bytte kontrollremmarna på mina bästa stavar. Allt klart för snabb 
start nästa skidsäsong.  
  
 
 
>----234.213.191  8.0;  ; /4.0; . 1.1.4322; . 2.0.50727; .       
 
 
20120322 | 14:54:34 | råffe | http://www.photomic.com/eventsportfoto.aspx  
 
 
 
>----.199.169 | /5.0 (;  10.6; rv:11.0) /20100101 /11.0 | sveagruppen.se      
 
 
20120323 7:22:13 | råffe | ja sir att de ser ut som ett mellanslag mitt i adressen i 
förutvarande inlägg, de e inte meningen å kom till av säj självt å beror kanske på ett 
handhavandefel som nån åstadkommit utan illvilja. Behöver jag förklara?  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:8.0.1) /20100101 /8.0.1 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20120323 7:23:02 | råffe | http://www.photomic.com/eventsportfoto.aspx  
 
så ska de va  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:8.0.1) /20100101 /8.0.1 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20120323 7:23:38 | råffe | nä inte de heller... ja ger fan i all tihopa  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:8.0.1) /20100101 /8.0.1 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20120323 | 17:50:24 | råffe | min fråga är nu: ska de va så jäla trögt? 
Försökte för tredje gången kuta i lugnt tempo, strax över 6 min per km å höll god min. 
Då börja först den ena, den vänstra från mäj sätt, å kvida å värka. Sen stod de inte länge 
på förrän den andra, den högra mycket fint och solidariskt begynte spela samma visa. 
Ja kom då osökt å tänka på Torbjörns kloka ord från förra året. Har dessvärre glömt den 
exakta formuleringen. Å även andemeningen, men det gör dessamma i detta läget.  
  
 
 



>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:8.0.1) /20100101 /8.0.1 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20120323 | 17:51:17 | råffe | Jag gissar att ni undrar vad de va som kved? Vad.  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:8.0.1) /20100101 /8.0.1 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20120323 | 20:48:07 | göran l | Men vadfan vicket hårresande behov av benstärkande 
knöböj förbålt att bröstkänslan inte svarar på rakryggat beslut håll huvet högt ögonaböj 
lita på magkänslan ge kroppen va den tål inga sengångargrejer nej foträtt magstarkt och 
handfast armbågar vi oss fram mot SM  
 
 
 
>----10.183.137 | /5.0 ( 6.0)  /535.11 | .      
 
 
20120324 | 21:33:28 | göran l | å inga andra halsbrytande övningar  
 
 
 
>----10.183.137 | /5.0 ( 6.0)  /535.11 | .      
 
 
20120325 | 12:25:01 | Torbjörn | Jodå jag ska anmäla mig till ÖSmåndag och det före 
den sista april (unnar inte morkarlsdjävlar en extra slant vid sen anmälan). För övrigt 
anser jag det som enbart tramsigt att VLveckans huvudlopp blev fulltecknat på en 
pisskvart. Sörj inte över det grabbar/gubbar. Pröva något nytt ni som hade ambitioner 
om en dubbel. Birkebeiner rennet lördag 16 mars 2013 kan det vara något? Eller för att 
prova på en första gång, det som kallas för "fredagsbirken"den 15 mars 2013. 
Anmälningsfönstret öppnar någon gång i november, när meddelas senare, och då är det 
tydligen bråttom. På Bbrennets hemsida finns en länk till en artikel angående 
vasaloppsåkares hjärthälsa. Av förståeliga skäl talar morkarl...... tyst i anslutning till de 
forsknings resultat som den länkade artikeln bygger på. Läs om ni törs.  
  
 
 
>----33.134.139  10.5; svSE; rv:1.9.2.28) /20120306 /3.6.28 |.      
 
 
20120325 | 14:05:23 | göran l | cykelpremiär Hullsjön N:a Björke 52 km med nordan i 
nosen i början sen spinnakergång hemåt tyvärr bara 22 km/h .Strålandde solsken 
tussilago 
S:a C: 52 km L; 100 km  
 
 
 



>----10.183.137 | /5.0 ( 6.0)  /535.11 | .      
 
 
20120326 | 23:43:41 | Lasse L | Har hittat Görans ÖSfoto. Absolut grym framtoning! 
Beställ i storformat och tapetsera praktiken med är mitt förslag. Eller motivlacka bilen. 
Även Torbjörn ute i spåret är stilig, liksom de nöjda LasseH och AXARolf i mål och 
omkörande Staffan i VL. 
(Råffe: Länkar SER konstiga ut med mellanslag här, oftast, men funkar ändå som de 
ska) 
 
Hjärthälsalänken från Bb som Torbjörn nämner hittar jag inte, men det är säkert 
flimmerstudien som avhandlades på Skidforum redan i september. Oroad? Tja. Hör ju 
själv till dem som drabbats. Men har helt nyligen efter  undersökning fått medicinen 
borttagen för att den sänkte pulsen för mycket (samtidigt som inget flimmer 
upptäcktes). Högre maxpuls tillgänglig framöver? Eller får återfall i flimmer? Ja en får 
se. Fick också göra arbetsekg med resultat som imponerade på personalen. Kändes bra! 
 
Eftersom en ny studie på Bblöpare som jag googlade fram visade ännu högre 
flimmerförekomst är jag tveksam till just det loppet.  
  
 
 
>----234.213.191  8.0;  ; /4.0; . 1.1.4322; . 2.0.50727; .       
 
 
20120328 | 18:10:57 | råffe | känns som om ja e me i en eländi dockusåpa, försökte 
kuta ida, igen. Fick ont i ena, vad tror ni, efter knappt två km. Jag tror på snar bättring, 
vad annars? 
Tröstköpte ett par lagg på Stadium. Atomicks för 1999 spänn, hade kostat enligt va de 
sa och hade klistrat på laggena 4499. fn trot. Men i marschialånga loppet så har de ju 
ingen betydelse, jag har nämligen hört att man kan ej ta laggen me sig när man far. Man 
får väl hyra.  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:8.0.1) /20100101 /8.0.1 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20120328 | 21:06:08 | göran l | ja förlåt en yngling som babblar igen men vad ska man 
råda Råffe du springer ju för fort så klart imorse sprang jag me frugan å efter ca 7km 
vågade jag mig på 3km i 7min fart. Sen sprang jag 2x 500m i samma fart och fick inte 
ont. 
Lubba alltså jävligt sakta i 57 km innan du provar din riktiga löpning.  
 
 
 
>----10.183.137 | /5.0 ( ) .83 /535.11 | .      
 
 



20120328 | 22:22:52 | Lasse L | Instämmer med föregående inläggare. Korta och 
långsamma turer med ett par dagars vila minst emellan ska man börja löpsäsongen med. 
 
Fick me mej racern på en vända ikväll, rätt skönt. 
 
L 33, C 56 km  
  
 
 
>----234.213.191  8.0;  ; /4.0; . 1.1.4322; . 2.0.50727; .       
 
 
20120330 | 18:59:46 | råffe | fan va skchönt de låter me knarren, ja har inte hatt en 
minsta chadde åminna me, man har ju ett jobb å schöta, har just komme hem från en 
60+mässa, lustigt att man skriver så, kan ju utläsas som vore de en 60 plusminusmässa 
å va e de, plusåminus lär ju ta ut vartannat, varannan gång åtminstone. Damernas. 
Lustigt ord, förresten, skrives det damernass så kan tanken leda varssomhellst. Men allt 
är numera tillåtet å alldeles naturlich. 
Men. Ska lufta knarr i nästa uke. Måste. 
Har ändå mest fiktiva bilder av hur man ska bli betuttad av en massa sköna italienskor 
nästa januari. Ja jävlar. De e pärsis förtjänst, ändå tjänar inte karln en enda spänn på 
affärn, de e rätt åt han, då kan han bevisa vilken hedersman han innerst inne e. Hellinne.  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:8.0.1) /20100101 /8.0.1 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20120401 | 23:15:49 | Lasse L | Tror de flesta av er är upptagna med annat 2 juni men 
någon (läs Torbjörn) kanske skulle vilja hänga med på Brudfjällsracet? 
http://sportact.se/tavlingar/brudfjallsracet/ 
82 km, kuperad bana, delvis mycket!  
  
 
 
>----234.213.191  8.0;  ; /4.0; . 1.1.4322; . 2.0.50727; .       
 
 
20120402 7:55:07 | Torbjörn | BfR 2/6? Tja varför inte. Mycket på gång den dagen. 
Siljan runt, Ringsjön runt (att kombinera med besök hos barn o barnbarn i Malmö, 
Telemark Tour (för bergsgetter i Norge). Tänk så mycket enklare det skulle vara att ta 
sig till Mellerud och en runda genom försommar Dalsland. Ska tänka på´t Lasse.  
  
 
 
>----33.173.216  10.5; svSE; rv:1.9.2.28) /20120306 /3.6.28 | host90233173
216.mobileonline.      
 
 



20120402 | 17:17:49 | Lasse L | Har idag fått ett elakt program på min stationära dator. 
Blockerar hårddisken och påstår den är trasig och vill att jag ska klicka på en länk för att 
aktivera, och förstås betala för, reparationsprogrammet. SMART HDD heter det, ifall ni 
skulle se det på era datorer. Ingen panik, inget  verkar förstöras, men det blir mycket 
jobb för att få datorn att funka igen. Jag har ringt en del supportsamtal under dagen och 
än är det inte löst. Tur i oturen är att jag kommer åt filerna på min stationära från min 
bärbara dator via nätverket, det hade de missat att blockera fulingarna som konstruerat 
SMART HDD. Men dyker det upp på den bärbara också är jag ställd.  
  
 
 
>----234.213.191  8.0;  ; /4.0; . 2.0.50727; . 3.0.04506.30; .       
 
 
20120406 | 17:23:54 | Lasse H | Googla blocket stakmaskin om ni vill se en utmärkt 
stakmaskin för endast 99 000: tillverkad i Kristinehamn. På KLTV finns en 10 
minuters intervju och demonstration som jag tyvärr inte hittar på nätet. Ser rejält jobbigt 
ut. Löpträningen går fortfarande tungt. Känner mej som en potatis på tändsticksben. 
Snart kan jag lägga in ett OLpass i veckan, det ska bli kanon.  
  
 
 
>----237.207.63 | /5.0 (; /5.0) | 8123720763no133.tbcn.      
 
 
20120408 | 10:01:21 | råffe | en envis förkylning har räddat mig från kutning som 
eljest skulle lett till problem tänker jag. I all bedrövelse tjacka ja nya pjuck, ascis gel 
men inte kajanå, en hundring billigare. Men stadium hade 25 producent för medlemmar, 
man tackar, de gjorde de åckså.  
 
SM känns avlägsen men alltför nära å VR innebär att knarren måste luftas. Hur fan ska 
de gå?  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:8.0.1) /20100101 /8.0.1 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20120409 | 19:06:50 | göran l | Lasse L måste ha glömt nån gammal ritning när han 
flyttade från lusasken ptototypen står ju fn i Åmål. 
Visst e stickorna klena men lyckades ändå i solsken dra ihop 2 mil till i helgen 
cyklingen blev inställd pga kyla o nån da vind.Va sägs om påsklunch ute vid läväggen 
lite nubbe sill o tom så varmt att vi satt kvar o snackade lite skit me brorsan Hasse o co 
S:a L:13 mil.C: 52 km  
 
 
 
>----10.183.137 | /5.0 ( ) n.      
 
 



20120409 | 23:18:36 | Lasse L | Tvärsemot GöranL har jag C 13 mil och L 52 km. 
Men e väl lika gla för de. 
Större delen av påsken tillbringades i Stockholm, motionsinslaget blev en löprunda i 
Johannesfred/Ulvsunda samt föralldel även en 8 km promenad i Tyresta nationalpark 
även om det senare inte tog sig in i motionsstatistiken. 
Viruset på datorn nu troligen nedkämpat.  
Åkte förresten förbi Sthlms stadion ett par gånger och kom då att tänka på några kämpar 
på detta forum, nu förhoppningsvis virusfria allehopa.  
  
 
 
>----234.213.191  8.0;  ; /4.0; . 2.0.50727; . 3.0.04506.30; .       
 
 
20120410 | 23:06:52 | råffe | tvärsemot är ordet, ja har L:12 km å inge annat, nä. 
Ska nog försöka. I morron. 
Men måste ta mäj an landets värsta utsikter fösst. Har fått glimrande bidrag från Lasse 
H&L å RenÃ© å Göran å KalleÖ m.fl. Meningenvill harangera Högklint eller Skuruhatt 
eller vill ni inte vinna två trisslotter? Vafan!  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:8.0.1) /20100101 /8.0.1 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20120411 0:29:19 | Lasse L | Jasså det blir nåt av utsikterna nu! En korrigering av mitt 
inlägg nr 1400: Skrev "Eller nästan samma vy men från högre höjd på närliggande 
Sörknatten" 
Men det ska vara 
"Eller nästan samma vy men från något lägre höjd på närliggande Sörknatten" 
Rätt ska vara rätt ialla fall ifall det skulle hamna i en så tung publikation som KS.  
  
 
 
>----234.213.191  8.0;  ; /4.0; . 1.1.4322; . 2.0.50727; .       
 
 
20120411 | 11:08:22 | Lasse L | Kom å tänka på en utsikt till, av annat slag, kan nog 
höra till nämnda kategorin värsta. Kan det här ge en trisslott?: 
En av hustruns kusiner bor på slätten utanför Vara. "Här ser man en mil åt alla håll" 
säger de stolt. Och då är det inte så att gården ligger på någon kulle eller att det är berg 
runt horisonterna. Nä, allting är bara så jäla platt.  
  
 
 
>----234.213.191  8.0;  ; /4.0; . 1.1.4322; . 2.0.50727; .       
 
 



20120412 8:41:58 | råffe | Jag hade en arbetskamrat på Land som du LasseL kanske 
hört talas om, hon heter Gunilla Åkeson och hade Gunnar som chef under många år på 
korrekturet.  
Hon var uppväxt i Tärnaby utanför Sala och hon älskade också utsikten över slätten. Jag 
vet inte om hon kunde se en hel mil, men bra nog långt. Detta trots att hon bara mäter en 
å femti över lertorvorna. 
 
Om jag kan få lägga RenÃ©kusinens namn till yttrandet om en hel mil, så kan det ge en 
trisslott eller två. Men eljest icke, därvidlag är jag stentuff.  
 
 
 
>----.199.169 | /5.0 (;  10.6; rv:11.0) /20100101 /11.0 | sveagruppen.se      
 
 
20120412 | 19:35:54 | göran l | Dom har fan inte vatt på Hallebrg Predikstolen o inte 
ute i Vänern på udden 
jurun  meningen e inte tillräckligt berest  
 
 
 
>----10.183.137 | /5.0 ( ) /18.0.1025.152 /535.19 | .      
 
 
20120412 | 19:38:39 | göran l | ja jävlar nu hägrar trisslotterna o i följe oerhörda 
ekonomiska framgångar har förberett banken  
 
 
 
>----10.183.137 | /5.0 ( ) /18.0.1025.152 /535.19 | .      
 
 
20120413 | 12:31:38 | råffe | just de göran om du kommer i hågatt ta me min craftjacka 
te stan nån gång så kan ja hämta den på Ljö kanske eller vid själva roslagsvåren, hur 
blire me den förresten, vicka e me?  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:8.0.1) /20100101 /8.0.1 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20120413 | 15:35:01 | råffe | glömde å hota: utan kraft må jag ikläda mig min ganska 
giftigt anacondafärgade dress som jag köpt på, varannars, lidel. 
 
Kan rapportera att 5 km lades bakom ryggen idag medelst kutning, ja de va sälsamt som 
en del västkustare plägar skoja. Lungtempo, under 10 km/kilåm i snitt, men bra en liten 
larvig signal från vad uppkom. Värre me flåset. 
Men ändå skönt å skriva L: 20 km. 
 



Måste erkänna: känner en sabla vånda över kusinens mans enmilautsikt. Vettefan om ja 
kan få me den.  
Men mäskligt är de att inte staffan vill ha en trisslott heller två. Spännande me mänskor 
som allri uppför å förtvina. ja ni fatta.  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:8.0.1) /20100101 /8.0.1 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20120413 | 15:37:05 | råffe | men en anakånda e väl inte grön, de e ju en mamba, en 
grön sådan.  
Bättre å förutkomma än å allri komma alls, som kärringen sa te gubben. Varför har ja 
ingen aning om, vill heller inte veta.  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:8.0.1) /20100101 /8.0.1 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20120413 | 15:38:41 | råffe | km/kilåm ska uttydas just så som du själv tänkte. 
Men inte ja.  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:8.0.1) /20100101 /8.0.1 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20120413 | 21:19:31 | Lasse L | Du får väl göra en reportageresa till Varaslätten Råffe, 
så kan du krydda artikeln med dina egna ögons vittnesbörd eller va man säger, ja du 
som skriver får nog till det. Passa då också på att titta på stationshuset i Vara som 
numera är en uppenbarelse av rang.  
  
 
 
>----234.213.191  8.0;  ; /4.0; . 1.1.4322; . 2.0.50727; .       
 
 
20120413 | 21:26:27 | staffan | sitter me hustrun å kollar på lets däns å hysÃ©ns 
grabb. kommer å tänka på christers kommentar för nåra år sen. Fn, sa han, tänk om 
Glenn HysÃ¨n gifter sej mä Glenn Close. Då får di ju heta Glenn HysÃ¨n bägge två. 
Åsså fnittravi minst en minut.  
  
 
 
>----2.54.203  7.0;  6.0; /5.0; SLCC1; ..      
 
 
20120415 | 10:41:41 | råffe | Nja, repotascheresa, de får nog vara rätt och slätt. 
Hesselboms målning dä ä en höjdare däremot Vänern, har sett han på näte. 



å om glenn hysen gifte sig mä Miroslav Klose så fick han heta Glenn Klose, alså Glenn. 
Å om juha mieto gifter säj me juholt, då jävlar, både skäggåmustasch, kan han bli 
president juhalt  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:8.0.1) /20100101 /8.0.1 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20120415 | 18:28:32 | råffe | men stationshuse måste ja förstås titta på vid tillfälle. Kan 
då passa på å titta mig runt på slätten. I jämförelse står man sig slätt utom på just en 
sådan plätt.  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:8.0.1) /20100101 /8.0.1 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20120415 | 20:37:53 | Lasse H | Joggade 16,5 km idag utan stavar och tog det mycket 
lugnt men tänka sig, hade på pricken samma tid som vid premiären på distansen i fjol. 
Måste betyda att det finns lite hopp om livet. På tisdag får det allt bli OLpremiär. Det 
börjar klia i SportIdentfingret. Jo nog var han häv på te danse han HysÃ©n. 
Jogging: 10,6 mil sen ÖS.  
Cykel: obetydligt  
  
 
 
>----237.207.63 | /5.0 (; /5.0) | 8123720763no133.tbcn.      
 
 
20120415 | 21:36:54 | göran l | lite kul att ja kom å tänka på den lite mer åldrade 
rumskarat som styrde upp min förvirrade tillvaro på Karolinska för drygt ett år sen. När 
han ville uttrycka tex. att nån va skicklig på båtbyggnad sa han "han va bg" me 
snickaryxan  
 
 
 
>----10.183.137 | /5.0 ( ) /18.0.1025.152 /535.19 | .      
 
 
20120415 | 22:06:02 | Lasse L | Eftersom Torbjörn gått cykelkurs i Italien men väl 
ännu inte åkt dit igen vill jag passa på att fråga om påståendet i senaste Cykla sid 30 att 
man inte behöver fokusera på rundtramp utan bara trampa ner. Är det rätt?  
Själv tycker jag det hjälper när man börjar bli lite bentrött i en backe att köra lite mer 
tydligt dra upp. Det borde ju också rimligen då engagera muskler som inte jobbat lika 
mycket som trampnermusklerna (förutsatt att jag inte kört med ordentligt rundtramp 
hela tiden). 
C 24 mil, L 65 km  
  
 



 
>----234.213.191  8.0;  ; /4.0; . 2.0.50727; . 3.0.04506.30; .       
 
 
20120416 | 15:56:09 | Torbjörn | Reser ned till Italien kommande lördag, 21/4. Jag har 
inte läst Cykla på flera år då den ingår i VR konceptet. Jo jag vet att den finns att köpa 
annorstädes men det finns bättre cykelblaskor dessutom blir de alla rätt lätt lite tradiga. 
Med det vill jag ha sagt att jag inte läst det du refererar till Lasse. Huruvida frågan om 
rundtramp här ska sättas in i ett visst sammanhang eller är rent allmän. Men så vitt jag 
förstått är rundtramp alltid en förutsättning för snabb,  kraftbesparande o tekniskt riktig 
cykling. En cyklist ska sitta still, endast benen ska röra sig, överkroppen skall däremot 
vara helt stilla och avslappnad. Vid pistongtramp svajar överkroppen från sida till sida. 
Men det är lättare sagt än gjort. Än en gång. Jag kör roslagsvåren Råffe.  
  
 
 
>----33.164.95  10.5; svSE; rv:1.9.2.28) /20120306 /3.6.28 | host90233164
95.mobileonline.      
 
 
20120416 | 22:30:47 | göran l | den enda stund jag tänker på rundtramp kan vara på 
eller nära krönet på en backe(uppförs) när träningsinstinkten tar över o ja vill pressa 
mig den sista biten över krönet o växla från pessimistisk matthet till kraftfull cyklist 
eller nån gång i motvind då det käns förjävligt o man i övermod trampar på utavhelvete 
en liten stund annars tror ja att de ingår lite undermedvetet i totalupplevelsen. 
Roslagsvåren ligger helgen före Khmf betyder en resa extra till Sthlmstrakten ber att få 
avvakta till spontanbeslut strax innan. Annars finns ju den traditionella möjligheten att 
klämma in en cykeldag i Krhmf när man ändå är på plats den som inte kör ikull får se  
Torbjörn tror du får en fin tur i Italien  
 
 
 
>----10.183.137 | /5.0 ( 6.0) /18.0.1025.152 /535.19 | .      
 
 
20120417 | 12:17:20 | Lasse L | Jo men visst är det konstigt att de skriver så där i 
Cykla, rätt upp och ner utan närmare kommentarer. Instämer i att det är en ganska trist 
blaska. 
 
Har nu anmält mig till BfR 2 juni (länk i inlägg 2917), det var ju billigast före 1 maj. 
Inte för att pengar spelar någon roll för en gentleman som sagt, men i alla fall. 
Roslagsvåren är säkert en jättefin tillställning, men den får jag lov att avstå från.  
  
 
 
>----234.213.191  8.0;  ; /4.0; . 2.0.50727; . 3.0.04506.30; .       
 
 
20120418 | 17:39:57 | råffe | ja ä så jäla gla ida! Inte så mycket för att ja kuta 5,4 km 
utan värre besvär. Nä, för att jag har lagt sista handen vid en ruska där jag fått med 



LasseL, ReneÃ©, LasseH, Göran, Kalle Östgren och min svärson Ian från Glasgow. 
Som löken på larren fick jag också möjlighet att nämna prins Bertil. Ja jävlar! 
Bättre än så här ska man ha de när de e som allra jävligast som en klok peson sa en gång 
till mig, eller nästan så, jag har som vanligt fördärvat andemeningen och känslan därtill.  
Till alla säger ja lycka till alla.  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:8.0.1) /20100101 /8.0.1 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20120422 | 11:40:20 | råffe | ja ä så jäla gla ida. Lyckades kuta 7 km utan paus å 
smärta. Lyder nu under den lag som säger att man inte ska lubba för hastigt, risken är i 
och för sig minimal men ändå. Har hopp om å kunna klara 10 km i ett sträck om en 
vecka, sen lägger man på en halvmil per vecka, de e ju jäla smart! Svårare än så behöver 
man inte göra det när det är som knepigast. De e i varje fall min åsikt. Men den är väl 
som vanligt inget värd.  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:8.0.1) /20100101 /8.0.1 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20120422 | 12:18:17 | Lasse L | Grattis Råffe till framgångar på alla plan. 
"Ruska" misslyckas jag att googla fram den rätta innebörden av. Journalistson på både 
mödernet och fädernet som jag är har jag ändå aldrig stött på den termen förrän i dina 
inlägg här. Står det för artikel eller en hel tidningsutgåva?  
 
Cyklade 82 km igår, gick väl hyfsat, dock med klart avtagande benstyrka efterhand, och 
efteråt var jag rejält trött. Finns en del träning kvar att göra om man säger. Idag är det 
vilodag och deklaration.  
  
 
 
>----234.213.191  8.0;  ; /4.0; . 2.0.50727; . 3.0.04506.30; .       
 
 
20120422 | 17:12:15 | råffe | Tack LasseL för uppmuntrande ord, och visst finns det 
förvisso en del träning kvar å göra innan skosulorna är utslitna, de e sant. Men de en 
tankar som man får ruska av sig. 
Ruska är också en mycket vanlig term för tidning, åtminstone var den det på 40 å 50
talen. Kan gott användas fortfarande, egentligen nödvändigt att upprätthålla så långe 
man kan hålla sig upprätt.  
 
Till Staffan vill jag ställa frågan: Alf Bande?  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:8.0.1) /20100101 /8.0.1 | h88n2fls304o1035.      
 



 
20120422 | 17:20:25 | Lasse H | Fick stå över den planerade 16,5 kilometarn idag pga 
en ganska lindrig men distinkt magsjuka. Misstänker närmast en kycklingsallad på tåget 
hem från Stockholm i går kväll. OLpremiärn i tisdags gick skapligt. Höll mitt löfte till 
mej själv att springa med huvudet ovanför armen utom till en kontroll som jag då 
följdriktigt bommade med drygt 10 minuter. Roligt se att ni andra tränar bra och 
förståndigt. Ruskan med dom ruskiga utsikterna vore kul att se. Om inte förr kanske 
redaktörn kan medföra ett ex. till LL? Hustrun var både för ekonomiskt sinnad och hade 
för mycket annat att läsa för att prenumerera på KS.  
  
 
 
>----237.207.63 | /5.0 (compatible; MSIE 9.0;  6.1; Win64; x64; /5.0) | 8123720763
no133.tbcn.      
 
 
20120422 | 17:43:55 | råffe | ä vafan LasseH, skylla på hustrun. Fåru inga fickpengar. 
Klart att jag skickar en ruska, du kan också påräkna två trisslotter, kan innebära att du 
allri mer behöver stå med håven i brevlådan. 
Magknip hjälper de kanske åsså emot. Heller så blir de etter värre.  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:8.0.1) /20100101 /8.0.1 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20120422 | 19:43:39 | göran l | Huden knottrar sig spänningen stiger trisslotterna 
visslar i luften vem fan e Alf Bande.Den obskyre Bode känner jag till. 
Lasse L modigt prova mer än 8 mil på hojen kan bara skryta me 5 km löpning me 
hustrun ihelgen Brantevik halvvägs te Simrimshamn and retur  i tät dimma . Fan när ska 
det bli sånt väder att en äldre gentleman ska våga sig ut på cykel utan att bli blöt eller 
blåst i nosen?  
 
 
 
>----10.183.137 | /5.0 ( ) /18.0.1025.162 /535.19 | .      
 
 
20120423 | 10:35:39 | staffan | Ja just de. Alf Bande bodde i huset här brevid.  
  
 
 
>----6.162.3  8.0;  ; /4.0; . 2.0.50727; . 3.0.4506.2152; . 3.5.30729; ..0C; ..0E) | 21366
1623no173.business.      
 
 
20120423 | 13:33:58 | råffe | Ä han bra?  
 
 
 



>----.199.169 | /5.0 (;  10.6; rv:11.0) /20100101 /11.0 | sveagruppen.se      
 
 
20120423 | 14:16:35 | staffan | Jo, han va nog bra på många sätt  
  
 
 
>----6.162.3  8.0;  ; /4.0; . 2.0.50727; . 3.0.4506.2152; . 3.5.30729; ..0C; ..0E) | 21366
1623no173.business.      
 
 
20120423 | 19:23:43 | göran l | Skönt å veta  
 
 
 
>----10.183.137 | /5.0 ( 6.0) /18.0.1025.162 /535.19 | .      
 
 
20120424 8:31:31 | råffe | Låter som om killen ä dö, ä han de? Å varför. 
Till berörda och kanske rörda: idag kan de komma, trissarna. Som vanlit delar vi väl på 
degen?  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:8.0.1) /20100101 /8.0.1 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20120424 | 20:29:25 | råffe | Fan! 
Jag hör hur besvikelsen flödar ur era rögråtna ögon, sanden blev till fläsk, vafan! Men 
triss e triss, fyrtal är mycke bättre än trekant som den kloke sa, man kan ta de lite 
koolare.  
Försökte kuta men de tog emot mer syskologisch dennanderes. Nä fick inte ont, 
funderar på å knarra i morron. heller kuta. I st f å joba, de ska man va varsam me. 
Trorja. Har pröva men glömt. 
Kul å höra allt nytt om Bande!  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:8.0.1) /20100101 /8.0.1 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20120424 | 20:29:46 | råffe | Ja de va skönt å veta!  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:8.0.1) /20100101 /8.0.1 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20120424 | 20:30:45 | råffe | Verkar hysteriskt men e så jäla noga me å komma me 
inlägg tusen. Sen skiter ja ide.  



  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:8.0.1) /20100101 /8.0.1 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20120424 | 21:34:00 | Lasse L | Jaharu Råffe, du kollar Statistik och vet att bara du har 
eldräven. Tretton kvar alltså. Har idag haft en trevlig Kvällsstund, tackar för den. 
Skrapat tror jag inte vi gjort ännu. 
Idag äntligen fint väder och avstod då en stund från att jobba och cyklade en sväng, utan 
vinterjacka för första gången i år. Var ju jätteskönt ju.  
  
 
 
>----234.213.191  8.0;  ; /4.0; . 2.0.50727; . 3.0.04506.30; .       
 
 
20120424 | 22:11:18 | göran l | jo ja tackar vann 50 spänn dvs 2 nya trisslotter ringde 
banken igen o förberedde dessa  skrapas imorrn. Råffe ja prenumererar redan på ruskan 
som ligger i praktikens tidningshylla alltid överst redan har en redan tidigare 
prenumerant avslöjat sig.Han hade i en insändare protesterat mot att man skulle sluta 
publicera barnteckningar o enl. den mannen hade han lyckats. 
Imorrn blir det löpning eller cykel eller så blir det kommande långhelg. 
Eja cykelskraj fortfarande? 
Va sger Italienproffset?  
 
 
 
>----10.183.137 | /5.0 ( ) /18.0.1025.162 /535.19 | .      
 
 
20120424 | 22:41:33 | Lasse H | Tackar och bockar för ruska och lotter! Vann 25 kr 
som bytes mot ny lott. Spännande fortsättning följer. I dagens OL höll jag huvudet 
ovanligt väl över armen om jag får säga det själv. Banläggarn var också imponerad 
tyckte jag mej märka. Inte helt självklart hur jag ska välja att uppfatta det.  
  
 
 
>----237.207.63 | /5.0 (; /5.0) | 8123720763no133.tbcn.      
 
 
20120425 | 21:21:43 | staffan | Ligger sedan en tid i vårt väntrum också. För många ett 
kärt återseende har ja märkt å även ett visst överseende med att vi är försenade. Heter ju 
inte väntrum för intet. Skall vid tillfälle försöka återkomma med ännu mer info om 
Bande så det blir lite mer köttben.  
  
 
 
>----2.54.73  7.0;  6.0; /5.0; SLCC1; . 2.0.50727;  PC 5.0; . 3.5.30729; . 3.0.30729; ..0C) 
| 78725473no173.tbcn.      



 
 
20120426 9:39:12 | råffe | a, då fick jag anledning att randa ett inlägg till, snöret är 
nära. Eller är det repet? 
 
Min kutning går inge vidare, de e trögt me andningen, kanske är det så jäla mycke 
pollen så aatt man blir trög i bollen, nnät jävelskap är det, som prins Bertil sa, hoppas ja. 
 
Summa L: 4,2mil. Det ser ut som en tanke.  
 
 
 
>----.199.169 | /5.0 (;  10.6; rv:11.0) /20100101 /11.0 | sveagruppen.se      
 
 
20120426 | 20:25:30 | råffe | Har gått å grunnat lite på staffans senaste lägg: "Ligger 
sedan en tid i vårt väntrum också. För många ett kärt återseende har ja märkt å även ett 
visst överseende med att vi är försenade." Hur sena då då å va ä dä som ä sent? Å har ni 
inge hem å ligga i. Men de e klartatt man måste ligga i.  
 
Ja, ja bara undrar, förlåt mäj.  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:8.0.1) /20100101 /8.0.1 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20120428 | 18:56:39 | göranl | Spännande grejer på gång i väntrummet hur ligger det 
eg till 
vem väntarcpå vem?  
  
 
 
>----.148.10 | /5.0 ( | ___.148.10      
 
 
20120429 9:35:33 | råffe | Lördagen bjöd på cykelpremiär i ett för årstiden strålande 
väder. Bra precis 2 mil fick räcka och gjorde sig påminda etterpå såsom en dov molande 
spänningsvärkande antydan i bakbenens baksida. Tänker nu försöka utmana denna 
känsla med ett litet löppass såhär på söndaförmiddan. 
Ä dä nån frutom Torbjörn som ska köra RV? 
Ja bara frågar. 
 
Löppass ser konstigt ut, ass förstår ja ju, men vafan ä löpp. Ja bara undrar.  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:8.0.1) /20100101 /8.0.1 | h88n2fls304o1035.      
 
 



20120429 | 17:08:34 | Lasse H | Löppass ä väl den som assisterer löppdomptörn på 
cirkus? Eller var det kanske snarare på marknader hen hade löppcirkus? 16,5 km idag 
och efterpå har jag faktiskt lite ont under vänstra foten. Vann 2 nya trisslotter i dag. 
Ännu inte skrapade. Spänningen stiger.  
  
 
 
>----237.207.63 | /5.0 (; /5.0) | 8123720763no133.tbcn.      
 
 
20120429 | 18:11:25 | staffan | "I väntan på Patient" kan tolkas hur som helst som AB 
brukade påpeka. 
Imorse 15km löpning här på Orust i sol å vår å hela härligheten. 
L 299, C 320. Km alltså. 
 
Åsså god Aalborg förstås  
 
 
 
>----73.59 | /5.0 (compatible; MSIE 9.0;  6.0; /5.0) | c2ec3493b
74736162.cust.telenor.se      
 
 
20120429 | 18:11:46 | råffe | jamen sirrkus har allri vatt min bästa gren, om den nu 
överhuvud finns överhuvud taget sett. Men ja tror däj LasseH. kan man kuta 16,5 så är 
man trovärdi, men gå snappt som fan te min napprapatt om du får mer käningar i foten, 
de e en ganska sensuell upplevelse vill jag och kan ja lova.  
Schävl kuta ja 8,24 km på 47,59 min. Alla räknanade mänskor me å utan skor, till vilka 
ja räknar detta forumets medlöpare, detta sakt inom parentes, dock inte markerat på 
sedvanligt sätt, ety ja vill va lite märkvärdi, kan ju se att de e lite för snappt för att va 
trosvärdigt. Men lik förbannat. Ingen smärta, annat än den mentala som ständigt 
gnuggar järnbalken, jorde säj påmint, som prins bertil sa innan han svepte tre glas gin 
innan han skulle sitta som olföran i kåakå, har en gammal väl förtäljt, numera lika dö 
som sagesmannens objekt fortfarande e, kanske stiger han upp på di yttersta av dagar 
och då tamejfan kommer ja å utbrista i ett de e ju fantastisktvrål som ernstbrunner 
kommer å jöra en roman utifrån. Heller så blire ranelid. ja man får väl knipa käfft som 
vanlit. 
 
Nu ere bara 9 kvar, de va som sjutton, upphöjt i vadå?  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:8.0.1) /20100101 /8.0.1 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20120429 | 18:15:05 | råffe | Nämen nu blev de fel, de va en gammal val, inte väl som 
vänligt sa de te meg. 
Men allti bra å skriva fel, de får folk å tänka te. Te heter tjaj på ryska, ett rolit skämt e å 
kalla tjajkovsky för kaffekovsky, det uppskattar ingen ryss alls. 
Å så fick ja osökt tillfälle å skriva mitt sjundesista inlägg innan.  



  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:8.0.1) /20100101 /8.0.1 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20120429 | 18:15:49 | råffe | Nä ja mena åttonde sista men de blev nu å därme det 
sjunde. Livet ä bra underlit.  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:8.0.1) /20100101 /8.0.1 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20120429 | 21:58:57 | göranl | Brände 16 idag isakta mak inga napratiska smärtor 
alså löpningn  men funderar på5 mil på hojen imorrnn 
 de vore ju förjävlkgt om Råffe o jag befinner oss på samma ö o inte vetomet 
 
T  
  
 
 
>----.148.10 | /5.0 ( | ___.148.10      
 
 
20120430 | 11:48:59 | råffe | I morrn så lär Ag å ja åke ut te Ljö bara fram å tebaka 
för å koppla på vattnet. Nån knarr har jag inte me, nä. 
 
 
T  
 
 
 
>----.199.169 | /5.0 (;  10.6; rv:11.0) /20100101 /11.0 | sveagruppen.se      
 
 
20120430 | 12:30:41 | Lasse H | Suverän bild på Mowitz tänkte jag säga i förra 
inlägget men glömde. Blev ingen vinst på lotterna så det är bara att rulla sig i askan efter 
hoppets slocknade stjärna.  
 
 
 
>----72  8.0;  ; /4.0; . 1.1.4322; . 2.0.50727; . 3.0.04506.30; . 3.0.4506.2152; . 3.5.30729; 
MALC; .1) | 194.22.238.72      
 
 
20120430 | 15:47:40 | råffe | till staffan: be patient, eller be patienten dra åt helvete. 
men spring inte själv så jäla långt. 
Nu L: 57, km alså 
C: 20  



 
 
 
>----.199.169 | /5.0 (;  10.6; rv:11.0) /20100101 /11.0 | sveagruppen.se      
 
 
20120430 | 21:39:13 | staffan | jamän ja räknar från årskiftet å inte från ÖS eller rent 
av från kungens födsledag  
 
 
 
>----115.56 | /5.0 (compatible; MSIE 9.0;  6.0; /5.0) | c2ec37338
74736162.cust.telenor.se      
 
 
20120501 | 18:00:40 | råffe | Menbafan! 
Manska allti räkna från kungens fölseda, eljäst ska ru allri knarra på en monark. 
Hellre en rockning, jamena drockning.  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:8.0.1) /20100101 /8.0.1 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20120501 | 19:41:45 | råffe | Jamena!  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:8.0.1) /20100101 /8.0.1 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20120501 | 21:37:42 | Lasse L | Grillpremiär i ikväll. Get såklart! Nu har vi bara 21 
kvar tills vi tillsammans når 3000. Kommer det nån rapport från Italien eller e man kvar 
där än? 
C 51 L 7  
  
 
 
>----.148.10 | ___.148.10      
 
 
20120501 | 21:57:46 | göran l | Numåsterebli skärpning i hanteringen av de svenska 
språket verkar som våren löser upp grammatikaliska hågkomster från va det skolan eller 
ungdomen? Jag minns inte! 
Men visst vare nån som sa att man skulle sätt komma ibland(alltså inte! komma ibland) 
även om det på den tiden inte va så lätt att hålla isär. 
Nåväl: 
sön 16 km löpning 
mån: 4 MIL CYKLING 
tIS: 10 KM ÖPNING 



s:A c 9,2 MIL L: 20 mil  
 
 
 
>----10.183.137 | /5.0 ( 6.0) /18.0.1025.162 /535.19 | .      
 
 
20120501 | 22:44:23 | Lasse L | Ser att Torbjörn använder samma webbläsare som 
Råffe, så nu blire väl att räkna om.  
  
 
 
>----234.213.191  8.0;  ; /4.0; . 1.1.4322; . 2.0.50727; .       
 
 
20120502 7:36:57 | råffe | Typiskt Torbjörn ta mej tusan. Men då kör vi ihop te 1000 å 
te 3000. 
Måste erkänna att panik bara är en stillsam kuling i jflse me den inre storm som uppkom 
när ja insåg att de bara ä fyraåenhalv vecka, kvar te SM, å sen bara två, veckor till, till 
VR. 
Måste börja kunna kuta mer än milen redan ida. Ju.  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:8.0.1) /20100101 /8.0.1 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20120502 | 12:26:51 | Torbjörn | Kom hem igår kväll. Det blev 80 mil o 10000 
höjdmeter där nere. Har nu kört 174 mil på cykel sedan säsongspremiären. Tuffaste 
Italienresan hittills. Tisdagen 24/4 kommer jag för alltid att minnas som cyklist,10,7mil, 
2050 höjdmeter, regnet vräkte ner, stormbyar blåste omkull cyklister,kylan var bitande 
på 1000 metersnivån, när vi passerade byar tecknade en del bybor åt oss att man cyklar 
inte i det här vädret. Inte ens vår erfarne turledare den dagen, Per Håkan Östman (VD 
CykelTours, sjukgymnast, körde VR under sju timmar i masgruppen förra året), sa sig 
aldrig någonsin ha cyklat i värre väder. Italien har också haft en kall o blöt April månad. 
Onsdagen var kall o blåsig men utan nederbörd. Sedan kom värmen, 2528 varma 
grader C. Bort med arm o benvärmare, vindvästen i ryggfickan (behövdes inte ens i 
utförskörningarna, sololjastiftbränna. Näst sista dagen tog vi oss an backar som blev 
oss övermäktiga. Tre km med snittlutning 22% gick bra, lika lång backe med 28% 
lutning fick mig att stanna för andhämtning men när vi kom till en fyra km lång 
backdjävel med 30% lutning gav vi upp hela gänget, svettades svor o gick i de 
förbannat obekväma cykelskorna (hade bytt klossar kvällen innan o nya klossar är 
förbannat hala och i den lutningen....). Visst fan hade vi kört fel, skulle inte varit där, 
utan kört en annan väg, visserligen lite längre, men ändå bara med en lutning på 10
12%. Jaja. Unna er en sådan här resa. Ni kommer att utvecklas som cyklister. Ja kanske 
till o med som människor i den meningen att ni tar ert cyklande till en högre nivå och 
lägger ner den föreställning av pjål, gnäll o ämmel som ert löpande numera tycks mig 
vara.  
  
 



 
>----33.180.51  10.5; svSE; rv:1.9.2.28) /20120306 /3.6.28 | host90233180
51.mobileonline.      
 
 
20120502 | 17:54:50 | råffe | jävlar vicken kille du ä torbjörn. Ja skulle allri komma på 
tanken att knarra vare sig uppför eller uttför 30 producents lutning. 
 
Måste ändå få gnälla lite om min löpork, idag lyckades jag efter några korta stopp 
inlagda (nä inte i skorna) få ihop 11 km men då var jag slut som löpare åtminstone för 
något dygn framöver. Hoppas på underverk, men ber inte om´et, kanske man skulle... 
På freda ska ja knarra. Men RV är knappt å tänka på, tnker nån annan (föruttom 
Torbjörn, baddaren)?  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:8.0.1) /20100101 /8.0.1 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20120502 | 20:46:40 | göran l | 30 % lutning = svindel både uppför o nerför.Grattis 
Torbjörn te en upplevelse utöver de vanlia. Nä RV är inte möjligt för mig helgen följs 
av Khmf å då måste ja te Ljö igen.  
Men gärna en tur under den helgen 
Som en liten motvikt till Torbjörns heroiska milangivelser 
C:14,2 Mil L:20 mil drygt tränade 4 dgr i rad gick upp 1,5 kilo  
 
 
 
>----10.183.137 | /5.0 ( 6.0) /18.0.1025.162 /535.19 | .      
 
 
20120502 | 20:48:32 | göran l | Lasse L va vare där me webbläsare  
 
 
 
>----10.183.137 | /5.0 ( 6.0) /18.0.1025.162 /535.19 | .      
 
 
20120502 | 21:28:29 | göran l | Vicken bild botten skymtar genom vattnet iframkant 
himlen finns både över o under ön hunden ett vackert bildelement i förgrunden 
Lasse L: fotografisten bugar o bockar  
 
 
 
>----10.183.137 | /5.0 ( ) /18.0.1025.162 /535.19 | .      
 
 
20120502 | 22:24:43 | Lasse L | Tackar, jo nöjd med bilden själv. Låter man pekaren 
vila på bilden får man lite info. 
Webbläsare? Om man går in under Statistik här ovan så klarnar det. 



 
Ruggig men underhållande story från Italien, tack för den! Brudfjällsvägen maxar på 21 
% enligt Vägverket. Och där känns det som ganska liten marginal att jag klarar att stå 
och trampa mig uppför. Och inte är det några kilometerlånga backar inte.  
  
 
 
>----234.213.191  8.0;  ; /4.0; . 1.1.4322; . 2.0.50727; .       
 
 
20120504 | 12:25:06 | råffe | L 11 km nu på förmiddan, gick hygglit, har bara orken å 
klaga på, men den är inte den bästa. innebär totalL: 8 mil.  
Hur skadegå? Vafan betyder de förresten?  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:8.0.1) /20100101 /8.0.1 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20120506 | 21:58:32 | göran l | knökade in 16 km löpning igår cyklade 4 mil idag(lite 
obehagskänslor fortfarande) hade funderat på längre tur men upptäckte att en obehaglig 
kall motvind väntade på vägen hem. 
Men mest glädjande har gjort ett formhopp kände mig vältränad!!Stark och seg hård i 
kroppen trodde inte att det skulle hända igen men där ser man  
 
 
 
>----10.183.137 | /5.0 ( ) /18.0.1025.168 /535.19 | .      
 
 
20120507 | 14:26:58 | Lasse L | Klart det skulle hända igen. Alltid. Forever. 
Säsongsbytena och skiftande  träningsmål gynnar ju denna känsla hela tiden. I värsta 
fall får man väl dega ner sig lite emellanåt. 
 
En annan cyklade bara lite längre igår än föregående inläggare, hade först tänkt långtur 
men avstod pga kraftiga ryggkänningar sedan snart två veckor. Går rätt bra att hoja men 
påstigningen är ett kritiskt moment, och efter en dryg timmas trampande eller så börjar 
ryggen göra sig påmind igen. Så lagom får bli bäst. Alla fall lite bättre nu vad det 
verkar. 
 
Hur gåre med formtoppning för GV? 
 
C 60 L 8  
  
 
 
>----234.213.191  8.0;  ; /4.0; . 1.1.4322; . 2.0.50727; .       
 
 



20120507 | 20:16:09 | Lasse H | Tråkigt att ryggen spökar Lasse. Nån formtoppning 
för GV blir det förstås inte men joggade i alla fall 21 km igår i försiktigt tempo. Tänkte 
ta det väldigt lugnt i Gbg. Försöka att njuta av folklivet och vila i steget och komma i 
mål med känslan av det inte skulle vara helt uteslutet att sticka iväg på ett varv till. Kul 
se att ni andra löpare verkar vara på G! 
Jogging: 18,3 mil  
  
 
 
>----237.207.63 | /5.0 (; /5.0) | 8123720763no133.tbcn.      
 
 
20120510 7:42:50 | Lasse H | Fan snuvig och hemma från jobbet både igår och idag. 
GV titta eller springa det är frågan.  
  
 
 
>----237.207.63 | /5.0 (; /5.0) | 8123720763no133.tbcn.      
 
 
20120510 8:50:52 | råffe | Snubig ä dåligt, hemma från jobbe ä bra.  
Titta ä lättare än å springa.  
 
 
 
>----.199.169 | /5.0 (;  10.6; rv:12.0) /20100101 /12.0 | sveagruppen.se      
 
 
20120510 | 10:23:51 | Lasse H | Rutin saknas inte. Har ju gjort bådadera varsin gång i 
GV. Böjd att hålla med men det är tufft å stå bredvid å titta också. Den som har levern 
kvar får se.  
  
 
 
>----237.207.63 | /5.0 (; /5.0) | 8123720763no133.tbcn.      
 
 
20120510 | 11:01:17 | Lasse L | Hoppas snuvan ger sig. De e inte så kul att behöva 
ställa in vet ju ja. Men behöver man så e de ju bara så. 
Ser annars fram mot att följa både min namnes och GöranJs framfart på lördag, samt en 
Åmålspojk vi känner som startar i elitledet. Hur många mil tror ni han springer i 
månaden?  
  
 
 
>----234.213.191  8.0;  ; /4.0; . 1.1.4322; . 2.0.50727; .       
 
 
20120510 | 14:57:18 | Lasse H | Haruki Murakami springer 2535 mil i månaden så jag 
skulle gissa på ca 55 mil i månaden.  



  
 
 
>----237.207.63 | /5.0 (; /5.0) | 8123720763no133.tbcn.      
 
 
20120510 | 16:26:29 | Torbjörn | Ytterst tveksam till RV om söndag. Känner mig tung 
o trött. Nedtränad sedan touren söderöver? BRF går en dag med mycket annat och en 
återträff med några Italien resenärer runt Siljan lockar. Beslut måste fattas inom kort.  
  
 
 
>----33.171.254  10.5; svSE; rv:1.9.2.28) /20120306.      
 
 
20120510 | 23:01:40 | göran l | GV blir en perfekt trimmning inför SM ett långpass i 
rättan tid. 
De e bara å snyta sig o lubba iväg  
 
 
 
>----10.183.137 | /5.0 ( 6.0) /18.0.1025.168 /535.19 | .      
 
 
20120511 8:37:33 | råffe | Nä, inget RV för mäj. Har nu fyra cykelmil i benena, ser det 
just nu som en framgång. Använder knarren för att stretcha ut löpvadera, som ä en 
ständigt oroshärd.  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:8.0.1) /20100101 /8.0.1 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20120511 8:38:26 | råffe | Vicken grej, lyckades åtminstone bli nr 3000, när nu 1000 
gick om intet.  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:8.0.1) /20100101 /8.0.1 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20120511 | 11:06:47 | Lasse L | Puh! Råffe fortsätter efter 1000/3000, hade blivit lite 
ödsligt här annars. 
 
Nä LasseH, så mycket springer inte den unge men 34 mil/mån hittills i år. I samma 
klubb finns en herre född 46 som kutar över 30 mil vissa månader och gjorde GV på 
1:34 2010, de tycker jag e rätt ruggigt. Klubben där de hetsar varandra med såna där 
träningsmängder heter Spring Åmål, där är jag inte med men väl GöranJ.  
  
 



 
>----234.213.191  8.0;  ; /4.0; . 1.1.4322; . 2.0.50727; .       
 
 
20120512 | 12:38:56 | råffe | Är i vale å kvale. Ska ja sluta kuta eller uppvakta min 
vackra napprapatt igen. 
Min högra hälsena som varit beskedlig ett tag slog bakut efter gårdagens korta löprunda, 
tre varv runt körgårn, 6,2 km. Jag testa å lubba lite snabbare å de gick ju riktigt bra, 
hurra! Men sen förstås... 
 
Klart att nappris skulle bli gla av å åse mig igen. Ska man va så jäkla filantropisk? Jag 
bara frågar.  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:8.0.1) /20100101 /8.0.1 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20120512 | 18:58:04 | Lasse L | Ja! Den snuvige tog sig i mål. Grattis till både LasseH 
och GöranJ som fick exakt samma sluttid så när som på en enda siffra.  
Medan detta pågick var jag ute och cyklade 5 mil i en förfärlig vind och i backarna upp 
från Fengersfors blev jag  astrött. Men det var kanske nyttig träning? Positivt i alla fall 
att ryggen knappt kändes av.  
Jag skulle ju säga också att jag imponerades av GVs webb. Innan cykelturen följde jag 
de ännu snabbare löparna. Blixtsnabb, tydlig och utförlig info hittade man lätt.  
  
 
 
>----234.213.191  8.0;  ; /4.0; . 1.1.4322; . 2.0.50727; .       
 
 
20120513 | 20:42:25 | staffan | Körde Hjälmaren runt igår. Fast efter mycken tvekan. 
Vädret såg, på fredagskvällen,  ut att bli pissigt och med hård vind. Bestämde mig på 
lördagmorgon, då det inte verkade så farligt.  Hojen nyservad :  Nya 
växel/bromshandtag, kassett med lite lättare utväxling, nya â€œsmåkugghjul â€œ i 
bakväxeln och ny kedja förstås. Med lite mer luft i däcken blev han som ny. Mandel, 
cykelreparatören alltså, skrattar och fattar inte varför jag inte köper en ny. Men man vill 
ogärna skiljas från en god vän. I alla fall var det första gången i år som det var kul att 
cykla. Bra klunga från start med  ss väl fungerande ständigt roterande kedja. Men som 
vanligt, efter 10 mil i små backarna före Läppe, var jag tvungen lämna lucka och släppa. 
Och efter ett tag var en ny mindre och lite långsammare grupp organiserad och höll ihop 
till Örebro. 
C:74,  L:34  
  
 
 
>----2.58.167  7.0;  6.0; /5.0; SLCC1; . 2.0.50727;  PC 5.0; . 3.5.30729; . 3.0.30729; 
..0C) | 787258167no173.tbcn.      
 
 



20120513 | 20:54:02 | Lasse H | Träffade Göran J i startfållan. Det var osannolikt och 
kul. Han försvann visserligen direkt framåt i starten men tydligen hade vi ungefär 
samma tid i mål. Tveksamt om det var så klokt att starta för min del, både foten och 
halsen har gjort sej påminda igen. Gick väl ändå mestadels rätt så hyggligt att springa 
men sista 34 km var riktigt sega precis som i fjol förresten. Min teori är att stigningen 
upp för Avenyn suger mer än man tror. Sen fortsätter Vasagatan att stiga lite segt de 
första 500 metrarna också. Burrade i alla fall upp gamnacken och tog ett steg i taget. 
Känslan av att det skulle vara möjligt med ett varv till infann sej inte om man säger så. 
Förkylningen satt nog kvar lite och gjorde sitt till. Gjorde förstås ingen 
kolhydratladdning heller. Möjligt att det kännts lite bättre i så fall. Härligt väder var det 
dock. Solen kom fram lagom till min startgrupp och vinden kändes inte riktigt 
bevärande men sköt på skönt i ryggen på några ställen. På kvällen var vi bjudna på 
knytkalas med döttrarnas kompisar. Det var riktigt kul och en kände sig ändå rätt 
ungdomlig för sin ålder. Sen hann vi med Konstmuseet innan tåget hemåt. En fin helg 
på Sveriges framsida kan en nog påstå.  
  
 
 
>----237.207.63 | /5.0 (; /5.0) | 8123720763no133.tbcn.      
 
 
20120513 | 20:58:35 | göran l | Bra Staffan o bra alla GVare impad avundsjuk å allt 
sånt. 
Kutade 16 km igår hojade 6,5mil idag lite motvindigt men soligt o vackert 
Råffe! Anders hörde av sig ville hoja Krhmf lördag med bas Ljö va sägs frestande va? 
Jag å frugan dottern o hennes livskamrat e på plats så jag hänger på 
L:25 c:25  
 
 
 
>----10.183.137  7.0;  ; /4.0; . 1.1.4322; . 2.0.50727; . .      
 
 
20120513 | 21:04:34 | råffe | Ja grattis alla säger ja me å minst lika avensjukt som 
cousin. Löpning ä bara nåt man tittar på, cykling har jag försökt komma igång me, 
varfanä motivationen? 
Nåväl 4 mil sönd fm va bättre än intet. 
Ja behöver en KRffCH men e skraj för å flyga. Helikopter. 
Ska planera för ett lördastramp me bas Ljö. Låter så jäla kul! Just nu etter en bira, 
heller vare två. 
C: 8 L: 9,3  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:8.0.1) /20100101 /8.0.1 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20120513 | 21:37:23 | staffan | Ja grattis till göteborgsvarvare. 
Stigningarna upp mot Poseidon(heter han så)måste vara minst i klass med den omtalade 
stigningen upp mot Eldrismassivet. Å den ä ju inte å leka mä.  



  
 
 
>----2.58.167  7.0;  6.0; /5.0; SLCC1; . 2.0.50727;  PC 5.0; ..      
 
 
20120513 | 22:26:50 | Lasse H | Gick ju hela Poseidonbacken i eftermiddags och då 
var den inte så imponerande faktiskt. Sätter dock en peng på att den relativt sett är värre 
än Eldrismassivet (Krångåsen?).  
  
 
 
>----237.207.63 | /5.0 (; /5.0) | 8123720763no133.tbcn.      
 
 
20120515 | 18:35:28 | råffe | Göran riktar jag mig till nu och i första hand, inte för å 
klaga utan för att få besked, man tar som bekant beskedet dit man kommer, som en man. 
Blire nå tramp på lörda fm kl 9, var träffas vi? 
 
Testa ida me å köra 3 mil på knarren, jo tackar som frågar ja kom hem. Nästan 22 
knyck, inte illa sa han som mötte en gårilla.  
 
Men den där jäla hälsenan, den som tycker att de gör ont så fort en springer fort enligt 
mina mått mätt, den tigerstill när ja knarrar.  
 
De finns alså hopp om VR. 
 
På tal om mätt så ä ja hungri, måste sluta nu.  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:8.0.1) /20100101 /8.0.1 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20120515 | 18:46:15 | göran l | Menaru cykling på lörda me bas Ljö så blir den av ska 
snacka me Anders imorgon. 
Helsenan behöver smörjas me cykel jag kör varannan gång fast ja springer.  
 
 
 
>----10.183.137 | /5.0 ( 6.0) /18.0.1025.168 /535.19 | .      
 
 
20120515 | 19:45:17 | Lasse L | Bättre med helsena än felsena. 
 
Nu har jag bestämt mig, tejpar för km/h på cykeldatorn resten av maj. Lugnt tempo ska 
det va om de ska va bra.  
  
 
 



>----234.213.191  8.0;  ; /4.0; . 2.0.50727; . 3.0.04506.30; .       
 
 
20120515 | 22:58:44 | göran l | den där jävla cykeldatorn ja den ljuger distansen verkar 
ok tiden verkar ok men snittet helt åt helvete elektroniskt dravel nä funderar på o tejpa 
för ögena ja me köra på känn styra efter lukten vinden smärtan o äta en banan när 
hungern slår till aldri stanna utom för en tupplur som nu  
 
 
 
>----10.183.137 | /5.0 ( 6.0) /18.0.1025.168 /535.19 | .      
 
 
20120516 | 19:08:14 | råffe | så jäla bra sackt av såväll LasseL som Göran, tejpa för 
och emot, kan man tejpa för alla uppförsbackar, ja tror att de e dom som e som jobbigast 
som man säger, även kvinnor tror ja men vet inget bestämt, för det är inte bestämt ännu 
av dom som vet allt om genus.  
Nä nu mena ja inte att kvinnor ä jobbigast, ja har faktiskt träffat en å annan kar som 
varit jälit påfrestande. 
På tal om festande, ska vi köra Carlsunds tost skagen rakt igenom? Etterpå menar ja, 
annars blir det ett jäla kladdande å då menar ja inte de som alla tror å befruktar att jag 
menar de som alla tänker, så tänker ja.  
Hejdå!  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:8.0.1) /20100101 /8.0.1 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20120516 | 19:08:56 | råffe | Å en å annan käring likaså  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:8.0.1) /20100101 /8.0.1 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20120516 | 19:10:23 | råffe | Ja, tyvärr, cykeldatan juger. Ja testa mot gpsklockan, ja 
körde mycke längre på den ena enn på den annra. Gissa vicken som vann?  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:8.0.1) /20100101 /8.0.1 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20120516 | 19:11:50 | råffe | Glömde säja, de e en brilliant idÃ© å cykla på Ljö på 
lörda. Om ingen annan ställer upp så gör ja de. Not. 
 
The question is vått tajm? Ja bara frågar.  
  
 



 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:8.0.1) /20100101 /8.0.1 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20120516 | 19:13:00 | råffe | vaknar upp ur kåmaläge å läser å undrar: har nån randat 
fyra (4) inlägg på raken förut? Utan att vara dyngrak  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:8.0.1) /20100101 /8.0.1 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20120516 | 22:08:15 | Lasse L | tidigare. Cykeldatorn gav längre sträcka än gpsen 
som ibland kan gena i kurvorna vilket cykeldatorn inte kan.  
  
 
 
>----234.213.191  8.0;  ; /4.0; . 1.1.4322; . 2.0.50727; .       
 
 
20120516 | 22:08:27 | Lasse L | med  
  
 
 
>----234.213.191  8.0;  ; /4.0; . 1.1.4322; . 2.0.50727; .       
 
 
20120516 | 22:08:39 | Lasse L | har lyckats  
  
 
 
>----234.213.191  8.0;  ; /4.0; . 1.1.4322; . 2.0.50727; .       
 
 
20120516 | 22:08:51 | Lasse L | jag ingen  
  
 
 
>----234.213.191  8.0;  ; /4.0; . 1.1.4322; . 2.0.50727; .       
 
 
20120516 | 22:09:01 | Lasse L | Det tror  
  
 
 
>----234.213.191  8.0;  ; /4.0; . 1.1.4322; . 2.0.50727; .       
 
 
20120516 | 23:00:34 | göran l | Anders kommer från Ramsö me båt vi får konfritera 
närmare om tiden närmsta dagarna men lörfm e spikat  



 
 
 
>----10.183.137  7.0;  ; /4.0; . 1.1.4322; . 2.0.50727; . .      
 
 
20120516 | 23:06:59 | staffan | Tror nåra tostskagern och lika många skalade bananer i 
samma ficka skulle bli en bra mix att smaska på t.ex i backarna efter karlsborg. nästan 
så man börjar längta efter VR  
 
 
 
>----126.193 | /5.0 (compatible; MSIE 9.0;  6.0; /5.0) | c2ec37ec1
74736162.cust.telenor.se      
 
 
20120517 9:32:08 | råffe | Jäla bra sakt LasseL, då menar ja de där om cykeldatan vs 
gpsen. Nämligen jorde ja samma erfaring senast. Märkligast var att i början då visa 
gpsen längre sträcka men vartefter så tog sig cykeldatan ikapp å gick om, va ska man 
tro, ska man korrigera heller ej? Ja bara frågar. 
Staffans mix låter något för go för å bli sann, men längtan te VR växer.  
På lörda blir det trampa av. Men vad? 
Far ut te Ljö på freda afton, aftervörk. Vi hörs på mobilo göran. Även andra pratsugna 
är förstås välkomna på tråden och traden.  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:8.0.1) /20100101 /8.0.1 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20120517 9:33:30 | råffe | Glömde å säga att jag inte ä annat än full av begrundan över 
LasseLs räcka inlägg. åt?  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:8.0.1) /20100101 /8.0.1 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20120517 9:33:42 | råffe | dig  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:8.0.1) /20100101 /8.0.1 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20120517 9:33:58 | råffe | du  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:8.0.1) /20100101 /8.0.1 | h88n2fls304o1035.      



 
 
20120517 9:34:09 | råffe | bar  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:8.0.1) /20100101 /8.0.1 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20120517 9:34:18 | råffe | fan  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:8.0.1) /20100101 /8.0.1 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20120517 9:34:49 | råffe | Hur  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:8.0.1) /20100101 /8.0.1 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20120517 9:35:08 | råffe | Nu fatta ja, men de e ju så dags...  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:8.0.1) /20100101 /8.0.1 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20120517 | 10:01:27 | staffan | Vet inte hur gpsen mäter men märker ju att den genar. 
Och felet verkar bli större ju knixigare man rör sig. Så felmarginalen vid terränglöpning 
verkar bli större än vid landsvägscykling.  
 
 
 
>----70.97 | /5.0 (compatible; MSIE 9.0;  6.0; /5.0) |      
 
 
20120517 | 11:09:28 | Lasse L | Gpsen kan ge både för kort och för lång sträcka. Ofta 
jämnar det ut sig, men ibland ger det stora fel. 
 
Rör man sig sakta kan det bli mycket för långt pga de små felavläsningar som systemet 
gör hela tiden.  De sker ju också vid snabbare förflyttning men får då mindre betydelse. 
Tänk att gpsen lägger sina beräknade punkter lite på sidorna om den rätta vägen. 
Förbind dessa punkter, det är den färdväg gpsen räknat ut. Det blir en zickzacklinje. Så 
klart längre än den raka sanna sträckan. Vid snabbare förflyttning får zickzacklinjen 
betydligt flackare vinklar och skillnaden mot den sanna sträckan minskar. 
Detta förutsätter att gpsen (inkl det program som behandlar resultatet) jobbar med 
konstanta tidsintervall för registreringarna. 



För kort sträcka ger gpsen när registreringarna är för glesa i förhållande till fart och 
kursens krokighet. Ex.vis kan jag ibland se att jag cyklat rakt fram genom en rondell när 
jag kollar gpsspåret på kartan. 
Ni som har GPSklockor får nog mindre fel än vad jag får med min enkla gps i mobilen 
(eller med min handhållna gps avsedd för navigering, inte sport). 
Programmeringen har säkert en minst lika stor betydelse som hur avancerad själva gps
mottagaren är. 
Bra vore t.ex. om gpsen arbetar med tätare registreringar vid cykel än vid gång eller 
löpning. 
Ställer man in sport på gpsklockan så att den har en chans att beakta detta? (eller är den 
rent av så avancerad att den analyserar registreringarna och anpassar 
registreringsintervallen av vad som verkar bäst för tillfället. Vem vet?) 
 
Dessutom bör det finnas programfunktioner som sorterar bort uppenbara felavläsningar. 
En extra komplikation med gps i mobilen är att den också kan använda mobilmasterna 
för positionsbestämning, det är naturligtvis avsevärt mindre exakt (km i stället för m), 
men ibland får man med såna avläsningar när den av någon anledning tappat gps
signalerna. Då blir det som att man gjort en lång avstickare från spåret och sedan 
tillbaka. Man kan vid sådana tillfällen få maxhastighet registrerad till t ex 230 km/h, och 
sträckan blir på tok för lång.  
  
 
 
>----234.213.191  8.0;  ; /4.0; . 1.1.4322; . 2.0.50727; .       
 
 
20120517 | 12:35:00 | råffe | ja nog är det märkligt! Hela livet tänker jag på. Ibland.  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:8.0.1) /20100101 /8.0.1 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20120517 | 13:20:57 | Lasse L | Aavisst! Ja me. 
Men ställer du in sport på klockan?  
  
 
 
>----234.213.191  8.0;  ; /4.0; . 1.1.4322; . 2.0.50727; .       
 
 
20120518 8:08:33 | råffe | ställer inte in nånting, men när ja trycker på historik kan ja 
välja på löpning heller cykling heller annat, men de e ju så dax då. 
Kanske går det rent teknisktmatematisktsnillrikt att ändra inställningar, men säj mäj 
hur man gör så ska ja säja däj vem du ä.  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:8.0.1) /20100101 /8.0.1 | h88n2fls304o1035.      
 



 
20120520 | 11:59:39 | Torbjörn | Nu har jag anmält mig till BRF Lasse L.  
  
 
 
>----9.12.251  10.5; svSE; rv:1.9.2.28)      
 
 
20120520 | 20:38:39 | staffan | Varje gång jag ser en cyklist i närheten av Åmål tror 
jag att det är LL. Så även i eftermiddag på väg hem från kusten. Några kilometer före 
45an men efter avtagsvägen till Forsbacka passerade vi en man på röd cykel. Han hade 
vita skor och gul väst och bra fart. Vareru Lasse?  
  
 
 
>----2.59.125  7.0;  6.0; /5.0; SLCC1; . 2.0.50727;  .      
 
 
20120520 | 21:53:12 | Lasse L | Varje söndag jag cyklar och ser en Saab93 kombi på 
väg från kusten tänker jag att det är Staffan som är ute och kör. 
Röd cykel och gul väst var fullträff. Men tyvär inte skorna, jag har svarta. Och idag 
cyklade jag åt andra hållet, en god bit ut på Värmlandsnäs. 
Men visst var det nära! 
 
Fint att få sällskap på Bfr! (om än kanske bara i starten) 
 
Har nu cyklat 4 ggr med förtejpad hastighetsmätare och det är SÅÅ underbart. Ingen 
stress och hets, bara trampa runt och njuta. 
 
C 94, L 9  
  
 
 
>----234.213.191  8.0;  ; /4.0; . 1.1.4322; . 2.0.50727; .       
 
 
20120520 | 22:50:53 | staffan | Ja den här gången var det så nära så jag faktiskt 
stannade lite längre fram. Det gjorde däremot inte han med de vita skorna.  
  
 
 
>----2.59.125  7.0;  6.0; /5.0; SLCC1; . 2.0.50727;  PC 5.0; . 3.5.30729; . 3.0.30729; 
..0C) | 787259125no173.tbcn.      
 
 
20120521 | 19:50:18 | råffe | Iblann äre så nära att man stannar till jättelänge. När Trio 
des justeros knarra i lördas stanna vi så länge vi bryggan vi Laggarsvik att en 
kortbyxeklädd, ja höll på å skriva kåtbyxe, nä ja mena en äldre man, ganska mycke 
yngre än vi, kom fram å fråga va fan vi höll på me. Nä, sånt tål vi inte, stjälpte i 



andanom fanskapet i sjön, där satt vi ju å njöt våra äggmacker å jorde inte en flugfan 
förnär, inte unnra på att man blir förnärmad, man befruktar de värschta. 
Patetiskt e orde, han ville väll visa upp vadmusklera för å retas, han kanske hadde läst 
på forumet att jag hafft ont därnere. 
Men! 
De e bättre nu! 
Funderar på å kuta endera dan. 
Heller ge fan iet. 
Har inte bestämt. 
Ännu. 
Gör desamma. 
Skriver just nu maniskt ettersom jag inte får de där jäla BRF ur huvet, kan bli en elak 
krönika i Nattstånden om vederbörande inte aktar säj. 
Vicka vi va? Å hur lånkt vi knarra. Ja de va äntligen en intressant fråga. De va Anders, 
Göran å ja. Heller som Esk skulle sackt å skrevet, de var ja å två till.  
8,5 mil vicke förde upp mäj te 22 mil å därme kvalificerad te framtiden. 
Funerar mycke just på den. 
Va tror ni?  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:8.0.1) /20100101 /8.0.1 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20120521 | 22:31:35 | göran l | BRFja står inte ut längre va fan ere på gång Bodö Rodd 
Förening? 
Lördan på cykel va en njutning tog upp den gamla iden att ta av till höger på all 
asfalterad väg på ön blev cykelbränna nedanför ärmarna fredan 20 km styltande löpning 
sön 5km nedjoggning. Äggmackor va somsagt lördans recept i förbifarten passerades 
fjorårets helikoptertransportsstartplats i Hummelmora 
C;32,5 L;28,4 V;86.0  
 
 
 
>----10.183.137  7.0;  ; /4.0; . 1.1.4322; . 2.0.50727; . .      
 
 
20120521 | 23:00:06 | Lasse L | OK. BRF = Brandmännens Riksförbund om man 
googlar. Men det var nog inte dit Torbjörn anmälde sig (bleve väl ännu mer 
oregelbundna arbetstider) utan snarare till Brudfjällsracet 2 juni som alternativt 
förkortas Bfr. 
 
Men varför är det decimalpunkt i 86.0? Vi är väl inte i amerikat heller. Och om V nu 
står för vikt, är det ett högre eller lägre värde än annars?  
Och semikolon efter C, L och V?? 
 
Det finns två godtagbara användningar av semikolon. Den ena är i stället för komma i 
listor med talvärden med decimalkomma, eftersom det annars skulle bli för mycket 
komman och svårläst. Den andra är mellan två i och för sig fullständiga meningar i 



stället för punkt, för att förtydliga att den andra meningen har samband med den första. 
Staffan stannade bilen; han fick ändå inte syn på Lasse.  
  
 
 
>----234.213.191  8.0;  ; /4.0; . 1.1.4322; . 2.0.50727; .       
 
 
20120521 | 23:19:18 | göran l | Semikolon står breve kolon på tangentbordet haru 
missat en gång fortsätter man för formens skull o kanske skitiga glasögon  
 
 
 
>----10.183.137 | /5.0 ( 6.0) /536.5 | .      
 
 
20120522 | 20:59:54 | Lasse H | OLträning idag blev första löpasset efter GV. Få se 
om förkylningen tar om igen; är väl inte 100 kurant ännu. Men troligen mindre klokt att 
vila sej i form 3 hela veckor inför ett marathon. Rent bedrövligt att inte kunna ta en 
macka i lugn och ro det får en hålla med om.  
  
 
 
>----237.207.63 | /5.0 (; /5.0) | 8123720763no133.tbcn.      
 
 
20120523 | 23:27:19 | göran l | precis nu hajar jag läste Torbjörns inlägg utan att se att 
de va han. 
Tog just en hårdmacka me Kalles gott som bara den(fan alltså). 
Vicke väder ljuvligt njutbart 
Stolpa runt lite i Slätthultsspåret i morse sakta men funkade  
 
 
 
>----10.183.137 | /5.0 ( 6.0) /536.5 | .      
 
 
20120524 | 16:03:36 | råffe | ser just att ja i inlägg 3044 skrev funerar. De e bara en 
bokstav från funeral, kusligt. Men tänker man karneval så blir det genast gladare. 
C: 26 L: 9,3 
de blir inge mara, så snart en söker kuta så göre ont värre, å man vill inte göra ont värre.  
 
 
 
>----.199.169 | /5.0 (;  10.6; rv:12.0) /20100101 /12.0 | sveagruppen.se      
 
 
20120524 | 21:12:55 | göran l | tråkigt me maran råffe förstod väl detta redan i helgen 
lider med din vad inte ens naprapatens övningar kan locka igång vaden. 



Nu är det några tappra kvar förutom övertecknad "den springande tjockisen" är det 
Staffan "hinden från Kskoga" o ätteläggen hans Hanna o Svante.vi har även 
"skogens konung" Lasse H representerande Krsthmn.Såvitt ja förstår tänker LasseH 
sova me frugan på hotell i Sthlm Ja hoppas att vi andra på sedvanligt sätt laddar upp på 
Ljö  
 
 
 
>----10.183.137  7.0;  ; /4.0; . 1.1.4322; . 2.0.50727; . .      
 
 
20120524 | 21:50:53 | Lasse H | Jo räknar allt med att pröva maran som det ser ut nu 
och ser med inte så lite bävan fram emot detta. Det är väl till och med såpass lyxigt att 
vi ska kvarta hos en "gammal" kompis till hustrun. Kompisen är f.ö. gammal löperska 
med flera halvmaror i benen. Tråkigt Råffe att du måstat kasta in handuken! Ska hålla 
utkik efter er andra i vimlet.  
  
 
 
>----237.207.63 | /5.0 (; /5.0) | 8123720763no133.tbcn.      
 
 
20120524 | 21:58:51 | göran l | Flåt Staffan det blev ett genusfel ja mena "tjuren från 
Kskoga"  
 
 
 
>----10.183.137 | /5.0 ( 6.0).52 /536.5 | .      
 
 
20120525 8:18:35 | råffe | tröst i denna bedrövelse förutom vackra beklaganden här på 
forumet är den snygga blå löpartröja som kom i kuvert i brevlådan i förrgår med texten 
ascics STOCKHOLM MARATHON samt den obligatoriska AXA Sports Clubloggan. 
Nu kan jag låtsas att jag är med i matchen igen.  
Väntar med å önske lycka te tills de e dax. 
Men Jonas då?  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:8.0.1) /20100101 /8.0.1 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20120525 | 21:03:05 | Torbjörn | Bfr eller Brf ska det vara så svårt att förstå ett 
skrivfel. Skit samma imorgon kör jag Metso Rundan 150km med start o mål vid Metso 
Paper´s anläggning på Lammberget i Karlstad. Å nästa lördag det där racet över tutten i 
Dalsland, om möjligt blir det Oxtrampen över Kinnekulle dagen därpå. Mycket nu. Ska 
vara ur lägenheten innan jag drar till Norge o SP över midsommarhelgen.  
  
 
 



>----33.243.38  10.5; svSE; rv:1.9.2.28) /20120306 /3.6.28 | host90233243
38.mobileonline.      
 
 
20120525 | 21:47:45 | göran l | Jonas anser sig inte helt kurant har inte tagit många 
löpsteg sedan LL. Grabben har vaga o skiftande funderingar på att följa med som 
chaffis o funktionär den som lever får se. 
Ser fram mot en helg med cykel o löpning måste tyvärr te gbg en sväng på lördan den 
enda dan som lockar me nordan dvs meskjuts på hemvägen. Kan hinnas me ska ju 
dessutm plantera bönor på sön å kuta ca 12km  på söni alla fall 
Ere nå pengAR iSM ska förska komma 3:a  
 
 
 
>----10.183.137  7.0;  ; /4.0; . 1.1.4322; . 2.0.50727; . .      
 
 
20120525 | 21:52:07 | göran l | jo logi 8 pers är klart på Radiolas gamla 
anläggning.Har fått en fakture o ska försöka kommunicera kostnaden per mail  
 
 
 
>----10.183.137  7.0;  ; /4.0; . 1.1.4322; . 2.0.50727; . .      
 
 
20120527 | 20:25:46 | göran l | jaigen ere nu Bfr va rapporter? 
Knagglade 12 km löpning igår före inköp o lunch me dotter o fru i Gbg.Grabben va 
upptagen me å hitta stulen bil.  
Idag 11 mil på hojen i stundtals bedövande syrendoft stretade norrut i stort å vinden 
uppsstod  först i Främmestad då kosan vändes  mot syd tog mig hem på vita 
energitabletter som jag köpt nångång. 
Stundtals ont i baken underbar cykeldag smörblommorna hade övertaget ängarna göken 
gol såg ett rådjur  
 
 
 
>----10.183.137  7.0;  ; /4.0; . 1.1.4322; . 2.0.50727; . .      
 
 
20120527 | 22:24:33 | Lasse L | Närå, Bfr är nu på lördag, kan bli i knappt 10 grader 
och regn om det vill sig. 
Är förkyld å har hittills förlorat nästan en hel träningsvecka.  
Åsså har pannan pajat, upptäckte att det var plaskvått på golvet i pannrummet, noll 
tryck i systemet och elpatronerna slocknade. Att starta  pelletspannan igen är ingen  
option då den ligger i serie med den läckande elpannan.  
Men igår fick vi båten i sjön, härligt!  
  
 
 
>----234.213.191  8.0;  ; /4.0; . 1.1.4322; . 2.0.50727; .       



 
 
20120528 | 19:36:23 | råffe | Ja får en otäck känsla av att ALLT händer på lörda. Jag 
känner både sorg å lettnad över att ha bestämt mig för å inte kuta te nappris å försöka 
rädda SM Men så ida när ja kom hem så kom jag plötschliches på att ja hadde ju inte så 
jäla ont längre.  
De e bra, men nu försöker ja ba intellektuelltmaniskt intala mäschälv att de skaru inte 
bryre om. Man har ju ett liv efter detta å tänka på. Men visstfan e de lustisch hur allt 
utom hälsenan tycker att de e en fin tanke. Å kuta. 
Om ja känner mäj skadefri i morn så anmäler ja mäj te räjkavikmaran 2015. Sådeså  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:8.0.1) /20100101 /8.0.1 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20120528 | 23:09:52 | göran l | Bra Råffe de e egentligen framtiden som hägrar inte 
mycke mening att satsa sin energi på det som var.Berätta ja att ja kuta 12 km i lördas o 
hoja dryga 10 mil igår? Sthlm maran på lör krockar me BFR . Hur ska de gå splittrad 
koncentration på framtiden? Man lever på hoppet sa han som hällde skållhett kaffe på 
foten och utan ett ljud härmade känd norsk oljemålning  
 
 
 
>----10.183.137  7.0;  ; /4.0; . 1.1.4322; . 2.0.50727; . .      
 
 
20120528 | 23:25:46 | göran l | Å lasse l deva skönt att de bara ve elpannan o att båten 
gungar i vattnet  
 
 
 
>----10.183.137 | /5.0 ( 6.0) .52 /536.5 | .      
 
 
20120530 | 18:16:25 | råffe | Nänugavjaupp, testa å kuta, etter tvååenhalv,km alltså, 
var de munch även för mich und hälsena.  
Tog de lunckt ett tag, tog fram knarren, körde 3 miling utan besvär. Men långsamt å 
värdit Har bestämt mäj för å köre men inte kute. 
C:34, L: 0,96  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:8.0.1) /20100101 /8.0.1 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20120530 | 20:53:56 | staffan | Från det att jag började träna för sådär en 1012 år sen 
har bl.a trägårn drabbats av svårt förfall. 
Gräsmattan ska vi inte tala om. Mest decimeterhögt ogräs som när det nån gång skördas 
lämnar efter sig ett tjockt brunt täcke. Men nu, sen PO kom in i bilden har åtminstone 



den delen förändrats som med ett trollspö. PO, döpt efter C3PO, är en liten behändig 
gräsklippare som jobbar dygnet runt om man så vill. 
Klipper ytterst lite så det blir inga tussar eller strängar av gräs som ligger å skräpar å 
som man drar in på bästa mattan. När energin tar slut kör han hem å laddar, å skulle nåt 
oförutsett inträffa kan han utrustas med möjlighet att skicka ett SMS. Ganska 
fantaschticht får man säja. 
Jäddritt synd me Råffe. Men vi ses på Carlsund. Hur mycke är 350 dinarer?  
  
 
 
>----9.96.160  7.0;  6.0; /5.0; SLCC1; ..      
 
 
20120530 | 21:11:05 | råffe | ja deva en reklamtescht som skulle få varje försäljare å 
toppa, om di kunde. Ja jävlar! 
Jag har inge mer å säja än just å tacke, jajävlar  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:8.0.1) /20100101 /8.0.1 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20120530 | 21:16:11 | råffe | FlåT! Kan inte svara på allra frågor, gör mitt bästa vi ses 
på karlcshslund.  
Såg just att mann må gå in på mina sider för å kolla om man har sitt startschbevis. 
Verkar exkliusivat. Ska man skita i det? Heller just före löpe? 
Ska alla gå inpå mina sider, verkarsnuschgikt.  
Ja bara unndrar å frågar  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:8.0.1) /20100101 /8.0.1 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20120531 | 22:06:50 | göran l | tyckereverkar som gräsklipparn funkar precis som 
många andra medborgare går ut tar i så lite att de inte märks osså hem å ladda nänuni 
kommere dagar då gummor å gubbar springer cyklar såremärks åsen dricker rövin å 
tuggar biff förå laddaom. 
Inga problems me särskrivning i dessa dagar 
Såvareslutdiskuteratomdensaken  
 
 
 
>----10.183.137 | /5.0 ( 6.0) .52 /536.5 | .      
 
 
20120601 | 11:34:53 | råffe | vill önska lycka på färden till bostadsrättsförenings och 
SMdeltagare. 
Jag lider i det tystaöverå inte kunna va me. Men i förstnämnda fall ä ja rädd å hamna i 
styrelsen, i de annra svarar jag vet ej.  



  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:8.0.1) /20100101 /8.0.1 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20120602 | 17:59:31 | råffe | De e ju fantaschtischt! Vilka kämpar. Jag vågade mig inte 
ens ut i det maradrömslika vedervädret. Åsså kutar de som om de inte har nåra 
känschelspröt alls utvecklade. De kanske man inte ska ha annat än i mycket speciella 
situationer novåttajmin,nådsch. Hade hoppats kunna harangera Göran lite extra för att 
han så metodiskt sågade sig upp genom fältet. Men så är det en jävel från sollentuna 
som tar den glädjen ur kråppen. 2 sekunder e ju hälften av en uggla. Fyfan. Ska vi inte 
söka upp fanskapet och ... yes! 
Gubben är äldst förstås, se hur sofistikerat han dräper till mot slutet och lämnar det 
optimistiska ättelägget i skuggan. Lite elakt, men rättvist! 
Lasse H också en kämpe. Som en klocka. Men till slut gick klockan för fort.  
Jag tänker anmäla mig te nästa års löp. Då blire snö.  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:8.0.1) /20100101 /8.0.1 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20120603 | 16:56:38 | råffe | Nåra varv på körgårn, 3 mil totaliter ida, 
37 inalles. Kan bli uppemot 50! Innan de är dass. Heller så skiter de säj, spännande så 
säj, Hej.  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:12.0) /20100101 /12.0 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20120603 | 21:37:45 | göran l | Tycker om det jag läst i tidningarna om SM 
hårt tungt kallt isande kuling allt  stämmer nåra kom imål bl.a Lasse H som inte svarade 
på mobilen efteråt men blir gratulerad nu.Saknade Lasse L till biffen varför kommer att 
förklaras me foto via sms lite löparglädje försvann nog i ovädret.Bara å anmäla sig till 
nästa år o hoppas att solen skiner då. 
C:43,5 kan bli nåra till i helgen på Ljö  
 
 
 
>----10.183.137  7.0;  ; /4.0; . 1.1.4322; . 2.0.50727; . .      
 
 
20120603 | 21:39:15 | göran l | Åssså nytt ämne hur gick Brudfjällsracet?  
 
 
 
>----10.183.137  7.0;  ; /4.0; . 1.1.4322; . 2.0.50727; . .      
 



 
20120603 | 22:39:13 | Lasse L | Grattis SMlöpare! Ni verkar ju inte varit så tagna av 
vädret, sprang på ungefär de tider man kunde förvänta sig i bra väder. Det var ju inte 
illa!  
Men Göran J försvann ur listorna vid 35 km efter att ha hållit god fart, hoppas de inte va 
nån skada. 
  
Bfr får Torbjörn själv berätta om (riktigt snabb va han i alla fall). Jag bjöd honom på 
fika före och efter, själv var jag inte alls kry nog för att starta. Seg sak den här 
förkylningen.  
Håller igång cykelmusklerna hjälpligt med en promenadcykling på en timma då och då.  
  
 
 
>----234.213.191  8.0;  ; /4.0; . 1.1.4322; . 2.0.50727; .       
 
 
20120604 | 20:40:24 | råffe | Har nu defintivt bestämt mig förä anmäla mäj te nästa år. 
Klart man måste sikta på å uppleva även 2013. Återsåt åse, nyårsdan blir e drama.  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:12.0) /20100101 /12.0 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20120605 | 20:48:11 | Lasse H | Tackar och grattis till Ljusterögänget! Bra kämpat i 
vedervädret. En annan är nog tyvärr hopplöst kvar med minst ett mentalt ben i den tid 
då en telefon satt fastskruvad på väggen och aktiverades med en vev. Har repat mej 
skapligt och kunde idag gå nästan obehindrat i trappor. Var till badhuset med hustrun i 
aftas och mjukade upp kroppen ytterligare med bastu och lite lätt sim. I morgon blir det 
en heldag på kolonilotten som varit lite eftersatt på sistone.  
  
 
 
>----237.207.63 | /5.0 (; /5.0) | 8123720763no133.tbcn.      
 
 
20120606 8:17:29 | Torbjörn | Bfr var en angenäm upplevelse. Om loppet, som 
utlovat, återkommer anbefalles det å det varmaste. Premiär upplagan i år genomfördes i 
bra väder. Kanske var landområdena runt Vänern den enda del av landet som hade sol o 
uppehållsväder 2/6 2012. Kraftiga, byiga o kyliga vindar drogs vi åtminstone med. För 
rättvisans skull.  
  
 
 
>----33.183.48  10.5; svSE; rv:1.9.2.28) /20120306 /3.6.28 |.      
 
 
20120606 | 16:32:37 | råffe | Torbjörnen är värd all beundran och uppmärksamhet, att 
ställa upp i brudrejset i hans relativa ålder är fantastiskt, ja unnrar va prinsen skulle sagt. 



Ja jävlar. Schälv orka ja me en femmiling ida, tänkte då att de en ju för fan en sjättedel 
av hela VR, de kan man se på på två olika sätt, på sitt sätt sett. 
Man kan tycka att de e ju ingenting, då ä man pessimist, å de vill en inte va, utan tänkte 
som så att om en har drucke en sjättedel av en butelj så är de inte mycke, men. Man har 
kvar en massa rolit å trevlit å i goda fall gott. Så tänker ja. Å tredje sidan kan man ju 
dricka upp allt å ge fan i loppe. Men de ger jag nog fani.  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:12.0) /20100101 /12.0 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20120606 | 18:41:31 | råffe | innebär C:42 
inte som i fjol eller förkjol men ändå inte som för flera år sen. Kommer te start om inget 
kommer. emellan.  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:12.0) /20100101 /12.0 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20120608 | 12:57:13 | råffe | Innebär C 48, innebär att jag ida lagt 6 mil under hjulen å 
bakom ryggen, 6 mil förpassade till evigheten i ett ganska makligt tempo, för va ska 
man kalla 23 knyck, ja bara frågar.  
Annars mår jag bra. Ännu.  
 
Några fler avhöpp?  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:12.0) /20100101 /12.0 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20120608 | 22:46:31 | Lasse L | Grunnar på't men kanske avstår.  
  
 
 
>----234.213.191 | 81234213191no68.tbcn.      
 
 
20120608 | 23:26:13 | göran l | Va ere som händer destilleras grym beslutsamhet fram 
Lasse L s beslut kanvara avgörande för logistiken. Hojade 4 mil gestern firade en 
student idag skymtade Råfffe i vimlet hoppas påytterligare når Ljömil morgens 
C; 48mil  
  
 
 
>----.148.10 | /5.0 ( | ___.148.10      
 
 



20120609 | 10:34:47 | råffe | LasseL, Menaru att du grunnar på å avstå från avhopp. 
Heller? 
Såg mycket tydligt Göran i vimlet å studentfirandet. Han såg topptrimmad och 
överladdad ut. Ingen skugga över honom där han stod i strålkastarljuset.  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:12.0) /20100101 /12.0 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20120609 | 10:57:56 | staffan | Orust runt igår 8 mil. 24 km/tim å trött hemåt. 
Menvaedähär? Oktäten som sprängdes eller åtta små negerpojkar. Så blir vi bara fem? C 
103  
 
 
 
>----106.241 | /5.0 (compatible; MSIE 9.0;  6.0; /5.0) |      
 
 
20120609 | 14:26:15 | råffe | Staffan, Ä du sugen på å dra  
ett fyrspann så ä du hjärtligt välkommen. Då blir de 24 i snitt å de e bra,  
tycker ja. 
Hoppfallera.  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:12.0) /20100101 /12.0 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20120609 | 16:04:45 | göran l | Regntung morgon 3 mil drygt måste erkänna kändes 
bra 
Bra ide Staffan drar oss runt sjön 
C 51,5  
  
 
 
>----.148.10 | /5.0 ( | ___.148.10      
 
 
20120610 | 12:29:30 | Lasse L | Precis som jag skrev. Avstår kanske. Från att hoppa av 
således. Men än kan det inte avgöras om kanske ska ersättas med inte eller säkert. Får 
ge´t ett par da´r till minst.  
  
 
 
>----234.213.191  8.0;  ; /4.0; . 1.1.4322; . 2.0.50727; .       
 
 
20120610 | 13:05:42 | råffe | Så skönt hoppet lever, hoppas verkligen på LasseL:s 
tryggrygg att vila bakom, jag menar under löpe. 



Körde bara 3 miling, därav fyra varv på Skogskyrkogårn. Innebär C:51,2. Nästan som 
göran!  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:12.0) /20100101 /12.0 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20120610 | 16:39:16 | Lasse L | 3 frågor till Staffan: 
 färg på bilen? 
 hur transporterar du racern med bilen? 
 ungefär vid vilken tid idag var du i Åmålstrakten på väg hem från kusten?  
  
 
 
>----234.213.191  8.0;  ; /4.0; . 1.1.4322; . 2.0.50727; .       
 
 
20120610 | 22:29:08 | staffan | Såg dej nog Lasse. Va 90%säker den här gången också, 
men när du tittade bakåt blev jag 100. Vi käkade som vanligt i Skåpamojen, fantastisk 
korv där. Ringde yngsta dotter Karin som kom lite efter och uppmanade henne att tuta 
och vinka till mötande pigg cyklist i gul väst. Vet inte om det gick fram. Du körde 
ganska långt va? Å många backar. Den från Edslan går inte av för hackor. Ses i 
Carlsund  
  
 
 
>----9.98.157  7.0;  6.0; /5.0; SLCC1; . 2.0.50727;  PC 5.0; . 3.5.30729; . 3.0.30729; 
..0C) | 786998157no173.tbcn.      
 
 
20120611 8:49:53 | Lasse L | Pigg cyklist.... nä vet inte det. Uppfattade nog ingen 
tutning. Men va trevligt att vi sågs hörru. 
Detta var skamligt nog första gången denna säsong i Edsleskogsbacken (som egentligen 
har ett annat namn som jag glömt). Turen blev 67 km och var den pga 
förkylningsperioden längsta på länge. 
Gick hyfsat, fast sakta, fast hoppet om VRstart stärktes. 
C: 114 (med alldeles för få långturer och inga snabbpass)  
  
 
 
>----234.213.191  8.0;  ; /4.0; . 1.1.4322; . 2.0.50727; .       
 
 
20120611 | 20:00:36 | göran l | Bra Lasse L börjar likna nåt vi hörs framåt onsdag om 
transport möjligheter  
 
 
 
>----10.183.137 | /5.0 ( 6.0) .52 /536.5 | .      



 
 
20120611 | 20:01:13 | göran l | Har skrivit ut startbevis måste man göra  
 
 
 
>----10.183.137 | /5.0 ( 6.0) .52 /536.5 | .      
 
 
20120611 | 20:21:14 | råffe | jamen nu pekar ju allt uppåt, men ännu inte till himlen, 
den får sms vänta. 
Vakul när kommeri te motala, flåt att ja e tjati, men ja behöver snacka.  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:12.0) /20100101 /12.0 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20120612 8:26:13 | staffan | Att byta starttid är väl att krångla tillet, men skulle kännas 
bättre med 23 timmar tidigare.  
  
 
 
>----6.162.3  8.0;  ; /4.0; . 2.0.50727; . 3.0.4506.2152; . 3.5.30729; ..0C; ..0E) | 21366
1623no173.business.      
 
 
20120612 | 11:10:37 | råffe | javisst  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:12.0) /20100101 /12.0 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20120612 | 16:22:22 | råffe | C: 54,2 
de ä illa för å va bra, men bra för att bli bättre, smbs. Not.  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:12.0) /20100101 /12.0 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20120612 | 16:33:28 | råffe | ja backa bandet i ren desperation å fick en förvisso liten 
men ändå storartad överraskning: den senaste månan har ja knarrat 50 mil. De e mer än i 
nån annan månad de senaste åre. Klart man gör allt för å muntra oppsäj. 
Fick förfrågan från ungErik som unnra om ja hadde en knarr å låna ut. Hans hade enligt 
hans egen utsago blivit snodd utanför porten i natt. Först trodde ja de va en typisk 
undanflykt för å kunna hoppa av, sedan ett typiskt försäkringsbedrägeri för å bli rik. 
Men han verka verkligen som om han vill köra. Å då får han väl låna bjankin dåra. 



UngHenrik kommer ju inte till start i år. Han verkar nödj me å ha klarat sig levandes 
igenom fjorålets löp.  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:12.0) /20100101 /12.0 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20120612 | 19:44:36 | staffan | Ringde till Motala. Går byta starttid från torsdag 12:00. 
Ingen som känner nån som är ledig och bor i stan? Hade inte en aning om att vi är sista 
grupp.  
  
 
 
>----2.56.31  7.0;  6.0; /5.0; SLCC1; . 2.0.50727;  PC 5.0; . 3.5.30729; . 3.0.30729; ..0C) 
| 78725631no173.tbcn.      
 
 
20120612 | 20:58:49 | göran l | ja som redan hade börjat njuta av lugnet Staffan hittar 
ingen omkörande grupp förrän sub9 kommer ångande.Lugnt å fint knarrar jag runt sjön 
i skönt lä av vältränade kamrater som kört 100150 mil för mig en WinWin situation 
numero uno. men som alltid som ett rö i vinden  
 
 
 
>----10.183.137 | /5.0 ( 6.0) .56 /536.5 | .      
 
 
20120612 | 22:51:10 | råffe | Ja hade en aning om att vi starta i sista grupp, så gör 
gentlemen. Låter drastiskt å byta starttid te torsda 12:00, men vafan. Ja känner mig slö i 
fartvinden. 
Nä i mottala känner ja inte en schäl. Inte nån som e ledi. Ja hakar på göran i alla 
hälsenor.  
Bästa e om vi kör ikapp utav hillvitti så att vi når nåra som ä lika bräckliga å så ligger vi 
å latar oss hela dan. 
Ska visst bli väder å vind har ja sett på yr. De e bra?  
Har ja svarat på alla staffans frågor. Knappask.  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:12.0) /20100101 /12.0 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20120612 | 23:33:57 | Lasse L | Jo men (om ja nu kommer med, fortfarande inte 
hundra men hoppas) så tycker jag numera också att det känns festligt med den där sena 
starten. Kan bli lite ödsligt kanske ibland men lättare att hålla ihop, och i bästa fall får 
man glädjas åt att komma ikapp mer än bedrövas av att bi omåken.  
  
 
 



>----234.213.191  8.0;  ; /4.0; . 1.1.4322; . 2.0.50727; .       
 
 
20120612 | 23:44:51 | råffe | så jäla bra sackt igen LasseL, du tolkar mina känslor fast 
ja inte visste att jag hade nåra. Sen start kan bli en tidi avslutning, tänk så såsom 
optimisten plägar.  
Ja hade tänkt framföra nåt väsentligt väsenskilt, men vafan!  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:12.0) /20100101 /12.0 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20120612 | 23:48:15 | råffe | Gäller ba å undvika markolio, han ä nog nästan lika 
påfrestande som markolevengoo.  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:12.0) /20100101 /12.0 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20120613 | 19:00:08 | Torbjörn | Tror att det passar er helt djävla perfekt att ligga som 
en buffert, ett farthinder i ingenmansland mellan de icke sanktionerade och 
sanktionerade sub villvaraprotourcyklistgrupperna. Staffan kan väl haka på 
masgruppen när den kommer farandes. Akta er bara för de där kärringarna som inte vill 
(kan) tala om vilken slags sub dom är. Subbor på cykel? Lycka till.  
  
 
 
>----33.142.145  10.5; svSE; rv:1.9.2.28) /20120306 /3.6.28 | host90233142
145.mobileonline.      
 
 
20120613 | 19:35:18 | Lasse H | Tillönsker di heroisk å seeg sycklistan en löckad 
omcirklation av Lacus Veter! Som ett litet mantra kan man betänka att jordens högsta 
berg, räknat från jordens medelpunkt, är det 6267 m över havet upptornande sig 
Chimborazo i Ecuador som räknat på sätt som ovan är knappt 1500 m högre än Mount 
Everest 8848 möh om jag minns rätt. I sammanhanget kan det vara intressant att veta att 
Chimborazo ända till in på 1800talet troddes vara jordens högsta berg även räknat från 
havsytan. Chimborazo bestegs första gången 1880, av engelsmannen Edward Whymper 
(såvitt Wikipedia vet). Denne Edward W var även den förste att bestiga Matterhorn 
vilket inträffade 14 juli 1865.  
  
 
 
>----237.207.63 | /5.0 (; /5.0) | 8123720763no133.tbcn.      
 
 
20120613 | 21:13:29 | göran l | Fan för att vinna tävlingen om största 
höjdbekämpningen borde man alltså göra tvärtom starta från toppen i Ecuador o borra 



sig till jordens medelpunkt går väl att konstruera en borr frampå cykeln som drivs av 
pedalerna och man blir ärad i böckerna å på facebook i all framtid. 
För övrigt anser jag att man ska va i Motala kl, 16.00  
 
 
 
>----10.183.137 | /5.0 ( 6.0).56 /536.5 | .      
 
 
20120614 | 20:28:41 | råffe | Jag har bestämmt mig för att ställa upp i Vätternrundan. 
Det är ett syckellopp. Runt en stor sjö. Onödigt stor eller i varje fall onödigt lång. Runda 
alså. 
Kommer ner te mottala freda kl 18 senast, men jag har just läst att man borde va där 16, 
men vi ä bara sex, kanske bara fem, beror på LasseL, jag hoppas på de bästa. 
Inget annat å berätta just nu, måste käka!  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:12.0) /20100101 /12.0 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20120614 | 21:11:42 | göran l | Råffe jag tar me din jackasom du glömde 
Staffan ja tar med sängkläderna som du glömde 
Glöm inte handduk o startbevis ja de e mycke nu  
 
 
 
>----10.183.137 | /5.0 ( 6.0).56 /536.5 | .      
 
 
20120614 | 22:01:14 | Lasse L | Räknar me å komma till Motala vid 19tiden. 
Kommer inte på nå mer att skriva just nu.  
  
 
 
>----234.213.191  8.0;  ; /4.0; . 2.0.50727; . 3.0.04506.30; .       
 
 
20120614 | 22:39:53 | råffe | handuk så jäla bra att du sa höll på å glömma men de 
finns ännu gott om ti te å komma ihå. 
Kommer LasseL etter göran sålunda hur ser den lågisticken ut? Frågetecken. Å så 
staffan när kommer han. duken? 
Ja ja har börjat å tänka honom så. så kan de gå om näsan ä blå.  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:12.0) /20100101 /12.0 | h88n2fls304o1035.      
 
 



20120614 | 22:40:39 | råffe | Göran glöm inte min jacka ädusnäll å inte glömmer. min 
jacka.  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:12.0) /20100101 /12.0 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20120614 | 22:49:05 | staffan | vid 4tiden blir de väl. Så vi hinner köpa litr öl. För vi 
lär väl inte va i mål innan bolage stänger  
  
 
 
>----9.99.136 | /5.0 ( 6.0; rv:10.0.1) /20100101 /10.0.1 | 786999136no173.tbcn.      
 
 
20120617 | 19:42:08 | Lasse H | Bra jobbat! Staffan som vanligt outstanding men 
många toppenprestationer i övrigt med måttliga träningsbakgrunder. Var nästan framme 
i Motala i fredags kväll på väg till Linköping. Såg en hel del cyklar både på vägen och 
på taken.  
  
 
 
>----237.207.63 | /5.0 (; /5.0) | 8123720763no133.tbcn.      
 
 
20120617 | 23:15:13 | göran l | kanske lättats för mig att lätta mitt hjärta efter att att ha 
inlett VRkarrriären för 10 resor sedan på drygt 15 timmar närmade sig detta mål igen på 
knappt 15 så en resa som började i regn till Jönköping torkade upp i medvind lite sol på 
västra sidan av sjön en regn o hagelskur ackompangerad av åska i 30 min efter 
Karlsborg avslutades med en vindstilla kväll sista milen efter Hammarsundet man hade 
glädje av 3 timmar senare startade cyklistgrupper som blåste förbi bl.a ett tjuofemtal 
tjejer klädda i rosa.Alltså startade i stort sett inte en jävel efter oss min klunga insåg 
snart att en hyfsad( men inte tllrättalagd)ide innebar att fly med andra än  övertecknadas 
sällskap. Skrämd av tanken som jag var blev jag ändå hjälpt att ta mig nästan till Jkng 
klarande "repet" med 20 minututer. 
 Rullade sedan på i lungn takt  
 
 
 
>----10.183.137  7.0;  ; /4.0; . 1.1.4322; . 2.0.50727; . .      
 
 
20120618 | 22:26:10 | Lasse L | Blev lite småsur när jag slog på datorn hemma och 
kollade resultatet. 13:05 hade jag bedömt min sluttid till när jag kastade en blick på 
klockan strax efter målgång, 13timmarsgränsen skulle jag ju missa hade jag insett ett 
tag innan. OK, var i alla fall lite glad åt förbättringen mot i fjol. Men så visade sig min 
måltid vara 13:01. Då hade den väl lika gärna kunnat vara under 13 timmar! Lite 
småsurt alltså. 



Men visst, mycket nöjd med att ha kunnat genomföra resan när jag nu nästan till 
framemot start varit tveksam om att starta. 
Regnet var faktiskt helt uthärdligt fastän ihållande i 34 timmar i färdens början. Men 
cyklandet var en smula ödsligt, inte många tillfällen att haka på någon sedan vår 
femmannagrupp splittrats efter 3 mil (vackert ändå att kunna hålla ihop så pass...) 
Nu blir det mera kutande, åsså ska jag ta upp inlines med stavar igen.  
  
 
 
>----234.213.191  8.0;  ; /4.0; . 1.1.4322; . 2.0.50727; .       
 
 
20120619 7:07:31 | råffe | en smula ödsligt, det var ett understatement som heter duga. 
Ganska långa sträckor trodde jag att hela löpet var avblåst, stundom trodde jag att jag 
var vilsekommen. Inte en pedal i sikte! Bankeryd te Aspa gav ensamheten ett glåmigt 
håglöst ansikte som förgäves sökte hånle mot vädrets makter.  
Aldrig mer är inte roligt att säga men ibland kan det skänka tröst i stunder av bottenlös 
förtvivlan.  
Nu ser jag framåt. Mot vad? Och hälsenas sena läkning. Kanske LL...  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:12.0) /20100101 /12.0 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20120619 | 20:59:58 | Torbjörn | Tack för bild o hälsning. Jo jag har nu mitt kvar. Har 
dessutom 320 mil i ryggen, en cykel med nya däck, ny kedja, ny kassett och nytt stort 
drev på veven. Uppladdning med att bära saker o ting upp och ned i trappor är säkert 
inte optimal, men nu ska jag bara vila o käka fram till lördag morgon. Ha det.  
  
 
 
>----.169.144  10.5; svSE; rv:1.9.2.28) /20120306 /3.6.28 | c90a9e253.326
64736c11.cust.bredbandsbolaget.se      
 
 
20120619 | 21:10:46 | Lasse L | Låter bra. Kom ihåg att käka gott och käka mycket 
under loppet också! 
Här finns visdomen om detta: 
http://urplay.se/157952 
 
Ja det är alltså den föreläsning av Rune Larsson som jag tipsat om tidigare och nämnde 
för Staffan häromda´n. Öppna en öl, sätt er tillrätta och klicka på länken.  
  
 
 
>----234.213.191  8.0;  ; /4.0; . 1.1.4322; . 2.0.50727; .       
 
 



20120619 | 21:41:34 | göran l | Anmälde mig och sonen Jonas till Sthlm marathon 
2013 idag. Man lever på hoppet solen skiner i Thn 
God tur Torbjörn  
  
 
 
>----10.183.137 | /5.0 ( 6.0).56 /536.5 | .      
 
 
20120624 | 20:26:04 | Lasse L | Grattis till Torbjörn som kämpat sig ner genom Norge 
och blev näst bäste icke norrman och bäste svensk i sin åldersgrupp!  
  
 
 
>----234.213.191  8.0;  ; /4.0; . 1.1.4322; . 2.0.50727; .       
 
 
20120624 | 22:02:49 | göranl | Torbjörn storartat berätta snart  
  
 
 
>----10.183.137 | /5.0 ( 6.0).56 /536.5 | .      
 
 
20120625 | 17:20:41 | råffe | fick en rapport per sms som man säger, verkar ha vatt ett 
hilvitti me norsklöpe. 
Snart kommer nog en fullödig detaljbeskrivning som vi alla kan gotta oss åt. Come 
again, Torbjörn!  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:12.0) /20100101 /12.0 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20120626 | 18:14:16 | Torbjörn | Tack du Lasse L för att du ser det uppmuntrande i 
resultatlistan. Jag har lite svårt för att sea´t. Men ett styrkeprov var det. Motvinden var 
mördande, inte minst mentalt. Enligt funktionärer så blåste det 1112m/sek rakt emot 
en. Och när dessa vindar pressades ihop i Drivdalen (stigningen från Oppdal till 
Dovreplatån) och sedan Gudbrandsdalen. Tja ni kan tänka er själva. Trodde ett tag att 
ett hjullager skurit, bakbromsen låst sig men nej det gick så tungt. Gudrandsdalen 
brukar vara en härlig färd efter de många tuffa passagerna under de första 19 milen. I år 
var det att ligga på veven o knappt snitta 30. En omläggning av banan från öst till väst 
sidan av Mjösa någon mil söder om Lillehammer tog bort flera branta stigningar men 
oxå utförskörningar. Den nya sträckningen har mera av långa sega backar och inte några 
snabba utförslöpor alls. Och som ett klimax på den mentala delen av detta styrkeprov en 
punka i den fruktade Vam backen 1.5 mil före mål. Händer som greppat ett cykelstyre i 
52.2 mil som dessutom var nedkylda av den kraftigaste regnskuren under loppet skulle 
styras av en utmattad hjärna till att göra det nödvändiga slangbytet. Det gick men den 
halva timmen var kanske det största styrkeprovet. Nu har jag kört tre gånger, målet från 
början. Det lär knappast bli någon mer resa på cykel den vägen. Det finns så många 



andra trevliga cykellopp för den hugade. Vem vet det kan till o med bli en återkomst 
runt Vättern. Men inte nästa år. Då ingår jag i ett annat gubbgäng som far till Dublin för 
att fira Blooms day.  
  
 
 
>----.169.144  10.5; svSE; rv:1.9.2.28) /20120306 /3.6.28 | c90a9e253.326
64736c11.cust.bredbandsbolaget.se      
 
 
20120626 | 18:52:21 | göranl | knappt snitta 30 jo jag tackar  
  
 
 
>----10.183.137 | /5.0 ( 6.0).56 /536.5 | .      
 
 
20120626 | 18:57:20 | råffe | Blomsterdagen är en värdig och välförtjänt uppmuntran 
till en sådan kämpe. Vilket styrkepröv di där jäla norskjälöarna utsätter en (någorlunda) 
fredlig värmlänning för. Tänk om herrar som Scott å AndrÃ©ee hade hatt samma tåga! 
Men de var ju inte nordbor. Eller vadededevava? 
Jag nästan känner att en borde ha vatt me. 
Eller inte.  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:12.0) /20100101 /12.0 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20120630 | 21:57:26 | göranl | 1:a semesterdagen  
  
 
 
>----10.183.137 | /5.0 ( 6.0) AppleWebKit/536.11 (KHTML, like ) 
Chrome/20.0.1132.47 /536.11 | .      
 
 
20120703 0:40:47 | Lasse L | Får vi en rapport från 2:a och 3:e också? 
Väntar med spänning.  
  
 
 
>----234.213.191  8.0;  ; /4.0; . 1.1.4322; . 2.0.50727; .       
 
 
20120703 6:57:32 | råffe | göran du skulle va en arbetsgivares drömpojk; räkna en 
lörda som en semesterda!  
  
 
 



>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:12.0) /20100101 /12.0 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20120703 | 22:43:54 | Lasse L | Intressant länk, kanske: 
 
http://www.mcmillanrunning.com/index.php/site/calculator 
 
Man skriver in sin bästa aktuella tid på en distans, och får då råd om vilkan fart man ska 
hålla på olika distanser för att kunna förbättra sin kapacitet. 
(men vi e kanske alla redan tillräckligt snabba på alla distanser)  
  
 
 
>----234.213.191  8.0;  ; /4.0; . 1.1.4322; . 2.0.50727; .       
 
 
20120704 | 21:19:22 | råffe | Dä ä väldit va tempen stiger i Vansbrovattne. Men allri i 
livet att en annan skulle komma på tanken å drunkna i år igen. 
Hoppas ni kan hålla er på fötter hela löppe.  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:12.0) /20100101 /12.0 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20120705 7:49:43 | göran l | 3 dar i rad  sprungit 10 km inte så fort som Lasse vill men 
i solsken ännu inte badat inspirerades igår av ett TVprogram om veteranVM i Lahti tex 
M90 100m. 95.199.210.149  7.0;  ; /4.0; . 1.1.4322; . 2.0.50727; . 3.0.4506.2152; . 
3.5.30729) | host95199210149.mobileonline.      
 
 
20120705 | 13:03:22 | Lasse L | Men jag har premiärbadat idag! Efter nära 8 km 
postgrillfestumiHalnetorpetigårmedövernattninglöpning. 
Se http://www.endomondo.com/workouts/69101834  
Nu är det blues som gäller, och kanske blir det bluestolvan på söndag i sällskap med 
min namne?  
  
 
 
>----234.213.191  8.0;  ; /4.0; . 1.1.4322; . 2.0.50727; .       
 
 
20120705 | 18:02:37 | Lasse H | Ja bluestolvan kan tänkas fast jag ser på endomondo 
att det kan bli jobbigt för mej med tanke på Lasses kmtider. Har kommit igång lite 
sporadiskt med jogging men det har känts väldigt slitigt. Förmodligen efterverkningar 
av SM. Har också införskaffat en Kettlebell. Tack och lov en 12 kg:s på inrådan av 
killen i affärn i st f 16 g:s som anses lagom för normalstarka karlar. Jag får ändå ont lite 
här och där efter passen. Zappade också in på veteranerna. Grabbarna på M80 1500 m 
var imponerande. Siste man hade klart bättre kmtider än undertecknad. Mest impad var 
jag dock av M100 diskus. Snacka om fokus.  



  
 
 
>----237.207.63 | /5.0 (; /5.0) | 8123720763no133.tbcn.      
 
 
20120705 | 18:03:46 | Lasse H | Förlåt 16 kg:s ska det förstås vara. Man vill ju inte 
framstå som en skrythals.  
  
 
 
>----237.207.63 | /5.0 (; /5.0) | 8123720763no133.tbcn.      
 
 
20120706 | 17:07:50 | råffe | Vicka ere som simmar i möra, ja menar i fansbro? Ja bara 
frågar. 
Ska endera dan försöka kuta lite. Om de känns bra så äre bra.  
  
 
 
>----9.142.114 | /5.0 (;  10.7; rv:12.0) /20100101 /12.0 | host7879142
114.mobileonline.      
 
 
20120706 | 21:41:16 | göran l | Brorsan Hasses moatie simmar imorrn men domstora 
grabbarna o tjejerna kör på sönda kutade ida igen 5 te dan irad lika sakta  
  
 
 
>----.148.10 | /5.0 ( | ___.148.10      
 
 
20120707 | 20:01:33 | råffe | jasåere förstås. Men ja skiter lik förbannat ire. Allri mer 
motströms! Enklare å smidigare å bara surfa med strömmen, eller hur (observera den 
roliga slutklämmen).  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:12.0) /20100101 /12.0 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20120708 | 13:56:45 | Lasse L | När jag nu hämtat mig från skrattatackerna efter 
inlägg 3137 kan jag meddela att bluestolvan idag löpts av övertecknad och Lasse H 
samt Mowitz. Det blev precis en km extra, som ett slags utdraget slutackord på hela 
bluesfesten.  
  
 
 
>----234.213.191  8.0;  ; /4.0; . 1.1.4322; . 2.0.50727; .       
 



 
20120708 | 14:14:01 | råffe | ser just att kämparnas okrönte kämpe Staffan simmat i 
17,7 graders vatten. Detta ägnade han mindre än en timme, de e ju fantastiskt! Å grattis! 
 
Grattis till Lassarna åsså, blustolvan ä dä långt?  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:12.0) /20100101 /12.0 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20120708 | 17:50:46 | råffe | ser just att kämparnas krönte kämpe Staffan har visat att 
gammal är äldst, sms. 
UngErik och NyHasse var chanslösa men gjorde förnämliga insatser i det tysta. Hur fan 
ska man bära sig åt eljest? Ska man hojta och vråla så får man en kall sup så säkert som 
löven i almedalen (visst va de kul LasseL?!) 
Ja jävlar. Nästa år då ställer vi apselut inte upp, ja å löven. Eller kanske löven, han är ett 
lejon i Tysklann.  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:12.0) /20100101 /12.0 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20120713 | 14:17:14 | Lasse L | Dags att nån skriver nåt igen så jag rapporterar att jag 
körde 75 min spinning igår i sällskap med Kessiakoff. 
 
Och så kan jag tipsa alla kämpar som inte fått nog av bad om  www.vidosternsimmet.se 
Funderar själv på att avstå.  
  
 
 
>----234.213.191  8.0;  ; /4.0; . 1.1.4322; . 2.0.50727; .       
 
 
20120713 | 22:41:30 | staffan | Igår? Med Keesiakofff? Hade han prickia tröjan påse. 
Äru på toren Lasse:?  
  
 
 
>----9.99.192 | /5.0 ( 6.0; rv:10.0.1) /20100101 /10.0.1 | 786999192no173.tbcn.      
 
 
20120715 | 17:49:41 | göranl | kollade Frankrike Runt ida spännande med svensken 
som kan klättra kan bli nåt simningen  verkar hemsk troru men simmar till en 
depåbrygga o ligger i vattnet o käkar e i Thn väntar på paket från Norje me delar till 
"Tuffens" motor finns en norrman som gett sig fan på att hålla ljudet av FMmotorn vid 
liv. Kollar på Brings hemsida leveransen ska va i Sverige men man saknar nån avgift 
måste  ringa imorrn innan avfärd till Ljö  
  



 
 
>----10.183.137 | /5.0 ( 6.0) AppleWebKit/536.11 (KHTML, like ) 
Chrome/20.0.1132.57 /536.11 | .      
 
 
20120719 | 20:23:28 | Lasse H | Här går allt sin gilla gång i Lusasken. Joggar två pass 
i veckan Det går tungt och trögt. Har lagt in två rejäla uppförsbackar i 8 km rundan för 
att vänja mej inför "helvetet i öster(sjön)". Kapade dock 2 min på denna runda sist så dä 
ä int rene natta. Långpasset numera 16 km nästa gång. Sen kör jag 2 försiktiga pass med 
Kettlebellen i veckan. Det är lite kul. I morrn är sista arbetsdan före semestern. Skall till 
Gotland nåra dar och till Läckö och kolla på den listiga räven. Annars är det ganska lösa 
planer. Lite musik blir det förstås. På Lördag spelar Råffe Wikström ve Ölme 
Divershandel och mellan 1114 är det gatublues på gågata. I mörrn kväll ska hen te 
Storförs å ly på Donkosackeras manskör.Häromdan observerade jag förresten att en 
snigel kan hänga likt en spindel i sin slemsträng vid nivåförflyttningar som överstiger 
snigelns längd. Det var också kul och inget som jag visste förut. Hur lång slemsträng en 
snigel kan hänga i och vilka faktorer som påverkar detta återstår nog för vetenskapen att 
utröna misstänker jag. Ja det var väl allt från Lusasken för denna gång.  
  
 
 
>----237.207.63 | /5.0 (; /5.0) | 8123720763no133.tbcn.      
 
 
20120719 | 20:24:09 | råffe still awake | Menaru Brink han som allti vinner eller 
sattsaru på en loser då kan du ju satsa på vem som helst utavoss. 
Har äånnu inte tatt ett löpasteg etter 15 maj. De känns jäla bekvämt  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:13.0) /20100101 /13.0.1 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20120720 | 11:22:36 | Lasse L | Råffe Wikström ve Ölme Divershandel, det var inte 
illa det. Men vi drar inte dit utan siktar på en övernattningstur med båten lösö. Verkar 
faktiskt som om vädret ska tillåta det, och om rapporterna stämmer helt kommer vi att 
få medvind både ut och hem. Peppar, peppar, fa´n troa´t, ta i trä. 
Inspirerad av touren tog jag en vända på hojen igår, första efter VR. Härligt, i kort 
klädsel kunde man lätt identifiera sig med cyklisterna på TVn, och det gick undan 
riktigt bra.  
  
 
 
>----234.213.191  8.0;  ; /4.0; . 1.1.4322; . 2.0.50727; .       
 
 
20120720 | 12:34:36 | råffe | Har tatt några löpsteg, 2 km är inget att yvas över men ja 
gör de ändå ety hälsena inte knorra. Gick sedan lugnt å värdit hem å käka lax från igår.  
  



 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:13.0) /20100101 /13.0.1 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20120723 | 20:53:35 | göranl | för dom som kan relatera till"tuffen" kan jag sprida 
glädjens bud motorn är hopskruvad o som en hjärttransplantationskirurg kunde brollan 
Hasse o jag njuta av det 47åriga hjärtats lugna dunkande fast ännu så länge bara i 
sjuksängen dvs på land men sjösättnungen hägrar. 
lasse L inte blev de nå seglingsväder Lasse H Kettlebellen? 
Råffe e senan segare nu  
  
 
 
>----10.183.137 | /5.0 ( 6.0) AppleWebKit/536.11 (KHTML, like ) 
Chrome/20.0.1132.57 /536.11 | .      
 
 
20120724 | 16:20:05 | Lasse L | Grattis, jag hör ju till dem som kan relatera till tuffen 
och detta var glädjande att höra.  
Naturligtvis inträffade det inte denna gång heller (det hade ju i så fall varit den första 
gången i seglingens historia) att det var medvind både ut och hem. Men fin segling blev 
det likaväl och hem gick det undan värre med slör i mycket frisk vind, toppnotering 7,5 
knop.  
  
 
 
>----234.213.191  8.0;  ; /4.0; . 1.1.4322; . 2.0.50727; .       
 
 
20120725 0:06:05 | råffe | allt detta är ytterst glädjande att notera för ett snart 64årigt 
ivrigt och ängsligt bultande hjärta. Slör i focken ä nåt som man ständigt önskar andra 
åsäjsjälv. Seg sena? Nja, nu ä dä andninen dä kommer an på. Vi har under tre veckor 
vatt kattvakt för en liten sprek varelse å de har hämmat just andningen såpass att de e 
brickanyl för mer än hela lyckoslanten som geller, nej inte uri. Testa me 3 km i går, sena 
väste ej men lungorne desto mer. Men ändå 11,2 km/h å ett spänstigt steg som skulle 
väckt beundran om jag hade sett det sjämvl. Innebär att min plan ä å trappa upp me en 
km för varje spass, innebär att ja om ett halvår löper jorden runt. I vicke fall hoppas ja 
nå över trätoppera. Beroende på att ja fällt de jävlarna! De va väl finuligt uttänkt?  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:13.0) /20100101 /13.0.1 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20120726 | 21:11:05 | Lasse H | Jo kettlebells är ju kanonkulor med handtag och platt 
botten som faktiskt liknar koskällor en aning och därav väl namnet. Om man googlar 
kettlebell training eller så så förs man in i en ny och spännande värld där såväl 
välbyggda som välhängda damer och herrar hanterar kettlebells på allehanda vis. Jag 
hoppas i alla fall att detta kan vara ett alternativ till gymet som i och för sej också är kul.  



  
 
 
>----237.207.63 | /5.0 (; /5.0) | 8123720763no133.tbcn.      
 
 
20120731 | 23:06:33 | göran l | Lubbar 10 km varnnan dag drickerr vin varje dag o 
kutar 5 km varannan dag väger lika my cke varje dag.  
  
 
 
>----.148.10 | /5.0 ( | ___.148.10      
 
 
20120731 | 23:47:13 | Lasse L | Tufft!  
  
 
 
>----234.213.191  8.0;  ; /4.0; . 1.1.4322; . 2.0.50727; .       
 
 
20120802 | 19:30:58 | råffe | kan i all enkelhet berätta att jag denna dag dels firat 
moders 90årsdag, dels kutat 4 km, utan att någondera av aktiviteterna givit några men. 
Men kan uppträda i morron förstås.  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:13.0) /20100101 /13.0.1 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20120809 | 11:17:42 | Lasse L | Hoppas det gick bra Råffe.  
 
En annan springer inte alls lika mycket som Göran, men möjligen mer än Råffe. 
Ransonerar dock löpandet f.n. p.g.a. lite knäkänningar. Istället inlines (med stavar), 
cykel och stavgång. Men någon löpning i veckan i alla fall, det verkar funka. Hoppas 
kunna öka dosen snart. 
Väger ingen dag lika mycket som Göran, men är antagligen på uppgång, visar sig när 
badhuset öppnar om nåa´n vecka. 
 
Får gratulera Lusasken till OSguld. Blev själv rörd till tårar. 
En annan trevlig seglingsnyhet är att sonen häromda´n vågade sig ut på egen hand med 
vår båt, med ett gäng båtokunniga kompisar ombord. I rätt frisk vind dessutom.  
  
 
 
>----234.213.191 | Opera/9.80 ( 6.1; WOW64; U; sv) Presto/2.10.289 Version/12.01 | 
81234213191no68.tbcn.      
 
 



20120810 | 10:44:49 | Lasse H | Jo både som seglare och Lusaskare har man anledning 
sträcka lite extra på sej. Stadens medaljör har som synts i media varit på hemmaplan 
och har så vitt övertecknad kan bedöma firats på ett värdigt och bra sätt. OLsäsongen 
har äntligen startat och premiären i tisdags gick i ett svårframkomligt och stenigt 
område där jag också lyckades springa nästan hela banan i nyröjda områden med 
mycket ringa framkomlighet och skrapade skenben. Härligt!!! Är för övrigt ganska frisk 
och hel med endast en lätt antydan till hälsporre under vänster fot. Tillönskar övriga 
motsvarande.  
  
 
 
>----237.207.63 | /5.0 (; /5.0) | 8123720763no133.tbcn.      
 
 
20120810 | 20:59:45 | göran l | jorå nu när döm flesta lämnat än verkar bredbandet 
komma över 300 kbite bså jag chansar på kommunikation kul att Hampus vågade 
succestionen i båten är säkrad. 
kutade joggade 16 km idag mkt långsamt med guppande mage ngt övergödd isommar 
eftersom hustrun glatt stoppar i mig alla rester på ngn slags inbyggd känsla av att allt 
ska tas tillvara ja herregud va man ställer upp för husfriden  
 
 
 
>----119  7.0;  ; /4.0; . 1.1.4322; . 2.0.50727; . 3.0.4506.2152; . 3.5.30729; 
AskTbORJ/5.15.2.23037) | host951998119.mobileonline.      
 
 
20120812 | 22:08:43 | råffe | önskar att du kuta me kamelback göran då skulle din 
guppande mage gjort ännu större och märktigare intryck/avtryck/uttryck/snabba ryck än 
vad den nu kanske kunde avnjutas skulle. va menar ja me de då? tappa trån. lörda 
morron 4 km, sönda morron 5 km. Inga särskilda obehag men man e ju som en gammal 
uttjänt rashäst som känner efter vareviga steg som RolfGörans kuse, vi fick ingen 
medalj de va nog välförtjänt.  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:13.0) /20100101 /13.0.1 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20120814 | 23:13:53 | göranl | Ett litet tips  sluta med tofflor inomhus!Barfotagången 
innebär oplanerad träning av småmusklerna i föttera en vecka ger nya styrkebesked 
förbättrar löpteknik o fr.f.a motverkar gammelmansgång Halleluja  
  
 
 
>----10.183.137 | /5.0 ( 6.0) /21.0.1180.75 /537.1 | .      
 
 
20120815 0:38:32 | Lasse L | Men, e de sant? Ja då ska ja försöka med det. 
 



En gång gick jag i tofflorna nere på sta´n. Tog mig bums när jag upptäckte det tillbaks 
till bilen och åkte hem. Huh! 
 
Tuffen sjösatt?  
  
 
 
>----234.213.191 | /5.0 (; /5.0) | 81234213191no68.tbcn.      
 
 
20120815 | 20:28:28 | göran l | Tuffen i sjön sen 2 veckor 2 besök Ingmarsö krog där 
vi låg med Clådan o käkade sardner o bröd finns nu en charmig krog ovanför bryggan 
man käkar o ser Vaxholmsbolaget komma o gå och till beundrande blickar vevar igång 
sin motor när vi la till sist hördes "fan va fint den låter" va man inte full förut blev man 
det nu av lycka  
  
 
 
>----10.183.137  7.0;  ; /4.0; . 1.1.4322; . 2.0.50727; . 3.0.4506.2152; . 3.5.30729; 
AskTbORJ/5.15.2.23037) | .      
 
 
20120817 | 12:21:57 | råffe | tror hunnra producent på görans barfotarecept. Har testat 
det under stor del av snart sistlidna sommar, jag tror att man stärker småmusklerna i 
hela kroppen, gången blir på samma gång ledig och stolt gång, ska vi ta de en gång till? 
Kuta 5 km nu på fm. Kändes bra i benena, orken ä inte på topp, fr.a. andhämtningen. 
Ska fr o m nu köra fyra pass i veckan, försöka komma upp i 10 km åtminstone en gång 
av de gångena, innan gånggången ljuder.Dä fanns förresten en kille förr som hette som 
ja men me förleden Gånge, härförleden sedan länge utgången.  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:13.0) /20100101 /13.0.1 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20120818 | 18:00:11 | råffe | tidi morron på Ljö, 4 km i släptempo(vad annars) men 
kom runnt slingan utan obehag i benena, men de där vällsignade inhallatorn kom till 
nytta, va ska man eljest ha den till. Jag vet, stoppa upp i ... Sedan ett dopp i 19gradit 
vatten sellsius, sällsamt sällsport sjönt! Så skall livet lekas när det är som allra jävligast, 
må jag säga än en gång.Annars inget att förtälja, de e ju bra som di säger. 95.193.62.150 
| /5.0 (;  10.7; rv:13.0) /20100101 /13.0.1 | host9519362150.mobileonline.      
 
 
20120818 | 19:15:21 | Lasse H | Har nu i min ålders begynnande höst i boken 
UthållighetTräning som ger resultat författad av herrarna Fröyd, Madsen, Saeterdal, 
Tönnessen, Wisnes och Aasen utifrån erfarenheter av norska elitidrottare främst 
skidskyttar och roddare läst mej till att jag förmodligen under en följd av år förutom att 
jag (förstås) tränat i minsta laget även tränat på ett felaktigt sätt. Som tur är verkar det 
som jag tränat i allt för stor omfattning med för hög intensitet. För att bli snabbare och 
uthålligare behöver jag alltså träna långsammare en rejält mycket större andel av 



träningstiden. Enligt bok enligt ovan bör vi träna 85 % av tiden i lägsta intensitetsnivån 
I (= 5572 % av maxpuls) och vardera 78 % i nivåerna II och III (7282 resp. 8287 % 
av maxpuls). Jag återkommer förstås med rapporter om det praktiska utfallet av denna 
angenäma teori. Skall även slänga tofflorna samt rulla taggiga bollar under fötterna. Kul 
se att Råffe verkat komma igång med löpandet!  
  
 
 
>----237.207.63 | /5.0 (; /5.0) | 8123720763no133.tbcn.      
 
 
20120819 | 21:48:50 | råffe | hur ere om man tränar i komaläge ca 711 producent av 
maxpuls? Ja bara frågar. Annars är jag mycket nödj me norrbaggarnas forskning 
(rimmar på torskning, dock). Allt passar moi! 
De kan bära ända till lidingön, heller åt hillvittti...  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:13.0) /20100101 /13.0.1 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20120820 | 18:16:23 | Lasse H | Träning i komaläge dvs hjärtfrekvens mindre än 20 
slag per minut kan möjligen ge träningseffekt på andningsmuskulaturen. Andningen är 
dock sällan prestationsbegränsande varför denna typ av träning inte kan rekommenderas 
annat än i undantagsfall.  
  
 
 
>----237.207.63 | /5.0 (; /5.0) | 8123720763no133.tbcn.      
 
 
20120820 | 21:15:05 | göran l | har nu tränat även ögonen för snabbare sidoblickar och 
tunna muskler på huvudsvålen förbättrar blodgenomströmningen kring hårsäckarna för 
att bätre svara på hårresnde träningsmetoder i allmänhet ska sen våga mig på ett pass 
enl. Lasse H lågpulsvarianten följt av nåra tåhävningar i duschen kombinerat med 
tandborstning för multikapaciteten sen borde man kunna sikta på LL  
  
 
 
>----10.183.137  7.0;  ; /4.0; . 1.1.4322; . 2.0.50727; . n.      
 
 
20120821 | 22:22:23 | råffe | de senaste inläggen har klarlagt mycke av de man grunnat 
på de senaste 63 åren, första halvåret var nog det bästa, innan. 
Kuta ida 7 km i det tempo som kan anses som högst förträffligt enligt alla förståsigpåare 
inkl LasseH. Gick bra! Ja för det likna nog närmast gång. 
Inga obehag ännu å ja kände den svindlande känslan att ja me nummerlapp på bringan 
skulle kunnat dubblera. Men känslan är ingenting att lita uppå, de lärde man sig redan 
av den gamla visan.  
  



 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:14.0) /20100101 /14.0.1 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20120822 | 19:24:21 | Torbjörn | Är vi inne på avsnittet sparka in öppna dörrar ännu en 
gång. Det där med att träna lugnt o länge har tröskats tidigare vid flera tillfällen. 
Närsom vi läst Sverker Sörlin och närsom jag refererade Berndt Johanssons föreläsning 
om sitt träningsupplägg. För att ta två, inte allt för avlägsna, exempel. Sommaren har 
varit mer jobb än träning för min del. Har som mål 500 mil på karbon staketet, inte allt 
för avlägset. Funderar på Roslagshösten som går 16/9. Väderprognosen för den dagen 
får avgöra det hela.  
  
 
 
>----.171.65 | /5.0 (;  10.5; rv:14.0) /20100101 /14.0.1 | c41abe253.1126
64736c11.cust.bredbandsbolaget.se      
 
 
20120822 | 20:02:28 | råffe | Roslagshösta ä redan här kann ja konnstatera ba jegom å 
kolla ut genom fönstera. Vafan! 
Nu ere juLL som gällera, du får lugnaere lite rabarberknopp som man sa härförleden, 
torbjörn. 
Men kul att du ä me igen å att de blir en jäla hålmgång på ÖS13, ja minns inte vemm 
som har revanzcshen å utkrävea men de gör desamma lika kul om man inte vet å kan 
satssa från skratsch.  
Tänkte kuta ida men tänkte lite för länge tog tre glas i stället, måste erkänna att de va 
mycke roligare å inte rikti lika jobbi.  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:14.0) /20100101 /14.0.1 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20120822 | 20:07:15 | Lasse H | Riktigt nog! För min del är det väl en kombination av 
att %talen verkar ha justerats neråt en smula och att min maxpuls också minskat 
påtagligt sen jag senast gjorde beräkningar kring intensitetsnivåerna. Nån jätteskillnad i 
hastighet blev det inte. Tippar 78 minuter längre tid vid en löptid kring 2 timmar dvs. 
mindre än halvminuten per km. Kombiträning ä bra å begränsas bara av fantasin.  
  
 
 
>----237.207.63 | /5.0 (; /5.0) | 8123720763no133.tbcn.      
 
 
20120823 | 10:54:27 | Lasse L | Javisst, lugnt ska man ju ta´t är fastslaget sedan ett bra 
tag, och predikas också av Spring Åmåls tränare som jag ibland samtalar med när vi 
möts på våra hundpromenader. 
Kanske var det ändå en aning förvånande att höra att så mycket som 85% av all träning 
ska gå i takt som medger vanligt samtal (som jag tillämmpar som mått på nivå 1 istället 



för pulsmätning, jag brukar växla några ord med jycken då och då när vi kutar för att se 
att vi ligger rätt till). 
 
Annars är det lite halvförkylt nu och det går lugnare än lugnt med träningen, men knät 
är på rätt väg. Så snart ska det väl bli långsamma långpass igen hoppas jag. 
 
Karbonstaket var ett roligt ord, men särskrivningar vill vi helst slippa. 
500 mil, oj! Men häftigt mål.  
  
 
 
>----234.213.191 | /5.0 (; /5.0) | 81234213191no68.tbcn.      
 
 
20120823 | 21:00:58 | Lasse H | Suveränt tips! Förstås ska man tala förståndigt vid sej 
själv i stället för att jöppla med pulsmätarn. Optimalt är väl att ställa kluriga frågor som 
sedan besvaras eftertänksamt och relativt utförligt. Inte är väl LL i fara Lasse?  
  
 
 
>----237.207.63 | /5.0 (; /5.0) | 8123720763no133.tbcn.      
 
 
20120824 | 20:28:26 | råffe | Kutat 7 + 7 km sedan sidst. inte samma dag nä långt 
därifrån men ändå hemmavid. inte mycke obehag efterpå, vadera å hälsena okej, hötfen 
lite gnälli, lite under själva framfärden, känns som om man inte riktickt kan tai, för då 
slutar en å annas dessutompå. 
Men tror att ja me LasseH:s hjälp hittat ett tempo me hjälp av pulsmätare och eget klent 
förstånn som görat ja inte dör före hemkommst. 7 km me 6 min/km ä min mellodi, inte 
fan ska man hetsa! Kan man hålla de i tie mil så man ämnad för ultralöp. 
Men nu ska vi ta de lugnt inte stressa tanken, mitt närmsta mål e å kuta tie km på lite 
över en timme. Ja jävlar!  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:14.0) /20100101 /14.0.1 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20120824 | 20:32:49 | råffe | fick förresten ett telsamtal från 0550regionen å hopapdes 
att de va nån schön typ som ville gaffla. Misstänksam som ja e så kolla ja me eniro: 
Ingen gla kombattant, ingen salvelsefull predikant, ingen gammal tant, ingen 
normalfuntad fjant, ingen dilletant, inte U Thant. 
Ja gav fan i å ringa tebaka. Kållsenter!  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:14.0) /20100101 /14.0.1 | h88n2fls304o1035.      
 
 



20120826 | 19:44:37 | staffan | Blev påkörd av en tjej från lusasken i fredas. Kom på 
hojen på maskinvägen å skulle svänga vänster in på värmlandsvägen.  Där väntar en bil 
som har väjningsplikt. Hinner se att föraren pratar i telefon. När jag är precis framför 
kör fanskapet. Träffar bakhjulet som blir som en åtta å fortsätter utan att stanna. Men 
hann få ett nummer. Bilnummer alltså. 
Löpning har de inte bleve väscht mä sen midsommar. Hälsena som krånglar. Cyklat lite 
å just passerat 200 mil.  Å inte går det fort.  
  
 
 
>----2.58.190  7.0;  6.0; /5.0; SLCC1; ..      
 
 
20120826 | 20:05:46 | göranl | Här händere saker cykelkrashar träningar två liter 
kantareller på Ljö.Torbjörn jonnar på utåhelvitte. Står kvar på samma milposition va 
gäller cykel som när ja klev av sent på kvällen i Motala men lubbar träget vidare men gu 
va sakta de går fre 5km 7,5 min/km ,lör 16 km närmare 8min/km, i morse 5km 7,5 
min/km å ja behöver inte hålla igen deminsta inge ont nånstans  
  
 
 
>----10.183.137 | /5.0 ( 6.0) /21.0.1180.83 /537.1 | .      
 
 
20120828 | 22:04:31 | råffe | ni lever ett mycke mer spännande liv än ja, grabbar, de e 
bara å inse. Flyger helikopter efter krasch, blir påkörda av galningar å håller på. Ja ba 
försöker kuta undan från allt besvär. Kuta 4 km ida för å känna på, ännu inget 
alarmerande som för mig till Nappris, ja ja kallar henne så, de låter lite lagom 
spännande. 6 km/km/km/minut, nä ja mena tvärtom, ä ett tempo som jag betrakta som 
släpgång en gång på tiden, men me tiden så gör de inget, de e inte tiden som är det 
viktiga utanå vinna, sa ju redan gamle prins Bertil en gång på tin. 
Ja börjar nästan tro på LL, vill inte ta ut nåt i förskott dock, då blir man väll diskad. Å 
less  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:14.0) /20100101 /14.0.1 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20120829 | 17:06:46 | Lasse L | 6 min/km är för mig snabblöpning, mina vanliga och 
flesta pass går i föredömligt Görantempo (7,07,8). 
 
Men ett spännande liv har jag med. Särskilt de senaste veckorna sedan hårddisken på 
stationära datorn kraschade. Inga data gick förlorade men upgradering av datorn blev 
nödvändigt, och då passade jag på att byta upp mig till senaste windows och office, 
vilket medförde inköp av ny bärbar för att kunna ha samma på båda. Jag har nu hållit på 
i tvåtre veckor med att installera och ställa in program, få nätverket att funka etc etc (fy 
satan va mycke jobb) men i söndags kväll var allt klart. Trodde jag! I måndags hade det 
uppstått konstiga fel på båda datorerna. På den ena gick det snabbt att fixa, på den andra 



icke. Har nu ägnat hela dagen åt den efter djupdykning i diverse supportartiklar och tips 
från olika diskussionsforum. Har ännu inte vågat testa om den funkar som den ska ... 
Har sprungit ett par gånger sedan förra rapporten, efter krassligheten som dock sedan 
kom tillbaka i rejäl form med feber i två dygn. Lite bättre nu tror jag, i alla fall feberfri 
sedan lunchtid, men lär vänta ett par dagar minst med löpning. Blir svårt att få till alla 
de där långpassen jag hoppats på innan LL. 
 
Har Kvällsstunden somnat in?  
  
 
 
>----234.213.191 | /5.0 (; /5.0) | 81234213191no68.tbcn.      
 
 
20120829 | 18:31:40 | råffe | På nättera sofver vi gott, så snart kvällsstunden är över. 
Men inte för gott. Eller för ont för den delen, tackar som frågar. Kanske man försiktigt 
får abtyda en fråga om varför denna fråga, får ja inte svar blir de en plåga, å inte alls 
som å passera en småga, de kommer senare ju. 
Du kan få fem nummer för 50 spänn. Å om du uppger att du är RadioVikinglyssnare så 
får du just nu ruskan gratis i fyra vecker. De e ett fynd. Snart kommer vi nog me en 
stenmursmästare från Dalslann. Dedu! 
Har just kutat 6 km i 5,49tempo. Känner lite i höftera men inget i huvet. Ho vet vad de 
betyder.  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:14.0) /20100101 /14.0.1 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20120829 | 19:24:10 | Lasse L | E ju webben jag syftar på så klart, där är det 
fortfarande bara jordgubbar från i missomras. 
 
Nä, fortfarande samma fel på datorn (epostprogrammet kan inte startas). Helvette. En 
hel dags arbete till ingen nytta alls. 
 
Men ska nu raka mig, duscha och friskförklara mig så att jag kan åka på ett möte i 
morrn.  
  
 
 
>----234.213.191 | /5.0 (; /5.0) | 81234213191no68.tbcn.      
 
 
20120829 | 21:36:03 | göranl | fan Lasse de e därför ja lägger ohemula summor på 
månatlig kontakt me UA net kostar 26000 i månan men de blir fixat snabbt ej funkande 
skrivare ha ja lärt mig ska inte repareras man köper en ny med minipatron i svart så man 
inom en månad måste köpa nya patroner som kostar som en ny skrivarea´men man 
slipper känslan av vanmakt i trasslandet me datorer. Stressmoment ytterligare e att näre 
e brottom kan man inte hetsa en dator att fungera fortare me bultande hjärta får man 
avvakta maskinens beslut. 



Eja och som fan lyckan ligger i ett par dagars avstånd från elektroniken varje vecka 
glödlamporna förbjuds nästa vecka  
  
 
 
>----10.183.137  7.0;  ; /4.0; . 1.1.4322; . 2.0.50727; . 3.0.4506.2152; . 3.5.30729; 
AskTbORJ/5.15.4.23821) | .      
 
 
20120830 | 19:07:04 | råffe | man kan va på lyset ändå, har ja hört, ge inte upp, de 
finns ett ljus i mörkret, ljustderö! Vafan varifrån kommer allt ljus? Ja bor på solvägen, ä 
dä förklaringen? Till vadå? 
Datorer  kan ja inte uttala mäj om, vet bara att jag har uppdaterat aftonrodnadens 
hemsida vecka efter vecka men de har inte bitit. Har ja hört å sett å åsett. Ida fick ja höra 
att nån jävul har bytt leverantör i sommras, man blir somrasande. Om man vore den 
typen.  
Men ge inte upp, allt ordnar sig te de bästa. Har nån sett den ruskan på länge förresten. 
Resten är tystnad.  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:14.0) /20100101 /14.0.1 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20120830 | 23:51:43 | göran l | Men Edison då 
de enda ja lärde mig i skolan 
Vem ska vi glömma sen?  
  
 
 
>----.148.10 | /5.0 ( | ___.148.10      
 
 
20120830 | 23:54:45 | göran l | Råffe 
blarran kommer å läses tacksamt  
  
 
 
>----.148.10 | /5.0 ( | ___.148.10      
 
 
20120831 | 19:53:35 | råffe | göran du har allti tröstande ord när de känns som dystrast. 
Körde bara 2 km ida kände att de va nog, sökte kuta lite snabbare, men vafan! Å annra 
sidan så kändes dä inget i benena, men å andnra sidan så ä vi inte å annra sidan, man vet 
inte hur de kommerå kännas då. Kanske intnåt, den som lever för se och levern mår bra, 
ett slag te, hurra!  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:14.0) /20100101 /14.0.1 | h88n2fls304o1035.      



 
 
20120831 | 19:57:05 | råffe | Fan göran du måste nedskriva dina minnen av edisson, 
kan va kul å läsa för dom som inte träffat honåm.  
Ja tänker ofta på lasseviden, men vafan ä dä den gamle löparguden som vann alla 
stålarna, nä han hette viren viskade just mitt undermedvetna. 
du skulle göra en bra grej me lasseviren eller vafan, hur haregått, ähan gla, de skulle 
glädja en massa panschisar å höra att de går åt hillvitti om man tjänar mycke stålar, då 
sitter di där å myser, me ruskan i knät.  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:14.0) /20100101 /14.0.1 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20120901 | 18:46:16 | Lasse H | Bedrövligt det där med bilförarn från Lusasken. Hur 
har det gått sen Staffan? För egen del går träningen sådär. Har vart ute och kuskat några 
helger och dragit in på långpassen. Men i morrn får det allt bli en 16 km igen. Noterar 
utbrett dataknövel på forumnivån. Även våran betett sej lite konstigt men stracklar och 
går än så länge.  
  
 
 
>----237.207.63 | /5.0 (; /5.0) | 8123720763no133.tbcn.      
 
 
20120901 | 20:26:48 | råffe | Dä ä ändå bätter me dataknuvell än me värklighetens 
vädermödor. Nu har det tamäjfan regnat i tre dögn.  
Detta sakt utan att på något vis förglömma lusaskenbilförarens våldsamma framfart. Va 
de en norsk? 
Kuta 6 km ida, utan å ta hänsyn te vederläken. Försökte vartefter öka tempot i salig 
Nurmis anda. Dä gick återigen sådär. Men 5,46 per km ä enndå ett löfte om en 
fot(i)sättning till. 
Inge obehag efterpå, kan bero på en smärtstillande large latitud55. Å en till. 
Unnrar hur de e me staffans hälsena, de får man väl höra senare.  
Hälseningar från 
övertecknad!  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:14.0) /20100101 /14.0.1 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20120902 | 18:52:33 | staffan | Hälsenan kanske som Råffes, å ja tror dä årner sej. 
Lusasken ja: ramla inte ens omkull men kunde gått illa. Fick ju tag på bilens, en audi
89, ägare. Hon hade inte varit i Kga på gÃ´rlänge å bilen va utlånad men hon visste inte 
riktigt till vem. Skulle ta reda på det och återkomma. Trot om ni vill men senare ringde 
en förskrämd tjej och hon var medveten om vad som hänt. Två nya hjul 1995: .  
Skickar räkningen till henne.  
  



 
 
>----2.55.100  7.0;  6.0; /5.0; SLCC1; . 2.0.50727;  PC 5.0; . 3.5.30729; . 3.0.30729; 
..0C) | 787255100no173.tbcn.      
 
 
20120902 | 19:30:56 | göranl | Staffan! thats my man låt kärringarna pröjsa för sina 
misstag  
  
 
 
>----10.183.137 | /5.0 ( 6.0) /21.0.1180.83 /537.1 | .      
 
 
20120902 | 20:47:47 | råffe | Bra rutet Göran! 
låtrompröjsa för alla sina tilltag... 
Har inte kutat sen igår, ska försöka igen på tirsda, om de går bra så fortsätter ja 
oförtrutet framåt. Kul å höra att S:s hälsena ä som min, dvs kurant. Dä ä bara 
andningen, å de e aningen jobbit. Men de e inget man går till nappris me, nu måste ja 
hitta på nåt annat för å besöka henni. Heller så kan man hitta på nåt, ljumsken kanske. 
Men man ska ju inte ljuga, heller stjäla,  heller ha begärelse efter nån annans gamla 
syckelhjul. Helst om de är åttkantiga.  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:14.0) /20100101 /14.0.1 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20120902 | 21:18:27 | Lasse L | Tackar för intressanta rapporter om senor och hjul 
med mera. 
Kan för egen del rapportera om ett rejält bakslag efter att jag försökte friskförklara mig, 
febern kom tillbaka med besked. Men  nu feberfri sedan snart två dygn och börjar tro 
på att jag ska kliva på tåget i Karlstad i gryningen på tisdag för att efter några byten 
kliva av i Åndalsnes på eftermiddagen. Fiskesemester, på en ö utanför Molde. Har allri 
gjort nåt såna´t förr. När jag tackade ja till att följa med tänkte jag att det samtidigt blir 
ett bra träningsläger inför LL, att springa en runda varje dag på den rejält kuperade ön. 
Nu blire ju inte det, måste ta det lugnt några dar till, det känns helt nödvändigt. Men ska 
bli skoj att fiska, yr påstår heldygnsregn hela tiden, men visst nappar det bäst när det 
regnar?  
  
 
 
>----234.213.191 | /5.0 (; /5.0) | 81234213191no68.tbcn.      
 
 
20120902 | 21:36:16 | Lasse L | PS 
Bägge datorerna nu helt kuranta. Va ju bara en liten registernyckel på den bärbara som 
behövde döpas om för att eposten skulle funka. Tog högst 5 minuter att göra det.  
  
 



 
>----234.213.191 | /5.0 (; /5.0) | 81234213191no68.tbcn.      
 
 
20120903 | 19:37:04 | Lasse H | Skönt höra att det är i alla fall något sånär rättskaffens 
folk i asken. Jäpp en fisk behöver paraply lika väl som en cykel. Skitfiske på dej Lasse.  
  
 
 
>----237.207.63 | /5.0 (; /5.0) | 8123720763no133.tbcn.      
 
 
20120903 | 20:04:20 | göranl | men Lasse L ännu mera karatag smita hemifrån o fiska 
gratulerar till nöjsamt leverne.Men varfan ligger näset Norje?o varfan ligger norje om 
inte i närheten av Arvika.De vaen jäla fart Råffe du rapporterade varenda senfäste står 
inför risk föreslår höjdhopp som styrkepass lägg ribban på 2,45 å tai.  
  
 
 
>----10.183.137  7.0;  ; /4.0; . 1.1.4322; . 2.0.50727; . 3.0.4506.2152; . 3.5.30729; 
AskTbORJ/5.15.4.23821) | .      
 
 
20120904 | 17:27:48 | råffe | ja jälar som man säger i fiskesammanhang, sånt där 
nappaprat ä nästan bettre än naprapat. Testa benena ida igen, ja jälar, kanske man 
behöver i regnvädre. Körde 7,5 km me 5,41 min/km å 148 hartbits i medelsnitt. 
Ja va så jäla nöjd så ja for ut te lanne å öste båten. Bara lite obehag i ena höften... de e 
nog hösten. 
Börjar faktiskt på å tro, på LL i första hand, men man ska inte utesluta nånting. Väl? 
95.193.67.239 | /5.0 (;  10.7; rv:14.0) /20100101 /14.0.1 | host9519367
239.mobileonline.      
 
 
20120905 | 19:25:09 | göranl | för balansens skyld kutade 9 km ida efter 5 km sprang 
jag 3,5 km nästan på 7 min/km kändes bra men inte Råffes tokfart LL hägrar satsar efter 
nåra 4,01 o 4,03 på 3,59 livet leker  
  
 
 
>----10.183.137 | /5.0 ( 6.0) /21.0.1180.89 /537.1 | .      
 
 
20120905 | 20:18:28 | råffe | ja livet leker som gubben sa när det kändes som barndom. 
Tokfart, jo ja tackar, vafan för bara nåra år sen, ja tror de va 1984 kuta ja 24 km på 1 å 
femtien. Kunde inte kuta på flera år etterde, nån jäla flammaschion under ena foten, de e 
ju märklit att de inte följs åt, de gör de ju allti anners, ja klok blir man allri stavas alti 
me ett ell, eller hur vare, ja bara frågar. 
Kuta 3 km ida ba för å kuta å ha nåt å förtälja, märkte en sak: de e vichtig att börja 
långsamt för annars har inte pullsen hunnit ikapp, gick sedan snabbare (relativt för varje 
hunnra meter) men inte så fort som jag i andanom hade hoppats. 



Men de vichstigste av alles: inte ens en höft ville bråka.  
Börjar tro på allvar på ett liv etter detta, som ändå har varit helt åkej. Hittills vill säja, 
peppar peppar tillförde jag nyss köttfärssåsenety den var för mesig.  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:14.0) /20100101 /14.0.1 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20120907 | 16:23:06 | råffe | noterar att det är minnre än en månat tills de e dags å 
anmäla säj te VR13. Ä de nån som tänker? 
 
Kuta i förmiddas 10 km â€“ utan att benena sa stopp, ska försöka komma upp i ett 15
kmpass inom en vecka (låter ju inte så märkvärdigt om man har hela veckan på sich). 
Hur ere me staffansfot, lassels feber heller vare feske, heller bådadera. Å alla andra?  
Inge Ljö etterpå dock förmin del, ä bjuden på 30årskalas hos brorsdotran.  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:14.0) /20100101 /14.0.1 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20120907 | 20:27:02 | göran l | Tjena 
kutade på önn ida 
Hoppas alla mår bra 
helvetes bra väder 95.195.150.107 | /5.0 ( | host95195150107.mobileonline.      
 
 
20120910 0:10:48 | Lasse L | Kuta på en ö samma dag som Göran, sista dan på 
fiskcampen, innan lördagens hemfärd. Gick någorlunda, det var första gången på tolv 
dygn. 
Fisket var kul, men blåsten medgav fiske från båt bara en dag av tre. Drog bl.a. upp en 
knot och en näbbgädda å en hel hög makrillar.  
  
 
 
>----234.213.191 | /5.0 (; /5.0) | 81234213191no68.tbcn.      
 
 
20120911 | 18:28:11 | råffe | Kuta på en ö har ja inte jort, man ä väl ingen säl vafan! 
Men ida kuta ja hemmavid, men inte på körgårn, 11 km, me lite små känningar, de visar 
bara att man e en rasande kännsli person, närmast nerrvös. Men tänkte såhrä: hur långt 
skulle ja sprungi ida om ja hatt nummerlapp, å hatt? Bra fråga, inget svar.  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:14.0) /20100101 /14.0.1 | h88n2fls304o1035.      
 
 



20120912 | 22:09:43 | göranl | min mobil har kraschat om ni undrar vaför ingen inte 
ens ja svarar om nån ringer förstås dessutom e ja i halmstatrakten ett par dar på kurs. 
kuta 9km i morse hyfsad gång. 
Näre gäller VR nästa år tror ja att man kanske anmäler sig  individuellt men samordnar 
boende o sen kanske skiter ide i alla fall fan de e rätt kul efteråt. 
Låter på fångsten som LasseL inte va i Arvika men ute i salthavet den som frågar får 
svar  
  
 
 
>----10.183.137 | /5.0 ( 6.0) /21.0.1180.89 /537.1 | .      
 
 
20120913 | 10:16:46 | Lasse L | Kraschad mobil just när Iphone 5 släpps, jo, jo ... 
Rätt gissat, makrillar trivs bäst i saltvatten! Men jag fiskade också i en tjärn på ön och 
fick upp ett par små öringar. 
Den som undrar var jag var kan kolla här: 
http://www.endomondo.com/workouts/89665093 
 
Känns tveksamt inför LL, åter täppt och hängig, faen!  
  
 
 
>----234.213.191 | /5.0 (; /5.0) | 81234213191no68.tbcn.      
 
 
20120913 | 20:47:55 | råffe | makrillar jojatackar ja, åöring!  
Tvekan inför alla hinder, typ LL, kan bara övervinnas genom en järnhård diet som 
visserligen kan ge stenhård kagge, men de e väl lika gött som en sexpack frampå. Ja 
bara frågar. 
Laddar just för å ta ett sluttlikt beslut om LL, ska testa me 15 km i mårron förmidda. 
Tänkte gå ut i lågt tempo som vartefter sänks intill gångliknande rörelse å sedan 
närmast kåmaläge. Klarar ja de, å sedan kan väckas te liv, då ska jatamejfan lubba tills 
de glöder, de kan de göran rätt tidit.  
Upprörd e ja för att vi goa gubbar blivit nedpetade te startled 7, de finns inte längre nåt 
uns av pietet å medkännsla i detta rike. Men ändå triffs man! Visst e de konnstitt? Ja ba 
frågar  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:14.0) /20100101 /14.0.1 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20120913 | 21:33:52 | Lasse H | Däremot var övertecknad på Glaskogen i 
Arvikatrakten för ett par veckor sen och fiskade med alla tre syskonen, en svåger, två 
syskonbarn varav en med respektive samt en farbror. Vi kammade noll men äldsta 
brorsan (han är ett år yngre än mej) hade på en stor en regnbåge som geck med flugan. 
Transporten är verkligen fiffig. Man kunde tro att det är på Sri Lanka men ser ut att vara 
i Svedala. Men knappast i Åmål väl?  
  



 
 
>----237.207.63 | /5.0 (; /5.0) | 8123720763no133.tbcn.      
 
 
20120914 | 10:34:24 | råffe | Fiffig men kanske aningen vek och vinglig, ungefär som 
äldre herrar som är ute å kutar. 
Testa nu nyss å springa 15 km, de gick utan att ja gick en meter. Och pippar,pippar inte 
några obehag etterpå. 
Nu ska ja inte i övermod springa 20 km i morron, inte ens 2 km. Men kanske lite rörelse 
på sönda, ja tror att de e modellen.  
VR, individuell anmälan? Jag spårar en något undanglidande manöver från mannen som 
varit en klippa, en bjässe, en grundbult i hela projektet. Ä dä så att alla tänker skita 
ia´et? I så fall hakar ja på.  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:14.0) /20100101 /14.0.1 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20120914 | 15:17:51 | Lasse L | I Åmål så klart! 95.199.145.222 | host95199145
222.mobileonline.      
 
 
20120914 | 22:56:48 | göranl | lite marigt å föilja alla böljande tankebågar glädjande 
råffe me löpandet .Tror att Staffan om han grejar LL avslutar sin 10:e klassiker!!!!!!!! 
anmälant till VR sker ju måndan efter säger senan nej blir han ju tvungen att dra ett varv 
till o kanske behöver lite stöttning framtiden är som sig bör oviss historien har sagt sitt 
vi blickar framåt i töcknet men med ett jävlar manamma  
  
 
 
>----10.183.137 | /5.0 ( 6.0) /21.0.1180.89 /537.1 | .      
 
 
20120915 | 17:31:35 | göranl | Kollade Lasse L:s länk verkar som grabben varit på 
Norska västkusten o firrat rapporterar helgens övningar imorrn verkar lovande efter 
dagens försök men Lasse va ere för tvekan inför LL?  
  
 
 
>----10.183.137 | /5.0 ( 6.0) /21.0.1180.89 /537.1 | .      
 
 
20120915 | 18:26:45 | råffe | Vill ba hålla me alla kloka! 
De e ju inte klokt att de ska va tvekan inför alla möjliga obstakler, men de e ju en del av 
live som alla måste förhålla säj te, så länge man lever vill säga. Inom parentess måste ja 
erkänna att ja älskar lever. Nu äre sackt, te slut. 
Ska försöka tare lungntt i möra, kuta kort å konsist ba för å hålla benen vid gått mood. 
 



Fyfan va gräsmatta har vuxit i år, om han inte aktar säj så blir de basket  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:14.0) /20100101 /14.0.1 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20120916 | 15:10:55 | råffe | 6 km med start 07:15 en söndamorron, de kallar ja 
ambitiöst på gränsen till seriöst galet. långsam start å så håller man sig så hela tin. Inte 
någe gnäll från vader eller hälsenor. Inte ens från huvet. Tror allvarlit på LL, ska 
försöka pressa PB, å då menar jag inte den gamle kompositören, han ä ju dö.  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:14.0) /20100101 /14.0.1 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20120916 | 18:02:58 | göranl | per bethoven e en dö jävel men igår kuta ja 9km varav 3 
i 7min/ km mot slutet inte det riktiga då hade ja ju inte skrivit ida då jag "sprang" 19 
km!!!!!! utan besvär från kroppen men knoppen hade en del invändningar mot 
tidsutdräkten sen en tupplur erkänner sen att jag läst Gullijios bok Dandyn eftersom ja 
läste den första i tron att allti lär man sig nåt. 
Vicka vill knoppa på LJö  om allt stämmer övertecknad e klar i bilen sitter så långt i 
planeringen dotterns moatje Patrik förhoppningsvis den tillfälligt svage Lasse L Lasse H 
eju på gång Torbjörn va han anmäld?Staffan kan vi antagligen lura till start Råffe har 
yrat om att biffen fastnar i halsen pga nånting. 
Detta måsta redas ut  
  
 
 
>----10.183.137 | /5.0 ( 6.0) /21.0.1180.89 /537.1 | .      
 
 
20120916 | 18:16:21 | Lasse L | Vill knoppa på Ljusterö om allt stämmer, och under 
samma förutsättningar gärna samåka. 
Om allt stämmer för mig, det vet jag ju inte nu, får rapportera tendens i veckan. 
Grattis till fina träningspass, en annan plockade i alla all lite lingon igår.  
  
 
 
>----234.213.191 | /5.0 (; /5.0) | 81234213191no68.tbcn.      
 
 
20120916 | 20:25:20 | råffe | bra kar reder ut säj schälv, badkar ä bra å ha hoppfallera. 
Ja ä så poppulär att ja e bjuden på földedaskalas liksom gossen Johan uti i täby, 
innebärandes attvi åker direkt dit oduschade å sköna. Så snart de går, kan bli 
närsomhelst,men således och sålunda inge Ljö för oss.  
Ser ändå frammemot å stå där i grupp 7 me en hel hop springfyllda äldre herrar å yngre, 
dä är bara minndre än två veckor. Dit. 
Men ilka ä dä? 



Ja tror Långhasse, Lasse L&H, Göran me son å måinspe, staffan (me eller utan 
ättelägg?) Johan å ja. Haja glömt nån?  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:14.0) /20100101 /14.0.1 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20120916 | 20:32:04 | råffe | 19 km är något att skriva på forumet om, men inte ja.  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:14.0) /20100101 /14.0.1 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20120916 | 21:30:14 | göranl | glömde berömma bilden på hemsidan hur vill du 
förklara den?  
  
 
 
>----10.183.137 | /5.0 ( 6.0) /21.0.1180.89 /537.1 | .      
 
 
20120916 | 21:54:55 | Lasse H | Kvartar hemskt gärna på Ljusterö o samåker lika 
hemskt gärna dit. Körde min vanliga 16 km idag. Det får bli det sista långpasset innan 
LL. Ovanligt var att jag skaffat nya dojor. Ett par Salomon XZ nuffra bokstav bokstav 
etc. I varje fall en trailmodell med vackra inläggningar och polstringar i ljus ametist 
eftersom det blev en dammodell pga mina tämligen smala fötter. Snörningen är modern 
med ett smalt flätat nylonsnöre och ett fiffigt lås. Låset och öglan kan stoppas in i en 
speciell liten ficka utanpå plösen för att undvika kalamiteter. Idag bara 3 ex av älgens 
lusfluga med hem i duschen. Förra helgen hade jag 9 stycken på ryggen och några till på 
bringan. Det blir rejäla blemmor om dom hinner bita eller lägga ägg eller vad faen det är 
dom gör.  
  
 
 
>----237.207.63 | /5.0 (; /5.0) | 8123720763no133.tbcn.      
 
 
20120916 | 22:41:47 | Lasse L | Med att jag alltid har kameran i fickan, och är snabb.  
  
 
 
>----234.213.191 | /5.0 (; /5.0) | 81234213191no68.tbcn.      
 
 
20120918 | 22:09:55 | råffe | ja nåmerlikt en vinthunn lär man knappast få se, utanför 
åmål vill säga.  
På talom åmål har ja en kamrat å sannolikt har ja flera gånger förtäljt följande historia 
men de har nog allah glömt: han å hanses femåriga nyss läskunniga dotter skådade en 



affisch i tunnelbana, de va om en film å lukasmodisån. dotra ryckte farsin i hann å sa, ja 
citerar: "de där fusking förstår jag. Men va betyder åmål"  
Ja riktar nu frågans udd mot forumets general: Va betyder åmål?  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:14.0) /20100101 /14.0.1 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20120918 | 23:13:13 | Lasse L | Lugn, skönhet, glädje, frid, småskalighet, trygghet, 
värme  
  
 
 
>----234.213.191 | /5.0 (; /5.0) | 81234213191no68.tbcn.      
 
 
20120919 | 10:05:25 | staffan | Såg att anm till cykelvasan öppnade imorse. På rent 
jävelskap förbokade jag en plats  
  
 
 
>----6.162.3  8.0;  ; /4.0; . 2.0.50727; . 3.0.4506.2152; . 3.5.30729; ..0C; ..0E) | 21366
1623no173.business.      
 
 
20120919 | 15:34:33 | råffe | på rent jäla jävelskap sket ja i de. 
Kuta sista långpasset (av två) före LL. 
15 km i mitt idealistiska tempo, kom hem utan större skavanker. Inga vader som tjöt, 
ingen höft som strejka.  
L: 13 mil efter VR. Ska köra tre kortisar, freda, sönda å onsda.  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:14.0) /20100101 /14.0.1 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20120919 | 17:55:30 | staffan | Samma här, Råffe, samma här. Ca 13 sen VR. Fast 
nästan inget den här månan. Dock 6 km idag på 45 min. Å sen is. Inge mer fåre ev LL. 
12000 platser till CV gick på 26 minuter  
  
 
 
>----2.55.236  7.0;  6.0; /5.0; SLCC1; . 2.0.50727;  PC 5.0; . 3.5.30729; . 3.0.30729; 
..0C) | 787255236no173.tbcn.      
 
 
20120919 | 18:43:32 | staffan | Funderar på anmälning till VR åsså. Börjar bli mer 
sport att hinna anmäla sig än att genomföra själva loppen.  
  



 
 
>----2.55.236  7.0;  6.0; /5.0; SLCC1; . 2.0.50727;  PC 5.0; . 3.5.30729; . 3.0.30729; 
..0C) | 787255236no173.tbcn.      
 
 
20120919 | 18:51:22 | råffe | ja endlich någon som glömt VR12! Ja funderar åsså på 
VR13, men hur fanskap man bete säj för å slippa sen start, å kanske slippa start 
överhuve tage. Säj dä.  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:14.0) /20100101 /14.0.1 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20120919 | 20:52:39 | staffan | Tidig start ä inge fel. Vi har ju kört i mörker förr. 
Komma fram före lunch lörda skulle kännas fint  
  
 
 
>----2.55.236 | /5.0 ( 6.0; rv:10.0.1) /20100101 /10.0.1 | 787255236no173.tbcn.      
 
 
20120920 | 18:27:03 | göranl | ere inte så att anmälan VR är på mån efter LL.? 
Då blire individuell anmälan men man kan komma överens om inriktning på tid  
  
 
 
>----10.183.137 | /5.0 ( 6.0) /21.0.1180.89 /537.1 | .      
 
 
20120920 | 23:05:24 | råffe | jamen hur görman göran?  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:14.0) /20100101 /14.0.1 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20120920 | 23:06:28 | råffe | håller me, komma fram i mörkret före lunch vore fint  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:14.0) /20100101 /14.0.1 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20120921 | 23:07:39 | Lasse L | Blire biff till lunchen?  
  
 
 
>----234.213.191 | /5.0 (; /5.0) | 81234213191no68.tbcn.      



 
 
20120922 | 10:46:46 | råffe | både te lunch å midda, heller tostskagen. 
 
Kuta 6 km igår, märker att jag har svårt att komma igång, känns trögt samtidigt som 
pulsen är uppe i 170, sen sjunker den efter 500 meter å hamnar runt 150, först efter tre 
km börjar det kännas bra å löpe. 
Ere nån som har hatt liknande upplevelser?  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:14.0) /20100101 /14.0.1 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20120922 | 21:03:22 | Lasse H | Jäpp jag tycker inte jag börjar komma igång förrän 
efter 56 km. När jag kutar 16 km så brukar det kännas som lättast och mest elegant 
dom sista 4 kmrarna. Apropå LL så kan det kanske upplevas som trångt om det ska åkas 
5 fullvuxna gubbs i en bil tvärs över Svealand. Jag kan i så fall tänka mej att ta tåget till 
och från Sth och bli upphämtad på Lidingö på fredag em. o skjutsad till Åkersberga på 
söndag fm. Samt förstås t o r Lidingö på lördag.  
  
 
 
>----237.207.63 | /5.0 (; /5.0) | 8123720763no133.tbcn.      
 
 
20120922 | 22:41:59 | göranl | nuere enna så här att prelimimimäär plan nästa freda är 
att ja hämtar 2 lassar på västra sidan (kånkande på dotterns Patrik) av sjön sen drabbar 
vi Staffan i K.skoga fördelar oss på 2 bilar handlar på Eurostop Örebro osv. vill gärna 
vara på Lvallen i 16tiden för att sen i hinna värma upp kåken på LJö o käka falukorv  
vi återkommer till detta imorgon. 
Råffe ja trodde att alla vaknade spydde på morron hade 150 i puls tiss man hade kutat 
nåra mil.  
  
 
 
>----10.183.137 | /5.0 ( 6.0) /21.0.1180.89 /537.1 | .      
 
 
20120923 7:57:59 | råffe | Göran haru glömt bort Jonas, han ska välan me? 
Och ja, på morronen ä dä gott å spy. Tinker tailor soldier spy.  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:14.0) /20100101 /14.0.1 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20120923 | 12:43:58 | råffe | kom nyss hem etter en milrunda, samma tendens, 
långsam start, hög puls som plötsligt sjönk, inte te noll. Hela tin ganska jobbig kutning, 



börja släppa etter 4 km, andra halvan i bättre tempo. fr.a. sista km. Kolla pulsmätarn, 
hade 181 som max, kom som en plötslig topp etter 2 km. 
Inser att garmin kan spela små spratt. medel 153.  
Inga känningar ännu, vafan ä dätta!? 
Glädjande att två lassar följer me en göran. Men hurere me staff? Ja bara frågar.  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:14.0) /20100101 /14.0.1 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20120923 | 14:13:55 | göranl | Jonas har varit indisponerad en tid och vågar inte ställa 
upp i LL 
Min gissning är att jag och Patrik lämnar Thn 9.00 hämtar upp LasseL i 10tidenherr 
Hagerö nån timme senare. hos Staffan i 12tiden för att via inköp Eurostop vara på 
LLvallen så nära 16.00 som möjligt. Vi kommer till en kall kåk på Ljö som ska värmas 
upp.Ropstens långtidsparkering besökte ja i somras ådå hotarom me att använda en del 
av ytan till nåt bygge nån som vet mer? 
Kuta 5 km igår o 9 ida tänker lättjogga 5 på ons sen e ja klar för LL o får som mål 
acceptera att klara mig under skamgränsen 4 timmar det var 3 år sedan lyckan stod mig 
bi  
  
 
 
>----10.183.137 | /5.0 ( 6.0) /21.0.1180.89 /537.1 | .      
 
 
20120923 | 15:02:09 | Lasse H | Kanon! Då skippar jag med lätt hjärta tågresan och 
håller mej parat från 11rycket. Kissepaus och även fika i Lusasken går bra om så 
önskas. Tog ett kort pass ( 6 km) idag som får bli det sista innan LL.  
  
 
 
>----237.207.63 | /5.0 (; /5.0) | 8123720763no133.tbcn.      
 
 
20120923 | 15:32:48 | Lasse L | Garmin spelar nog stora spratt. Inte riktigt rimliga 
pulsvärden som rapporteras här. Har hör att man kan behöva byta pulsband efter en tid, 
men kollar själv ingen annan puls än vilo på morgonen, helt manuellt.  
  
 
 
>----234.213.191 | /5.0 (; /5.0) | 81234213191no68.tbcn.      
 
 
20120923 | 18:54:26 | staffan | Sista repan före LL idag. 3 timmar MB småvägar norr 
E18 å hem på nersidan. Inge ont  
  
 
 



>----2.54.234 | /5.0 ( 6.0; rv:10.0.1) /20100101 /10.0.1 | 787254234no173.tbcn.      
 
 
20120923 | 19:46:49 | råffe | Nä inge ont i de. Kul att du är på bettet staff! MB ä ju ett 
smart drag, de måste va lite fektivare än kutning.  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:14.0) /20100101 /14.0.1 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20120923 | 20:28:30 | staffan | Åkte alltså till Lekhyttan, men de fatta väl alla. Fktivt 
som fn  
  
 
 
>----2.54.234 | /5.0 ( 6.0; rv:10.0.1) /20100101 /10.0.1 | 787254234no173.tbcn.      
 
 
20120923 | 20:58:03 | Lasse L | MG är nog ännu effektivare, fast dyrare. Betydligt 
piggare sedan i tisdags och försöker nu s a s pringa ikapp det jag förlorat. E kanske inte 
det smartaste men fyra löppass blev det alla fall denna vecka med 18 km som längst. En 
eller två kortisar till tänker jag mig de närmaste dagarna. 
Om trenden håller i sig ska jag så packa sportväskan tidigt på fredag och sedan spana 
genom köksfönstret efter en svart Passat kombidiesel med elektriskt manövrerade 
framstolar.  
  
 
 
>----234.213.191 | /5.0 (; /5.0) | 81234213191no68.tbcn.      
 
 
20120924 | 18:53:51 | råffe | nä mångång e skitlätt, ingen trening. Men trendigt. ja har 
sett att den där jackson håller påme de. Eller höll, underhöll. 
Lekhyttan te lusasken hur långt saduatt deva staff, har redan glömt.  
Känns som om LasseL är på g! Nån annan som vill vittna? 
Schälv ska ja nog ta ett kort spass på onsda, 4 km. Då kommer ja upp i 15 mil efter VR 
å ja har allti häfvdat att man ska ha tränat fem gånger så  långt som sträckan är tänkt att 
avverkas. Alla fatta? (arabiska)  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:14.0) /20100101 /14.0.1 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20120924 | 18:57:34 | råffe | vafan! läser just på yr att de ska regna nästan 50 mm i 
veckan på Lidingön. De e ju för fan 50 cm samlat i en tratt med 12,7 cm diameter. Å de 
e mycke, mer än strinnbergs pitt i vaket tillstånd.  
  
 



 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:14.0) /20100101 /14.0.1 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20120924 | 19:53:56 | göranl | Herregud mer äm Strinnbergs får köpa stövlar  
  
 
 
>----10.183.137 | /5.0 ( 6.0) /21.0.1180.89 /537.1 | .      
 
 
20120924 | 21:16:07 | råffe | heller förlänga bemälda detalj  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:14.0) /20100101 /14.0.1 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20120926 | 17:55:42 | råffe | hur mena ja då? Då släpar den ju i marken. Åtminstone 
om man går på knäna. Eller teminstingens om en gör armhävningar. 
Nä rejäla stövlar är bättre än strinpans pitt. 
Kuta bara 4 km ida, det var planerat, ville känna att alla delar fanns på plats, ingenting 
släpade i, steget var gott att känna, kanske inte vackert  
å skåda för åskådare, men. 
Lyckades öka tempot den andra halvan, det kändes åsså prima. Siktar nu på 3.15! 
Vafan!  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:14.0) /20100101 /14.0.1 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20120926 | 19:35:45 | Lasse L | Har haft lite svårt att riktigt greppa de senare inläggen, 
har nog missat något i kulturdebatten som behövs som referens. Men det där om tratt 
med 12,7 cm diameter tyckte jag av någon anledning ändå var kul. 
Även jag har kutat idag, 5 km, och det gick förfärligt trögt. Just nämnda 3:15 har jag 
tidigare under säsongen fantiserat om, ja nästan trott på att kunna klara, men det känns 
nu helt osannolikt. 
Skippar tänkt löpning i morgon utan satsar på vila samt en och annan kolhydrat istället.  
  
 
 
>----234.213.191 | /5.0 (; /5.0) | 81234213191no68.tbcn.      
 
 
20120926 | 20:17:10 | råffe | Nä dä ä i subbkullturdebatten som slika sliskigt slemmiga 
inlägg har sinn plast, som tex på detta forumet. Kul att duå har siktat på 3.15. 
Tillsammans så är vi en grupp. Ända tills det tar stupp.  
  
 



 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:14.0) /20100101 /14.0.1 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20120926 | 20:57:59 | Lasse H | Haft lite känningar i höger knä här i början på veckan. 
Det är nog inte så farligt för det har flyttat sej från höger till vänster sida om knäskålen 
samt avklingat något i styrka, så kallad pain in the transvers. Det där med tratten skulle 
jag nog bedöma som att det saknades en upplysning för att kuna räkna ut svaret om man 
talar i högskoleprovets termer. Kan likväl hålla med om att det det var lite roligt.  
  
 
 
>----237.207.63 | /5.0 (; /5.0) | 8123720763no133.tbcn.      
 
 
20120926 | 22:57:46 | göranl | studsade runt mina 84,5 kg 5 km i morse kändes bra 
vindstilla var det o uppehåll en liten stund har nu ny telefon saknar alla telefonnr ber er 
alltså ringa mig samma mobilnr så att ja lätt kan lägga över i mina kontakter. Ring låte 
gå fram en signal o lägg på ja tror de ska funka  
  
 
 
>----10.183.137 | /5.0 ( 6.0) /21.0.1180.89 /537.1 | .      
 
 
20120926 | 23:25:56 | Lasse L | Ring och lägg på. Hur tänkte vi då? Ett nummer syns, 
men vem är det då som har det numret? Tror vi att det syns? 
Man borde kunna SMSa, och skriva sitt namn i klartext i meddelandet kanske.  
  
 
 
>----234.213.191 | /5.0 (; /5.0) | 81234213191no68.tbcn.      
 
 
20120927 | 11:12:33 | råffe | ja göran så här: Skriver här å hoppas att du kan överföra 
från de ena till det andra så mår ja bra. Ännu. 
0704191060.  
 
 
 
>----.199.169 | /5.0 (;  10.6; rv:15.0) /20100101 /15.0.1 | sveagruppen.se      
 
 
20120927 | 20:27:04 | råffe | man borde inte sova när natten fallerpå man borde se på 
stjärnorna som hoppar i deblå. De e så ja tänker. Men OS ä ju slut å hoppet därmed ute. 
 
Men nu till nåt heltannat: Vem får årets nobelpris i skrivfärdighet. Alla spek mottages 
tacksamt, varsamt och vördsamt samt kan komma att nyttjas utan namns nämnande. Hur 
tänkte janu? Jo schälva författarens namn måste framgå. Vinnaren får två trisslotter och 
nåra miljoner på banken. 



Dessutom har du kapat åt dig en andel i en saltgruva i Georgien som du har fri tillgång 
att tillfullo och slutligen fördjupa däji.Nemosaltarsåbrius, sådeså.  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:14.0) /20100101 /14.0.1 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20120927 | 20:28:05 | råffe | ja ja vet, nervera klöser sig fast längst ut på 
öronsnibbarna. De e ett gott tecken vill ja tänka, men lyckas illa.  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:14.0) /20100101 /14.0.1 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20120927 | 20:30:59 | göranl | just precis så ska man göra ni vet allså hur en mobiltel. 
funkar skulle mest kolla av . 
Glöm inte handduk viss risk att Jonas hänger på till Öbro där han har kärt 
ärende(hotade senast igår med att springa LL) vi kan bli 5 man Khmn  te Kskga men 
de ska väl gå vi får se. 
startbevis! 
Hoppas vi för starta i uppehållsväder  
  
 
 
>----10.183.137 | /5.0 ( 6.0) /21.0.1180.89 /537.1 | .      
 
 
20120927 | 20:31:42 | råffe | grunnat mycke på lekhyttan, alla tycks förstå, hade 
hoppats på lite vägledning, så icke. Men det låter lagom slipprigt å därmed kul. Kul på 
hjul.  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:14.0) /20100101 /14.0.1 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20120927 | 20:33:10 | råffe | väger nu 62,8 lätt som en plätt!  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:14.0) /20100101 /14.0.1 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20120927 | 20:47:17 | råffe | Hur blire me anmälan te VR? Ja bara frågar. Om ja ska 
va me så vill ja va anmeld. Å ganska så tidi starttid. 
 
Kolla igen, väger 74,3, fatta nästan att ja läst fel, men blev glad först, sedan oroli, 
hypokondrin visade sitt lilla elaka maliciösa fejs.  



  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:14.0) /20100101 /14.0.1 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20120927 | 21:38:23 | göranl | menvafan Råffe Lekhyttan de e la sovrummet i svunna 
tider  
  
 
 
>----10.183.137 | /5.0 ( 6.0) /21.0.1180.89 /537.1 | .      
 
 
20120928 | 10:08:18 | råffe | vafan! kör staffan i barndom?  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:14.0) /20100101 /14.0.1 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20120930 8:02:49 | råffe | knappt gångbar!  
ska försöka ta mäj nerför trappan å koka kaffe, kanske ägg. 
Ere nån som ens funderar på LL13 så är vederbörande värd uppsluppen beundran och 
även medkänsla. 
Vare så att de va trögare än tillförne, heller e de ba åldern. Jag bara frågar.  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:14.0) /20100101 /14.0.1 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20120930 | 15:07:06 | göranl | Råffe .:  På McDonalds Västerås   beslutades anmälan 
VR inndividuellt mån 9, 00. Vi siktar på 24, 00, skrivet i all hast från bil i full karriär  
  
 
 
>----35.52.101 | /5.0 (;.      
 
 
20120930 | 18:18:14 | råffe | nåsåvackert! skrevet i full karriär, de e så man vill känna 
att man kan hoppas att nångång få uppleva den appsoluta känslan av ... ja vadå. Ja hade 
en kompis,  
övervikti men go, som när han löpte så gick de inte fort, men han fick stora sår just i 
omnämnda skrev, di skavde gott mot varandra. Ja har allti unnrat hur de gick för det 
som skavde däremellan, men våga alri fråga. Nu är mannen borta sedan nåra år, dax nu 
å börja unnra!!! 
Men de va ju inte deja skulle säja. Utan: ja funderar lite vagt på å anmäla mäj te VR13, 
de ska man kunna börja kunna göra redan i måra kl 09:00. Ä dä nån annan som funderar 
i slika banor så är ni velkömna(som di säjer långt bort nära nårska grensen). 



Ja funderar. Skulle ju alri bajka nåmer. Men tycker åsså synn om knarren, den harju inte 
jort nåt ont. 
Men knappast nåt gått heller. 
Vafan! Hur man än vänder röven så har man en tår i ögonvrån. 
Av saknad. Avsaknad av vadå? Ja bara frågar.  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:14.0) /20100101 /14.0.1 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20120930 | 18:20:24 | råffe | Ja mena lårena, men va för blyg för å gå inpå detaljer.  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:14.0) /20100101 /14.0.1 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20120930 | 20:08:01 | göranl | menvafan kolla inlägget innan besluten e fattade av 
fattad församling inga överunder eller andra drifter har påverkat viljeyttringen  
  
 
 
>----10.183.137 | /5.0 ( 6.0) /21.0.1180.89 /537.1 | .      
 
 
20120930 | 21:39:40 | göranl | Förlåt igen men sitter å försöker smälta nåra intryck 
som gjort avtryck i själen skrevet var hos mig opåverkat av helgens övningar ngt skavde 
misslyckad målsättning under 4 timmar blev över ede inte mer en filosofisk fråga vilket 
som är bäst låter inte över lite bättre? Blev tilltalad tre gånger under vedermödan( av 
kvinnor) alltid vänligt och fick en kram efter målgång av en man som sa "de där gjorde 
du bra" va inte så dumt påkommet av en trolig debutant. första gången jag gick i mål å 
var sugen på en ny anmälan direkt.Inga krämpor men har svårt att gå öm i fötterna och 
lite förvirrad alltså som vanligt Inga hen iakttogs under loppet  
  
 
 
>----10.183.137 | /5.0 ( 6.0) /22.0.1229.79 /537.4 | .      
 
 
20121001 | 10:26:41 | staffan | Anmäld VR13 00:00  
  
 
 
>----6.162.3  8.0;  ; /4.0; . 2.0.50727; .    
 
 
20121001 | 10:30:40 | Lasse L | Göran å ja e anmälda VR 2013 kl 23.5023.58 
 
Så där får du ligga i om du ska komma ikapp Staffan! 



 
Bara lite stel i låren idag efter LL, som ändå var det klart jobbigaste av de sex gånger 
jag genomfört det. Får ändå vara lite smånöjd trots tidsförsämringen, mot bakgrund av 
dålig träning sista månaden.  
  
 
 
>----234.213.191 | /5.0 (; /5.0) | 81234213191no68.tbcn.      
 
 
20121001 | 10:36:42 | råffe | anmäld VR13 00:0000:08, just nu känns det väldans 
trevligt. 
Mina ben ska väl hinna repa säj tills dess. Just nu är det stela lår som gäller. Vaderna 
känns allt bättre för var dag och var timme.  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:14.0) /20100101 /14.0.1 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20121001 | 14:11:56 | staffan | starttid 00:04  
  
 
 
>----6.162.3  8.0;  ; /4.0; . 2.0.50727; . 3.0.4506.2152; . 3.      
 
 
20121001 | 14:18:50 | råffe 0:08  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:14.0) /20100101 /14.0.1 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20121001 | 14:21:24 | råffe | hitta en underbar bild av mandromen från LL, den kan 
användas i avskräckande syfte eller i skräckinjagande.  
Eller inte alls, helst.  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:14.0) /20100101 /14.0.1 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20121001 | 14:26:10 | Lasse L | Du får väl ge oss en länk Råffe. 
 
Vi Västragötalänningar startar 23.50.  
  
 
 
>----234.213.191 | /5.0 (; /5.0) | 81234213191no68.tbcn.      



 
 
20121001 | 14:36:56 | råffe | http://www.marathon
photos.com/scripts/event.py?event=Sports/GKDE/2012/Lidingoloppet&match=70567&
name=Rolf 
 
jag tänker nog mest på bilden 
LLBS9542.jpg 
 
men de övriga duger ju också  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:14.0) /20100101 /14.0.1 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20121001 | 18:52:28 | staffan | Kollar bilden sen, men vaere på TV2 20:00?  
  
 
 
>----177 | /5.0 ( 6.0; rv:12.0) /20100101 /12.0 | c4f665bb174736162.cust.telenor.se      
 
 
20121001 | 19:10:03 | Lasse L | De va en ruggig en! 
 
Llite trix med att kopiera länken och ta bort mellanslag som uppstod, men funkade till 
sist. Enklare visar sig vara att gå till http://www.marathonphotos.com klicka 
Lidingöloppet och sedan söka på namn i rutan uppe på sidan. Gör ni det på mitt namn 
får ni på de flesta bilderna se en person med osannolik, och helt osann, spänstig 
framtoning. Så det kan bli! 
Första bilden på Göran vet jag inte vad jag ska säga om, helst inget egentligen men 
kanske att hade det varit på Facebook så hade den censurerats direkt.  
  
 
 
>----234.213.191 | /5.0 (; /5.0) | 81234213191no68.tbcn.      
 
 
20121001 | 19:10:15 | Lasse H | Nej sånt skt vill man inte se på TV. Men tänker kolla 
sista avsnittet av Lillyhammer kl 21.  Första bilden på Göran är en höjdare som tarvar 
en liten förklaring. Måttliga känningar i lår, hälsenor och under fotsulorna för 
övertecknad men inget farligt alls. Tackar alla för en fin LLhelg!  
  
 
 
>----237.207.63 | /5.0 (; /5.0) | 8123720763no133.tbcn.      
 
 



20121001 | 20:52:12 | råffe | underbara bilder, kan klippas in i vicken instruktionsfilm 
som helst. Mot droger, mot vicket missbruk som helst, t.ex mot motion eller mot 
kameraövervakning.  
Märkligast är ändå görans första bild. Ä du så välkänd så att bara åsynen av din kagge 
gör att di kan placera dig med namn och allt, ingen jäla nummerlapp behöfs ju! 
Importerande i sanning!  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:14.0) /20100101 /14.0.1 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20121001 | 21:29:23 | göranl | härliga bilder på idrottsmänniskor om min första bild 
tarvar förklaring: skulle bara om jag var gravid eftersom det gick så trögt fick inget 
riktigt svar  
  
 
 
>----10.183.137 | /5.0 ( 6.0) /22.0.1229.79 /537.4 | .      
 
 
20121001 | 21:30:29 | göranl | skulle bara se dvs glömde ordet se  
  
 
 
>----10.183.137 | /5.0 ( 6.0) /22.0.1229.79 /537.4 | .      
 
 
20121002 | 16:25:05 | råffe | om du e de så vill ja ha ensamrätt. 
Eller åtminstone delad vårdnad. 
Fast ja kanske inte e farsan...  
 
 
 
>----.199.169 | /5.0 (;  10.6; rv:15.0) /20100101 /15.0.1 | sveagruppen.se      
 
 
20121002 | 19:28:12 | Torbjörn | Lät mig övertalas till att ingå i en "sub 10" grupp 
under nästea års VR. Skulle köra med några cyklister jag träffat under en av de 
Italienska cykelresorna. Åsså fick jag inte någon startplats. "Så nu vet ja en gång för alle 
att den där jävla vätternrunda bare ä te för godaspilter å tokke ursliheter som har stönner 
å sitt på röva ve en dator mett på blanke måndasförmeddan".  
  
 
 
>----.171.65 | /5.0 (;  10.5; rv:15.0) /20100101 /15.0.1 | c41abe253.1126
64736c11.cust.bredbandsbolaget.se      
 
 
20121002 | 20:28:19 | staffan | Va säjs om ynglingen med startnr 71140?  



Mellantid Grönsta 2:41 förvarning 2:54 och i mål 2:56. Raketspurt!  
  
 
 
>----9.98.97  7.0;  6.0; /5.0; SLCC1; . 2.0.50727;  PC 5.0; . 3.5.30729; . 3.0.30729; ..0C) 
| 78699897no173.tbcn.      
 
 
20121003 9:18:10 | råffe | Å ändå tappa han 400 placeringar från förvarningen och in i 
mål. å när passera han Abborrbacken... 
Måste va ytterst retsamt för killen som ledde i den åldersklassen å bli så utklassad och 
nedklassad på slute. 
 
Torbjörns cyckelöde ä värt å begrunda, kan man lära sig nånting. Ja. Man ska dröja me 
anmälan då slipper man skiten. Å helvetet. får vänta.  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:14.0) /20100101 /14.0.1 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20121003 | 21:50:35 | råffe | den e ju den jäveln som ställer upp som Mittirövens 
vicepredisent! Heller så blir han den som torkar löven i arselett.  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:14.0) /20100101 /14.0.1 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20121004 | 21:24:44 | Lasse H | Igår kväll personligt rekord i hjärnsläpp. Bröt 
nattorienteringen när jag hållit på en timme utan att hitta andra kontrollen och då varit 
en bra bit utanför kartkanten två gånger. Som en tröst i bedrövelsen kunde jag förstå vad 
jag hade gjort och varför när jag tittade på en större karta hemmavid. Better luck next 
time?  
  
 
 
>----237.207.63 | /5.0 (; /5.0) | 8123720763no133.tbcn.      
 
 
20121004 | 22:20:36 | goranl | Ov course off course  
  
 
 
>----10.183.137 | /5.0 (compatible; MSIE 9.0;  6.0; /5.0) | .      
 
 
20121005 8:00:26 | råffe | ta me den stora kartan nästa gång så slipperu hamna utanför 
man kan känna säj mobbad för mindre, karta aj min.  
  



 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:14.0) /20100101 /14.0.1 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20121005 8:46:58 | staffan | Va de därför du inte va me i resultatlistan i morgonens 
KT. 
Kör med Magna Karta nästa gång!  
  
 
 
>----6.162.3  8.0;  ; /4.0; . 2.0.50727; . 3.0.4506.2152; . 3.5.30729; ..0C; ..0E) | 21366
1623no173.business.      
 
 
20121005 8:49:29 | staffan | eller generalstabens 1:200 000  
  
 
 
>----6.162.3  8.0;  ; /4.0; . 2.0.50727; . 3.0.4506.2152; . 3.5.30729; ..0C; ..0E) | 21366
1623no173.business.      
 
 
20121005 | 11:49:39 | råffe | Flygtider te marcialonga influtna, gör att man måste ställa 
om säj. Rullisarna må tas fram!  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:14.0) /20100101 /14.0.1 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20121005 | 16:47:49 | staffan | Starttid Arlanda 12:10. Vet ej startgrupp. När startar du 
R?.  
  
 
 
>----9.96.208 | /5.0 ( 6.0; rv:10.0.1) /20100101 /10.0.1 | 786996208no173.tbcn.      
 
 
20121005 | 18:27:53 | råffe | så snart de går. 
vet du startled heller e de terminalen, ja bara frågar  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:14.0) /20100101 /14.0.1 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20121005 | 18:28:21 | råffe | dvs 5.  
  
 



 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:14.0) /20100101 /14.0.1 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20121005 | 18:31:29 | råffe | näja bara gissar, beherrskar inte talienska â€“ ennu. Men 
efter löpe så jälar.  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:14.0) /20100101 /14.0.1 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20121005 | 18:37:39 | staffan | Hur blir det med EBVX?  
  
 
 
>----9.96.208 | /5.0 ( 6.0; rv:10.0.1) /20100101 /10.0.1 | 786996208no173.tbcn.      
 
 
20121005 | 18:41:56 | staffan | Menade alltså EB13V6 alt EB13V?  
  
 
 
>----9.96.208 | /5.0 ( 6.0; rv:10.0.1) /20100101 /10.0.1 | 786996208no173.tbcn.      
 
 
20121005 | 19:21:16 | goranl | vaere för italienskt grabbarna ska på verkar inte riktigt 
övertänkt flyga till sydeuropa i jan å åka skidor hur går de då me Evertsberg v.6 blire 
v.7 hotas en av grundstenarna inför VL,ÖS.Marschera långt i herr M:s fotspår kan allri 
ersätta EVB hur harni tänkt alldeles bortkollrade av sydeuropas lockelser  
  
 
 
>----10.183.137 | /5.0 (compatible; MSIE 9.0;  6.0; /5.0) | .      
 
 
20121006 | 17:38:18 | Lasse H | Snudd på att jag tänkte tanken att man skulle haft en 
smartphone med gps o karta i ett förseglat konvolut i batteriselen in COE. Vitello 
tonnato på er.  
  
 
 
>----237.207.63 | /5.0 (; /5.0) | 8123720763no133.tbcn.      
 
 
20121007 | 17:37:57 | råffe | iblann känner jamej som lusen i flaskan som inte greppar 
nåt språkrör. Vafan! Ere nån som skulle rucka på EBV så inte ere ja, inte EBV13V6, 
heller EBV14V6 heller...så där kan ja hålla på enda till EBViEV. (bedeutet 
Evinnerlichkeit (vilken ja inom parentesen sagt hoppas att vi alla må uppleva innan alle 



har trillet af pinnen. Den ilalienschska reise e ju bara en lite uppladdningen inför det 
Grosse! 
Ja har de tom inskrevet, inte i skrevet, men närapå, nämlich i mitt anställningskontrcht!  
Å aftonsternen ä å lite på, allmåst som om den vore gammelswedish.  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:14.0) /20100101 /14.0.1 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20121007 | 17:39:36 | råffe | Men de ja inte förstår e va sebastian har me saken å 
göran: Deutlichkeit mein Sehr Geerthe unde Beste LasseH!  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:14.0) /20100101 /14.0.1 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20121007 | 21:18:01 | staffan | Kanon! EB13V6 blir av trots ML. Är ju en hel vecka 
emellan. Vem fixade kåken förra året? Percy kanske.  
  
 
 
>----0.237.46 | /5.0 ( 6.0; rv:10.0.1) /20100101 /10.0.1 | 787023746no173.tbcn.      
 
 
20121007 | 21:41:48 | Lasse H | In case of emergency eller som det blir på svenska, i 
HAN. Idag en mil omväxlande stavgång/jogging. Inte så dumt!  
  
 
 
>----237.207.63 | /5.0 (; /5.0) | 8123720763no133.tbcn.      
 
 
20121007 | 23:22:58 | Lasse L | Idag dito fast 6 km å med hund. Tidigare i veckan ett 
pass spinning och ett vattengympa. Lagom så här efter LL. 
 
Som kuriosa kan nämnas att jag, och hustrun, sov en stund vid Odenkiosken i Krhmn i 
natt, och senare även vid Ikea i Klstd. Vi körde ett motsols varv runt Vänern med stopp 
för ett 60årskalas utanför Mstd.  
  
 
 
>----234.213.191 | /5.0 (; /5.0) | 81234213191no68.tbcn.      
 
 
20121008 | 10:23:09 | Papperslös | Vill inte läsa om jordgubbar längre!  
  
 
 



>----234.213.191 | /5.0 (; /5.0) | 81234213191no68.tbcn.      
 
 
20121008 | 10:43:36 | råffe | Bäste papperslöse! 
Din önskan kan snart komma att uppfyllas. Kanske innan frostnätterna blir alltför 
besvärliga, jag förstår att uteliggande i Vänertrakter kan tära på tålamodet. Men tänk 
såhär: med en ny ruska varje vecka så får man snart ett rejält täcke som kan blir till en 
egen hydda. Man ska visserligen inte på papper slösa, men bättre det än att tillhöra de 
papperslösa.  
 
 
 
>----.199.169 | /5.0 (;  10.6; rv:15.0) /20100101 /15.0.1 | sveagruppen.se      
 
 
20121008 | 14:48:09 | göranl | Skulle ja va jordgubbe nä de e protest  sitter på ön efter 
att i wira bruk ha beställt av en go smegubbe en vridbar grillanordning me grillgaller o 
wokfat sen tänkte ja ta en virre men uppptäcke att de redan vagjort så ja tar en 
tillsammans 95.195.150.80 | /5.0 (Linux; U; Android 4.0.4; svse; GTI9300 
Build/IMM76D) AppleWebKit/534.30 (KHTML, like ) Version/4.0 Mobile /534.30 | 
host9519515080.mobileonline.      
 
 
20121008 | 22:17:51 | råffe | egentligen ä däno så att vi alla borde ha uppmärksammat 
å harangerat LasseLs prestation lite mer än me tystnad.  
6 km å, dä ä inte dålit.  
Därutöver me hunn gör inte ansträngningen minnre. 
wisky kan intas tillsammans heller enskilt de kan ja bara anbefalla innan elefanterna 
anfalla. Kul me grill från wira, då kan man svira.  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:14.0) /20100101 /14.0.1 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20121009 | 20:07:52 | Lasse L | Vill passa på att tacka Staffan för påminnelsen om det 
fina ordet löparcykel.  
  
 
 
>----234.213.191 | /5.0 (; /5.0) | 81234213191no68.tbcn.      
 
 
20121009 | 21:41:43 | råffe | Vill tacka alla  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:14.0) /20100101 /14.0.1 | h88n2fls304o1035.      
 
 



20121009 | 21:42:30 | råffe | ja de va percy  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:14.0) /20100101 /14.0.1 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20121009 | 22:26:11 | råffe | tycker också om det trevliga ordet årscykel. Man knarrar 
året runt precis som tidningen plägar göran.  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:14.0) /20100101 /14.0.1 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20121009 | 22:28:43 | råffe | Frågan är om de går å få kvarta i huset i EB inför ÖSmå, 
brukar allti va kärvft å omöjlit. Ska ja eljest kontakta min brottarkompis Ingrid, en 
klippa som inte går å rubba men dock beveka.  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:14.0) /20100101 /14.0.1 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20121009 | 23:32:03 | Lasse L | Kör på eljest direkt, de e ju bra. Tackar, tackar.  
  
 
 
>----234.213.191 | /5.0 (; /5.0) | 81234213191no68.tbcn.      
 
 
20121010 | 20:42:10 | råffe | Då anmäler jag LasseLåmej. Då blir Ingri gla!  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:14.0) /20100101 /14.0.1 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20121011 | 20:13:53 | goranl | ja sover gärna me Ingrid inför ÖS mån o kvartar gärna i 
EVB v.6 så e de klart vek mig för en förkylning igår blev endast promenad nån som 
hört talas om kinesen? hörde talas om afrikaner kanadensare t.om LeCarrÃ© undrar om 
ledamoterna läst på originalspråket  
  
 
 
>----10.183.137 | /5.0 (compatible; MSIE 9.0;  6.0; /5.0) | .      
 
 
20121011 | 22:01:18 | Lasse H | En annan vill ju också gärna kvarta i EBG vid ÖSMå. 
Gärna hos Ingrid om så blir fallet. I går kväll kom jag faktiskt i mål i NattOL. Samt 



hade 2 gentlemen efter mej i resultatlistan. Klar förbättring således. Slarvade rejält med 
startchecken och greppade inte direkt att ekvidistansen var 1 m i st.f. 5 m som är 
vanligast. Tappade därför bort 7 minuter i onödan när jag skulle vara smart och runda 
ett rejält berg på 50 m som i verkligheten var en liten kulle på 10 m. Sen var skalan bara 
hälften av den vanliga så allting dök upp dubbelt så snabbt som jag väntade mej. 
Typiska klantskalletabbar alltså.  
  
 
 
>----237.207.63 | /5.0 (; /5.0) | 8123720763no133.tbcn.      
 
 
20121011 | 23:15:10 | råffe | hört talas om kinesen, finns ju för fan flera miljarder! 
Men kinesa hos Ingrid ä dä ba fyra gubbar som vägar. Dä ä skillnad på fuling å guling 
som jag har förstått av Bosse H att man kan tittulera alla sneögda.  
Börjar tro att LasseH inte fått tillbörlig intro i orienteringssporten, kanske dags att 
kontrollera (opps inte helt lyckat försök te lustighet, men ändå).  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:14.0) /20100101 /14.0.1 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20121012 9:05:37 | Torbjörn | Ja mä.  
  
 
 
>----.171.65 | /5.0 (;  10.5; rv:15.0) /20100101 /15.0.1 | c41abe253.1126
64736c11.cust.bredbandsbolaget.se      
 
 
20121012 9:15:38 | råffe | Men har du läst kinesen Torbjörn unnrar ja  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:14.0) /20100101 /14.0.1 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20121012 | 15:25:53 | råffe | Finns väl ingen kines som heter Torbjörn invänder säkert 
snart vän av ordning.  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:14.0) /20100101 /14.0.1 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20121014 | 12:31:54 | Lasse L | Borde väl finnas nåa´n i ett så stort land. Försökte 
googla på det, men det är svårt att formulera frågan rätt. 
  



Tog upp båten igår. Nu får det gärna bli vinter. En båt skänker stor lycka två gånger per 
år: när man sjösätter den och när man torrsätter den.  
  
 
 
>----234.213.191 | /5.0 (; /5.0) | 81234213191no68.tbcn.      
 
 
20121014 | 18:18:13 | göranl | LasseLsynnerligen intressant fundering kring båtars 
torrsättnng osv ritualer vackra sådana måste som du säger vårdas trots ständiga 
bekymmer o förbättringar vi va 2 ggr på Ingmarsö krog bara för att upptäcka att vi hade 
nåt problem med utläckande bensin  men ritualen är nyttig för människan visserligen 
åtskilligt fler timmar i förberedelser och efterjobb men va härligt att harangera 
sommaren. 
9km premiäre stavgångjogg idag roligare än man kunde ana trots strilande regn i 
bosnien har dom haft 4 mån torkka säger vår städerska  
  
 
 
>----10.183.137 | /5.0 (; /5.0) | .      
 
 
20121014 | 20:21:39 | råffe | ja såärde städerskor älskar torrskor, vem fan skulle villa 
va städersko eljest,ja bara frågar.   
Tänkte men fick de inte åbli verklighet IRL äss dej sej att sväva ut å visa alla delletanter 
o gubar huru man lär köra rullisar, ja har innom parantäs sett färfärliga hexempel på 
hur man inte ä ämnad å köra. rullskider. Men di kansche ser de som bra tränink. För 
vadå? Nästkommande diskbråck heller aortakålaps, ja bara frågar. Ja ä oroli för 
folkhälsan å dem beror inte bara på oss. Vill ja bara ha sackt.  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:14.0) /20100101 /14.0.1 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20121014 | 20:23:45 | göranl | när man ändå e igång visst e de märkligt har ja bbörjat 
säga vaffödå: ordet märkligt täcker in: konstigt underligt förvånande lustgt 
uppseendeväckande avvikande  
säkert mycke mer jag har skam till sägandes börjat säga märkligt märkligt ofta  
  
 
 
>----10.183.137 | /5.0 (; /5.0) | .      
 
 
20121014 | 21:29:48 | råffe | Ja dä ä i sanning märkligt men icke destomindre i sanning 
intressant och nånting som manar andra vittnen att träda fram och erkänna liknande 
försyndelser och ideosynkrasier, de kan bli lysande läsning i en ruska på bara 
knapplängs avstånn. Vill ni uppträda under signatur så måste den va osedvanligt vanli, 
eljest kan de va avslöjande. Å i dessa beslöjade tider ä dä kännslit.  



  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:14.0) /20100101 /14.0.1 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20121015 | 21:35:18 | råffe | själv säger ja olustigt så ofta ja kan å ibland när det passar 
märkligt väl, märk väl.  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:14.0) /20100101 /14.0.1 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20121016 | 14:46:32 | Torbjörn | Jag liksom Myran Jandal och ävenså Ulrika Knutsson 
tillhör den del (majoriteten?) som ännu inte läst Nobelkinesen. Ja mä ska läsas och 
förstås som uttryck för en önskan att dela,föreslagen, logi med herrarna inför och 
efterpå måndagens öppna spår 2013. Hur många dekonstruerande läsningar klarar du av 
på det ovan skrivna råffe?  
  
 
 
>----.171.163 | /5.0 (;  10.5; rv:15.0) /20100101 /15.0.1 |      
 
 
20121016 | 17:08:18 | råffe | vafan vareså du mena, roligt att vi nu ä fem tappra gossar 
som ställs mot ingrid, kanske har vi en sjangs. 
Ja mä har inte läst kinesen å nåra knutar svåra som knutsson harja svårt att lösa. Men 
som jag brukar säga (ja har själv hittat påre): Slutet gott, allting grått. 
Längtar redan efter dej Torbjörnen!  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:14.0) /20100101 /14.0.1 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20121016 | 17:11:07 | råffe | just dä, ja mä ska läsas, inte nonchaleras år efter år, som 
Myran. Såg bemälde man på tv härförleden, de va en sorgli syn. han kunde ju knappt 
hålla ihop en tanke, å knappt ens gylfen försökte han skryta me, konstit skryt, märkligt 
t.o.m, ja närmast olustit.  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:14.0) /20100101 /14.0.1 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20121016 | 17:12:46 | råffe | ja mena Storbjörnen  
  
 
 



>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:14.0) /20100101 /14.0.1 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20121016 | 21:56:35 | råffe | försökte kolla startnumren te ML13 men hitta bara Percy 
und miselbe. 2717 und 2715. Va har ni annra.Å då mena ja inte beluskåni et anderes. 
Utan ni!  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:14.0) /20100101 /14.0.1 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20121017 | 23:41:34 | råffe | försökte  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:14.0) /20100101 /14.0.1 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20121018 | 18:12:39 | staffan | Percy försöker fixa EB13V6. Allt måste va som 
vanligt. Bra va?  
  
 
 
>----6.162.3  8.0;  ; /4.0; . 2.0.50727; . 3.0.4506.2152; . 3.5.30729; ..0C; ..0E) | 21366
1623no173.business.      
 
 
20121018 | 19:04:30 | råffe | nåsåjälabra! såjälagla blirja, själagla långt i förväg, då vet 
man ju säkert hur de kommer å kännas sen, senare, sendrag.  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:14.0) /20100101 /14.0.1 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20121018 | 19:55:33 | göranl | Percy en klippa har strukit i tidboken verkar spännande 
me ML eju påsättovis avis 
men nöjd me att slippa göra  skidpremiären i alperna.  
  
 
 
>----10.183.137 | /5.0 (; /5.0) | .      
 
 
20121018 | 21:15:55 | råffe | man får va avis å man får erkänna de de göran större i 
andanomen. Men i min lilla värld så är SBV13 å alla andra år en alptopp högre än de 
där skiten di har lockat ossmepå. Men man vill ju gärna göran rikti skidpremiär 
devillsäja me nummerlapp på i alperna en gång. Ä ingen gång.  
  



 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:14.0) /20100101 /14.0.1 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20121018 | 21:18:20 | råffe | vafan skrev ja SBV ska ju vara just de, alla samtidit: 
Ebeve!  
Bevareme.  
Marockansk långlöpare. Skral på lagg som alla såna mörka.  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:14.0) /20100101 /14.0.1 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20121019 | 23:42:27 | råffe | åpps! detta enkom ägnat att bemötas av percy, staffan, 
hanna å torbjörnen: 
tänker i utnyttja vallasöviss vid ML13? 
Å teknikträning, menar de att vi ska ställa upp å lära ut alla knepena? Nänä. 
Väl?  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:14.0) /20100101 /14.0.1 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20121020 | 14:33:21 | Torbjörn | Svar till råffe. Det är försent att lära sig åka skidor 
två dagar före ett storlopp. Å vallar det gör jag själv.Eventuellt har jag två par lagg med 
mig. Ett par som är färdiga sånär som på fäste och ett par för att känna på 
spåret,snöstrukturen mm etc osv. Svar nej gånger två således.  
  
 
 
>----.171.163 | /5.0 (;  10.5; rv:15.0) /20100101 /15.0.1 |      
 
 
20121020 | 21:50:24 | råffe | Torbjörn: Samma här, samma här! Två par, inte under.  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:14.0) /20100101 /14.0.1 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20121021 | 18:16:44 | råffe | då kan de bli namnam 
väll?  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:14.0) /20100101 /14.0.1 | h88n2fls304o1035.      
 



 
20121021 | 23:01:17 | Lasse L | Skidor. Köper eventuellt nya. Blev det bra med 
Atomic Torbjörn? 
 
Vin. Igår skördades druvorna i växthuset  och nu har brygden börjat jäsa. Största 
skörden hittills, bör kunna bli 20 pavor om en 4 månader.  
  
 
 
>----234.213.191 | /5.0 (; /5.0) | 81234213191no68.tbcn.      
 
 
20121022 | 20:08:24 | Torbjörn | Atomic? Kan inte klaga. Skulle ha köpt Peltonen bara 
jag då inte blivit påtvingad en NISplatta. Men du åker ju redan på Rottefellas system så 
dig borde det kvitta. Bör väl nämna för en stålsickel o borste fundamentalist att Atomic 
skidans belag inte anses bra i sammanhanget. Varför har jag, då jag inte fullt ut delar din 
tro, inte brytt mig om att ta reda på.  
  
 
 
>----.171.163 | /5.0 (;  10.5; rv:15.0) /20100101 /15.0.1 |      
 
 
20121022 | 21:30:25 | råffe | ja hadde en gång atomicks,de gick av precis före 
ÖSmå12, dä va kul men inte så rolit. Märkte sen att jag när jag svetsade skidan me 
vallajärnet lyckades få den styv igen, kan kanske hålla stånd en gång te. 
men för fan pröva inte detta me va som hellst, styvhet är en skör sak.  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:14.0) /20100101 /14.0.1 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20121022 | 22:18:16 | göranl | Trodde ja hade nya laggar men de sitter nog 4 lappar på 
dom så mycke kostar nya men vemfan ska man köpa dom av. Här istan tror ja skiderna 
eslut efter Vasaloppsträffen som ja inte nedlåter mig till att närvara på.Får man prova i 
verkligheten känns de bäst men Pölder kan de gå?För övrigt älskar ja bl.a mina 
Madshus trots att dom inte e så snabba som jag hoppats lite besviken på 910 timmar 
vore kul om det fanns nåt fabrikat som gav 78 timmar ere Atomic? Heller ere som 
Råffe säger bara marknadsföring kan underlaget ha större betydelse än belaget helst 
skare  vara snö men ja har inte sett nån.  
  
 
 
>----10.183.137 | /5.0 (; /5.0) | .      
 
 
20121023 | 10:25:53 | råffe | förresten köpte ja ju nya lagg i eftersäsongen i våras, de 
va atomix, oprövade kort, så här långt. Hur långa, ja tror 195, priset högre. Varför säger 
man hur lång ä du, å inte hur hög ä du, ja bara frågar. 



Vill nån köpa mina gamla avbrutna tomics så gåre bra, göran  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:16.0) /20100101 /16.0 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20121024 | 20:52:32 | råffe | kuta ida för annra gången etter LL. Kort å inte särskillt 
gått, men inga men. 
Har dragit mäj etter sendragit. Men nu känns de bra i vadera å senera, bra mycke bättre 
än senerast. 
Kanske ska man bli en sån där senerast? Di värker å ha så smärtsamt ortolit rolit.  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:16.0) /20100101 /16.0 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20121026 | 22:03:34 | göranl | oksä lite sendragen  
  
 
 
>----10.183.137 | /5.0 (; /5.0) | .      
 
 
20121026 | 22:22:33 | råffe | sent dragen ä bättre än inge 
Äre nån som tränar nåt?Ja bara frågar  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:16.0) /20100101 /16.0 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20121026 | 23:41:22 | göranl | 8 armhävningar imorse 
ska försöka att inte meddela mig mer på ett par dar  
  
 
 
>----10.183.137 | /5.0 (; /5.0) | .      
 
 
20121027 9:07:17 | råffe | meddela ä inte desamma som å förhäva  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:16.0) /20100101 /16.0 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20121028 | 19:25:06 | göranl | ......  
  



 
 
>----10.183.137 | /5.0 ( 6.1; WOW64) /22.0.1229.96 /537.4 | .      
 
 
20121028 | 20:23:49 | råffe | du skulle ju inte! Å så de här. Svårt å såva på saken. Ätter 
detta.  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:16.0) /20100101 /16.0 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20121029 0:23:06 | Lasse L | Ursäkta om jag avbryter Råffes och Görans diskussion 
med lite ytligt pladder.   
Alla fall så har jag kutat (ibland som stavgångscombo) 8 ggr sedan LL. Å den här 
senaste veckan blev en toppendito med hela fem träningspass, sammanlagt 28 km löpt 
och därtill vatengympa och spinning. En stunds skitrainer kör jag som ett bonustillägg i 
de flesta fall. 
I morrn kan man anmäla sig till LL 2013 har jag för mig att jag läste. Ska man 
medverka till den allmänna hysterien eller vänta några dagar eller veckor? 
Å hur ska jag kunna bestämma mig för vilka skidor jag ska köpa? Jag tror ju  att 
Madshus, som jag har nu, har för flackt spann och därför gärna dunsar i med fästvallan 
när den bara ska hålla sig i luften. Har fått för mig att Atomic skulle vara bättre, och de 
är väl Fischer me, men jag hade ett par Fischer en gång som jag inte gillade. Å Peltonen 
då, jag hade ju ett par en gång som jag verkligen gillade, men det var  kanske bara pga 
designen egentligen, eller så var dom jättebra. Ja, ja än är det ingen snö i alla fall. 
Jag kanske mejlar SkiStart och ber om ett förslag. De kan leverera sicklade lagg så jag 
är lite inne på dom. Eller en annan leverantör som också kan det, men bara har märket 
Slegar, det vågar man sig väl inte på. Eller?  
  
 
 
>----234.213.191 | /5.0 (; /5.0) | 81234213191no68.tbcn.      
 
 
20121029 | 19:13:34 | råffe | Vicket enastående långt inlägg, hur fan göran, trodde man 
bara fick arton tecken sen sägere stopp åtminstone i pallet, men man kansche får släppa 
på hemlängtan å bara skriva va fan som hellst som att de va ju bra att alla ska anmäla säj 
te vasomhellst å har man inte lagg så käkar man plättar å så ska alla tycka om bergman å 
fårö å hellst åckså löven å löv å röven å röv å även sorgsne fredrik mrn mest undrar jag 
över hur de skulle känans å sitta ensam längst ute på hindens rev på just de sin röv å 
känna att vattenståndet i Vänsern ska stiga me elva ditansminuter på bara några futtiga 
sekunder. Heller hur man ska valla för å undvika blötan. Heller hur man ägjäkteligen 
mår om man ska va ärlig å för en stunn släpper på den magni fistiska prästischen som 
byckt upp under årtusenden av alla förfäder som nu sitter å skrockar å glammar å 
groggar på ett ställe man inte kan förställa säj att tro på. Men lpngt blir de inte endå...  
Ja bara klagar.  
  
 



 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:16.0) /20100101 /16.0 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20121029 | 19:15:54 | råffe | Fan! Skrev utan glas. Hade tänkt skriva:BRA!  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:16.0) /20100101 /16.0 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20121030 | 21:56:45 | göranl | Råffe de va bra 
Lasse l vicken härli varierad träning du måste ju va spänstig som en gasell nästan 
fågelflygt. 
klart man ska anmäla sig till LL surna till lite när jag såg min placering efter 29,9 lite 
drygt 11000 i mål 1 km senare 11700 de va ju jag som sprang om  nämnda antal sista 
km inte tvärtom de va mer än 250 deltagare efter mig i mål  snarare 1000 för jävulen. 
9km stavgånglöpning lör s.a 2,5 mil i rätt fin form innan dess 3ggr/v 510 km 
löpning,stavar. 
varnar för alltför hastig övergång till stavträning ömma knän ont i ett skulderblad  
  
 
 
>----10.183.137 | /5.0 ( 6.1; WOW64) /22.0.1229.96 /537.4 | .      
 
 
20121030 | 22:03:39 | Lasse L | Sista hundra menaru. Men det där verkar ha blivit fel 
för alla.  
Tappat om vinet idag (flera timmars slabbslit i tvättstugan), nu nervös väntan på att det 
ska börja jäsa igen.  
  
 
 
>----234.213.191 | /5.0 (; /5.0) | 81234213191no68.tbcn.      
 
 
20121030 | 22:46:19 | råffe | dä ä bra om vine jäser LasseL, men för faan inge 
tvättmedel! 
LL, ja man kan ju allti anmäla sej å så torskar man.  
funderar på å börja armhäva mej. heller kuta, heller rullisar. Så kan man hålla på å 
schuta allt kul framför säj tills  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:16.0) /20100101 /16.0 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20121031 | 14:26:51 | råffe | satte fart på rullisarna för första gången i år. 5 km fick 
räcka, var tillräckligt mör efter de. Men som vanligt lika förvånad över att det är såpass 



kul med rull. Dä går lite fortare än å kuta, men inte mycke. Hade ändå me ålderns rätt 
hjälm på toppen, dvs pallet. 
Har slutat å va fåfäng. Fåfänglighet och förgänglighet går hand i hand intill tidens ända.  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:16.0) /20100101 /16.0 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20121102 | 16:28:47 | råffe | satte fart på rullisarna för andra gången i år. 5 km, i allt 
en total upprepning av onsdan, men det är ju den som är alltings moder och foder krävs 
efterpå. Körde ngt snabbare, sånt gläder en gammal stakare, nåra muckler började röra 
påse.  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:16.0) /20100101 /16.0 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20121102 | 18:30:45 | Torbjörn | Rullskidor. Fnys. Imorgon går jag på snö. Dä du 
råffe. Var hittar du, idag/imorgon, åkbara spår i fjollträsk?  
  
 
 
>----.171.163 | /5.0 (;  10.5; rv:15.0) /20100101 /15.0.1 |      
 
 
20121103 | 11:20:31 | råffe | Dä va som fan, som han sa som inte hade nån snö, ja tror 
inte ens att de e lönt å lägga konstsnö ute i Haninge. Vetu va roliga värmlänningar säjer 
när di hör de? Jo, "haninge snö där i fjållaträsk?" 
Dä ä kul. Hjälper inte om man svarar "men vi ha solvalla", då ä dä allti nån i 
finnbygdera som replikerar "å vi ha kallevalla". Dä blir rena villervallan. 
Nä för å va allvarli: Klart att Torbjörnen måste komma på snö långt innan jag har den 
möjligheten. Hur skulle de gå eljäst? Ja bara frågar för å va allvarli  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:16.0) /20100101 /16.0 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20121103 | 17:23:32 | göranl | Snälla Torbjörn berätta hur du gjorde snö  
  
 
 
>----10.183.137 | /5.0 ( 6.1; WOW64) /22.0.1229.96 /537.4 | .      
 
 
20121103 | 22:49:56 | råffe | bara de inte e nåt missbruk, då vill ja inte veta, Torbjörn. 
Kan du gå på vatten åsså?  
  



 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:16.0) /20100101 /16.0 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20121104 | 18:22:48 | råffe | jo de e klat att jag vill veta, bruk å missbruk går ofta hann 
i hann som murarn sa.  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:16.0) /20100101 /16.0 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20121105 | 18:00:01 | Lasse H | Går bet på vintersporten. Du får berätta Lasse! Nån 
snö i asken har vi förstås inte utan det blev en sväng till Torsby i lördags. Ganska 
mjöligt och trögfört men ändå klart njutbart när man väl fick upp ångan. Med SkiGos 
specialvalla hade jag för första gången acceptabelt fäste i tunneln vilket såklart var 
kanon. Brunsåsen och benfria kotletterna efterpå smakade som vanligt celest.  
  
 
 
>----237.207.63 | /5.0 (; /5.0) | 8123720763no133.tbcn.      
 
 
20121105 | 20:06:25 | råffe | Tunnelseende gör dig klarsynt.  
Heller långsinnt. 
Borde ha fatta att de va svennistunneln som spöka! 
Funderar just nu hur Hasse Meisner me familj ser på tillvaron. För snart två år sen 
anmälde de sig hela drösen, die eltern hat trei sönen, te NYmaran. Ja tror att min kamrat 
Anne, alla barnens moder, nämnde att di pröjsa 20 papp per pörs. Möjligen tjyvkuta de 
men nån folkfest lär de väl inte ha vatt, men vatten, men vafan, man torkar ju te 
sommarn. Bli inte förvånad om dä blir översvämning i sälen i vinter när meteoriten 
reser säj ur Silljanne.  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:16.0) /20100101 /16.0 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20121106 | 21:18:21 | göranl | jomen vicken fin bild Lasse 
å vicken mara för Meissners 
kul me pyrande HBHplaner Till helgen blire stänga Ljö för vintern ledi torsfre Så de 
va tunneln som locka Khmnarna 
nåväl kanske vågar mig på stafgånglöpning imorrn igen  
  
 
 
>----10.183.137 | /5.0 (compatible; MSIE 9.0;  6.0; /5.0) | .      
 
 



20121106 | 23:01:15 | råffe | Ja de ser nästan ut somomhösten har landat i åmål  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:16.0) /20100101 /16.0 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20121106 | 23:40:40 | Lasse L | Tackar, men bildgåtan? Ni klarar den nog! 
Kolla på marken, eller högre upp, vilket som.  
  
 
 
>----234.213.191 | /5.0 (; /5.0) | 81234213191no68.tbcn.      
 
 
20121107 | 12:14:35 | råffe | Himmel å pangkaka, här ligger nog en hund begraven.  
Tänker jycken. 
 
Ere rätt? 
 
eller  
Har löfven å lööf fått ihop de i en hägglund, eller e de en björklund?  
Tänker jycken. 
 
Ere rätt? 
 
eller ere en av GWs massgravar, likafullt? Som vadå? 
Tänker ja.  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:16.0) /20100101 /16.0 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20121107 | 12:22:18 | råffe | ere poesi? 
 
kanske 
Höst å vår går hann i hann 
Alltid blir de tid för allt 
Sprang te skogen, jo ja hann 
Aldrig blire lagom kallt 
 
Tänker jycken 
 
Glöm den snö som smallt i fjol 
ta nu fram din alltfiol 
 
Tänker ja  
  
 



 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:16.0) /20100101 /16.0 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20121107 | 19:49:45 | Lasse H | Nu vet jag vilken sport det troligtvis är men jag säger 
förstås inget utan låter er andra gissa också. Häggblad kan vara en ledtråd så god som 
någon. Ett fordomdags populärt snusmärke kan vara en annan bra ledtråd.  
  
 
 
>----237.207.63 | /5.0 (; /5.0) | 8123720763no133.tbcn.      
 
 
20121107 | 20:51:10 | göranl | dom har rivet den enda hoppbacken i Thn men visst 
hette han som flög som som en dunge lövträd 
ere såna träd? 
man evel inte tillräckligt beläst ska köpa en hylla att ha dom i.:?:?  
  
 
 
>----10.183.137 | /5.0 ( 6.1; /23.0.1271.64 /537.11 | .      
 
 
20121107 | 21:30:22 | råffe | Javisst! Han som klöv luften så jäla fektivt, Bo Klöv tror 
ja. 
Jag gissar på snoker, synns ju på jyckens näbb. 
 
Förresten stort av Lasse H å inte brilljera. Bara låta annra få changsen.  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:16.0) /20100101 /16.0 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20121107 | 21:51:53 | göranl | Råffe kan tidiare ha vare på rätt spår men kan för lite av 
Bellmans visors texter hette han inte Mowits den besjungne vila vid denna skälla und so 
weiter  
  
 
 
>----10.183.137 | /5.0 ( 6.1; n.      
 
 
20121108 0:55:53 | Lasse L | 5 poäng av 5 möjliga till samtliga!  
  
 
 
>----234.213.191 | /5.0 (; /5.0) | 81234213191no68.tbcn.      
 
 



20121108 | 14:41:31 | råffe | ja å spela alltfiol! Just de  
 
 
 
>----.199.169 | /5.0 (;  10.6; rv:16.0) /20100101 /16.0 | sveagruppen.se      
 
 
20121110 | 19:51:41 | göranl | Vi har säl i vikenv nyfikna huven dyker upp när man 
ror men det blir ingen sik inäten bara stora hål  
 
 
 
>----.141 | /5.0 (.      
 
 
20121110 | 21:21:04 | råffe | di har väl sina skäl. tänk på hålistik å glöm all äten sik. Å 
oäten.  
Men en bra historia ä dä, du kan få ersättning från sälnätskadefonden kanske. i såfall är 
du den allra förste. tänk såhär: hålinät är helt naturlikt  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:16.0) /20100101 /16.0 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20121111 | 16:27:44 | Lasse H | Ser ut som ett superbra hurt! Säkert också jättevackert 
utefter leden. Man kommer behöva jogga delar av banan för att hinna klara idealtiden. 
Modellen för tidtagning kommer att behöva vara transparant och robust. Ser verkligen 
fram emot HBH!  
  
 
 
>----237.207.63 | /5.0 (; /5.0) | 8123720763no133.tbcn.      
 
 
20121111 | 18:27:17 | Lasse L | Grattis till sälar i viken  
trots att de tog hand om siken. 
En norsk säl titta på mig när jag drog upp en fin bleka 
den hade han nog tänkt sig till middag, fast knappast att steka.  
  
 
 
>----234.213.191 | /5.0 (; /5.0) | 81234213191no68.tbcn.      
 
 
20121111 | 19:50:38 | göranl | Hbh verkar jävulen så spännande ett riktgt storhurt. 
Kommer själv att anlända med tåg varför jag hoppas att ngn annan dyker upp med 
behövlig bil. Lite sliten efter att ha stulit tegel till en ny grill varje sten 3 kg och oländig 
terräng ca 200 m till eget upplag brorsan o jag orkade med 48 st stenar ska sno mera 
sen.  



  
 
 
>----10.183.137 | /5.0 n.      
 
 
20121111 | 21:21:22 | Lasse H | Jäpp blir en bil från asken. Idag 10 stavgång/jogging i 
regnet.  
  
 
 
>----237.207.63 | /5.0 (; /5.0) | 8123720763no133.tbcn.      
 
 
20121113 8:03:50 | råffe | e de den brorsan som e polis? 
Kan bli feta rubriker.  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:16.0) /20100101 /16.0 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20121113 | 18:32:51 | Torbjörn | Ser fram emot å få leka pilligrim ännu en gång. Men 
det planeras HBHaktiviteter som helt strider mot min djupaste övertygelse om hur 
anständigt liv levs. En är att bollekar av alla de slag är vansinnigt övervärderade i de 
flesta kulturer. En annan är rödvin. Har väl aldrig tyckt oma´et men har sedan en tid 
förstått varför. Jag tål det inte. Så enkelt var det.  
  
 
 
>----.171.163 | /5.0 (;  10.5; rv:1e      
 
 
20121113 | 19:15:41 | råffe | finns väl ingen som tål rövin, vafan fick du den tanken 
ifrån. Men när vi kör i italy i january då äre bara å hacka isäj. Man kan förstås välja å 
avstå men hur kul blir man då å hur kul blir man sen å hur kul ä man, ÄGÄNKELIGEN. 
En blir inte kuligare än de röschut en bäljer, sa ju redan gamle fröding. I varje fall. Men 
han blev ju galen på kuppen. Å då mena ja inte kuppen johannisen.  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:16.0) /20100101 /16.0 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20121113 | 20:51:57 | Lasse L | Vi disponerar en gympasal så det går ju an att 
exempelvis klättra på väggarna  för den som så önskar. Men kan kanske uppstå ett visst 
grupptryck för att vi ska bli jämna lag i puttandet på bollen, vilken sort det nu kan bli. 
Nyss återkommen från tvättstugan och lite pysslande med rödvinet, just det vinet blir 
visserligen inte klart till HBH.  
  



 
 
>----234.213.191 | /5.0 (; /5.0) | 81234213191no68.tbcn.      
 
 
20121113 | 21:26:04 | Lasse L | Om ni ändå är inne på den kriminella banan så passa 
på att skjuta en säl där i viken. Jag kan ta hand om en stek och spara i frysen inför något 
evenemang någon höst.  
  
 
 
>----234.213.191 | /5.0 (; /5.0) | 81234213191no68.tbcn.      
 
 
20121113 | 22:33:30 | göranl | ja vet inte hur det är me brorsan har inte åkt fast för nåt 
hittills 
Håller me Råffe o Torbjörn rövin e gott men man tål de inte i längden själv tål jag 12 
flaskor en kväll sen blir man lite överkänsligallergik sömnbehovet kan bli övvermäktigt 
ibland somnar jag sött i allergenska ruelser o skulle hellre spela boll innan tycker som 
Torbjörn att de e synd att dom studsar å inte bara hänger o slänger 2 lag e bra jin o jang 
ett dåligt ett bra det bra  förlorar bjuder på konjak vem vann egentligen brukar ja tänka  
  
 
 
>----10.183.137 | /5.0 ( 6.1; /23.0.1271.64 /537.11 | .      
 
 
20121114 | 18:54:53 | Torbjörn | Råffe dä finns möen go pilsnerdrekka i dä där ställe 
vi ska te i början på näste år. Men drekk rövin du råffe så höller ja mäj te bira moratti dä 
blir en int hövgalen å.  
  
 
 
>----.171.163 | /5.0 (;  10.5; rv:15.0) /20100101 /15.0.1 |      
 
 
20121115 | 20:15:03 | råffe | jäla bra sagt Torbjörn, ja hade klömt bira, fanns liksom 
inte i mitt undermedvetna ens, då ä dä rätt illa. Bira blir de för å fira. Vin då måste en 
hålla go min. De e inte de lättaste. 
Haru funderat på rullisar Torbjörn? Eller de kanske ja redan ha fråga.  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:16.0) /20100101 /16.0 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20121116 | 15:36:26 | Torbjörn | Jorå ja rullar på. Men som vi säger här i hÃ´la: "dä ä 
så träälitt".  
  
 



 
>----.171.163 | /5.0 (;  10.5; rv:15.0) /20100101 /15.0.1 |      
 
 
20121116 | 18:51:56 | råffe | du kör la inte på trä? vafan, de ska va plast me fjång 
annars blire tradit, långtradit, dä ska inte va nån ansträngning, dä ä skadlit. Men snygg 
ska en va, även om en trillar omkull. Då gällere å se ut som om de va planerat.  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:16.0) /20100101 /16.0 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20121119 | 19:50:55 | göranl | Lasse L tack för minnesvärd HBH vicken go sill o 
rendelikatessen mäktig sträcka för pilgrimmer hyfsat återställd en svullen tå e enda 
blessyren fotarbetet under vollybollen var inte på topp men bollkänslan underbar och 
tack för leverans av kvarglömd mössa på stationen.hundincidenten lämnar jag till någon 
annan men spännande vare.  
  
 
 
>----10.183.137 | /5.0 ( 6.1; /23.0.1271.64 /537.11 | .      
 
 
20121119 | 19:57:45 | Lasse H | Tackar så hjärtligt för en toppenHBH med rejält och 
spännande storhurt, toppenkäk där gravad strömming och mathavre var jättegoda 
nyheter. Nästa år ska jag vara lite försiktigare med spriten så att jag inte slocknar fullt så 
tvärt. Kan nämna att jag nyss mönstrat på ett 64 veckors egenhändigt komponerat 
träningsprogram med målet att komma ner på kmtider runt 6 minuter på längre 
distanser. Programmet vilar, tror och hoppas jag, på en solid  grund av vetenskap och 
sunt förnuft.  
  
 
 
>----237.207.63 | /5.0 (; /5.0) | 8123720763no133.tbcn.      
 
 
20121120 | 10:20:36 | Torbjörn | Tack för HBHhelgen Lasse. Den värmde. Träkärna i 
rullskidans stomme anses oöverträffat. Men va fan vet jag, som kör Elpex Wasa med 
stomme i allejumjum, om det?  
  
 
 
>----.171.163 | /5.0 (;  10.5; rv:15.0) /20100101 /15.0.1 |      
 
 
20121120 | 14:20:39 | Lasse L | Oj då, mönstrat på för 64 veckor,det var värst. Fast 
skutan har väl inte lagt ut från kaj än, eller är du igång så snart efter HBH?  
De e inte en annan. Men är väl tämligen pigg och oskadd, liksom Mowitz, nja en liten 
rispa i ena örat fick han som minne av äventyret med jakthunden.  



  
 
 
>----234.213.191 | /5.0 (; /5.0) | 81234213191no68.tbcn.      
 
 
20121120 | 14:23:06 | Lasse L | Förresten, jag tar gärna emot bilder från eventet, helst 
per mejl. 
Lägger ut recepten när jag hinner.  
  
 
 
>----234.213.191 | /5.0 (; /5.0) | 81234213191no68.tbcn.      
 
 
20121120 | 19:08:26 | råffe | nu räckere me tisers. Vafan äre me hunn, bet han ijäl nån 
åmåling, eller utbölink. Tala ur hundens mule innan ja får vattuskräck!  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:16.0) /20100101 /16.0 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20121120 | 19:37:06 | Lasse H | Nja, tjuvstartade seglatsen förra veckan men har varit 
lite i valet och kvalet om jag skulle vara lite förtegen om det hela. Men bestämt mej för 
att det kan vara motiverande att "komma ut". Som man kan ana är det förstås ett mycket  
långsamt "ökande" intervallprogram. Skönt att det gick bra med Movitz. Spännande var 
det fast det värsta ju varit när lag Nord anlände på scenen.  
  
 
 
>----237.207.63 | /5.0 (; /5.0) | 8123720763no133.tbcn.      
 
 
20121120 | 20:38:51 | göranl | glömde en passage mot slutet passerade lag syd en 
samling människor vi undra va dom höll på med tränar hund va svaret just då pga viss 
utmattning gick vi bärande stavarna uti händerna."Eni dyslektiker alla tre" hörde vi 
bakom ryggen den vasse Benke hade svaret " nej vi kan stava" enormt imponerande 
svar under både psykisk o fysisk utmattning.  
  
 
 
>----10.183.137 | /5.0 ( 6.1; /23.0.1271.64 /537.11 | .      
 
 
20121120 | 21:08:07 | Lasse L | Särskilt för Råffe. Nå det var ju lätt ordnat eftersom 
jag redan beskrivit det hela i ett mejl till syrran, hon med strömmingen ni vet: 
 
Mowitz var med i lördags, jag hade honom i skidutrustningen med Nomesele kopplad 
till fjädrande midjebälte på mig med ca 3 m lina. Funkade riktigt bra. I ren skogsterräng 



på stigar bortom bebyggelse fick han springa fritt. När vi vid ett tillfälle gick på en 
skogsväg (och han alltså var kopplad enligt ovan) kom en jakthund (en hanne,  
småvuxen jämthund kanske, lite större än M) plötsligt fram och nosade på Mowitz. 
Först verkade det helt fredligt och jag tänkte att han  kanske var kastrerad. Men sen 
small det till. Med stavputtar och svansdragning lyckades vi sära på dom. Tillfälligt.  
Men varje gång vi lyckats och jag gått undan med M och de andra motade bort den 
andra (mot folk helt beskedliga) hunden och hundarna var utom synhåll så lyckades den 
där hunden via omvägar i skogen ändå ta sig fram till Mowitz gång på gång och så 
utbröt det nya rasande slagsmål. Jag vågade inte släppa loss Mowitz, möjligen hade det 
varit det bästa.  Så där höll det i alla fall på en halvtimma. Jag hade ett extra koppel i 
ryggsäcken och vi började planera för att koppla upp och binda den andra hunden vid 
något träd och sedan lämna honom där (och kanske slå en signal till polisen, men 
hunden hade sändare och skulle väl snart hittas). Men så mötte vi det andra 
hutbullelaget som gick i motsatt riktning och de lyckades få honom att följa deras flock. 
Puh! Sedan fick vi höra att de mött ägarna/jägarna och de sa att hunden hade haft en älg 
på gång men sedan försvunnit. De såg också att han hade en skada vid ögat och skulle ta 
honom till veterinären. Mowitz oskadd sånär som på en minimal rispa på ett öra. Nu var 
det nog inte Mowitz som skadat den andre, utan troligare Görans stav (som har vassa 
spetsar). Jakthunden kanske var ung och otränad, en jakthund med byte på gång ska ju 
inte intressera sig för något annat.  
  
 
 
>----234.213.191 | /5.0 (; /5.0) | 81234213191no68.tbcn.      
 
 
20121120 | 22:31:03 | råffe | Tack LasseL, 
men ja fatta inte de dä mä strömmingen, var kom den in i bilden, eller va de 
stavfel,kanske stövaren, strövaren, strömstaren va vet ja. 
Bor inte syrran i låndån förresten? Där harom väl ingen strömming? 
 
Tack även till LasseH, galna planer ä allti intressanta, på håll  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:16.0) /20100101 /16.0 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20121120 | 23:56:33 | Lasse L | Har du inte hört talas om The strömming London?  
  
 
 
>----234.213.191 | /5.0 (; /5.0) | 81234213191no68.tbcn.      
 
 
20121121 | 11:38:51 | råffe | Jo de e klart! 
att ja inte har, förrän nu, tack igen!  
  
 
 



>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:16.0) /20100101 /16.0 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20121121 | 20:27:59 | råffe | råka kolla på mina rullisar... vafan, dä ä ju samma märke 
som torbjörn rullar på, märkvärdit på min ära. Äre så att du kör me hjäml också? Ja bara 
frågar. 
 
Sjämvl har ja inte rullat på tie dar ety förkylning har ankrat i huvet. 
Kan bara bli bättre.  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:16.0) /20100101 /16.0 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20121121 | 20:58:53 | göranl | skiddårar om 5 minuter å TV "Berg flyttar in" hos ingen 
större än Wasssberg hur ska de gå?  
  
 
 
>----10.183.137 | /5.0 ( 6.1; /23.0.1271.64 /537.11 | .      
 
 
20121121 | 23:48:49 | Torbjörn | Kuperat,blandad trafik, dålig asfalt,mycket 
skräp=hjälm på. Platt stakpass på slät o ren asfalt utan blandad trafik=vind i håret.  
  
 
 
>----.171.163 | /5.0 (;  10.5; rv:16.0) /20100101 /16.0 |      
 
 
20121122 | 21:39:05 | råffe | en sån sällsynt vacker syn som folket därbörte i 
värmelann kan få se när torbjörn hårfagres svall rytmiskt gungar i fartvinden. Allt för att 
få uppmärksamhet å skapa rubriker.  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:16.0) /20100101 /16.0 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20121123 | 19:39:08 | råffe | läste just mitt förra inlägg å håller me!  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:16.0) /20100101 /16.0 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20121123 | 19:55:59 | göranl | om 5 minuter å TV " I spåret" va blire för bindningar?  
  
 



 
>----10.183.137 | /5.0 ( 6.1; /23.0.1271.64 /537.11 | .      
 
 
20121123 | 20:01:54 | göranl | lASSE l SÅG JUST ÅRETS RECEPT snålvattnet rann 
igen tack ska återuppätas  
  
 
 
>----10.183.137 | /5.0 ( 6.1; /23.0.1271.64 /537.11 | .      
 
 
20121124 | 17:24:27 | lasse H | Idag endast en dryg timme i skidtunneln samt fika o 
wienerbröd på Memphis CafÃ© o Damfrisering i Östmark.  
  
 
 
>----5.224.90  8.0;  ; /4.0; BTRS124447; . 1.1.4322; . 2.0.50727; . 3.0.4506.2152; . 
3.5.30729) | 2136522490no203.business.      
 
 
20121124 | 19:37:27 | Lasse L | Hmmm, Memphis efter tunneln. Kan betyda på väg 
till Mattila. Snö där? 
 
Hyfsad träningsvecka så här långt. Tidigare bl.a. ett 9 km stavlöpningspass och idag 12 
km löpning, med några solglimtar. Vi sprang vägbanken ut på Nötön där ett gäng korpar 
verkade bevaka oss och kommunicerade högljutt hela tiden, de hördes kristallklart i den 
höga senhöstluften, flög över ibland.  
  
 
 
>----234.213.191 | /5.0 (; /5.0) | 81234213191no68.tbcn.      
 
 
20121124 | 23:37:45 | göranl | skriver inget ida  
  
 
 
>----10.183.137 | /5.0 ( 6.1; /23.0.1271.64 /537.11 | .      
 
 
20121125 | 12:24:15 | råffe | jamen göran, märkte du inte de att de va just de som du 
just gjorde utan att du märkte de!  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:16.0) /20100101 /16.0 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20121125 | 17:23:13 | göranl | Vare tunneln på gång? 



Ja i onsdas 9km löpning igår köpte ja mitt livs första rörtång ett verktyg som jag smugit 
omkring å funderat på lika länge som cykeln å den har ja väl haft i 10 år osså på COOP 
en påse me avloppsdelar till ett tvättställ hustrun låg på som fan vi hade ett 40 år 
gammalt rör som rostat till beklämmande utseendet köpte skiten 298 spänn sprang 12 
km ida bytte brallor lame under tvättstället meddelade den rabiata hustrun att det var 
omöjlit så hon tog besviket en tupplur medans ja kröp in under porslinet igen drog till 
me rörtången fick loss de gamla röret bröt COOP förpackningen å gängera passade!! 
Sågade inköpta delar o fick ihop skiten kunde sen stolt som en tupp väcka frugan 
förevisa undret och som belöning ett glas vin minst  
  
 
 
>----10.183.137 | /5.0 ( 6.1; /23.0.1271.64 /537.11 | .      
 
 
20121125 | 17:45:47 | råffe | kan en söndag förlöpa bättre? Ja bara frågar. 
I går som var en lördagjorde ja ett desperat försök att få igång en stendö bil, min gamla 
mitsibischi som sonmefamilj nyttjar. Kom å tänka på att de finns nåt som heter tännstift, 
jag tror ja hade sån på moppen. Sa te Johan att jag skulle kolla tännsiftena. Öppna 
huven å kunde etter en grundlig genomgång konstatera att just den här modellen har nog 
inte tännstift i gammaldags mening.  
Då flög en vansinni tanke in i knoppen, ja kolla på näte! Fick snappt lära mäj att de 
heter sparkplugg på anglais. 
Såg hur en man med darrande kamera bytte på en mitsi, men de va en pajero inte 
spejsvaggån. Fick ändå en impuls, skruva loss ett gäng gängade sylar, fick fram rör som 
dolde â€“ gissa!â€“ justde sparkpluggs. Nödj tog jamäj te Mekonomen, bad om 
sparkpluggs te mitsin. 
"Specialstifft" sa killen. "Menaru special sparklingpluggs" sa ja å då tändes en glimt i 
hans redan bedagade ajs. "Ja kan få hemrom i mårron". "Ja, va bra, tackskaru ha", sa ja. 
(Min salig faster, en av sju, bruka allti säja "taskskaruha" men hon vaju änka etter en 
präst. En ganska trist kille som hade bara en sak gemensam med den gamla poplåten If I 
hadd a hammer, å de va hans etternamn, han va prälle i Ytterhogdal en gång, en sång för 
längesen.) 
Hämta pluggen på mårron, skifta tännstift, å resten är en lysande lördashistoria, när jag i 
triumf kunde ratta gamla mitsu som spann som en just etter förkylning återhämtad katt. 
Fira det ida meå köra 8 km på rullisar i ett rasande tempo, relatively spiking. Jag 
lyckades i vicke fall ta mäj hem. Bälja sen nåra virrar i uppbyggande syfte. De va bra, 
hoppfallera!  
Tack för orde!  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:16.0) /20100101 /16.0 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20121125 | 21:35:05 | Lasse H | Nicht Mattila aber unterwegs ganz klar. Hälsade på 
hustrun som gör en volta på Frykcenter. Hon var nöjd och såvitt jag begrep verkade det 
vara en kanonanläggning för rehabilitering. Avsevärda bedrifter på mekaniska områden 
noterade. Hade i gymnasiet en klasskompis som hette Hammar i efternamn och Lars i 



förnamn och vars far på den tiden var präst i Amnehärads församling. Möjligt det kan 
finnas någon  koppling till bemälda faster?  
  
 
 
>----237.207.63 | /5.0 (; /5.0) | 8123720763no133.tbcn.      
 
 
20121125 | 21:59:28 | råffe | kopplingen sitter nog i mitsun, släpp upp den å man kör 
faster, men ho å prästguben hette precis som låten, hammer, utan fest eller ö etterpå. 
Men Amnehärad har jag hört tales om, de e en församling som e delad mellan 
Västergötland å Värmland om jag inte tar fel, men det gör ja nog, ja tror att den brunna 
Stora Råda körka låg i församlingens värmlannsdel. men de kanske åsså är fel.  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:16.0) /20100101 /16.0 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20121126 | 21:43:06 | Lasse H | Helt rätt så när som på att värmlandsdelen (ligger i 
landskapet men inte i länet) hette Södra Råda församling men numera ingår i 
AmnehäradLyrestads pastorat och numera efter branden heter fd. Södra Råda gamla 
kyrka i stället Södra Råda gamla kyrkplats. Hammer och Hammar är förstås olika som 
fan.  
  
 
 
>----237.207.63 | /5.0 (; /5.0) | 8123720763no133.tbcn.      
 
 
20121126 | 22:42:32 | göran l | fundera på LL är anmäld ida  
  
 
 
>----10.183.137 | /5.0 (compatible; MSIE 9.0;  6.0; /5.0) | .      
 
 
20121127 | 19:46:35 | råffe | Vem fan e ida. å i stånn te å anmäla säg te LL, de ha ju 
redan varit, mann igenkänner sägsjälv som återkallad från en ond krampfylld dröm som 
ständigt må (jäla bra ord förresten, ingen jävel förstod när det sto "jordbruksredskap må 
omköras, alla jävlar kämpa som jur för å köra om alla ladår å massdor å ladår å 
jaguarser som visa säg. Snacka om formellett! Ja jävlar. Hade tänkt kuta hellner rulla 
ida (alså ingmarsdotter, men de vetja att ja inte behöver skriva inför en så kräsen å 
kunni publik) men de rengna så att den gamle beslöt att dra sina berömda stora öron 
intill stacken , ja mena kroppen (utan å vara naken). 
Men vaken. 
Fotfarande. 
De e ju så di kallar torbjörn å moi, di som bara rulling fram i tillvarons elendäs 
underbarhet  
  



 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:16.0) /20100101 /16.0 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20121128 | 23:00:36 | göran l | apropå matbloggen Hbh åt vi inte vildand alltså 
gräsand en gång tanken kanske har blockerats av ankan?  
  
 
 
>----10.183.137 | /5.0 (compatible; MSIE 9.0;  6.0; /5.0) | .      
 
 
20121129 0:03:31 | Lasse L | Va gla´jag blev Göran! Men sen kolla ja, den stod ju 
redan med. Men fint att du jobbar på frågan! 
En annan fråga är om det blir skidåkning på golfbanan snart. Kanske!  
  
 
 
>----234.213.191 | /5.0 (; /5.0) | 81234213191no68.tbcn.      
 
 
20121129 | 21:55:56 | göran l | Ungtupp?  
  
 
 
>----10.183.137 | /5.0 (compatible; MSIE 9.0;  6.0; /5.0) | .      
 
 
20121129 | 22:01:25 | göran l | 3 cm slasksnö som det nu fryser på  
  
 
 
>----10.183.137 | /5.0 (compatible; MSIE 9.0;  6.0; /5.0) | .      
 
 
20121201 | 18:37:52 | Lasse L | Skidpremiär idag, 13 km på Forsbacka. Bra underlag 
(men lite strävt). 
I natt ska man ut på konstsnösprutning. 
Livet leker.  
  
 
 
>----234.213.191 | /5.0 (; /5.0) | 81234213191no68.tbcn.      
 
 
20121201 | 21:20:15 | råffe | bra sagt, livet läker! 
nu ere 20 centimes men  
ja vet inte om man ska... 
kanske ere å ta ut glädjen i förskott. 



skotta snö som kompenasation. 
för avdå. Restskatten eller rejstskejten, eller torbjörnstjejskejten, ja bara frågar  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:16.0) /20100101 /16.0 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20121202 | 11:43:07 | Lasse L | Redan när jag steg upp i morse kl 10 hade jag gått 
8500 steg idag, visade stegräknaren i mobilen. 
 
Snöläggningen gick lysande, inga som helst problem, och vi kunde unna oss ett par 
fikaraster under fyratimmarspasset. Tre vändor fram och tillbaka i spåret för att justera 
kanonerna var allt som behövdes, plus att slabba lite med diesel till kompressorerna.  
  
 
 
>----234.213.191 | /5.0 (; /5.0) | 81234213191no68.tbcn.      
 
 
20121202 | 21:34:03 | råffe | Lysande LasseL! Vaffö ska man då gå på ändå om man 
kan sova fram framgången. Bakåtsträvare finns de för gått om redan. 
Stor händelse ida: plocka fram alla lagg från vinden, tänkte på fartvinden, men därav 
blev intet. Kanschee kann mann hoppas på mer schnee, kan bli eine winter disesjar 
auch.  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:16.0) /20100101 /16.0 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20121203 | 15:38:36 | Torbjörn | Nu ä ni att mallige alle ni som bor väst Ã´m store 
sjöer för att ni ha hatt blåsvär österifrå å fått litte snö. Å vaför i helvette ä 
miljökonsulten öppe o ute Ã´m nättera, slasker mä diselÃ´lja, dunnrer å kör mä en 
gammel lassbismotor? Dä skulle han allt hÃ´lle sä for go för Ã´m han vill ha 
trovärdiheta kvar.  
  
 
 
>----.171.163 | /5.0 (;  10.5; rv:16.0) /20100101 /16.0 |      
 
 
20121203 | 17:34:36 | Lasse L | Så sant, så sant, även solen har sina fläckar. Men jag 
såg till att överfylla en rejäl skvätt som plaskade ner på backen, trängde ner i jorden och 
snabbt återfossiliserades. Man får dra sitt lilla strå till stacken!  
  
 
 
>----234.213.191 | /5.0 (; /5.0) | 81234213191no68.tbcn.      
 



 
20121203 | 19:18:26 | göranl | de går o stå på skidor i Thn har kollat upp vallningen 
från ÖS2012 verkar klara ytterligare nåra mil. Men bara kutat i helgen köpt nya gåstavar 
" Bungypumps" 
grattis till nya skidpremiärer fårse hure blir på onsda, eju inte lika stressad som ML 
gubbarna  
  
 
 
>----10.183.137 | /5.0 ( 6.1; /23.0.1271.95 /537.11 | .      
 
 
20121204 9:07:55 | Lasse L | Pilgrimsloppet 27 januari 
 
http://www7.idrottonline.se/AmalsOK/Nyheter/Egnanyheter/InbjudanPilgrimsloppet20
130127/  
  
 
 
>----234.213.191 | /5.0 (; /5.0) | 81234213191no68.tbcn.      
 
 
20121204 | 20:07:24 | staffan | Percy says: EBV613 klar från fredag. VLhelgen som 
vanligt.  
  
 
 
>----9.97.99 | /5.0 ( 6.0; rv:16.0) /20100101 /16.0 | 78699799no173.tbcn.      
 
 
20121204 | 21:08:57 | göranl | herregud va de drar ihop sig  
bra Percy v. 6EB13 känns tryggt 
Pilgrimsloppet noterat måste få på mig skidorna snart. 
Men fan va kallt de e på vintern  
  
 
 
>----10.183.137 | /5.0 ( 6.1; /23.0.1271.95 /537.11 | .      
 
 
20121204 | 22:22:00 | råffe | måste man köra EBränne? Eller ska man se de som en 
förmån? Eller bådeock? 
Annars ä dä ju lysande me EBv613, hur många blir vi? Å när?  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:16.0) /20100101 /16.0 | h88n2fls304o1035.      
 
 



20121205 | 19:24:38 | råffe | nu harom kört me en snökanon som hetter dugaj. Så 
mycke skottat som idag har jag inte krökat ryggen på länge, tre gånger kom di jälarna å 
ploga upp en halvmeterhög vall, de blev intervallträning, man får ta alla tillfällen i örat. 
Men laggen... inte en meter (tross att di ä två gånger två).  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:16.0) /20100101 /16.0 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20121205 | 21:18:21 | Lasse H | Pilgrimsloppe får man ha i åtanke om det hampar sej 
så. Inte tillräckligt med snö i asken än för skidåkning men kanske i morgon? Letar gym 
med löpband som har hastighetsmätare kompatibel med minuter/km samt distansmätare 
graderad eller kompatibel med meter för att kunna köra intervall inomhus och slippa 
halka omkring samt dra i mej en massa kalluft. Ingen lycka på mitt ordinarie gym.  
  
 
 
>----237.207.63 | /5.0 (; /5.0) | 8123720763no133.tbcn.      
 
 
20121205 | 22:47:50 | göran l | 2530 cm lätt pudersnö går inte att spåra i ännu men 
har promenerat o rekognoserat långkalsongerna är etablerade. 
Vackra bilder på snötillverkning på HBH:s hemsida den globala uppvärmningen har just 
glömt Thn det ser förbanne mig ut som liknande situationer utspelar sig här. 
Gillar Svegfors stöd av KS o Råffes dräpande krönika.  
  
 
 
>----10.183.137 | /5.0 (compatible; MSIE 9.0;  6.0; /5.0) | .      
 
 
20121205 | 23:18:42 | Lasse L | Dräpande krönikor vore nå´t att få läsa ... 
 
Enligt uppgifter på nätet finns det bra skidspår i Trollhättan. 
Finns nog här snart också, å inte bara på konstsnön för en dryg dec har det kommit av 
den dieselfria varianten sedan igårkväll.  
  
 
 
>----234.213.191 | /5.0 (; /5.0) | 81234213191no68.tbcn.      
 
 
20121206 | 17:52:46 | råffe | Tack göran för allt! 
å te LasseL: ja näru ber omet så delger jag mer än gärna den spalt som jag skrev 
härförleden å som göran snackar om: 
"Som redaktör får man ibland finna sig att att bli utsatt för påhopp av de mest märkliga 
slag. Härom dagen läste jag med stigande förvåning en kolumn i Svenska Dagbladet 
signerad Lars Ryding. 



Där ondgör han sig över Kvällsstunden. Han ser vår tidning som en högborg för 
â€ nationell nostalgiâ  € . Han hade ögnat ett nummer av Kvällsstunden och hittat fyra 
graverande exempel på denna nationella nostalgi. En artikel om kompositören Hugo 
Alfvén, en om sockerbagaren Rhodin från Säffle, en berättelse om Luleå tekniska skola 
på 1930talet och en om sångerskan Jenny Lind. Detta kopplar Ryding samman med 
Sverigedemokraternas framgångar. 
Just när jag skulle skriva till honom och fråga om hans huvud fortfarande satt på plats, 
dimper det ner ett meddelande i mejlboxen. Det är från SvD:s förre chefredaktör Mats 
Svegfors, numera Sveriges Radios vd. Mejlet är riktat till Ryding men för kännedom 
också skickat till mig. 
Tillåt mig saxa ur Svegfors mejl till Ryding: 
â€ Din artikel idag om Kvällstunden tillhör sådant som Du som skribent borde bett 
Ditt skyddshelgon förskona Dig från. Jag har läst Kvällstunden i mer än tio år. Din 
antydningsvisa beskrivning av Kvällstunden som något obskyrt är fel, bara helt enkelt 
fel. Kvällsstunden är ett publicistiskt fenomen. Den vore verkligen värd uppmärksamhet 
rakt motsatt den Du ger den idag. Det motiveras av dess direkta tilltal till en bevisligen 
rätt stor grupp i det svenska samhället somÂ  i någon mening är traditionalistisk men 
som verkligen i n t eÂ  är chauvinistisk eller xenofob. Mitt i nostalgin finns hos 
Kvällstunden en mycket påtaglig öppenhet och en grundliberal attityd. Men tidningens 
värde betingas också av dess folkbildande men samtidigt ambitiösa kulturhistoriska 
journalistik.â€  
Tack Mats, med en sådan vän räds man inga fiender! 
Vet ni förresten hur denne Ryding avslutade sin kolumn två veckor tidigare? 
Jo med orden: â€ Nu ska jag i lugn och ro baka lussebullar!â  €  
Så härligt svenskt, så nostalgiskt! Han skulle ju nästan platsa i Kvällsstunden!" 
 
Så långt gula spalten. 
Detta har inneburit att massor av mänskor öst sin ilska över Ryding, i mejl till honom 
(med kopior till mig), i telefonsamtal och mejlledes direkt till översttecknad. Ryding har 
erkänt i sitt svar på mitt mejl direkt till honom att han fått många mejl som försvarat 
Kvällsstunden. Och när han läst gula spalten skrev han "snyggt slut". Han är nog lite 
skamsen. 
Men mycket bra för sammanhållningen inom den stora Kvällsstundenfamiljen!  
Med en sån fiende får man många vänner!  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:16.0) /20100101 /16.0 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20121206 | 19:26:34 | råffe | måste erkänna att det inte står precis så i bladet, det här 
var ett utkast, som somliga skulle kalla uppkastning. 
Svegfors ä ju för fasiken inte vd för Sveriges Radio, längre. Det upptäckte jag inna 
bladet gick in i tryckkammaren. 
Några andra korrisar rättades åxå i sista stunns.  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:16.0) /20100101 /16.0 | h88n2fls304o1035.      
 



 
20121206 | 22:14:51 | Lasse L | Schysst!  
  
 
 
>----234.213.191 | /5.0 (; /5.0) | 81234213191no68.tbcn.      
 
 
20121208 | 19:44:19 | Lasse H | Idag 14 km på golfbanan m Torbjörn. Härligt 
m.strålande sol, 8C och lite kölddimmor på några ställen. Några till åkare ute bl.a. 
Vätternrundanveteranen Nils Dåverhög. Lite knapert med snö och jag repade mina 
Madshus som härmed degraderats till fulträningsskidor. Blir väl att köpa nya lagg och 
pjäxor på julrean. Kul se att Kvällsstunden stod pall när krutröken skingrats.  
  
 
 
>----237.207.63 | /5.0 (; /5.0) | 8123720763no133.tbcn.      
 
 
20121209 | 11:04:20 | råffe | Strongt LasseH att du vallar Torbjörn på golfbanan. 
Funderar själv på golf ida.  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:16.0) /20100101 /16.0 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20121209 | 19:24:03 | göranl | IGÅNG FINA SPÅR PÅ sLÄTTHULT dom hade 
skaffat en vält som kunde hantera pudersnön 
skoterföraren var stolt. 14km igår och 8km ida.Isterband stuvad potatis alldeles nyss kan 
det bli bättre. 
S:a 2,4 mil på snö  
  
 
 
>----10.183.137 | /5.0 ( 6.1; /23.0.1271.95 /537.11 | .      
 
 
20121209 | 19:26:44 | göranl | Men det är på näppen snö hade här o där fått sopas in 
från sidorna de behövs nära cm till för att det ska kännas tryggt.  
  
 
 
>----10.183.137 | /5.0 ( 6.1; /23.0.1271.95 /537.11 | .      
 
 
20121209 | 21:10:39 | Lasse L | Ja, nu är man igång lite varstans. Också i Älta och 
Karlskoga? 
 



Tryggt känns det på konstsnön, men har även åkt ett par vändor på 6,5:an och för den 
kunde jag gärna ha kopierat Görans beskrivning. 
 
Nu uppe i 36 km. Ännu långt till de 205 km som försäsongen 2010 bjöd på (fram till 
nyår allstå) och ännu längre till 325 km som jag presterade på min rekordförsäsong år 
19xx.  Ja kan ni gissa vilket, mellan 1980 och 2011?  
  
 
 
>----234.213.191 | /5.0 (; /5.0) | 81234213191no68.tbcn.      
 
 
20121210 8:38:31 | råffe | 19xx är en luring, men måste nog vara 2010 åtminstone om 
man är latinare. 
Jo första ggn på snö i går, jäkligt strävt ettersom de va 16 minus på morronen. Kajka 
runt 8,3 km på Ågesta golf. Ångesten (när inte Ingeåsten) släppte först etter en wissky 
me krabba på aftonen.  
I morrn kanske igen.  
  
 
 
>----47.199.169 | /5.0 (;  10.6; rv:17.0) /20100101 /17.0 | sveagruppen.se      
 
 
20121210 8:39:30 | råffe | Men 2010 ä redan omnämnt så mitt svar är 1920.  
  
 
 
>----47.199.169 | /5.0 (;  10.6; rv:17.0) /20100101 /17.0 | sveagruppen.se      
 
 
20121210 9:50:48 | Torbjörn | 1986  
  
 
 
>----.171.163 | /5.0 (;  10.5; rv:16.0) /20100101 /16.0 |      
 
 
20121210 | 19:15:59 | Lasse H | Chansar på 1988. Snön kom i slutet på november och 
låg fram till jul.  
  
 
 
>----237.207.63 | /5.0 (; /5.0) | 8123720763no133.tbcn.      
 
 
20121210 | 20:23:07 | råffe | Kan inte undanhålla er alla följande meddelande som 
kom på italienska men det erbjöds en översättning. Den bör njutas i små portioner... 
 
  



 
40 år Marcialonga och SKI SKETT 
 
För att fira och fira 40. Årsdagen av både Marcialonga att producenten SKI SKETT är 
Crestani Sport erbjuder ett pris för varje konkurrenterna i nästa utgåva i 2013 kommer 
att ha bröstet som slutar med siffran 40. 
 
Priserna är: 
 
    Ski rulle SKETT 
    VÄSKOR dörr rullskidor 
    RYGGSÄCKAR dörr rullskidor 
    REFLEKTERANDE jackor för utbildning 
    KLÄDER tekniska 
    CAPS  
 
I montern SKI SKETT, kontor Marcialonga tävlingar, kommer att vara förberedd urna 
innehåller biljetterna, var att ge en beskrivning av ett pris. 
 
Varje tävlande som uppfyller kravet när bort bröstskölden, växlar stå Ski Skett där man 
kvalificerar och att fiska urna personligen dall'apposita biljetten. 
 
Priset kommer att presenteras omedelbart till konkurrenten. 
 
40årsdagen av Marcialonga & Ski SKETT 
 
För att fira 40årsjubileet av både Marcialonga och Ski Skett erbjuder Crestani Sport 
Företag gåvor till vissa av konkurrenterna som har Marcialonga 2013 slutar med 
haklapp nummer 40. 
 
Gåvorna är: 
 
    Ski SKETT rullar 
    Ski roll VÄSKOR 
    Ski roll Ryggsäckar 
    UTBILDNING jackor 
    Sportkläder 
    CAPS  
 
Vid SKI SKETT stå i Marcialonga loppet kontor kommer det att finnas en ruta med 
biljetter som beskriver ett pris. Varje konkurrent med den speciella haklappen kan dra ut 
priset som kommer att levereras omedelbart. 
 
Håll dig informerad på världens ALLTID Marcialonga 
Håll ögonen öppna med världens Marcialonga  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:16.0) /20100101 /16.0 | h88n2fls304o1035.      
 



 
20121210 | 20:55:01 | Lasse L | Kommer ni som åker ML att ha haklapp eller 
bröstsköld? Skicka gärna bilder! Om nå´n av er får med sig en reflekterande jacka för 
utbildning kan jag tänka mig att lägga ett bud på den. Kan bli en fin present till sonen 
som nog inte är riktigt fullärd ännu. 
 
Rätt svar 1988, grattis Lasse! 
Torbjörns gissning var inte så illa, visserligen bara 170 km den försäsongen, men hela 
säsongen 1986/87 klämde jag hittills oöverträffade 1205 km. Säsongen 1988/89 som 
alltså började så bra blev det inte mer än 625 km totalt, åkte bara 5 km i februari 89 så 
den vintern tog nog slut tvärt  (på våra breddgrader, åkte sedan lite i slutet av mars, 
längre norrut).  
  
 
 
>----234.213.191 | /5.0 (; /5.0) | 81234213191no68.tbcn.      
 
 
20121211 7:42:59 | råffe | har ännu inte reflekterat över frågan, men svarar nog 
bådeoch.  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:16.0) /20100101 /16.0 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20121211 | 17:31:30 | råffe | Körde en te trög 8,3runda i snålblåst å lätt snöfål. 16,6 
km totalt på snö.  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:16.0) /20100101 /16.0 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20121211 | 20:37:19 | råffe | edebra?  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:16.0) /20100101 /16.0 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20121212 8:11:27 | Torbjörn | MLtrippeln, vad säger du om den då råffe?  
  
 
 
>----.171.163 | /5.0 (;  10.5; rv:16.0) /20100101 /16.0 |      
 
 



20121212 | 16:37:21 | råffe | Ja kallar ju italienska äventyre för MaLo men ja fatta va 
du mena. Men två till...de ena mårste va Midnattslöpe, men ja vill inte dö, och de tredje 
ä förstås Meddianlinjelöpe, uppkallat etter världsarve.  
Vare rätt så tackar ja nej.  
 
Har just kört 16,6 km å Ågesta. Känndes bättre än när de va som sämst. Men bra blir de 
nog aldri. Förrän te MaLo förståss.  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:16.0) /20100101 /16.0 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20121212 | 21:58:48 | göranl | förutom att jag i 15 klämde 10 km lagg i. morse före 
och med soluppgången vill jag rekommendera www.vendeeglobe.org dom  e nåra som 
ensamseglar jorden runt utan stopp.  
  
 
 
>----10.183.137 | /5.0 ( 6.1; /23.0.1271.95 /537.11 | .      
 
 
20121212 | 23:18:44 | Torbjörn | Lite för elegant glidning ur frågeställningen råffe.  
  
 
 
>----.171.163 | /5.0 (;  10.5; rv:16.0) /20100101 /16.0 |      
 
 
20121213 0:42:55 | Lasse L | Grattis till framfarter i spåren, en annan har halkat efter 
lite nu så att säga pga det dubbla hindret för mycket att göra (jobbspurt) och krasslighet, 
men kanske snart igen. Som lök på detta har en hörntand havererat å de kraftigaste men 
det får väl kommuniceras på annat sätt. 
Vendee globe, ja har man ju hört om men aldrig lyckats engagera sig i som i VOR, fast 
senaste VOR blev just inte av att följa, av någon anledning, kanske för att det var så få 
båtar. 
Har heller inte lyckats köpa några nya skidor, kan inte bestämma mig. Peltonens näst 
bästa lockade, men på ett ställe stod det att de har ett ganska "snällt" spann, då blir man 
orolig, vill ju inte ha några plattlagg igen. Toppmodeller verkar ju lite löjligt att köpa, å 
ett par tusingar i onödan för inte kan man göra dom rättvisa inte.  
  
 
 
>----234.213.191 | /5.0 (; /5.0) | 81234213191no68.tbcn.      
 
 
20121213 | 20:00:41 | göranl | Fattar inte va Råffe o Torbjörn tripplar om. 
lasse l menaru tredjen från mitten eller en av dom inne i hörnen  
  
 



 
>----10.183.137 | /5.0 ( 6.1; /23.0.1271.95 /537.11 | .      
 
 
20121213 | 21:30:38 | råffe | ja  försöker bara glida undan frågan lite elegant ettersom 
jag inte fattar va vi tripplar om. Antaglich va Struves merridiannbåge fel löp, jag 
inväntar vidare order.  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:16.0) /20100101 /16.0 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20121213 | 21:35:53 | Lasse H | Först tror man ju så klart att det finns flera pappskallar 
i Italien än Berlusconi men sen går det upp för en att det förmodligen är en svensk och 
en amerikan som fipplat till det med Google translate.  
  
 
 
>----237.207.63 | /5.0 (; /5.0) | 8123720763no133.tbcn.      
 
 
20121213 | 22:39:35 | Lasse L | Jag skrev ju hörntand ju, så långt in i hörnet man kan 
komma, i vänster under. Börjar vänja mig lite, men men.  
 
Det är ganska mycket här på forumet ibland som man inte hajar. Hur kan man veta det 
man vet om translatorer t.ex. Och Struve, va gjorde han, om de nu va en han. Eller är. 
 
Ikväll gjorde jag försiktig återkomst i skidspåret, 10 lugna km i helt gudomliga spår. Få 
se nu vad bihålorna har att säga om detta.  
  
 
 
>----234.213.191 | /5.0 (; /5.0) | 81234213191no68.tbcn.      
 
 
20121213 | 22:58:56 | Torbjörn | Ha du inte fått det mejlet. Efter att du åkt MaLo på 
skidor återkommer du i slutet på maj för att cykla sisådär en elva mil backe upp och 
backe ner därefter återkomst en tredje gång i början av september den här gången iklädd 
löparens uniform och begiven på att kuta två och en halv mil.  
  
 
 
>----.171.163 | /5.0 (;  10.5; rv:16.0) /20100101 /16.0 |      
 
 
20121214 | 19:11:29 | råffe | Många mejl har ja fått men inte DET. Men  då kan vi ju 
återkomma etter MaLo, de e mitt förslag, förslagen som ja ä. 
Vafan, Struve, ä han, bortklömd allaredan. Han ä förvisso dö men hans minne lever i 
form av Struves meridianbåge, som går rätt inigenom en massa länder, däribland 



Svedala, men int nere i söder utan uppe i Tornedalen, ja ja räknar desom minst lika 
möcke svedalskt som skånelann, men de e myttje plattare. Man skulle kunna syckla 
Tornedalslöpe meströms, kanske göra en avstickare å kika på Sveriges största och 
kanske enda bifurkation, dvs tärendöälven. men missa struves  ja tror åtta mätpunkter de 
må man icket. 
 
Körde en knapp mil, knappt nåt å rapportera, men ända total 41,6 km... jäsiken va 
långsamt dä går.  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:16.0) /20100101 /16.0 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20121214 | 19:14:29 | råffe | Å ja klömde å nämna de viktigste, det är att killens båge ä 
värdsarv, så jäla lång ä den, inte illa pinkat som folk sa fordom. Å kanske en del 
övervintrare än ida, som ja. trallala. (De der sista skrev ja bara för att det va ett så 
trevligt å lättfunnet rim, man må ju grunda te jul).  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:16.0) /20100101 /16.0 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20121215 | 10:20:36 | Lasse H | Ja det blev lite kryptiskt där och förmodligen var det 
väl en italienare inblandad också i den aktuella översättningskatastrofen från MaLo. 
Struves meridianbåge är tydligen legendarisk i vissa kretsar såsom hos mätkillarna på 
jobbet där jag först hörde talas om den. Snart dags ge sej ut i snöyran och klämma lagg.  
  
 
 
>----237.207.63 | /5.0 (; /5.0) | 8123720763no133.tbcn.      
 
 
20121215 | 13:30:40 | Lasse L | Tvekar om skidor idag, nära nog avskrivet. 15 cm 
fuktig nysnö, och fortsatt lätt och blött snöfall. Å bilen upptagen fram till mörkret. Nä, 
blir nog ett spinningpass i stället. Så får en sikta på att ha det skoj i glatt spår i morron 
istället, då har nog klubbens skoterpatrull hunnit köra en vända. 
Men lycka till där på andra sidan Vänern, ser att ni ännu har minusgrader.  
  
 
 
>----234.213.191 | /5.0 (; /5.0) | 81234213191no68.tbcn.      
 
 
20121215 | 19:48:07 | Lasse H | Blev en mil ospårat i snödrev och sånt där riktigt segt 
och sugande nollföre där jag låg och tuggade fram och tillbaks över 
underfrysningspunkten. Men skönt ändå förstås. Ett gäng golfare var ute så jag fick 
anpassa min åkning lite efter dom. Roligt se at det finns entusiaster inom golfen också.  
  



 
 
>----237.207.63 | /5.0 (; /5.0) | 8123720763no133.tbcn.      
 
 
20121215 | 20:35:47 | råffe | Nå inte rolit me golf, de tyder på ett sykiskt problem, 
man har inget anderes att talka about, de e vemodigt men ändå försåeligt i livets 
ägentliche downtonbacke, Kolla bara hur count grantham försöker hålla kvar en känsla 
av viktighet när allt omkring mannen krackelerar, klart att han är viss oönskad hjälp av 
sin mutter, en synnerligen häftich dame. Snart äre dax för nästa abschnitt, 21 dreizcichst 
und draischsten minuter bishier imder 
TV am televischionen. Gibt es fÃ¼r alle? 
Ja bara frågar  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:16.0) /20100101 /16.0 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20121215 | 20:37:47 | råffe | mena dreitcsja´jisch minuten men slancsk på tangenten, 
meiner die trantengencsk. 
Inte illa mennt, entschukdingenneen  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:16.0) /20100101 /16.0 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20121215 | 22:50:01 | Lasse L | Puh, nu har jag beställt skidor (sicklade så klart): 
Peltonen Infra Cosmic Classic Känns lite läbbigt.  
  
 
 
>----234.213.191 | /5.0 (; /5.0) | 81234213191no68.tbcn.      
 
 
20121215 | 23:18:50 | råffe | nya lagg ska ge en enforiksk kännsla som ska fortplanta 
säj nerete den glashala snöytan, man får allri tveka, bara leka. grattis LasseL! jag bara 
gissar att du liksom ja just har fyllt 2 upphöjt i sex, mer upphöjt blir de allri, missstänker 
jag, men ja befruktar ju allti de värschta.  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:16.0) /20100101 /16.0 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20121215 | 23:42:52 | Lasse L | Grattis! Nä ja e betydligt äldre,upphöjt i 6,01 och 
drygt det! 
Får man verkligen säja så om sin fru förresten?  
  



 
 
>----234.213.191 | /5.0 (; /5.0) | 81234213191no68.tbcn.      
 
 
20121216 0:04:29 | göran l | grattis till skidköp Lasse l o  historisk födelseda 1212
12! Äntligen Råffe där satt den  svårt att fylla bättre men 070707 va sägs om den men 
de e ju redan historia  
  
 
 
>----10.183.137 | /5.0 (compatible; MSIE 9.0;  6.0; /5.0) | .      
 
 
20121216 | 11:43:37 | Torbjörn | Ä väl inget att oja sig för Lasse. Peltonen är bra 
skidor som jag gärna skulle ha fortsatt med bara dom inte hoppat på det där tramsiga 
nisplatte tåget. Här ska motionärer, som knappt ens hjälpligt kan valla sina skidor 
själva, börja laborera med att flytta bindningar och därmed balans o tyngdpunkt. Jo jo 
det går nog alldeles utmärkt det. Designmässigt ligger Rottefella ljusår efter Salomon. 
Det finns få saker som besitter en så funktionell skönhet som en skida. Skulle väl vara 
en racercykel då innan ramrören blev så gräsligt överdimensionerade. En Rottefella 
bindning på skidan förstör midjan. Titta o jämför ska ni se. Sedan är det väl så Lasse att 
du o jag och alla andra som befolkar det här forumet kan hasa oss fram på vilka skidor 
som helst bara spannet är någorlunda anpassat efter vår vikt och åkstil.  
  
 
 
>----.171.163 | /5.0 (;  10.5; rv:16.0) /20100101 /16.0 |      
 
 
20121216 | 17:29:16 | göranl | De där e så nära ett poetiskt uttryck man 
kan komma Torbjörn de va vackert ja har ju såna där flyttbara bindningar som inte 
flyttas så rätt så. 
Bekänner också att ja inte klämde lagg ida 
provade mina nya stavar "BungyPumps" i en yster ritt 10 km rekommenderas i såna 
övningar. Orkade inte valla för plussisarca 3 mil skidor ca 3 mil stavlöpning 
Påminner sedan om 070777 vem firade då?  
  
 
 
>----10.183.137 | /5.0 ( 6.1; /23.0.1271.97 /537.11 | .      
 
 
20121216 | 20:33:18 | råffe | de finns mycke som förstör midjan en råttefälla hör nog 
te de harmlösaste. 
Men frågan vem som firade 070777, låter som böjran på ett mobilnummer, 071177 vet 
ja, men kan förstås tänka att du göran tatt alla tillfällen. å fira. 
Men i detta fallet gissar ja på Pelleskutt. skutt, skutt. Lustigt att jag får till så perfekta 
rimm hela tin, ja mena förstås prutt.  
  



 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:16.0) /20100101 /16.0 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20121216 | 20:34:28 | råffe | Å förresten så ska ju hela skidan va flyttbar, inte bara 
bindningen, hur skulle de se ut? Eljest. Ja bara frågar  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:16.0) /20100101 /16.0 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20121217 | 11:00:09 | Lasse L | Var tungåkt igår, 9 km tog ca 75 minuter. 
Idag är det tre äckliga, feta plusgrader ute. 
Yr.no fortsätter sin terror mot min hemort och spår plusgrader och regn från jul medan 
man skonar andra bekanta orter runt sjön. Inte rättvist!  
  
 
 
>----234.213.191 | /5.0 (; /5.0) | 81234213191no68.tbcn.      
 
 
20121218 | 18:09:37 | Lasse L | Sixten på TV ikväll  
  
 
 
>----234.213.191 | /5.0 (; /5.0) | 81234213191no68.tbcn.      
 
 
20121218 | 20:18:10 | råffe | happy börsdej swit sixten  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:16.0) /20100101 /16.0 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20121219 | 18:16:49 | råffe | körde 12 km vid Hellas ba för å ha nåt å rappotera. totalt 
53 km, ska blimer.  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:16.0) /20100101 /16.0 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20121219 | 20:01:26 | göranl | rekade skidspår mha BungyPumps isigt som fan men en 
perfekt botten för några cm snö  
  
 
 



>----10.183.137 | /5.0 ( 6.1; /23.0.1271.97 /537.11 | .      
 
 
20121219 | 23:23:16 | Lasse H | Nyss tillbaks från Forshaga där myself och 7 andra 
härdade kampsportare från Lusasken var på gradering. Övertecknad är numera stolt 
innehavare av gult bälte (5:e kyu) i JuJutsu. I övrigt har det varit dåligt med träning i 
veckan. Hoppade över intervallpasset igår pga begynnande snuvakänningar.  
  
 
 
>----237.207.63 | /5.0 (; /5.0) | 8123720763no133.tbcn.      
 
 
20121220 | 16:51:07 | staffan | Vill ånyå slå ett slag för Norabygdens spårinformation 
på 058712406. Som dagens dikt.  
  
 
 
>----6.162.3  8.0;  ; /4.0; GTB7.4; . 2.0.50727; . 3.0.4506.2152; . 3.5.30729; ..0C; ..0E) | 
213661623no173.business.      
 
 
20121220 | 21:07:43 | råffe | ja just de e bra å bli påmint om. Jag vill påminna dig 
Staffan om att vi snart ska köra långlöpe, å du tala in ett meddelande om att ja skulle 
ringa. Men vafan, de har ja ju inte jort! MIn fråga ä, hur har ni tänkt? Vi ska välan alla 
flyga den vägen te Munich, vill inte ens tänka på att de va där som plane me Manu 
störta 1957, minns att de va då ja blev fan, så jäla onödit, å Englands lannslagscenter 
kasta in handuken men Nordirlands målis Harry Gregg (heller nåt liknande) klara säj 
liksom Bobby Charlston som då va bara 17 år, men hans brorsa va inte me. Men hur 
vare me Fergusson? 
Ja tänkte som så att vi skulle samordna transporter te Arlanda. Hur tar ni er dit, vicken 
tid går plane, kommer de å störta? Frågor som e stört omöjliga å svara på. Får migas att 
tänka på en rubrik som en kille satte när ja jobba på ÖP, de skulle va störtlopp i 
Frösöbacken. å killen tyckte att det va kul me rubben "Stört omöjligt". Ja ba fråga: "Å 
löpe inställt?" "Eller?" 
Han mumla nåt ohörbart, oerhört. Rubben ändrades till "Ida ä dä stört möjligt" heller nåt 
liknande, de tyckte ja va rolit. Det får mig att tänka på en scen från just de störtlöpe, de 
va etterpå, när killen som vann, han hette Solbriggen å va schzweicshare, skulle få sitt 
pris ety han vann, ja stod på en platå cirka 30 meter ovanför platsen där killen skulle 
emottaga erkänslan. 
De visa sig att han stod alldeles jämte (lustigt sammanträffande av ord på min ära!) mig 
å skulle på skidor ta sig ner te platsen. Men hans unga hustru var jämte honom utan 
skider (vicket killen hade). Va hände? Killen Solbrillen tar tag om midjan på hustrun, 
lyfter henne rakt upp i lutfen å placerar henne på sina axlar. Kör sedan över stupet, rakt 
ner mot Plex å gör en skaplig stoppsladd framför gubben. Faller hustrun av? Näppe. 
Så kan de gå om näsan ä blå...  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:16.0) /20100101 /16.0 | h88n2fls304o1035.      



 
 
20121223 | 11:03:13 | Lasse L | Testade nya laggen igår. I ymnigt snöfall var de inte så 
lätta att bedöma,  de är i alla fall inte för hårda, men ännu vet jag inte om de är 
tillräckligt hårda. Särskilt snygga e dom inte, det är inga skidor nuförtiden. Oavsett 
bindning. 
 
önskar alla 
 
God Tur och Gott Nytt Spår!  
  
 
 
>----234.213.191 | /5.0 (; /5.0) | 81234213191no68.tbcn.      
 
 
20121223 | 11:46:14 | Lasse H | Håller med. Inte går dom upp emot ett par SixJe Elit, 
komplett med tjärdoft, guldmedaljer på ädelträ och röd blodrand på sidan vid foten. 
Kvistmossvägen nydragen med skoter och förvånansvärt bra spår i det magra snötäcket. 
Drygt 18 härliga kilometrar i går eftermiddag och härliga utförslöpor mot slutet och in i 
skymningen. Förhoppningsvis en tur i morgon också. Instämmer för övrigt i Lasse:s 
önskan.  
  
 
 
>----237.207.63 | /5.0 (; /5.0) | 8123720763no133.tbcn.      
 
 
20121223 | 17:29:41 | råffe | Ja håller me och önskar ingen sur snö och tunnt täcke. 
Nya skidor har ja men vågar inte pröva dem ännu, kan ske kanske strax före MaLo. 
Alldeles nyss föll poletten ner, nu fatta ja va Torbjörnen snacka om me tre ML. Tror ja. 
 
Körde 12 km på morronen, ganska så mycke bättre än häromdan, kan de innebära nåt. 
Annat än att glide va lite bättre. Spanne e okej. 
 
Glahelg som sakt!  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:16.0) /20100101 /16.0 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20121223 | 20:49:10 | göranl | 5 cm hiitttillss i kväll latat mig i 2 dgr 
spårat på julafton? 
Önskar alla kul i jul  
  
 
 
>----10.183.137 | /5.0 ( 6.1; /23.0.1271.97 /537.11 | .      
 



 
20121223 | 21:44:37 | råffe | 5 cm de e ju nästan som 12 km om de en snö ru snackar 
om. e de pitten så ere lite mindre. 
 
Kan bli kul jul endå!  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:16.0) /20100101 /16.0 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20121226 | 11:38:09 | råffe | plus två, lite lagom surt i spåre, bakglatt, 12 km, totalt 77, 
de e mer än igår, å då menar jag inte stravinsky  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:16.0) /20100101 /16.0 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20121226 | 18:28:38 | göranl | lasseh grattis till gult bälte kan inte ens föreställa mig 
den smidighet spänst som behövs till kast o fall kan inte ta på mig hö strumpa genom att 
böja på knät 
julen förlorad som träningshelg barna åkte skidor på julafton sen tö idag + 4 regn 
hotande tillfrysning behöver ett långpass av ngt slag 
men vinden har vänt ljuset återkommer tvehågsenheten kommer att övergå i aktivitet  
  
 
 
>----10.183.137 | /5.0 (; /5.0) | .      
 
 
20121226 | 18:57:58 | råffe | behöver ett långpass, så jäla bra sackt göran! 
Kommer osökt å tänka på Kalle Palmér å Bosse Larsson å Jonas Thern, di kunde slå ett 
långpass! Själv får man nöja säj me å slå en båge, å de e inge långpass kan man gått 
säja, drippdropp utanför fönstre  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:16.0) /20100101 /16.0 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20121226 | 18:59:58 | råffe | detta senaste skrevs förstås me anledning av gula bältet, 
dumt att behöva tro att de behöfs en förklaring te allt men de kan ju inte skada, så tänker 
ja 
 
 
hoppfallera  
  
 
 



>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:16.0) /20100101 /16.0 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20121226 | 21:13:23 | Lasse L | Vackert å nå utanför fönstret i alla fall Råffe, 
uppskattas säkert av dina nära och kära. 
Här har snötäcket klarat blidvädret rätt bra, blev en tur i elljuset ikväll, segt och 
småhalkigt på samma gång. Har i alla fall med detta äntligen kommit upp i tresfiffrigt 
och kan då omedelbart övergå till tvåsiffrig rapportering: 
S 10.  
  
 
 
>----234.213.191 | /5.0 (; /5.0) | 81234213191no68.tbcn.      
 
 
20121226 | 21:44:44 | råffe | vicket inlägg LasseL, 10! 
hetsar en annan å köra mer, men de blir inte en annandag, kanske en annan dag, som din 
salig fader säkert skulle uttryckt saken. 
Å jaförfan alla e glada åt bågen!  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:16.0) /20100101 /16.0 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20121227 | 12:50:28 | Lasse L | Lilla jesusbarnet har blivit uppsuget i dammsugaren 
som kom fram på julafton när först ett vinglas föll i golvet, sedan ett viskyglas och 
därefter hela julgranen med sina glaskulor. 
William 3,5 fick en radiostyrd bil som han körde mot hunden gång på gång, hunden 
blev rädd kröp under bordet, hjälpte inte, gjorde en rusch ut förbi den lille. Då hakade 
fjärrkontrollen i pälsen och fastnade där varvid hunden fick fullständig panik och höll 
på att välta soffbordet. Hoppade sedan upp i mitt knä för att få trygghet och tröst. Kände 
mig lite smickrad faktiskt.  
  
 
 
>----234.213.191 | /5.0 (; /5.0) | 81234213191no68.tbcn.      
 
 
20121227 | 16:42:35 | Lasse H | Idag en tripp längs Memory Lane med grillkorvning, 
pinnbröd och varm choklad vid Sättrastugan. De numera ganska vuxna barnen åkte 
också bob och pulka medans undertecknad med ålderns rätt fixade med brasan och 
täljde grillspett. Jo det är lite läskigt att falla. Hittills mest framåt och några snett bakåt 
vilket går an men på nästa bälte blir det många fall rakt bakåt vilket är värre. På 
skidfronten intet nytt.  
  
 
 
>----237.207.63 | /5.0 (; /5.0) | 8123720763no133.tbcn.      
 



 
20121227 | 20:13:34 | råffe | Lassarna verkar leva ett sällsport mycke intressantare och 
rikare liv än jag nånsin skulle orka våga försöka drömma om. 
Själv har ja vatt me tomglasen te iglon, hannlat på Lidl, skottat undan en faslig snövall 
och sedan någon timme senare ytterligare en ny sträng. Livet blir nog allri bättre än nu! 
Men kanske ett pinnbrö gör bilden hel? 
Och va e de för en sport, sällsport? 
Ja bara frågar.  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:16.0) /20100101 /16.0 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20121231 | 11:32:16 | råffe | För en vecka sen sa ja övermodigt att nu behövs de inge 
mera snö, de här räcker även om det skulle bli lite plusgrader. 
Man ska allri utmana vädret. 
Spåren snart putz weck, på en wecka! 
Gav mig ändå fan på å köra en vända, de som va kvar av spåren var blixtrande snabba 
nu på morronen. 15 km stakning, jo ja tackar! 
92. 
Undras om de e nåra spår nere i MaLo... 
Kan man ju gnogla. 
Å vasaspåre...  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:16.0) /20100101 /16.0 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20121231 | 15:00:25 | Torbjörn | jaru råffe så ä dä. En annan dras med en förkylning 
som vägrar ge sig. Klämde på laggen båd jul o annandag. Tänkte att lite frisk luft har 
väl aldrig skadat den förkylde. Skit fick jag. !4.5 mil har jag hittills hasat mig fram 
under innevarande säsong. Å nu till en fundering som vi kanske delar. Var/Är det 
övermodigt att tacka nej till erbjuden vallaservice inför MaLO? Vi kan ju inte snön 
därnere. Är det försent nu? Men så är det ju det där att "ittnö ä omöjlitt för en händi kär" 
som vi säger här i Värmland. Så varför låta någon annan.................  
  
 
 
>----.171.163 | /5.0 (;  10.5; rv:16.0) /20100101 /16.0 |      
 
 
20121231 | 17:04:51 | råffe | ja gör som ni andra bålda MaLofarare, om ni vill valla i 
Valle de Fiemme heller va de heter så vågar ja inte annat. Dä fixar säj som ja brukar 
säja. Bara de finns snö så har man råd. Tar nog me rullisarna för säker hästs skuld. 
Hur gör ni me färden te arlanda? Startar tidit som fan, heller? 
Ja bara frågar  
  
 



 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:16.0) /20100101 /16.0 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20121231 | 17:07:51 | råffe | Dä ä nog konstsnö som di saltar uta helvitto, kan bli 
bakhalt, heller framfall, heller utifall man skulle våga valla schälv så kan de gå utav 
bara faan. 
Ja tror nog att ja räder mäj sjämvl.  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:16.0) /20100101 /16.0 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20130101 | 14:43:54 | Lasse H | Årets första träningspass blev inte helt otippat en dryg 
timmes härlig stavgång varav hälften upp och ner i en lagom lång och inte allt för isig 
backe. God fortsättning tillönskas alla!  
  
 
 
>----237.207.63 | /5.0 (; /5.0) | 8123720763no133.tbcn.      
 
 
20130101 | 16:23:15 | Lasse L | Årets första blev över tre timmar på Svartbergsrundan 
10,5 km varav mer än hälften helt ospårat. Tydliga, stora, vargspår. Mowitz tassavtryck 
såg löjligt små ut i jämförelse.  
  
 
 
>----33.219 | /5.0 (; /5.0) | host95195133219.mobileonline.      
 
 
20130101 | 22:49:30 | råffe | LasseL:s inlägg borde skickas te nyhestbyrån Tass, om 
den finns i dessa hundår. De lär ju a Ormens år om man får tro kinesen. Men ja litar allri 
på dom. 
Över okänd soldat.  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:16.0) /20100101 /16.0 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20130102 | 22:43:47 | göranl | finskindiska accosiationer ser jag  
  
 
 
>----10.183.137 | /5.0 (compatible; 9.0;  6.0; /5.0) | .      
 
 
20130103 | 20:36:40 | göranl | eller europa ugriska?  



  
 
 
>----10.183.137 | /5.0 (; /5.0) | .      
 
 
20130103 | 21:08:55 | råffe | heller bara fritt spelrum  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:16.0) /20100101 /16.0 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20130104 | 12:48:02 | göranl | Egen kuppe X2000 Mannerströms räkmacka 
Ett glas vitt o ett till 
Ska hälsa på morsan 
Känner mig trimmad laddad o stark 
Urkraft på utflykt  
  
 
 
>----.62.36 | /5.0e      
 
 
20130104 | 12:50:45 | göranl | Frugan hälsar   
  
 
 
>----.62.36e      
 
 
20130104 | 15:46:43 | Lasse L | Hälsa tebaka! Egen kuppe på X2000 låter originellt, 
men trevligt, särskilt med räkmacka. 
Fortsätter å hasa plank i Hälsingland. Nu ett rätt hyfsat spår på vägen upp emot 
Hornberget, ändå går det så väldigt mycket långsammare än i preppade spår. 
Häromda´n en vända på Ljusdals skidstadion, fint, men som så ofta alltför tvära kurvor i 
slutet av alltför snabba backar, men gick å fegploga på skejtbädden. Efterpå hälsade vi 
på Benke m familj. 
S 20  
  
 
 
>----58.133 | /5.0 (; /5.0) | host95195158133.mobileonline.      
 
 
20130104 | 15:54:04 | råffe | göran du har ju alltid glidit fram som en räkmacka, de e 
du värd. Då får du in över 70 mil om ja räkar rätt. 
Tänka säj att LasseL ä på skider i dessa tider. Lite avensjukt konstternerar jag detta. 
Torbjörn påpekade igår att de tyska flygarna som ska ta oss en bit till MaLo bara tillåter 
190 cm lagg, ja har kapat, mest i bakändan. På skidan. 



hoppas å få hem 70 km där nere likafullt men den berömde troa´t knappast. Men ja.  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:16.0) /20100101 /16.0 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20130104 | 15:54:36 | råffe | Å frugan halsar still  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:16.0) /20100101 /16.0 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20130105 | 16:47:14 | råffe | Ågesta vid lunchtid, farbara, farliga färder längs isiga, 
istadiga spår. Men det stoppar inte en annan. Tröttna betänklit etter 11 km, la av och 
fick som belöning hjälpa en yngre kvinna att få igång bilen, hennes alså. Kände mig god 
och manlig. 
S 103 km, känns fotfarande bäst å hålla mäj te den måttstocken.  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:16.0) /20100101 /16.0 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20130105 | 17:46:22 | Lasse H | Kanonspår i Kalhyttan kontrollerades kamratligt av 
Torbjörn och övertecknad. Klister bäst men även mjuk kallvalla brukbart. Sol, minus 3, 
vindstilla, glada åkare, snygga åkare, trevliga åkare, små åkare, stora åkare, snabba 
åkare, långsamma åkare, dusch, bastu, kexchoklad, kaffe, kanelbulle eller mollusk ......... 
S 14  
  
 
 
>----237.207.63 | /5.0 (; /5.0) | 8123720763no133.tbcn.      
 
 
20130106 | 21:08:05 | göranl | De e gött o se att nåra får ihop skidmil såg från 
tågfönstret att Råffe som dokumenterat antagligen skulle kunna riskera sitt liv i isiga 
spår. Var LasseH o Torbjörn höll till e inte självklart för mig .I Thn barmark tom 
snögubarna har smältbort 
S:a 3,2(stavlöpning 57 mil) 
ML? hur många veckor kvar kämpa på!  
  
 
 
>----10.183.137 | /5.0 (; /5.0) | .      
 
 
20130106 | 21:36:48 | råffe | jo de drar ehop säj så säj. Den 24 går flyge 12:10. Själva 
löpe går på söndan 27 fotfarande januari, de innebär två hela dar i sol på höghöjdsläger 



me amarone å pruttskutti å tammefan. Ser i drömmen mig schälv sväva fram i sista 
backen som en hellner i valdefiemme, men inte fan ska ja lägga omkull mäj etter 
målgång, som petter, norrsken. Har jag inte sett på länge. 
Sen e de bara å ladda för EB13v6. Vet i rusets sekund inte om ja är på plass hela 
veckan. Vet nån när nån är där? 
Ja bara frågar.  
Kör nån Eversbärgsränne? Ängelbräckt? 
Ja bara frågar.  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:16.0) /20100101 /16.0 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20130106 | 22:26:32 | Torbjörn | Kalhyttan det är skidstadion uti Filipstad det Göran. 
Ett välsignat ställe nu ännu bättre sedan den nya byggnaden för omklädning och 
tvagning står färdig. Jag har nu gått in som medlem i Filipstads skidförening då 
medlemskapet gäller som säsongskort och det till ett lägre pris än säsongskort utan 
medlemskap. Konstigt? Tja iallafall så måste Filipstads skidförening vara en förening 
med många utsocknes medlemmar.  
  
 
 
>----.171.163 | /5.0 (;  10.5; rv:16.0) /20100101 /16.0 |      
 
 
20130107 | 21:22:00 | råffe | hur många ska ha låschi vid ÖSmå13? ja kan anbefalla 
hos Ingri. Taxi? Nån?  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:16.0) /20100101 /16.0 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20130108 0:03:34 | Lasse L | Ja tack till logi och taxi.  
  
 
 
>----234.213.191 | /5.0 (; /5.0) | 81234213191no68.tbcn.      
 
 
20130108 9:37:10 | Torbjörn | Med samma upplägg som förra året så räkna med mig 
råffe  
  
 
 
>----.171.163 | /5.0 (;  10.5; rv:16.0) /20100101 /16.0 |      
 
 
20130108 | 18:26:43 | råffe | offkårs Greatbear, same uplay as ållvejs, jobett! hejsvejs! 



det sista kanske var onödit, men ja har bara suttit hemma alldeles ensam hela dan, inte 
kört en millimeter, men just fått en pillsner, dåbliresådär, dvs kul. Just efter jul.  
De sista va kanske onödit övertydlit, alla vet ju! Vell? Heller som mina barn plägar säga 
när de kräver nåt å man är obenägen årom spänner ögonen i en: "wellpapp, hur blire".  
De bara frågar  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:16.0) /20100101 /16.0 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20130108 | 21:24:11 | Lasse H | Inschstämmer med föregåender talarer. Logi å droska 
blir kalas för en annan också. Idag intervall på löpband å gym. Slamrigt, vingligt och 
lite spännande faktiskt.  
  
 
 
>----237.207.63 | /5.0 (; /5.0) | 8123720763no133.tbcn.      
 
 
20130108 | 21:51:39 | göranl | logi o taxi ÖS 13 mån. 
 man tackar ödmjukast kan tänka mig att bidra me kulor till min andel 
Va gäller närvaro EVBv613 är planerna inte klara ber att få återkomma dvs vet inte hur 
många dar eller i vicken ända på veckan. 
Ska konferera me Staffan  
  
 
 
>----10.183.137 | /5.0 (compatible; MSIE 9.0;  6.0; /5.0) | .      
 
 
20130108 | 22:29:00 | råffe | REdan detta är ju ett suveränt gäng! Lassarna, Göran å 
Torbjörn! Åsså ja! 
Jag räknar/hoppas på några av mina grabbar, ska fråga ungErik å långHasse. 
Rikard? Åke? Gunde? Meryl?  
Man måste ju få hoppas. Nä  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:16.0) /20100101 /16.0 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20130109 | 18:26:05 | råffe | villba som tillägg till ämnet suveräna geng foga följande 
fantastiska sifferline: 
2715,2717,3851,49åtti,5328. 
Alla får förstås försöka klura ut, kann bara seja att vackrast kommer sist, men sannolikt 
inte IRW (IRL? Indisposed? Introvert? INtenude?), heller va hellner nu kalla´t. 
Kan även rappotera leget: 23,11 km å ågesta golf, blev inte putt tross ganska oblitt 
väder, va ju för fan superspår, utan feste, de e ju då festen börjar! Eller slutar... maxfart! 
Jojatackarja! Förvadå? Joja träffa en gubbe, bara lite hyngre hänje som had åkt MaLo 



sju gånger, första gången va som om himmelen öppna säj, men han dogint, han åkte 
hem te sallsjöban å bada. Nu ska hann kör nåt som hördes som könålangfridsslauf,  låter 
ju som man ska ligga i bingen hela dan. Men han kanske ä värld de. Man må om man 
kör te italy i år veta att verdi fyller 200! På tal om värdi (fattari?) 
Nog fan ska vi bräcka den guben. Aj da!  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:16.0) /20100101 /16.0 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20130109 | 18:27:53 | råffe | S 126 höll pååklömma, ursäkta dröjsmåle!  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:16.0) /20100101 /16.0 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20130109 | 19:47:40 | Lasse L | En minut, OK då, för den här gången. 
 
Ser när jag kollar bland de där magiska talen att Per Elofsson också ska starta. 
 
Skön tur i konstsnön nyss. 
 
S 23  
  
 
 
>----234.213.191 | /5.0 (; /5.0) | 81234213191no68.tbcn.      
 
 
20130109 | 21:16:26 | råffe | ja å sven fån holts 
 
Konstsnörepa måste väl passa en skönande å årnitålåg (finns nog inge svenskt ord me 
fler ån) som du LasseL. 
Men de vanligaste ä vi. porna allså. Vi vadar vidare ut i maderna, man ä väl madern.  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:16.0) /20100101 /16.0 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20130109 | 21:17:29 | råffe | måste ärkänna att ja intfatta senaste inlägge, men de ä väl 
för möcke begär!  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:16.0) /20100101 /16.0 | h88n2fls304o1035.      
 
 



20130110 | 19:42:49 | göranl | Dom religiösa kungarna herr G och herr A förlåter allt 
Gott sai dank som han som fick pralinen sa  
  
 
 
>----10.183.137 | /5.0 (; /5.0) | .      
 
 
20130111 | 14:32:32 | Lasse L | Måste erkänna att jag inte fattade senaste inlägget, 
men det är väl för mycket begärt!  
  
 
 
>----234.213.191 | /5.0 (; /5.0) | 81234213191no68.tbcn.      
 
 
20130111 | 15:31:22 | råffe | ja hur mycke begär kan en begära? Eller två?  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:16.0) /20100101 /16.0 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20130111 | 20:03:00 | göranl | man behöver inte förstå eller veta det räcker att tro  
  
 
 
>----10.183.137 | /5.0 (; /5.0) | .      
 
 
20130111 | 21:10:44 | råffe | de e svårt å förstå  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:16.0) /20100101 /16.0 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20130112 | 13:06:58 | råffe | 16,55 km nu på fm, massor me fölk på ågesta golf men 
ingen bördi. 
S 14,25 å nu ere mil, långa dryga goa svenska mil.  
Har ett litet förbehåll inför EBv6: Efter ettåetthalvt år har jag nu fått tid för å behandla 
min Depuitrens kontraktur, de blir den 30 januari, onsdan etter MaLo, men även onsdan 
före EBv6. Hur denna åtgärd påverkar min handlingsförmåga å greppbarhet har ja ingen 
aning om. Kanske kommer jag inte å kunna fatta? Fattas bara de! Men de kanske ä för 
mycke begär! 
Om ja inte kan hålla tag i staven (obs! inge stavfel) så kanske de bara blir en kort sejour 
där i Dalom då.  
  
 
 



>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:16.0) /20100101 /16.0 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20130112 | 22:51:36 | göranl | Fattaruväl Råffe att ingreppet i näven e till för att bota 
inte för å själpa nä  en chefskock på plats hela veckan som vanlit du behöver inte skida 
mer än ett pass om dan vi skär löken osv du behöver bara domdera å se till att ev. 
närvarande söner e bröder  eller barnbarn håller skicklig respekt för di gamle  
  
 
 
>----10.183.137 | /5.0 (compatible; MSIE 9.0;  6.0; /5.0) | .      
 
 
20130113 | 10:14:53 | råffe | tänkte inte på käket 
Förresten ä dä nån mer än duåja göran som ska va där och när. Ja bara frågar.  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:16.0) /20100101 /16.0 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20130113 | 19:26:08 | staffan | Råffe. Percy å jag hade träff med Krhmnarna i 
Kalhyttan igår: Vi åker alla fyra i en bil härifrån Kga tidigt torsdagmorgon. Hanna och 
hennes farsa kommer att lämna in skidorna för en mediumvallning. De andra två vallar 
nog själva och verkar medföra nödvändig utrustning. 
Dålig tajming med ingreppet i handen låter det som. Synd om dej men även synd om 
oss om du inte kommer V6. 
S  28  
  
 
 
>----233.72.84 | /5.0 ( 6.0; rv:18.0) /20100101 /18.0 | 812337284no173.tbcn.      
 
 
20130113 | 21:01:41 | råffe | tidit torsda morron låter tudfft, ni måste ju tänka påatt de 
e en sjuhillvittis massa km från dit och till. Man ska visst va 2 timmar innan man ska va 
där. 
Ja tror ja vallar två lagg för gli å så festar ja på plass. Måste man tänka på nåt annat? Jo 
ta tar me en bra dos festvalla inför sista backen. Ja vill inte bli ståendes två km från 
måle festfri. 
Ja tycker att de blir kul i vicke falle. 
Ja tar mig ut te arlanda på egen hann, tänk inte mer på de  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:16.0) /20100101 /16.0 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20130115 | 22:36:34 | råffe | en mil ida i ganska ymnigt snöfall. Segt och ytterst bra 
trening. Nu S 15,3. Kanske blire påspädning i morrn.  



  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:16.0) /20100101 /16.0 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20130116 1:01:53 | Lasse L | Grattis! Snöar här med, men så långt från ymnigt man 
kan tänka sig.  
Om det inte tar sig blir det fortsatt att vara hänvisad till konstsnön. Fint spår, men lite 
småsegt att som den förra veckan köra 66 km på den knappt 2 km långa vändan. Men 
man får ju vara glad för det i alla fall! 
Hur gåre med snön på de andra orterna?  
  
 
 
>----234.213.191 | /5.0 (; /5.0) | 81234213191no68.tbcn.      
 
 
20130116 | 15:36:04 | råffe | lunchpass på 25 km, ännu inget sting, ganska orkeslös, 
både före å efter. 
Men S 17,8 ändå  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:16.0) /20100101 /16.0 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20130116 | 16:45:03 | Lasse L | Före å efter spelar väl ingen teater, det är ju under som 
gäller. 
Mitt lunchpass blev faktiskt på golfbanan, med jycken i sele, gick hyfsat men med lite 
för många gnagaisfråntassarnaavbrott för min smak. Därav blev det bara 11 km. 
S 29  
  
 
 
>----234.213.191 | /5.0 (; /5.0) | 81234213191no68.tbcn.      
 
 
20130116 | 17:23:06 | råffe | Att du bara vågar, ja har hört att de kan fastna all möjlig 
smörja på hunntassar. Å om de inte ä i din smak så fattar ja nassink? 
 
Men imponerande körsträcka!  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:16.0) /20100101 /16.0 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20130116 | 18:09:47 | råffe | Enkom för MaLolöpare: 



Tänker ni haka på saijsiingen i Moena me vinprovning mm. Bra program, men måste 
man inte testa spåren i stället, i blåstället? 
Ja bara frågar 
 
Enkom för LasseL: Läste på nytt din dagsrapport, misstänker att du kanske menade att 
de va jycken som käka på dina tassar, då äru också illa ute. Hoppas du repar dig!  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:16.0) /20100101 /16.0 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20130116 | 19:10:55 | göranl | 3cm lätt pudersnö på den från början bara backen 
lockade inte fram skidorna blev stavarna och löpning idag igen 
Men grattis till alla skidmil som trillar in hos er andra 
EBV6: Staffan o jag är där i början på veckan kanske finns rännets spår kvar  
  
 
 
>----10.183.137 | /5.0 (compatible; MSIE 9.0;  6.0; /5.0) | .      
 
 
20130116 | 22:08:03 | göranl | tänk om kocken e me från början jobbit å träna å svälta  
  
 
 
>----10.183.137 | /5.0 (; /5.0) | .      
 
 
20130117 7:51:32 | råffe depuitren | ska alltid tänka om  
  
 
 
>----47.199.169 | /5.0 (;  10.6; rv:17.0) /20100101 /17.0 | sveagruppen.se      
 
 
20130117 | 18:18:37 | göranl | depuitren=deputerad?  
  
 
 
>----10.183.137 | /5.0 (compatible; MSIE 9.0;  6.0; /5.0) | .      
 
 
20130117 | 21:11:39 | Torbjörn | Åkken da ska di se säj öm? Å va blir dä mer än å 
smake på vinblask, för si tokke hölls ja int mä. Testa spår? Tja spår som spår men 
vallningen kräver nog sin tid under lördagen.  
  
 
 
>----.171.163 | /5.0 (;  10.5; rv:16.0) /20100101 /16.0 |      



 
 
20130117 | 21:18:44 | Torbjörn | Kollade upp sesigomaktiviteten. Inget för mig 
dessutom redan fullbokad.  
  
 
 
>----.171.163 | /5.0 (;  10.5; rv:16.0) /20100101 /16.0 |      
 
 
20130117 | 21:24:40 | råffe | nä deporterad  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:16.0) /20100101 /16.0 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20130117 | 21:25:49 | råffe | fullbokat ä bra så slipper en fundera  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:16.0) /20100101 /16.0 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20130117 | 22:27:37 | råffe | dessutom skulle de kosta 25 juro å för de får man så 
mycke röblask att man spårar ur.  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:16.0) /20100101 /16.0 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20130118 | 14:48:49 | råffe | 12 km i 10 minus, kalla fötter. 
S 19  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:16.0) /20100101 /16.0 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20130118 | 21:31:19 | Lasse H | 23 cm nysnö här. Inte mycket att åka i fast Marie på 
jobbet påstår att hon kan åka på golfbanan. Får allt bli en tur till Kalhyttan i helgen. 
Tycker ni ska kolla upp den seismologiska aktiviteten i Dolomiterna också så ni 
förbereder er allsidigt.  
  
 
 
>----237.207.63 | /5.0 (; /5.0) | 8123720763no133.tbcn.      
 
 



20130118 | 22:41:29 | Lasse L | Har du så pigga tjejer på jobbet, grattis! 
De 56 cm nysnö vi har här räcker för åkning på golfbanan, som framgått, men inte för 
Pilgrimsloppet. Det har reducerats till ett 15 kmlopp på konstsnön har dom bestämt nu 
och det är inget som en annan tänker delta i. 
Seismologin rör ju inte mig, men va ere för nått du snappat upp?  
  
 
 
>----234.213.191 | /5.0 (; /5.0) | 81234213191no68.tbcn.      
 
 
20130118 | 22:44:11 | Lasse L | Äsch, ordlek med sesigom, tro ni inte jag hajade?  
  
 
 
>----234.213.191 | /5.0 (; /5.0) | 81234213191no68.tbcn.      
 
 
20130119 0:16:19 | råffe | sesingom ä väl nåt för introverta tannläkare  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:16.0) /20100101 /16.0 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20130119 | 18:21:00 | råffe | deva såjäla kallt såja stack inte näbben utom dörrn ida. 
Utom för å bära in deheliga vallaborde. Funderar på å som nattvard valla mina nya 
atåmicks å tamerom te italy. Känns som en besverigelse. Ser att prognosen pekar på 
vinnstilla sol å minus en i moena på sönda, de vill ja mena är en glädjeschåck, som 
sannolikt snart ger mesäj.  
Allri blire som di lövar. 
Utom te missommar. 
Snart ä vi där. 
I moena å moerna å hon som kom över mon. 
Å klöm inte månlanningen. De e snart tvåhunnra år sen, de ska vi fira.  
fast tellemar ä dö  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:16.0) /20100101 /16.0 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20130119 | 19:17:40 | Torbjörn | Men råffe ä du släkt med Filip Feschla? När jag klev 
på det nypistade spåret runt Kalhyttan tidig lördagmorgon visade gradstocken 20. Drog 
tre mil o någon kilometer och bröt därmed igenom 40 milavallen. För tillfället är 
Kalhyttans skidstadion så nära vinterparadiset det går att komma. Finns inget att klaga 
på/gnälla över för ovanlighetens skull. Fan vet om jag kan låta bli att åka upp imorgon? 
Det kan bli svårvallat till MaLo. Fäste alltså. Regn o blötsnö under veckan. Fryser på 
till helgen. Isiga spår vid starten i Modena. Cavalese har kalgrader med snöfall. Torra 



nysnöspår mot slutet. Verkar bli läge för SkiGos HF burkar med en eventuell tunn bas 
av klister/burktjära.  
  
 
 
>----.171.163 | /5.0 (;  10.5; rv:16.0) /20100101 /16.0 |      
 
 
20130119 | 20:46:43 | råffe | fan torbjörnen gör mäj inte mer skitnödiän jag redan ä. 
Hade just vallat mina nya atåmicks å går runt i nya skidskor av märke salomon. kanske 
man hellre skulle åka te de öarna? Ja bara frågar. 
Nå jäla finlir kommer jag inte å ägna mäj åt va gäller vallningarna, di får komma å gå 
som di vill. men avgörans stunn närmar säj outgrundligt och obevekligt, inget för 
veklingar...  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:16.0) /20100101 /16.0 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20130119 | 20:47:52 | råffe | ska hälsa från FF  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:16.0) /20100101 /16.0 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20130120 | 17:06:35 | göranl | lite blygsamt bland alla hårda killar från värmland o 
sthlm vill jag rapportera 1.5 timma på fotbollsplanen med lite gräs i botten 
S:a 4,4 mil minsst o 1012 stavlöpning 
till staffan eau de vie är inte så tokigt  
  
 
 
>----10.183.137 | /5.0 (; /5.0) | .      
 
 
20130120 | 18:58:57 | råffe | kräs i inlägska llrisöräktas  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:16.0) /20100101 /16.0 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20130120 | 22:18:41 | råffe | kann int uttrycka min tacksamhet tydligare än stå. 
moena lockar just nu me ca minus å svak vinn, di ha redan börjat tala nörsk, jajatror att 
nordmännen tar över hela inkontinenten  
  
 
 



>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:16.0) /20100101 /16.0 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20130120 | 22:31:31 | Torbjörn | Ledsen råffe men jag är ett djävla stopskott med noll 
koll. Har ju for fan blandat ihop Moena och Modena. När jag nu har vridit allt rätt så ser 
väderprognosen avsevärt bättre ut. Ber än en gång om ursäkt o står för närvarande med 
dumstruten på huvudet. Ack ja.  
  
 
 
>----.171.163 | /5.0 (;  10.5; rv:16.0) /20100101 /16.0 |      
 
 
20130120 | 22:42:25 | råffe | faninge åursäkta säjför,man ska ju va mondän å modern å 
fadern å fanvetva.Skablikuloavsettvädre! 
Åtänkåfådelarummeherrn!  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:16.0) /20100101 /16.0 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20130121 | 11:04:20 | råffe | en mil igår S 20 
kanske ett spass i morron sen får de va bra  
  
 
 
>----47.199.169 | /5.0 (;  10.6; rv:17.0) /20100101 /17.0 | sveagruppen.se      
 
 
20130121 | 23:18:36 | Lasse L | Vilodag idag.  
När drar ni som ska dra, söderut? 
S 34  
  
 
 
>----234.213.191 | /5.0 (; /5.0) | 81234213191no68.tbcn.      
 
 
20130122 | 10:30:24 | råffe | plane går från ARN 12:10 torsda. 
Läste just att de kan bli sol å minus 25 på sönda em, de måste väl va åt helvete fast 
tvärtom. 
Kanske blire en liten tur ida, kanske låter ja valla laggen i italien, kanske tar ja me mäj 
två par, kalsonger, kanske går det bra  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:16.0) /20100101 /16.0 | h88n2fls304o1035.      
 
 



20130122 | 12:52:37 | staffan | Vafför två skidpar? Å tävlingsnerven lämnas därhän. 
Nej här ska fotas å fikas å ätas åsså har vi 4 timmar till första repet efter 18km å sen äre 
ju bara nerför precis som efter första backen i VL. Upp till Cavalese kan fäll inte va 
värre än klättringen uppför Risbergsmassivet.  
  
 
 
>----6.162.3  8.0;  ; /4.0; GTB7.4; . 2.0.50727; . 3.0.4506.2152; . 3.5.30729; ..0C; ..0E) | 
213661623no173.business.      
 
 
20130122 | 15:31:31 | råffe | jag funderar, återkommer  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:16.0) /20100101 /16.0 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20130122 | 15:32:27 | råffe | har funderat, räcker nog me ett par kallingar, man kör ju 
italienskt för böfvelen!  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:16.0) /20100101 /16.0 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20130122 | 15:35:42 | råffe | men jag ser nu att du frågar om två skidpar, dä va knivit... 
 
joja tänkte såhär, ja lämnar in ett par för vallning men då måste jajuha ett annat par som 
ja kan gneta mäj upp från moena för å skåda utsikten vihökstapunkten baför å få 
kännapåt. På fredan. Den som inga skidor har... jadu vetju hur den visan valsas. 
Så tänkte ja men ja funderar. 
 
Slipps, någon?  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:16.0) /20100101 /16.0 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20130122 | 15:39:28 | råffe | upptekavalese, det blir bara kul. Ja ska sjunga hela vägen 
"uppikavalese, upp i kavalese har jag min vän" kul att den gamla slagdänkan kan 
komma till nytta efter att ha legat i träda så många långa år ja saknade däj sju ensamma 
kvällar har sakt du kommer hej.  
Joja älskar lyckliga slut, men skitsamma  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:16.0) /20100101 /16.0 | h88n2fls304o1035.      
 



 
20130122 | 20:00:49 | göranl | nu är allt gott  
  
 
 
>----10.183.137 | /5.0 (; /5.0) | .      
 
 
20130122 | 20:50:08 | råffe | åsåvgått  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:16.0) /20100101 /16.0 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20130122 | 21:52:33 | råffe | åörngått  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:16.0) /20100101 /16.0 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20130122 | 22:01:36 | Lasse H | Jodå vi har allt bra spänstiga tjejer på jobbet. Marie 
körde Tjejvasan 2003 på 2:01 och VL 2004 på 6:57. Lite för skojs skull har jag kollat 
upp att ML stiger 15 m per km första 18 kilometrarna. Risbergsmassivet stiger drygt 25 
m per km de knappt 5 km backen varar. ML alltså relativt lättfört. Ska ut på dåligheter 
(=kultur) i möra kväll så jag passer på å önsker all möjli löcka å välgång å minst möjli 
mä snäggel te MLlöpera.  
  
 
 
>----237.207.63 | /5.0 (; /5.0) | 8123720763no133.tbcn.      
 
 
20130122 | 22:15:48 | råffe | dä låter möcke! men kultur ä bra för kroppen, så de e 
bateå njute. 
å tack LasseH för välsigneselyckönkningsönskningen.  
Vi ses ju när vi lider  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:16.0) /20100101 /16.0 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20130122 | 22:16:47 | råffe | marie låter häfti, de e ba å hälsa, eller tiga still  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:16.0) /20100101 /16.0 | h88n2fls304o1035.      
 



 
20130122 | 22:22:52 | staffan | En man på jobbet berättade att han åkt VL en gång. 
Några km efter starten bröt han ena skidan. Satte på medhavd spets som man gjorde på 
trälaggarnas tid. Blev under resans gång erbjuden ny skida men sket i det, fortsatte och 
körde i mål på en lång å en kort och på medaljtid. Å inte ble han halt heller.  
  
 
 
>----9.98.178 | /5.0 ( 6.0; rv:18.0) /20100101 /18.0 | 786998178no173.tbcn.      
 
 
20130122 | 22:26:33 | staffan | Äre nån som tar med skidspets eller måste de va jämna 
skidpar?  
  
 
 
>----9.98.178 | /5.0 ( 6.0; rv:18.0) /20100101 /18.0 | 786998178no173.tbcn.      
 
 
20130122 | 22:37:16 | göranl | två spår ett för varje skida gäller i EU sen är längden på 
paret anpassat tll ev skidbrott  minus 15 cm på ena skidan  assepteras  
  
 
 
>----10.183.137 | /5.0 (compatible; MSIE 9.0;  6.0; /5.0) | .      
 
 
20130122 | 23:33:38 | Lasse L | Slutbacken verkar väl lite småtuff i alla fall: 
http://www.youtube.com/watch?v=uJ0jO51W3Hc 
Men ni klarar den såklart lätt. Lycka till! 
 
På Lasse Hs förfrågan har jag tackat nej till förslaget om Mattila Ski Maraton ÖS till 
helgen. Inte sämre än att jag kan ämdra mig kanske, men troligen inte. Men vad säger 
GöranL, om det eller att i stället komma hit och nöta på konstsnön? Lasse H också? 
Frågor, frågor. I alla fall var det väldigt fint här i spåret på sena eftermiddagen idag.  
  
 
 
>----234.213.191 | /5.0 (; /5.0) | 81234213191no68.tbcn.      
 
 
20130123 | 11:17:42 | staffan | Percy anmälde sej, och Hanna anmälde sejochmej till 
extrainsatt buss lördag 1017. Hur gör vallarna?  
  
 
 
>----6.162.3  8.0;  ; /4.0; GTB7.4; . 2.0.50727; . 3.0.4506.2152; . 3.5.30729; ..0C; ..0E) | 
213661623no173.business.      
 
 



20130123 | 13:07:37 | råffe | åjame!  
  
 
 
>----47.199.169 | /5.0 (;  10.6; rv:18.0) /20100101 /18.0 | sveagruppen.se      
 
 
20130123 | 19:17:40 | göranl | kör hårt i Italien såg på Lassel:s skräckinjagande men 
vackra bilder. 
till alla MaLo debutanter: God Tur!! 
LasseL: efter att ha varit i rörelse förra helgen en sightseeing i Mullsjötrakten känns 
som att en stilla helg i Thn blir valet. Skidade på fotbollsplanen i morse gör så i helgen 
åsså 
S 5,6  
  
 
 
>----10.183.137 | /5.0 (; /5.0) | .      
 
 
20130123 | 20:01:09 | råffe | S 21, känns för jäla  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:16.0) /20100101 /16.0 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20130123 | 21:55:20 | råffe | Nu harja sett LasseLs video två gånger och unnrar när vi 
va där å du filmade, ja känner igen flera stakkare förutom mäjschälv (å stakkabo), men 
minnet ä som bortsopat. Skräckinjagande är ordet sa full.  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:16.0) /20100101 /16.0 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20130124 | 21:36:01 | Lasse H | Rejäl backe där i ML. Något lindrigare än första 
backen i VL men kan tänka mej att den kommer att kännas drygare. Inställd på två 21 
km varv, vida vyer, hiskliga backar å blåbärssoppa (?) vid Lorttjärn å inte tillräckligt 
flexibel för å ställa om så det får bli MSMÖS för mej fast Hanebol också är kanonfint.  
  
 
 
>----237.207.63 | /5.0 (; /5.0) | 8123720763no133.tbcn.      
 
 
20130124 | 22:46:26 | göranl | Underbart  
  
 
 



>----10.183.137 | /5.0 (compatible; MSIE 9.0;  6.0; /5.0) | .      
 
 
20130124 | 23:27:46 | Lasse L | Schysst å satsa på MSMÖS. Lycka till! ser fram mot 
rapport.  Men själv hålls jag alltså hemmavid. Önskar även lycka till på fotbollsplanen! 
Åkte idag med jycken på en skogsbilväg, hur fint som helst (utom de plogade första 500 
m där det var grusgenomslag, men jag hade ju gammskidorna). Det var annars en dryg 
dm kompakt hopfrusen snö, och ovanpå det 5 cm torr lös snö som man spårade i hur lätt 
som helst.  
Kan bli någon tur där i helgen också kan jag tänka mig.  
  
 
 
>----234.213.191 | /5.0 (; /5.0) | 81234213191no68.tbcn.      
 
 
20130125 | 19:01:57 | göranl | Har ni läst också detta:  
" Vi tränade hårt  men varje gång vi började få fram fungerande grupper skulle vi 
omorganiseras. 
 Jag lärde mig senare i livet att vi är benägna att möta varje situation genom 
omorganisation, och också vilken underbar metod detta är för att skapa illusionen av 
framsteg, medan allt den åstadkommer är kaos, ineffektivitet och demoralisering." 
  
Gaius Petronius, domare vid kejsare Neros hov.  
(död 66 e.Kr.)  
  
 
 
>----10.183.137 | /5.0 (; /5.0) | .      
 
 
20130125 | 19:27:43 | göranl | man börjar allså bli gammal de va bättre förr  
  
 
 
>----10.183.137 | /5.0 (; /5.0) | .      
 
 
20130126 9:37:51 | göranl | MaLo när? idag eller på sön?  
  
 
 
>----10.183.137 | /5.0 (; /5.0) | .      
 
 
20130126 | 17:22:38 | göranl | 40 varv på fint spår fotbollsplanen Slätthultsäkert 2 mil 
kanske lite mer stakövning bra glid kändes bra 
s: 2 mil till  
  
 



 
>----10.183.137 | /5.0 (compatible; MSIE 9.0;  6.0; /5.0) | .      
 
 
20130126 | 18:37:53 | Lasse L | MaLo är ju i morrn söndag. Länk finns från startsidan 
här. Grattis till strong insats på fotbollsplanen. Körde själv ca 2,5 mil på konstsnön och 
fältet vid Hanebol, halvsegt, kanske lite förkyld, men nu i alla fall S 40  
  
 
 
>----234.213.191 | /5.0 (; /5.0) | 81234213191no68.tbcn.      
 
 
20130127 | 11:41:45 | Lasse L | Den där Percy, som jag aldrig träffat, verkar vara en 
snabbis. Ligger vid Canazei 6 minuter före Staffan och 14 före Torbjörn och Råffe. 
Ingen uppgift på Hanna ännu.  
  
 
 
>----234.213.191 | /5.0 (; /5.0) | 81234213191no68.tbcn.      
 
 
20130127 | 16:42:08 | göranl | verkar som hjältarna kommer i mål i omvänd 
åldersordning hoppfullt inför framtiden avundsjuk på firandet ikväll återkommer med 
gratulationer när all är i mål  
  
 
 
>----10.183.137 | /5.0 (compatible; MSIE 9.0;  6.0; /5.0) | .      
 
 
20130127 | 18:07:44 | göranl | bara att lägga sig platt 
Alla i mål i Malo Hanna. Torbjörn Råffe ,Staffan ,Percy ja gammal e älst nytt hopp 
inför den framtida karriären 
i helgen2x40 varv på fint spår på fotbolls planen 
sa: ca 10 mil  
  
 
 
>----10.183.137 | /5.0 (; /5.0) | .      
 
 
20130127 | 19:14:13 | Lasse H | Hipp! Hipp! Luvorna av för MLgänget. Man kan av 
tiderna ana att det inte var något blixtföre utan rent av lite slitigt? Ska bli kul se 
rapporterna. MSMÖS var också tufft med sånt där trögt och lite bakhalt före som det 
ofta kan vara däruppe. Första varvet höll jag ändå ihop det skapligt men andra varvet 
blev drygt. Hade vallat med "tunnelvalla" Skigo HF +13 av lite snåldum bekvämlighet 
inför kommande vändor till konstsnön i Filipstad samt förstås för att jag trodde den 
skulle vara tillräckligt mjuk, men fästet blev alltså osäkert. Pratade med nån som hade 
lagt Rode multigrade och också haft bakhalt. Den enda jag hörde som var nöjd med 



fästet hade lagt blå extra! Knepigt. Enligt Kurt hade dom flesta haft bakhalt lät det som. 
Glidet hade jag stålsicklat och det hade nog varit OK om inte bara nysnön hade drivit i 
spåren. Som plåster på såren vann jag ett våffeljärn på startnumret!  
S 23  
  
 
 
>----237.207.63 | /5.0 (; /5.0) | 8123720763no133.tbcn.      
 
 
20130127 | 22:25:42 | Lasse L | Ju äldre man e desto fortare går det alltså. Det är ju 
som Göran påpekar trösterikt. 
Grattis till alla Italienfararna. Och förstås även till han som for till nordvärmland. Och 
till han som kör varv, på varv, på varv. 
Någon har sagt att det är bara att lägga sig platt. Bättre kan det inte sägas.  
  
 
 
>----234.213.191 | /5.0 (; /5.0) | 81234213191no68.tbcn.      
 
 
20130128 | 22:05:55 | göranl | varför inga reaktioner på 3610 
Har alla läst det förut? 
Verkar ju som gubbfan har kontakt med arbetslivet efter 2000 år  
  
 
 
>----10.183.137 | /5.0 (compatible; MSIE 9.0;  6.0; /5.0) | .      
 
 
20130129 7:23:07 | råffe | men vafan ja såg ju 3610 först nu, hurmenaru ska man 
reagera telepatistiskt. Ja de kunde man ju. De e bara å lägga säj platt för gubben å då 
menar jag både killen ve Neros hov å förstås göran. Frågan ä när du varvar däj schälv. 
 
Om MaLo kan jag nämna i förbifarten att farten inte blev som jag hade tänkt. 
Banprofilen ljuger, de e mycke tuffare än jag hade befruktat. Första 8 var för jävliga för 
å uttrycka säj rakt på spåret. 
Kombinationen av astma, hög höjd å halvtaskig träning är inte å leka me. 
Besvärlig snö bitvis, framför allt i nerförsbackarna, där det plogades hej vilt ända ner till 
isbarken. Gick på öronen två ggr när plogande människor nästan stannade framför, ba å 
lägga säj ner, inte platt mera som en skadskjuten häger. Å konstsnön inne i byarna blev 
rena polentan, en gled mera åt sidera än framöver.  
Sista backen visste man ju. 
Men nog med bortförklaringar.  
Det var ett äventyr. Kommer inte att upprepas.  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:16.0) /20100101 /16.0 | h88n2fls304o1035.      
 



 
20130129 | 10:14:23 | Lasse L | De va lika illa förr skulle det väl stått i 3611 om det nu 
syftade på 3610, jo jag har läst det förr.  
 
Tack för rapporten Råffe! Hög höjd kanske man inte kör på så där utan vidare. Många 
ovana skidlöpare allstå som plogade sönder? 
 
Ser fram mot fler rapporter! 
 
Har nu blivit grymt förkyld och med lite feber också. Fasen! Vad gör man då? Jo passar 
på att anmäla sig till Lidingöloppet. Konstigt. 
Hoppas jag inte spred några mikrober i Trollhättan.  
  
 
 
>----234.213.191 | /5.0 (; /5.0) | 81234213191no68.tbcn.      
 
 
20130129 | 18:51:35 | råffe | Hade tänkt komma med några kompletterande 
upplysningar om MaLo, men märker att jag inte har nåt å komma me.  
 
Kan däremot berätta att ungErik inte kommer te EBv613 ej heller till ÖSmå, ej Hellner  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:16.0) /20100101 /16.0 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20130130 | 20:07:09 | göranl | Råffe höll handen för operationen hur blire EVBV6 
Staffan e rätt snuvig men prellar avfärd fre emkväll Percy hoppas vi hämtar nyckeln o 
installerar sig på fredan. de e mycke som hänger löst hänger o slänger som farsan sa te 
morsan du som inte har nåt som hänger o slänger kan väl sätta på hurran.Jaja hurblire 
förra året vare ju fullt hus kul som fan blir kanske lugnare i år  
  
 
 
>----10.183.137 | /5.0 (; /5.0) | .      
 
 
20130130 | 20:49:49 | Torbjörn | Råffe har så rätt så rätt, Malo är mycket tuffare än 
vad banprofilen ger den oinvigde anledning att tro, trängsel uppför som nedför, 
tätorternas snöförhållanden som inte gav fäste åt något håll, den egna hets tränade 
skröpligheten mm etc osv. Det hela är alltså en alldeles fantastisk upplevelse som jag 
inte vill ha ogjord men som jag heller inte lär göra om. (Fast osvuret är här som i många 
andra sammanhang bäst.)  
  
 
 
>----.171.163 | /5.0 (;  10.5; rv:16.0) /20100101 /16.0 |      
 



 
20130130 | 21:35:16 | råffe | märklit ä live å livat. I da när jag for hem från SÖS så 
tänkte ja på hur ja skulle lägga upp nästa års marsia (det som en del kallar MaLo). Vet 
exakt va som gick snett å rakt åt hillvitti. Men inte tänk ja petale 10 000 pix. Kan int 
torbjörnen fixa en egen startfålla så kör vi ner i början (kom därför åtänka på Örjan som 
vann vasan me sin pral) av veckan å klimatiserar å vallar å kör utav själva. 
Ska tebaka te SÖS i morrn em. Etter de så pästämmer jak om de blir nått EBv6 fÃ¼r 
mich. Viljan finns, tanken å, men ja vill inte gå på tå så näsan blir blå. 
Håhå. 
Meisner kommer, de vetja. 
Men ja höravmäj. Innan å före.  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:16.0) /20100101 /16.0 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20130130 | 22:03:07 | råffe | Åefter  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:16.0) /20100101 /16.0 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20130130 | 22:06:51 | göranl | Menvafan  råffe menaru att de blöder fortfarande nä 
kolla ingenting om de inte har runit en en liter eller mer de tål man 
nä tånk de ansvar "le Chef" ändå måste bära de blir de roligaste för oss andra ser fram 
mot rapporten imorrn  
  
 
 
>----10.183.137 | /5.0 (; /5.0) | .      
 
 
20130131 8:01:58 | råffe | S 29  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:16.0) /20100101 /16.0 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20130131 | 20:40:40 | Torbjörn | Märkligt är ordet råffe, en annan har oxå så smått 
lurat på en andra helvetiskt snabb repa i långa marschens spår. Kolla en annan resebyrå 
å dom var dyrare på resan, bodde inte i Moena, anmälningsavgift och skidors frakt 
ingick inte i resans pris. Problemet är ju att få en plats i loppet och någonstans att bo 
inte allt för långt från starten. Allt det där hade ju Svensson på GSP fixat för den som 
betalat. Det är nog bara att ta det lugnt så går anfallet av lust till en repris över. Men nu 
har man ju rutin vet hur det funkar...............  
  
 



 
>----.171.163 | /5.0 (;  10.5; rv:16.0) /20100101 /16.0 |      
 
 
20130131 | 22:20:14 | råffe | dä ä ba å ligga låkt en vecka. Skönt. 
Men klart vi ska köra en vända te! vafan! 
Men först ska ja se om ja kan använnda hannden nåmera. Just nu känns de braåprima.  
Fötsr i möra bestäms om ja får fara te EB på lörda. Får mäj osökt å sjunga "ja ringer på 
freda så far ja på lörda så är ja på sönda så bruten å gla"  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:16.0) /20100101 /16.0 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20130201 | 19:18:33 | göranl | dä ä rätt Råffe 
glada nyheter från södra o sydväsra o nordvästra områdena kring sjön 
Staffan piggnar till,percy pigg som vanlit 
alltså 3 man mot EBVv6 imorron från Kskga 3 man i bilen framme mot em 
kväll.nubörjare bli kul igen  
  
 
 
>----10.183.137 | /5.0 (; /5.0) | .      
 
 
20130201 | 21:11:54 | råffe | Kul å höran göran! Så här äre: I morrn far Johan å ja upp 
te Evertsberg för å träna. Hasselång åker åsså upp.  
Frågan ä var nöckeln finns?  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:16.0) /20100101 /16.0 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20130201 | 21:15:52 | göranl | kolla me percy tror han haren i fickan ja kör från thn 
9.00 kskga 12.00 evbg 15.0018.00 alså öppet mot kvälln men kolla imorrn under färd  
  
 
 
>----10.183.137 | /5.0 (; /5.0) | .      
 
 
20130201 | 22:25:42 | råffe | vi käkar nog lunch i bygdegårn vid ettttiden, Hasseloin 
åsså som de lät. Sen byter vi nog om å kör en vända i avaktanom. 
Vi hörs längs med.  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:16.0) /20100101 /16.0 | h88n2fls304o1035.      



 
 
20130205 | 21:10:26 | Lasse H | Cool tunnel! Klubben får köra in några lass konstsnö 
så kan ni åka fram till Valborg åtminstone. Hemma igen från en avslappnande helg i 
Hälsingland med Basal kroppskännedom (BK), TaiChi och Zenmeditation. Ingen tid 
över för skidåkning men härligt se riktigt vinterlandskap med dryga halvmetern snö och 
en o annan strömstare. Tyvärr kom jag hem med en rejäl förkylning och får vara hemma 
några dar till utan skidåkning.  
  
 
 
>----5.159.139 | /5.0 (; /5.0) | 21365159139no133.tbcn.      
 
 
20130205 | 22:13:12 | Lasse L | Hälsingland utan skidåkning, det var originellt. Attans 
med förkylning hoppas din inte blir lika seg som min, jag har nu inte tränat på 9 dar. 
Men kanske kan våga mig på en försiktig tur i morron. Kanske. Annars börjare ju ta sig 
med vintern. Fast till helgen ska vi till Stockholm. Utan skidor. 
Hur har ni som är där det där uppe i EB?  
  
 
 
>----234.213.191 | /5.0 (; /5.0) | 81234213191no68.tbcn.      
 
 
20130205 | 22:32:29 | råffe | vafan stockholm utan skider! Kom just hem te bemälda 
stad  me skider! Direkt från sjukstugan i EB. Allri har så många varit sjuka så länge 
men ändå glada. 
Kunde schälv bara bidra me min nybehandlade karda. En sensation på min ära.  
Men di annra va desto skitnödigare. 
S 37.  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:16.0) /20100101 /16.0 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20130205 | 22:50:50 | råffe | te staffan! Kolla MaLobildera en gång te! Du har missat 
blad 2 och tre, du finns ju på 13 bilder, de två sista tesammans me me! Vafan!  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:16.0) /20100101 /16.0 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20130205 | 22:59:09 | Lasse L | Var då, vardå?  
  
 
 
>----234.213.191 | /5.0 (; /5.0) | 81234213191no68.tbcn.      



 
 
20130206 7:28:06 | råffe | MaLobildera finns på MaLosajten. När man me mycke 
möda å stort besvär kommmit fram te bildera så slår man in startnummer, t.ex 2715. Då 
får en fram vältalande aktionsposer av övertecknad. Först sex bilder, men så klickar 
man på en liten tvåa te höger så dyker de upp fler. Bl.a. bild på två killar som ser ganska 
så nöjda ut. 
Gör ett försök vetja, LasseL!  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:16.0) /20100101 /16.0 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20130206 | 19:44:58 | staffan | Men va f.. Borde göra som agust. Aldrig flina på ett 
enda kort. Gäller som synes inte alla.  
  
 
 
>----9.101.117  7.0;  6.0; /5.0; SLCC1; . 2.0.50727;  PC 5.0; . 3.5.30729; . 3.0.30729; 
..0C) | 7869101117no173.tbcn.      
 
 
20130206 | 20:12:50 | göranl | rapport om åkommor i Evbg kommer senare 
Just nu har det slagit mig att vi inte har logi inför VR evi många? här kommer ett 
förslag: 
Staffan 
Lasse L 
Råffe 
Göran L 
men hur var det sen vänligen komplettera 
så ska jag höra med Carsund 
Osso lasse l va ere för tunnel hemmavid?  
  
 
 
>----10.183.137 | /5.0 (; /5.0) | .      
 
 
20130206 | 20:23:38 | råffe | menaru lasseh? göran 
man ska flina när man e nödj, staffan 
 
ida har ja inte kört sju mil.  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:16.0) /20100101 /16.0 | h88n2fls304o1035.      
 
 



20130206 | 20:25:50 | råffe | förresten klömde jak å rapportera att ja har prellat tie 
platser i bygdegårn ÖSmå. 
Men ska ja åsså boka taxi? Ska staffan pästämma sig?  
 
loschi VR vore bra â€“ om en skulle komma sig för å styra  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:16.0) /20100101 /16.0 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20130206 | 20:29:19 | råffe | Carsund va inte de en boss på volvo. harhan börjat 
knarra. 
Ja ja ja ja vet numera att vi allri kommer åläraoss va de heter eller snart inte ens va vi 
schälva heter men vi knarrar vidare. 
Vidare sirklar.  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:16.0) /20100101 /16.0 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20130206 | 20:58:13 | göranl | taxi råffe taxi  
  
 
 
>----10.183.137 | /5.0 (; /5.0) | .      
 
 
20130206 | 21:12:06 | Lasse L | Carlsund blir bra, tackar för initiativet. 
Tunneln har du Göran L sprungit igenom, en gång i tidernas begynnelse, under sådär 
den 10:e HBH. Precis här breve. 250 m är den, lätt böjd, nästan nermörkt i mitten, 
hunden håller sig tätt intill fast han får gå lös. 
Har gjort försiktig comeback i skidspåret idag. Om det var klokt återstår att se. 
Taxi, ja tack!  
  
 
 
>----234.213.191 | /5.0 (; /5.0) | 81234213191no68.tbcn.      
 
 
20130206 | 21:13:26 | Lasse L | PS 
Tycker Staffan och Råffe utmärkte sig positivt på MaLobilderna. Lika glaa hela tiden, 
eller smilade ni upp er när ni såg fotograferna?  
  
 
 
>----234.213.191 | /5.0 (; /5.0) | 81234213191no68.tbcn.      
 
 



20130207 9:51:03 | Lasse H | Skulle nog vilja påstå att bilderna från MaLo är bland 
det bättre jag sett i den riktning av sportfoto! Taxi? Ja tack! Fortsatt snuvig och ämlig 
men febern verkar vara på nedåtgående så smått. Kanske ett försiktigt skidpass på 
söndag?  
  
 
 
>----5.159.139 | /5.0 (; /5.0) | 21365159139no133.tbcn.      
 
 
20130207 | 21:40:45 | råffe | linslöss vet hur smilbandet ska dras  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:16.0) /20100101 /16.0 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20130208 | 15:21:48 | råffe | körde 12 km ida, kände mig oöverträfflig! tills en 
gubbjävel kom ikapp å ja va tvungen å släpp förbi ham.  
S drykt 38.  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:16.0) /20100101 /16.0 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20130208 | 21:10:34 | göranl | Återblick  Evb: vi anänder begreppen kaskadspya 
rännskita perfekta skidspår 
vindstila kanonglid 
4 platser på Carlsund är fixade sa Annettte. 
3cm snö borde tillåta skidor på plant underlag i morgon  
  
 
 
>----10.183.137 | /5.0 (; /5.0) | .      
 
 
20130208 | 22:58:33 | göranl | osså älgbiff kycklinggryta pastarätt stekta o kokta ägg 
kaffe the lite vin lite visky ngn öl älgfärsbiffar samtal funderingar få igång tven(GW 
Persson) märkligt trivsamt  
  
 
 
>----10.183.137 | /5.0 (; /5.0) | .      
 
 
20130208 | 22:58:48 | råffe | allt låter underbart!  
  
 
 



>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:16.0) /20100101 /16.0 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20130208 | 23:00:16 | råffe | kom å tänka på den gamla slagern dö spya ho kejm in å 
vände  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:16.0) /20100101 /16.0 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20130209 | 21:46:45 | råffe | ere ba långhasse som ska köra ängelbräckt? 
Ja bara frågar  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:16.0) /20100101 /16.0 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20130210 | 15:15:29 | staffan | Tanken på ebl har ju funnits men just nu känns de litte 
uschlitt så de fick va. Kajkat igår Loka o idag Våtsjön. 
S 48 men på fler timmar  
  
 
 
>----9.98.232  7.0;  6.0; /5.0; SLCC1; . 2.0.50727;  P.      
 
 
20130210 | 15:48:53 | råffe | körde två mil på mårronen, staka på ängsspåret vid hellas 
meter las te meter å centimeter likaså. Kom sen hem å fixa fika te fruga som sedan 
väcktes av den förnämliga kaffedoften.  
S 40 på olika många timmar. 
 
Har inte sett hure gick för långHasse. Ännu.  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:16.0) /20100101 /16.0 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20130210 | 16:32:15 | göranl | senaste dagarna 6cm mkt lätt snö 
skidade på Slätthult 24 km i egenspårat lite sladdrigt tog mig 3 timmar förunderligt pigg 
etterpå gick intte att spåra me skoter så jag fick rycka in å kunde njuta av synen på 
fotbollsplanen där mindre kreativa åkare slavade runt  
  
 
 
>----10.183.137 | /5.0 (compatible; MSIE 9.0;  6.0; /5.0) | .      
 
 



20130210 | 16:33:58 | göranl | S:a ca 14 + 10 mil stavlöpning  
  
 
 
>----10.183.137 | /5.0 (compatible; MSIE 9.0;  6.0; /5.0) | .      
 
 
20130210 | 17:52:56 | råffe | dääju 24 påen da! Nu fåruvell behärrska däj. Menbra!  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:16.0) /20100101 /16.0 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20130210 | 17:53:54 | råffe | kort fråga: haruen skoter gjårdge?  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:16.0) /20100101 /16.0 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20130210 | 18:21:29 | råffe | såhär erenu: 
Pörsi har fixat så att vi kan bo i huse i EB inför ÖSmå13! Han är dagens och många 
veckors hjälte! Innebär att vi pröjsar 3000 spänn för huse. Vi är minst sex, kanske nie, 
om staffan vill så kan de bli tie. Då ere 300, eljest som mest sju tusen per percy! 
Ja ä schokla! 
 
Ja har åsså tänkt såhär: Om Joåja kör upp i en bil, å västsvenskar kör två vagnar, ja vet 
att det finns, så kan vi på söndan köra ner me tre vagnar te mora å ställa två där! 
genitalt! 
Väll?  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:16.0) /20100101 /16.0 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20130210 | 18:22:11 | göranl | har väl alla redia karar en skoter nån som hjälper o ser 
till  
  
 
 
>----10.183.137 | /5.0 (; /5.0) | .      
 
 
20130210 | 18:26:11 | göranl | lycka vi återkommer till köket där vi va andeles nyss 
genitaldrag med bilar i Mora men taxi på möra väl  
  
 
 



>----10.183.137 | /5.0 (; /5.0) | .      
 
 
20130210 | 18:26:26 | råffe | Dä va väl ett jäla märklit svar på en enastående nyhet 
göran, vafan?!  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:16.0) /20100101 /16.0 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20130210 | 18:27:06 | råffe | när a mena inte köke utan skoten  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:16.0) /20100101 /16.0 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20130210 | 18:27:49 | råffe | ja mena å skriva taxipåmöra men slant  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:16.0) /20100101 /16.0 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20130210 | 18:28:06 | råffe | urschäktad?  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:16.0) /20100101 /16.0 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20130210 | 19:04:02 | göranl | jaja lungt nu får vi lungna oss  
  
 
 
>----10.183.137 | /5.0 (; /5.0) | .      
 
 
20130210 | 19:38:38 | råffe | jamen lugnkapasiteten ä ju inte på topp just nu eller 
senare.  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:16.0) /20100101 /16.0 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20130210 | 20:32:00 | råffe | Göran, åsså haru redan fixat kalsrund, de e åha 
framförögonen. 
 



Ja kan skryta me å ha snackat me Sälentaxi som lovar å skicka en vagn till S311 kl 
05.00 månda 25/2. 
 
Äre för tidit, heller för sent? De e sånt man blir varsle. Men först ska man tänka på sitt 
arsle.  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:16.0) /20100101 /16.0 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20130210 | 21:54:42 | Lasse L | Tackar för all planering och bokningar! Men taxi fem 
blir på tok för tidigt. Varför ska man vara i Sälen före sex när man inte får starta förrän 
sju? Hur tänkte vi där?  
  
 
 
>----234.213.191 | /5.0 (; /5.0) | 81234213191no68.tbcn.      
 
 
20130211 | 14:38:01 | råffe | Det var bara ja som tänkte, det brukar finnas några som 
vill va ute i tid. EN vill ju lägga ut skidera vid sextiden å värma i tältet te tie i sju. å sen 
starta två över. 
Heller vill du starta sent, vid halv nie. De vill int ja nå mer. 
Fler röster må höjas. Kvart över fem är ju ett allternativt initiativ.  
  
 
 
>----47.199.169 | /5.0 (;  10.6; rv:18.0) /20100101 /18.0 | sveagruppen.se      
 
 
20130211 | 15:37:04 | Lasse L | Nä inte starta halv nie igen, lite efter sju blir bra, å då 
räcker det att åka från EB vid sexsnåret (även för den som vill starta sju prick). Lägga ut 
skidorna i ÖS, de e väl ändå att ta det hela på lite för stort allvar? Dom flesta kör i alla 
fall om mig, och oss.  
  
 
 
>----234.213.191 | /5.0 (; /5.0) | 81234213191no68.tbcn.      
 
 
20130211 | 20:19:00 | göranl 5:30 se där kom den gordiska nere senast halb sju nåra 
hundra före i föret varm i värmen ett stort toalettbesök tillbaka å hämta chipet rätt skidor 
och glömda stavar iväg 07:15 bakhalt valla om i backen sen full rulle imål på drygt 6 
timmar  
  
 
 
>----10.183.137 | /5.0 (compatible; MSIE 9.0;  6.0; /5.0) | .      
 



 
20130211 | 20:25:11 | råffe | vänta ba på torbjörns dom... 
Jag röstar allti som di flesta, nu säger ja halv sex, då ä vi två, å Johan gör som far säger, 
då ävitre, å LasseH?  
Viktigast av allt: dä gäller å få taxischaffösen å ta snabba vägen nere vi fiskarhäden, 
påminn om de! 
 
Har staffan pestämt säg?  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:16.0) /20100101 /16.0 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20130211 | 20:55:35 | Lasse H | Tycker nog att det kan vara bra att åka vid 5tiden. 
Det är ju förmodligen ännu mera folk än i fjol så man behöver nog hinna lägga ut 
skidorna på startfältet vid 66:15 för att komma iväg i skaplig tid och och i hygglig 
ordning. Minns inte när vi åkte i fjol men senare än så tycker jag inte vi ska åka. Inte 
säkert vi har sån tur att taxin får köra ända fram. Toppen att kunna vara i stugan. Vi kan 
ju gå ner och morsa på Ingrid ändå.  
  
 
 
>----5.159.139 | /5.0 (; /5.0) | 21365159139no133.tbcn.      
 
 
20130211 | 21:19:35 | Lasse L | Håller ni på å tävlar, eller vad är det frågan om? Hajar 
noll. Och är morgontrött, inte folk före 10 på morron.  
  
 
 
>----234.213.191 | /5.0 (; /5.0) | 81234213191no68.tbcn.      
 
 
20130211 | 22:43:45 | Lasse H | Mest är det väl för att få lite justa förhållanden och 
kunna njuta såpass det är möjligt. Slippa stå i kö och trängas vid starten och i backen, 
sönderåkta spår och alltför mycket trängsel vid matkontroller och brötar i utförslöpor. 
Visst finns det påtagliga nackdelar också med tidig avfärd men för min del överväger 
fördelarna.  
  
 
 
>----5.159.139 | /5.0 (; /5.0) | 21365159139no133.tbcn.      
 
 
20130211 | 23:46:43 | Torbjörn | Om taxin avgår senare än 05:00 kör jag själv. Jag är 
skiftarbetare, min dygnsrytm och sovcykel är ur spel så varför i helvete ska jag ligga 
och glo in i mörkret istället för att vara på startfältet i god tid? Hårda ord för de 
morgontrötta? Tja. Sov så länge ni vill och åk så sent det passar er men jag drar 05:00.  
  



 
 
>----.171.163 | /5.0 (;  10.5; r      
 
 
20130212 7:48:49 | råffe | Men. Tänk såhär: Om man drar iväg me egen bil vid fem så 
får man säkert parkera på en pplats långt från starten. Då ska man sen (sen?) på 
eftermiddan daska i buss till Schälen å sätta sig i sin egen bil å daska tebaka te EB. 
Man kan då i stället som en kåmpråmiss tänka taxi kvart över fem, man kommer ända 
fram te starten före sex, man har två bilar nere i Mora, man känner sig trött men glad. 
Man ä tebaka te biffen (heller falukårven) redan före natten.  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:16.0) /20100101 /16.0 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20130212 | 11:55:08 | Torbjörn | "Med samma upplägg som förra året är jag med". Så 
lydde mitt svar på frågan om logi och taxi inför årets ÖS. Att boendet blir i en annan 
fastighet (och till ett lägre pris) ser jag positivt på. Förra året var taxi beställd till 05:00. 
I vanlig mänsklig ordning fördröjdes avfärden med cirka tio minuter resten av resan 
förflöt perfekt vi hade gott om tid till att, efter det vi lagt skidor på startfältet, dricka 
lottornas kaffe, hänga i tältet o prata skit, pissa, köa framför plastburarna, (väl på plats i 
den) trycka/krysta skit samt sist men inte minst fjanta runt med friskis o svettis 
brudarna. Det där med bussarna o bilhämtning är skönt att slippa men varför 
kompromissa? Taxi till fem innebär avfärd cirka tio över, taxi en kvart senare=avfärd 
fem i halv sex=för sent. Ni som vill dricka pilsner efter målgång o ombyte borde ha ett 
intresse av att ha mig med, som inte vill ha pilsnerdricka med en gång, och då kan köra 
en av bilarna. Och Lasse L om du som den morgontrötte inte blir människa före tio så är 
det väl ingen större skillnad på klockslagen dessförinnan. Tvärtom det borde väl vara en 
fördel att vakna utvilad i Risbergsbackarna efter att ha kört en tredjedel av loppet. Hur 
ska jag nu knyte ihop det här? Fem är en alldeles utmärkt tid, samma som förra året, 
avfärden i praktiken tio minuter senare det finns med andra ord ingen anledning att 
ändra på beställd tid. Och tänk på all den goda pilsner ni kan hinka i er tack vare att jag 
är med o kör inte heller kommer jag att klaga för att jag (som förra året) får köra den 
sena bilen från mora. Dessutom tänker jag haka på biffen i år om det går för sig.  
  
 
 
>----.171.163 | /5.0 (;  10.5; rv:16.0) /20100101 /16.0 |      
 
 
20130212 | 13:53:10 | råffe | Ja nu ä vi nere på minut och centimeternivån. Verkar väl 
som om allt kan kokas samman till en förnämlig soppa som kan få lite maltdryck på 
toppen. 
Men den stora frågan är ju vem som kör den andra (dvs den första) bilen från mora. 
Det är nog ja. 
 
Fler röster som kan ge lite liv i luckan!  
  



 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:16.0) /20100101 /16.0 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20130212 | 18:00:36 | råffe | allting förändras,ingenting blir som de va sjöng ju redan 
råffe wickström en gång vid tideräkningens begynnelse. Nu sere ut som om vi bara blir 
sex man i lådan. Ändå kostare 3000 spänn, kann vi inte ha en diskussion om hur vi gör 
då.  
Mitt förslag ä att ja sover i min vanliga binge och ni andra ellsvär. 
Å sen stiger skiftknegan upp å kokar gröt så snart han börjat titta i take. Å sen sticker vi 
me taxi 05:00 (dvs 12 minuter över) å har inte glömt nåt! 
De enda som kan ändra planera ä att staffan väljer oss istf pörsi&björnen.  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:16.0) /20100101 /16.0 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20130212 | 19:43:38 | göranl | allt är gott ska försöka höra med Lasse l om han kan 
lägga sig 15min tidigare så vi kan ansluta till iden taxi 05:00 men inte en minut tidigare 
verkar ju bli ngt senare 
eftersom det brukar va jag som försenar avfärden från Mora har jag i övrigt inga 
möjligheter att lägga tyngd bakom ngt förslag ansluter mig till taximajoritetens beslut  
  
 
 
>----10.183.137 | /5.0 (; /5.0) | .      
 
 
20130212 | 20:25:48 | råffe | Vill bara göran reklam för programmet "såskadelåta". 
Håller i allt väsentligt med alla föregående talare.  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:16.0) /20100101 /16.0 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20130212 | 20:51:56 | råffe | fattar inte uttrycket skadelåta som dök upp i ett nylikt 
inlägg. Ådelåta vet ja ju, å skitdesamma, men de här...  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:16.0) /20100101 /16.0 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20130212 | 20:58:52 | Lasse H | Gillar Torbjörns inlägg.:). Taxi beställd te 05:00 vore 
kingkongkanoners. Eventuellers kan ju Torbjörn köre den tidigere bilen etter löppe å 
nön annen, tex övertecknad eller nån annan,  den senere. Kom mej ut en sväng på 



skidorna efter jobbet idag. Blev en mil vid Hultet i lindrig snöyra. Drygt 2 veckor sen 
sist och med nöd och näppe under timmen.  
  
 
 
>----5.159.139 | /5.0 (; /5.0) | 21365159139no133.tbcn.      
 
 
20130212 | 21:31:17 | Lasse L | Ja, ja. Det blir säkert bra med alltihopa. Jag har nu 
raderat alla föreställningar och tankar om hur saker och ting borde eller kan vara. Ta 
da´n som den kommer är mitt motto. 
Men så ska man ju vara frisk också. Vill gratulera min namne till återkomsten i 
skidspåret. Själv körde jag ju en provtur i onsdags efter 10 dagars uppehåll. Kändes 
toppen. Men sen snorare strax till igen. Tog i alla fall en skidtur i promenadtakt både 
igår och idag. Och tänker fortsätta så de flesta dagar. Nå´n gång ska väl skiten ge sig. 
Gör den det redan innan söndag kan Gränskurirloppet kanske locka mig. Någon mer i så 
fall? 
http://www1.idrottonline.se/ImageVaultFiles/id_463059/cf_87178/Gr
nskurirloppet_2013.DOC 
 
Det där med Staffan ere att det blir VL nu i stället för ÖS, eller? 
 
S 45  
  
 
 
>----234.213.191 | /5.0 (; /5.0) | 81234213191no68.tbcn.      
 
 
20130212 | 22:12:32 | råffe | kan nog bara staffan svare på. Men tiger still. kanske 
känner han solidaritet. Men me vem? Ja bara frågar. 
Funderar på å köra lite lagom i möra. Kanske. 
 
Tänkte en sak: om torbjörn kör egen bil te start, hur många vagnar kan vi då ha i mora. 
Å varför. 
Ja bara frågar. Å plågar som man plägar säga, när man inte har annat ä säga.  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:16.0) /20100101 /16.0 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20130212 | 23:43:16 | Torbjörn | Om jag ska koka gröt för avfärd 05:00 så åker jag 
taxi och då kan min bil stå i Mora eller vara följebil åt den som ska köra ned bil till 
Mora om söndag afton eller hur fan det blir. Ska det vara havregryn? Lingonsylt? Mjölk 
(gud förbjude denna dryck utom till havregrynsgröt)?:?  
  
 
 
>----.171.163 | /5.0 (;  10.5; rv:16.0) /20100101 /16.0 |      



 
 
20130213 7:57:10 | råffe | Så blir det. Sönda em riktar tre förare bilars kylare mot 
Mora. Endast en av de tre kommer tillbaka. På söndan. 
Detta tarvar sålunda att västsverige må fraktas i två bilar trots att det rör sig om allenast 
fyra pers. (Men staffan då?)  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:16.0) /20100101 /16.0 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20130213 8:09:07 | råffe | ja mena en av de tre bilarna, alla tre förarna kommer 
förhoppningsvis tillbaka men då är två av dem inte förare längre. De dricker pilsner.  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:16.0) /20100101 /16.0 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20130213 | 10:09:32 | staffan | Kojplats finns, de vet jag, å finns de plats i taxin så 
anmäler ja mej till ös må.  
  
 
 
>----6.162.3  8.0;  ; /4.0; GTB7.4; . 2.0.50727; . 3.0.4506.2152; . 3.5.30729; ..0C; ..0E) | 
213661623no173.business.      
 
 
20130213 | 10:18:48 | Lasse L | Bra Staffan!  
Beträffande frukost, jag är ju som sagt en sådan som tar saker och ting som de kommer, 
men kommer det bacon och äggröra också vet jag att jag kommer att bli ännu gladare än 
om det bara kommer havregrynsgröt. 
Allra gladast skulle jag dock bli om den här förbenade snuvan ville ge sig. Dagens 
första telefonsamtal, kollegan i andra ändan på linjen: "Du låter förkyld!"  Vill man inte 
höra när man försöker förtränga detta tyvärr faktum.  
  
 
 
>----234.213.191 | /5.0 (; /5.0) | 81234213191no68.tbcn.      
 
 
20130213 | 16:32:39 | råffe | Bra Staffan, 
såklart att vi har plats för en tunnis till i taxin te starten. 
Då ä vi sju. Börjar låta som en filmklassiker. "De sju som dog me pjäxorna på". Ja mena 
som drog, förstås.  
 
Körde 16,5 km på Ågesta ida, kanske har jag redab rapporterat det, nej jag är inte 
förkyld, ännu, men förbereder mäj allti på den värsta snuvan. 
 



Verkar som om Torbjörn får fixa ägg å bason aswell. Rörande är ordet.  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:16.0) /20100101 /16.0 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20130213 | 16:34:28 | råffe | LasseL kan ja bara beklaga. Om snuvan är förbenad så 
kan de bli knepigt, då krävs speciella förband och behandlingar, de värsta är att de 
knastrar så förbenat.  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:16.0) /20100101 /16.0 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20130213 | 19:33:33 | göranl | min bil går mot Sälen sön max 3 man pga saknat 
takräcke behövs en bil till på västra sidan av sjön Torbjörn? 
Föreslår att Lassel o Staffan sitter i min 
baconmaffian! jag köper bacon känner till en god variant Erikssons från Brålanda. 
10 km i morse fin 3,5mma på Slätthult 
S:a ca 16 mil  
  
 
 
>----10.183.137 | /5.0 (; /5.0) | .      
 
 
20130213 | 19:35:07 | göranl | ja steker bacon men vem rör äggen?  
  
 
 
>----10.183.137 | /5.0 (; /5.0) | .      
 
 
20130213 | 20:51:39 | råffe | Nej guhjälpe! Ingen fan får röra äggena om man inte ska 
röra dom! 
Vafan! 
 
Glädjer mig fortfarande över att staffan kommit till klarhet! Kanske han kan få röra 
äggena? 
 
S: 41,65 
 
Ja kan röra mänskor, en tanta som snart fyller hunnra ringde te vår kundtjänst (nä vafan 
inte hemma, vi har väll ingen kundtjänst annat än olofssons taxiservis) utan på jobbet å 
hon ville bara erkänna att hon avgudade redaktörn (det va på jobbet).  
Slutsats: Allt kan hända vi hunnra. Man går allri säker. 
Kosntigt förresten, förr sa man att allri stavas me ett äll, de blir ju ällri. Förklarimng 
tack, hellst ätymo logisk eller ologisk.  



  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:16.0) /20100101 /16.0 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20130213 | 20:55:23 | råffe | Nu ä ja så jäla trött så ja måste fråga varfasen finns 
schjön torbjörn. om de e killen så va han duktigt blöt nere i Valldifasso, men e de 
samma sjö? 
Je bara frågar (lustighet! Je kan uttalas schjö om man är lagd)  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:16.0) /20100101 /16.0 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20130213 | 20:56:48 | råffe | Självklat ä Erikssons från Brålanda åsså välkomna! Nån 
rimmad baso måste det vara!  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:16.0) /20100101 /16.0 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20130213 | 21:02:12 | Lasse H | Jäpp en bil med 2 pers direkt från Lusasken till Dalom 
blire. Lite oklart vems bil men ser i dagsläget ut att luta mot Torbjörns. Ovarier o bason 
ä nog bra men vem ska bränna pannkakerna att lägga i kalsingarna? Kul att Staffan fått 
fart på hälsenan.  
  
 
 
>----5.159.139 | /5.0 (; /5.0) | 21365159139no133.tbcn.      
 
 
20130213 | 21:48:04 | göranl | dimmorna tätnar vilse i pannkakan men varför bara 
kalsongerna hare nåt me basonen å göra?  
  
 
 
>----10.183.137 | /5.0 (; /5.0) | .      
 
 
20130213 | 22:38:55 | Lasse H | En liten hommage till StrålLars bara.  
  
 
 
>----5.159.139 | /5.0 (; /5.0) | 21365159139no133.tbcn.      
 
 



20130214 | 20:24:12 | göranl | Tack Lasse H pga ev stroke lägrar sig ignoransen 
ytterligare inte bara dimma smog!  
  
 
 
>----10.183.137 | /5.0 (compatible; MSIE 9.0;  6.0; /5.0) | .      
 
 
20130214 | 23:44:01 | Lasse L | Men de e väl inge konstigt. Cyklister stoppar tidningar 
innan för tröjan, skidåkare pannkakor i kalsingarna. Av samma skäl, skydda mot det 
kalla luftdraget. Hur har du klarat dig Göran, finns det nån liten förfrusen rest kvar där 
eller?  
  
 
 
>----234.213.191 | /5.0 (; /5.0) | 81234213191no68.tbcn.      
 
 
20130215 | 11:20:40 | råffe | And the rest is silence  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:16.0) /20100101 /16.0 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20130215 | 15:18:10 | råffe | Förutom att jag just knäppte 21 km vid hellas. Spåren 
blev allt tyngre ju fler pulsgrader som steg mig åt huvet. Hu vet hu varmt huvet tål. Men 
svettit ä dä. 
 
S 43,75 ser ju väldans exakt ut. Och är de åsså. Kör me gafflingsmetoden. 
När ja äter.  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:16.0) /20100101 /16.0 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20130215 | 16:17:05 | råffe | ser nu att ja för ett år sen var uppe i S 48,5. Hur fan kan 
de minska på ett år?  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:16.0) /20100101 /16.0 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20130215 | 19:44:21 | göranl | har beställt valla av Otto eftersom Lasse L sitter i 
samma bil som Staffan som osså vallar hos Otto passar det ju som handsken på handen 
aatt han osså passar på men den som ser vallningen som skidåkningens relion kanske 
inte lockas tänk att dundra in i Sälen lämna skidorna till Otto hämta lappen sen skidorna 
för att sen installera sig i EVBG  



  
 
 
>----10.183.137 | /5.0 (; /5.0) | .      
 
 
20130215 | 19:46:37 | göranl | Råffe lägg förra årets mil till årets blire mer i år  
  
 
 
>----10.183.137 | /5.0 (; /5.0) | .      
 
 
20130215 | 19:51:14 | råffe | ja kanske blire mer i år. 
Menaru att ni ska vallas? 
Ruggit  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:16.0) /20100101 /16.0 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20130217 | 13:22:56 | råffe | jälar va ja andades plötslit. Körde två mil på platta 
ängsspåre vid hellas, knappt ett ända bentag på en sonntag. 
Isiga spår kände mäj oomkullranuklad.  
Nu S 45,5. Näsan som i fjol. Den måste fräsas.  
Ä dä nån som är vaken?  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:16.0) /20100101 /16.0 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20130217 | 15:49:21 | göranl | Igår 40 varv på Slätthults fotbollsplan Rhode 
multigrade +13 perfekt kände mig stark på flacken 20 km. 
Ida 6 v på elljusspåret + 2 varv på fotbolsplanen blev allt kraftlösare pga ökande bakhalt 
i den stigande värmen 21 km vaken men på väg mot soffan 
S:a 20,6  
  
 
 
>----10.183.137 | /5.0 (; /5.0) | .      
 
 
20130217 | 18:04:12 | Lasse H | Idag drygt 21 km via 2 varv på rundslingan med 
avstickare uppe vid Sättra. Nollgradigt, lätt snöfall, skapliga spår och måttlig tendens till 
lindrig underfrysning med tillhörande kanonfäste. Hade gärna kört något varv till men 
tordes inte pga visst kvardröjande rossel i bälgen och pipan. Mötte bl.a Lindberg, 
Wassberg, Röös och Gunnarsson i mängden av habila åkare.  
  



 
 
>----5.159.139 | /5.0 (; /5.0) | 21365159139no133.tbcn.      
 
 
20130217 | 18:34:00 | staffan | Idag Våtsjön och Övägen 18 km. Första ggn i år nästan 
smäärtfritt. DM skidorientering Djerf så det dök upp unga som gamla åkare från alla 
håll å kanter med en bräda på magen. Hade fruga,dotter och barnbarn med och vid 
återkomst var korvarna klara. 
S 53,5  
  
 
 
>----2.55.78  7.0;  6.0; /5.0; SLCC1; . 2.0.50727;  PC 5.0; . 3.5.30729; . 3.0.30729; ..0C) 
| 78725578no173.tbcn.      
 
 
20130217 | 18:48:44 | staffan | Så ringer Karlskogatidningen, som planerar skriva om 
VL och klassiker å sånt, å undrar om jag vill ställa upp. Vem fn vågar sånt?  
  
 
 
>----2.55.78  7.0;  6.0; /5.0; SLCC1; . 2.0.50727;  PC 5.0; . 3.5.30729; . 3.0.30729; ..0C) 
| 78725578no173.tbcn.      
 
 
20130217 | 19:03:00 | Torbjörn | Med dagens dryga tre mil är jag nu uppe i 70. Men 
fan va tungt det går. Ont i kroppen har jag oxå. Och nu ska jag börja min formtoppning 
genom en jobba en veckas nattskift. Men jag kommer upp och kör om sällskapets 
jumboplats.  
  
 
 
>----.171.163 | /5.0 (;  10.5; rv:16.0) /20100101 /16.0 |      
 
 
20130217 | 19:04:08 | Torbjörn | ...att jobba...  
  
 
 
>----.171.163 | /5.0 (;  10.5; rv:16.0) /20100101 /16.0 |      
 
 
20130217 | 19:30:43 | Lasse H | Till Staffan gratulerar jag till hälseneförbättringen 
samt dristar mej till att berätta att du i så fall har olyckskamrater i grannsockna. Hustrun 
och mej blev haffade i vimlet av Kristinehamnspostens reporter på vernissage igår och 
tusan vet om en vågar öppna tidningen i morgon. Till Torbjörn att du såg fräsch ut när 
vi möttes men då hade du förstås nästan 3 varv kvar.  
  
 



 
>----5.159.139 | /5.0 (; /5.0) | 21365159139no133.tbcn.      
 
 
20130217 | 19:45:11 | råffe | Vikken jäla atkivitet! Alla imponerar framför allt 
Torbjörn som i krafft av 70 mil ska tävla om jumbojetplassen! 
Grattis te Staffan att hälsenan tiger still, ja ser fram emot en chikanternas kramp nästa 
måntag.  
Frösöker luta mäj emot det faktumet att ja kört mer än häfften av mina mil under den 
senaste månan.  
Fick viss transpiration av å åse Johan O i Davås. Tyckte att det verka som om han sett 
en video från EBv613  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:16.0) /20100101 /16.0 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20130217 | 19:48:31 | råffe | Å som Karlskogatiningas kollega måste jag å de 
allvarligaste uppmana dig att vara den förebild för meningheten som di förtjänar. Tala 
förresten me en läsare från Kskoga nyligen å frågte om han kände tannläkaren 
Löthgren. Han tystna å sa vördnadsfullt "Ja självklart!" utan å tillägga ett ord om va han 
mena. Klat di ska få läsa i avisen! Vafan!  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:16.0) /20100101 /16.0 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20130217 | 23:00:39 | Lasse L | Ja bra kört hörni! Men hallå, jag är också aktiv. Trots 
viss kvarvarande rossel som man säger lyckades jag idag köra 23 km och kan nu skriva 
S 50.  Bra mycket bättre nu, så hyser visst hopp om att kunna kliva in i Görans bil på 
söndag. Möjligen  blir det inte lika lätt att kliva ur, för ryggen har börjat konstra. Kan ha 
varit gårdagen ganska intensiva stakning som initierade det, idag trodde jag vid ett par 
tillfällen att jag skulle behöva packa ihop och avbryta, men ville ju så klart så gärna 
komma över den där 50milsgränsen. 
Inte riktigt vän med nya skidorna ännu, kanske att jag inte ägnat tillträcklig tid åt det, 
men känner trots närmare 40 mil på dessa ännu inte riktigt deras vallningsbehov, om 
man säger. Lämna in till vallning  är i all fall inget som lockar, och kräver ju dessutom 
att jag kan ange vallazonerna korrekt. Hoppas få tillfälle till några pass i veckan där jag 
kan testa lite noggrannare men kan bli lite lotteri när det väl är dags för ÖS, så jag 
anmäler mig också som aspirant till jumbouppgörelsen.  
  
 
 
>----234.213.191 | /5.0 (; /5.0) | 81234213191no68.tbcn.      
 
 
20130218 | 18:50:28 | göranl | Härligt Lasse L har oroligt avvaktat din mediala tystnad 
har ju sett att man får se upp så man inte hamnar i tidningen 



Inleder snart mailkonversation ang. resan på sönda 
Ingen och jag har åkt så lite som förberedelse men känner liksom ingen annan 
övertygelse än att de kan gå om inte ingen som liknar mig annat än jag blir stoppad på 
väg mot Mora  
  
 
 
>----10.183.137 | /5.0 (; /5.0) | .      
 
 
20130218 | 18:59:20 | staffan | Nå, hur gick de LasseH? Kom du mä i tininga? Ett glas 
i ena handen å snitt i  andra åsså en katalog under armen eller tvärtom?  
  
 
 
>----9.99.34 | /5.0 ( 6.0; rv:18.0) /20100101 /18.0 | 78699934no173.tbcn.      
 
 
20130218 | 19:05:57 | Lasse H | Jo vi kom med på bild. Inte fullt så illa som befruktat. 
Vi ser riktigt resonabla ut. Hur gick det själv? 
S 27  
  
 
 
>----5.159.139 | /5.0 (; /5.0) | 21365159139no133.tbcn.      
 
 
20130218 | 20:27:00 | Torbjörn | Fråga till den som kan svara. Finns det 
vall/sicklingsprofiler att tillgå uti huset i Evertsberg?  
  
 
 
>----.171.163 | /5.0 (;  10.5; rv:16.0) /20100101 /16.0 |      
 
 
20130218 | 20:41:13 | råffe | but the picture jerk, the picture! Schou it to uss! Detta 
riktat rakt te LasseH. 
Vadå sicklingsprofil. Detta riktat te jonohom. Ere en sån däringa kussmin? Heller en 
vannli snuttefittl? 
Va sicklar du på för en måltid? Äru lyckli? 
 
Alla verkar ändå (vadå ändå, ere nån som har klaga?) å va me i matchen minst sackt. 
Känner på mäj att georg kommer å ställa till me en rejäl sensation. Frågan ä bara när. 
Åhur. Å. 
 
Glädjen är förstås att alla verkar ha tillfreskna precksis i ti. De e de so kallas ruter in. 
 
Hälsenan tiger still staff?  
  
 



 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:16.0) /20100101 /16.0 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20130218 | 20:42:53 | råffe | Mennde va inte de ja tänkte skriva, utan. 
Frukosten på måndamorron lär bestå i basonåäggågröt. Ere nåt man ska tänka på eller 
undvika. Ska man ha mesig något? 
Jajajavet. Liners.  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:16.0) /20100101 /16.0 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20130218 | 20:44:23 | råffe | Förresten innan nån frågar: ja funderar på å ta me mitt 
vallaställ, bara de inte ställer till de. Hade förresten en arbetskamrat vars dottra hette just 
så.  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:16.0) /20100101 /16.0 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20130218 | 22:35:29 | göranl | spännande namn på dotra!  
  
 
 
>----10.183.137 | /5.0 (compatible; MSIE 9.0;  6.0; /5.0) | .      
 
 
20130219 7:36:18 | råffe | alså inte vallaställ, ej heller wallestelle. Men helt enkelt 
tilde.  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:16.0) /20100101 /16.0 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20130219 8:28:26 | Lasse L | Oj, de va riktigt lurigt!  
  
 
 
>----234.213.191 | /5.0 (; /5.0) | 81234213191no68.tbcn.      
 
 
20130219 | 19:57:38 | Lasse H | Njae, som sekulariserad muslim är det lite känsligt det 
där med att skicka avbildningar genom cyberrymden. Dock har jag en dotter med 
namnet Estelle.  
  
 



 
>----5.159.139 | /5.0 (; /5.0) | 21365159139no133.tbcn.      
 
 
20130219 | 21:07:22 | göranl | Lasse HKH vare inte dotterdotter 
Börjar bli orolig för hets o dra utpåtiden söndakväll gåre verkligen inga bussar Mora 
Evbg  grabbarna som vallar i Sälen på väg mot Evbg kan bli sena osså Mora på de för 
att ställa bilar. 
Taxi från Mora? 2st vid olika tidpunkter? 
 Ja inte vet ja  
  
 
 
>----10.183.137 | /5.0 (; /5.0) | .      
 
 
20130219 | 22:26:21 | råffe | allt hannlar om lågistik, man kör ner me tre bilar te mora 
senast kl 14. Senn. Kan man me den enda kvarvarande bilen åka ner te Sälen å hämta 
lagg om man nu appselut vill låta nån annan smeka sina dyrgripar. 
Eljest så finna de tillgång te vallaestelle i stugan som ja tror ja nätmnt tidigare, men de 
allri för sent me å vara övertydli. 
Skit i å lämna in, de kan man och får göran tidsnog. 
Man kann förstås beställa sju taxisar som hämtar vi målgång, de har ja inte tänckt på 
tillförne. 
 
Tänk såhär: De e bra å stiga upp tidit som tuppfan på söndamårron, ge säj iväg vi 
fyratin, käka frukost vi sex i åmål, duscha i kalskoga vi åtta, sitta på en påtta å sen va 
uppe i schälen vi elva. Skit sen  ja de har ja ju redan sackt  först när du kommer te EB. 
Vafan gårdsch! Nu gällere!  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:16.0) /20100101 /16.0 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20130219 | 22:28:22 | råffe | känns stort, som om närvena redan är i framkant, å man 
schälv lite väl lånkt därefter.  
Ska testa å köra sju mil i möra på en 200metersslinga ba för å testa. Nåt.  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:16.0) /20100101 /16.0 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20130220 | 16:30:44 | råffe | Blev bara 16,5 km... Men passera därmed den magiska 
47,15gränsen. 
Det var länge svenskt rekord på 400 slätt vill jag minnas, men jag minns nog fel.  
  
 
 



>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:16.0) /20100101 /16.0 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20130220 | 19:17:12 | råffe | skriv inlägg står de mycke uppfordrande å dåtänkte ja att 
ja måste skriva ett inlägg, har nämligen funderat på Â¨lägga tunna inlägg i pjäxorna, 
förlåt skidskorna som det ju numera i den moderna tidsåkaråldern ska heta och 
benämnas. Men de va inte bara de ja skull nämn, utan lånkt mycke vicktigare: de e så att 
stugan i EB ä låst (nä inte lost! vafan!) 
Men ja snacka me janne å han lägger nycken i klyken, han hadde inte pestämmt sig för 
om de blir höker heller vänster. 
Men som ja brukar säja de löser säj sa han som sket i vasken, dvs jag tror att vi kan ta 
oss in i S311, som är en ganska så åffisiell benämning heller ska ja säja betäckning på 
bemälda huskropp.  
Ja känner såhär: de viktigaste ä inte å åke utan å vinne. 
Hur känn nidå?  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:16.0) /20100101 /16.0 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20130220 | 19:21:45 | råffe | Däremot vägrar ja å skrive att Janne rapportera att de va 
klart solsken, fina spår å go lasagne just ida i S311  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:16.0) /20100101 /16.0 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20130220 | 19:38:48 | göranl | jamen va bra 20 v på härligt hårt spår fotbollsplanen ger 
1 mil 
S:a 21,6  
  
 
 
>----10.183.137 | /5.0 (compatible; MSIE 9.0;  6.0; /5.0) | .      
 
 
20130220 | 20:17:25 | råffe | Fan, ser just att mitt sednaste inlägg kan missförstås, 
förstås. När ja skrev S311 så mena ja bara huse inte min sammanlaggla sträcklängd 
som ja lakt bakom mäj i spåre. 
Men bra ändå gjårdsch!  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:16.0) /20100101 /16.0 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20130221 9:37:33 | Lasse L | Ska köra 7 mil skrev Råffe fast det sedan blev lite 
mindre. Förstår man ju, 7 mil är tokmycket på träning, men förekommer: Hade nyss 



kontakt med en kollega, han som hängde med till Vansbro samtidigt som jag sam, och 
som brukar köra VR, LL och ÖS allt på mycket blygsamma tider, klart sämtre än mig 
t.o.m.. Utom på LL i höstas då han slog mig med 1 minut, och på VR hade han senast 
en hyfsad tid på gång när han tvingades bryta långt in på loppet. Så han har så 
småningom börjat förbättra sig (han är nåra å femti). I år ska han köra VL, och i 
söndags hade han åkt 7 mil "fast på en lätt bana".  Ska bli spännande att följa hans VL. 
En annan kan nu skriva S 51. Superfin tur i går eftermiddag i vinterlandskapt och bra 
spår. Testade Rode blå super i stället för vanliga R lila multigrade. Gick bra, kanske ska 
övergå till den som förstaval, eftersom den antagligen inte tar bort lika mycket glid.  
  
 
 
>----234.213.191 | /5.0 (; /5.0) | 81234213191no68.tbcn.      
 
 
20130222 9:03:19 | Lasse L | Korta versionen: jag känner en som kört ett träningspass 
på 7 mil.  
  
 
 
>----234.213.191 | /5.0 (; /5.0) | 81234213191no68.tbcn.      
 
 
20130222 | 13:43:52 | Torbjörn | Det slutliga nederlaget för anständig skidåkning har 
serverats av organisationen bakom Vasaloppet. Det tillåts från och med i år att ta av sig 
skidorna och fotgå för hand i några utförslöpor. Det enda rätta vore naturligtvis en 
förklaring för den urbana medelklass, som fått för sig att ett resultat från 
Vasaloppsveckan mosar grädden på CV:t i jakten på alla inproduktiva ickejobb, att den 
som i jakt på fäder i detta spår ska skida bör behärska att på skidor skida oavsett spårets 
lutning och den som inte detta gör bör ägna sig åt något annat. Jag räcker fina fingret åt 
hela skiten och åker för sista gången.  
  
 
 
>----.171.163 | /5.0 (;  10.5; rv:16.0) /20100101 /16.0 |      
 
 
20130222 | 14:01:57 | råffe | men löve att du inte tar avrej laggen. dä går ju in fortare 
för att en går, eller alla. 
Men marschoalonga då? 
 
Så vare fråga om käke i stugan. Vi kan väl fundera  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:16.0) /20100101 /16.0 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20130222 | 14:02:48 | råffe | åsså har ja sålt ut den sista av sönernas startplatser. Johan 
har virus å feber å elände.  



  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:16.0) /20100101 /16.0 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20130222 | 14:09:19 | Torbjörn | Söndaskvääell äter en föll när ingrid je har inga ti mä 
matlaging då nÃ´.  
  
 
 
>----.171.163 | /5.0 (;  10.5; rv:16.0) /20100101 /16.0 |      
 
 
20130222 | 17:17:37 | Torbjörn | Träningspass på sju mil var vi några som tog oss an 
under ordnade former och dessutom på hög höjd i främmande land.  
  
 
 
>----.171.163 | /5.0 (;  10.5; rv:16.0) /20100101 /16.0 |      
 
 
20130222 | 18:25:47 | staffan | Rätt Torbjörn, men kan underlätta för bakomvarande 
som inte behärskar slalomåkning på längdskidor som LL. Rätt LL om Preem. 
Fråga: kom precis hem efter 16 km. Franco Nonesvallade skidorna går som spjutet. Men 
hur långt. Har kört 15 mil i snäll snö pårom ML inkluded. Kanske dumt blanda in Otto 
utan ha dom som dom är? Hur går dina Råffe? 
Mötte B&P i spåret och blev lätt trakasserad som en dja ÖSare. Synd me Johan. 
S 57  
  
 
 
>----2.58.227 | /5.0 ( 6.0; rv:19.0) /20100101 /19.0 | 787258227no173.tbcn.      
 
 
20130222 | 18:29:15 | Lasse H | Höller mä Torbjörn att skull va smart å käka middag 
hos Ingrid men problemet verkar vara att man bara har öppet till 15:00 enligt deras 
hemsida. Kanske ändå sedvanlig bandspagetti o falukorv på kvällen? Sen är jag lite 
byxis över den utbredda  indisposionen på EVBGv7. Problem med vattnet? Köpa med 
dricksvatten?  
  
 
 
>----5.159.139 | /5.0 (; /5.0) | 21365159139no133.tbcn.      
 
 
20130222 | 18:53:41 | råffe | LasseH! Helvete! De dä va en jäla bra fråga som ja 
skyggat inför. Nuereså att jag knappt drack en droppe kranvatten EBv6, underhåller 
vätskebehovet me renare stuff, men borsta tännera en gång å blev lite skitnödi. Men 
inget mer än normalt. 



Ja tar me bira å wisky å nyponsoppa å kanske afil å jos å löver å inte ta av mäg skidera 
annat än under natta.  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:16.0) /20100101 /16.0 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20130222 | 18:58:32 | råffe | mina har inte gått mye, ja har sattsat på annra lagg för å 
få bätter gli, men ja tar merom å tänkte testan, har dragi bort sju cm från de vicktigaste 
man har så vi får se om de ger nån framgång i de spåre. 
Ja vill tro att de e mina bessta, men tar me sju annra par. De verkar ju finnas go plass i 
stugan. De kommer nog å trivas. 
Ja tar åsså me lite sås som ja käkar me passta ja har inte ti me ingri i de läge  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:16.0) /20100101 /16.0 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20130222 | 19:00:27 | råffe | För jatro att LasseH som icke införolivad i skaran tänker 
v6 som slutled. 
Rättamägomjaharfel. vallat.  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:16.0) /20100101 /16.0 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20130222 | 20:22:42 | råffe | funderar på å skriva ett inlägg, men just nu måste ja 
avstå, de surrar så förtvivlat i huvet, hovet var de ska sluta, kanske i mora  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:16.0) /20100101 /16.0 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20130222 | 20:24:05 | göranl | kör på ÖSvallan från förra året tänker göra rent 
skidorna imorrn ner till blanka belaget Otto kan lägga glid men inte fäste till gamla 
män. 
Har den stenhårde Johan vikt sig för virus? 
Erikssons bacon va slut köpt 6 pkt ICA:s 
tar en sväng på bolaget nån som köpt falukorv eller ägg. 
Åka utför torbjörn e spännande de kan gå utför igen. 
Lasse l jag fikar hos dig kl. 8:00 på sönda 
Hjälp!  
  
 
 
>----10.183.137 | /5.0 (; /5.0) | .      



 
 
20130222 | 20:41:08 | råffe | tack göran nu känner ja stor tillitt igen, de va lite lågt ett 
tag sen manskulleta av säjlaggen uttför kändes som nåt for uglyoldmen. Men inte för 
oss. Falukovr å pasta låter okej, ja tar ändåme köttsås, men räcker bara te fyra, man kan 
bland a i kårv! bra idé! 
Ja tänker bara gli. fäste blir de nog allti mer. bränd av för mycke sattsar ja på för lite. 
Känns så jäla bra!  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:16.0) /20100101 /16.0 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20130222 | 21:36:58 | staffan | tänker gli gör väl valla,men hur ä ditt nonesgli nuförtin 
råffa. Å torbjörn, ska du valla om eller nöjer du dej me stigudarna du hade i moena?  
  
 
 
>----2.58.227  7.0;  6.0; /5.0; SLCC1; . 2.0.50727;  PC 5.0; . 3.5.30729; . 3.0.30729; 
..0C) | 787258227no173.tbcn.      
 
 
20130222 | 22:18:51 | Lasse H | Torbjörn o ja drar vid 10rycket i min (nåja) nya 
Toyota VersoS med backkamera men utan takbox. Matfrågan ser ut att hänga i lösa 
boliner än så länge. Känner att ansvar och riktlinjer måste fördelas. Kan vara frivillig 
själv men kan vara att andra är bättre skickade med kompetens för uppdraget? Förslag 
till riktlinjer att diskutera. Matlag i princip för 6 personer? Alkohol medtages 
individuellt i ungefär önskad  omfattning? Middag söndag kväll upplevs delvis ordnad 
till protein/fettdelen men behöver komletteras med korv eller köttfärssås från någons 
frys samt riven ost. Skall även kompletteras med grönt och pasta samt ev. senap och 
ketchup. 2 kompletta frukostar varav bacon fixat. Ägg, bröd, bregott, jos, kaffe, pålägg 
resterar. Om det är mer än ägg i ev. äggröra har jag inte en aning om.  Ev. 
mysliyoughurt tas med individuellt? Middag måndag såsom biff, tomater, lohmanders 
och klyftpotatis och lite salladsgrejor. Kvällstugg såsom chips, jordnötter o godis. 
Köpvatten till att dricka? Synpunkter? Kommentarer?  
  
 
 
>----5.159.139 | /5.0 (; /5.0) | 21365159139no133.tbcn.      
 
 
20130222 | 22:48:34 | göranl | tack Lasse h äntligen spirar en chefstalang i detta 
spretande sällskap erbjuder mig ödmjukast att köpa en falukorv hade inte råffe en 
tomatsås ketchup för fan ja köper de me riven ost om ja kommer ihåg men havregryn? 
lingonsylt? 
hur fan ska vi få ihop de 
Hjälp  
  
 



 
>----10.183.137 | /5.0 (; /5.0) | .      
 
 
20130222 | 22:55:22 | göranl | lasse h chefa lite mera nu e vi nära en struktur  
  
 
 
>----10.183.137 | /5.0 (; /5.0) | .      
 
 
20130223 0:12:08 | råffe | ja e full 
av tillför 
sikt 
funderar på käket 
vem kan bästämma? 
Ja bara frågar 
 
Falukovr ä bra 
å nyttit 
 
kan vi inte bara impoovisera 
ta me grejer 
va glada? 
Ja bara frågar  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:16.0) /20100101 /16.0 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20130223 | 11:35:32 | råffe | Ja gör en köttsås som räcker te sex pers om den 
kompletteras litt me falikorv som göran tar me. 
Ja har åss tagliateller två paket. Plus brölimpa + bregott, ägg, ost men INTE kaviar. Ej 
heller skinkan heller havrekornet, mjölken å sylten. 
Jos köpes efter eget skön, liksom choklakakor. 
 
Vi hörs!  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:16.0) /20100101 /16.0 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20130223 | 12:06:46 | Lasse L | Jag har verkligen sett fram mot 
 att få göra grimascher i Versons backkamera 
 trevliga bilfärder dit och hem 
 att få visa Göran vår nya WC med långsamstängande lock 
 utförslöporna efter Evertsberg 
 ert sällskap, biff, eftersnack och mycket, mycket mera 



 
men det går fan inte. Jag blir hemma. 
 
Samma skit som gjort omtag igen, bihålor, huvudvärk, trötthet. Det är nära en månad nu 
det hållit på, men med perioder av symptomfrihet då och då, och ju en hel del 
skidåkning de två sista veckorna. Senast i onsdags och torsdags, gick bra att åka, men 
efteråt var jag omotiverat trött. Så skiten biter sig kvar, ett öppet spår kan knappast vara 
rätta medicinen, snarare skulle det kännas farligt. 
 
Projekt att ta tag i: Sanera källaren från pelletsdamm som jag tror kan vara en faktor 
som öppnar upp för infektionerna. De kommer lite för ofta för att det ska vara kul.  
  
 
 
>----234.213.191 | /5.0 (; /5.0) | 81234213191no68.tbcn.      
 
 
20130223 | 12:47:46 | göranl | Men Lasse eru sjuk de va för jävligt 
å ingen fika i Åmål alltså  
  
 
 
>----10.183.137 | /5.0 (; /5.0) | .      
 
 
20130223 | 12:50:45 | göranl | Jag har med mig: 
falukorv 
ketchup 
riven ost 
6 st fina entrecÃ³ter 
6 pkt ICAs bacon 
2 fl rött 
4stöl 
1 fl visky  
  
 
 
>----10.183.137 | /5.0 (; /5.0) | .      
 
 
20130223 | 13:15:45 | göranl | staffan tänker köpa grönsaker o pulverkaffe men inga 
havregryn 
jag kan ta me ett par toarullar  
  
 
 
>----10.183.137 | /5.0 (; /5.0) | .      
 
 



20130223 | 13:31:21 | råffe | ja tror vi har kvar kaffe sen v6, å bra staff då skiter ja i 
toarullarna  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:16.0) /20100101 /16.0 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20130223 | 13:35:24 | råffe | Nä va trist me ditt avhopp LasseL! 
haru sålt plassen? de går fort som fan om man sätter prislappen till 600 spänn inte bågen 
högre, heller lägre än nödvändigt.  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:16.0) /20100101 /16.0 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20130223 | 14:03:12 | Lasse L | Var hur säljer man startplatsen?  
  
 
 
>----234.213.191 | /5.0 (; /5.0) | 81234213191no68.tbcn.      
 
 
20130223 | 16:34:19 | Lasse H | Tråkigt Lasse! Krya på dej! Om jag sett rätt i 
hastigheten så räcker det om Torbjörn och jag åker fram till Sälen och handlar och tar 
med oss: 
Frussen klyftpotatis, bearnaissås, havregryn, lingonsylt, mjölk, chips,jordnötter, 
påläggsskinka, apelsinjos, några flaskor vatten, en brödlimpa till samt hårt bröd + 
alkohol och godis för eget bruk. Kan det stämma?  
  
 
 
>----5.159.139 | /5.0 (; /5.0) | 21365159139no133.tbcn.      
 
 
20130223 | 16:55:59 | Lasse H | Ändring. Torbjörn vill inte ha gröt och jag kan också 
stå över den så vi föreslår att vi skippar havregrynen/sylten/mjölken och det får bli 
ägg/bacon/brödfrukost + ev. egen medhavd myslifil. Någon däremot?  
  
 
 
>----5.159.139 | /5.0 (; /5.0) | 21365159139no133.tbcn.      
 
 
20130223 | 17:02:41 | göranl | tror Staffan köpt ägg ja e me  
  
 
 
>----10.183.137 | /5.0 (; /5.0) | .      



 
 
20130223 | 18:11:24 | staffan | har med kaviar salladshuve gurka tomater persilja 
näskaffe mellanburk mjölk 1,5l limpa havregryn utan fibertillsats bärnäs litenburk 12 
ägg. 
Verkligen trist Lasse. Men förmodligen klokt.  
  
 
 
>----2.58.227  7.0;  6.0; /5.0; SLCC1; . n.      
 
 
20130223 | 18:44:20 | Lasse H | OK då skippar jag bearnaisen men shoppar i övrigt i 
stort enligt mina 2 föregående inlägg. Ses i dalom!  
  
 
 
>----5.159.139 | /5.0 (; /5.0) | 21365159139no133.tbcn.      
 
 
20130223 | 19:01:22 | råffe | Vfan LasseL! Gå in på Vasaloppet startplats. Då hittaru 
en sajt som diÃºx lägger in en annons på.  
Så ringer nån mitt i nassa å vill köpe. Dåere bra om du direkt i sömnen kan nämna ditt 
VasaID men det går bra änså. De e ju du som löper risken att di inte petalar. 
Testa! för fn!  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:16.0) /20100101 /16.0 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20130223 | 19:03:10 | råffe | Då skiterja i havregryna, hopppfallera. 
 
Fy fan vasynn me LasseL måste ja få säjaengång te, ihopfallerja.  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:16.0) /20100101 /16.0 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20130223 | 19:08:17 | råffe | 
Javågarintetittamerpåprågnåsernadekanbarablisämrekomihågvemsomsadettaihysteri!  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:16.0) /20100101 /16.0 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20130223 | 20:04:59 | staffan | ska det ändå handlas Lasse så gör de nog inge me 
ytterligare en burk lomanders  



  
 
 
>----2.58.227  7.0;  6.0; /5.0; SLCC1; . 2.0.50727.      
 
 
20130223 | 20:20:42 | Lasse H | OK. Nyss hem från affärn, tittar in på köppra i morrn 
bitti, tror di har lomanders eller nåt liknande.  
  
 
 
>----5.159.139 | /5.0 (; /5.0) | 21365159139no133.tbcn.      
 
 
20130223 | 21:47:07 | råffe | tajärna nåtliknande  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:16.0) /20100101 /16.0 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20130223 | 21:48:43 | Lasse L | Lycka till allehopa med både bearnaisinköp och 
skidåkning! 
Nu har jag sålt min startplats.  
  
 
 
>----234.213.191 | /5.0 (; /5.0) | 81234213191no68.tbcn.      
 
 
20130223 | 22:21:33 | råffe | dåäjuhoppetute! 
deebaraåkvartaåhoppasattalltäen märkligdröm prcissom livetschälft 
 
TackLAsseL för välgångsönskninga. 
Glad bättring!  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:16.0) /20100101 /16.0 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20130224 9:27:42 | Lasse H | Tackar för det Lasse. Ska bli spännande. Och krya på 
dej som sagt!  
  
 
 
>----5.159.139 | /5.0 (; /5.0) | 21365159139no133.tbcn.      
 
 
20130225 | 20:36:35 | Lasse L | GRATTIS: 



 
GÖRAN som inte åkt snabbare sedan 2007! 
 
RÅFFE som körde mer än 2 km/h snabbare än nån annan i sällskapet mellan Oxberg 
och Hökberg! 
 
TORBJÖRN som trots vaknätterna nästan skuggade tätduon och gjorde sin femte bästa 
tid! 
 
LASSE H som efter en försiktig start höll ett stadigt tempo hela loppet! 
 
STAFFAN som gjorde sitt näst snabbaste lopp av 14 på sträckan! 
 
 
Verkar som att 7 mils träningspass i Italien betalar sig. Men den här gången var inte 
äldst snabbast och yngst långsammast. Hur är det om man i stället korrelerar till 
kroppsvikten undrar nyfiken?  
  
 
 
>----234.213.191 | /5.0 (; /5.0) | 81234213191no68.tbcn.      
 
 
20130226 | 16:10:48 | råffe | Heller menaru kroppssvikten LasseL? Faran för den var 
ganska överhängande kändes de som. Om. 
 
Och mest av allt stort tack för dina gratulationer.  
Mot slutet tänkte jag nog att nu får det vara nog, aldrig mer inte fler. Men nu tänker jag 
att det vore ju kul att köra redan på söndag igen. Kroppen å knoppen samspelar inte, 
korrelationen är noll, de e konstit. 
Men de blir nog som så att de blir ett eller två lopp nästa år. 
 
Ja vägde 72,6 så här etterpå.  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:16.0) /20100101 /16.0 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20130226 | 18:19:49 | göranl | Lasse L tack för uppmärksamheten nu blev glad igen 
som Råffe från övertygad inte igen till att minnet mest innehåller loppets gädjeämnen 
Du skulle vart me två biffar blev över  
  
 
 
>----10.183.137 | /5.0 (; /5.0) | .      
 
 
20130226 | 20:00:56 | Lasse H | Tack Lasse för den positiva beskrivningen av mitt 
lopp! Instämmer också i att det blir väl några till framöver i alla fall. Om trenden håller i 



sej ska jag under 9 timmar nästa gång. Å tackar samtliga för gott sällskap och god mat 
och dito dryck.  
  
 
 
>----5.159.139 | /5.0 (; /5.0) | 21365159139no133.tbcn.      
 
 
20130226 | 23:18:36 | råffe | Ja, kan bara instämma, så synd att två biffar blev över, 
var tvungen att bjuda familjen på dessa, de verka nödja! 
Synd f.a. att du inte va me LasseL! Men till nästa år igen kommer han vår gamla lind, 
för de har han nästan lovat. 
 
Å tack för trevliga dagar, grabbar! Ägänkligän de viktigaste. Nästa gång har vi 
nothäftena klistrade på laggen medans vi kör å vrålar Te haffs. 
 
Försöker nu febrilt hålla min egen privata blamagegud stången. Den som inte är så 
privat.  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:16.0) /20100101 /16.0 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20130227 9:46:11 | råffe | kolla just prognsen för vasasöndan, åksugen är bara 
initialen i mitt mellannamn, som är Bertil och bara de e ju fantastiskt.  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:16.0) /20100101 /16.0 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20130227 | 19:16:58 | göranl | 84, kg  
  
 
 
>----10.183.137 | /5.0 (; /5.0) | .      
 
 
20130227 | 19:17:41 | göranl | 84,5 kg  
  
 
 
>----10.183.137 | /5.0 (; /5.0) | .      
 
 
20130228 | 10:09:44 | staffan | va gjorde du mellen 19:16 och 19:17? 
Och tack LL för uppmärksamhet och andra för trivsamvaro  
  
 



 
>----6.162.3  8.0;  ; /4.0; GTB7.4; . 2.0.50727; . 3.0.4506. s.      
 
 
20130228 | 17:46:22 | staffan | Svepte en burk lager?  
  
 
 
>----6.162.3  8.0;  ; /4.0; GTB7.4; . 2.0.50727; . 3..      
 
 
20130228 | 19:31:25 | göranl | ja osså på me glasögena  
  
 
 
>----10.183.137 | /5.0 (; /5.0) | .      
 
 
20130228 | 20:03:39 | råffe | kannse hela lagre? 
 
Kollade sidningstabeller å kände att ja ska nog anmäla mäj te min sista storvasa14 
juppileumsåre. Statled 7 jojatackarja! 
Men hurvare me anmälan skullede ske ett spesifikt datom? Vet nån sålåt mäj veta  vetja!  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:16.0) /20100101 /16.0 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20130228 | 20:47:44 | Torbjörn | Tack för några trevliga dagar i Dalarna och tack 
Lasse för din förmåga att se det positiva. Men femte bästa tiden var det inte. Skit 
samma. Håller även jag dörren öppen för ytterligare lopp trots mitt utbrott när jag fick 
höra om fotgången i utförslöporna.  
  
 
 
>----.171.163 | /5.0 (;  10.5; rv:16.0) /20100101 /16.0 |      
 
 
20130228 | 21:34:39 | råffe | ja ska appselut dupplera nästa år. 
Var tom inne å kolla på startplass te årets vasa. Vasa ni omdedå?  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:16.0) /20100101 /16.0 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20130228 | 22:12:25 | göranl | sön 17/3 kl. 9:00 ska man anmäla sig tror jag  vill ja 
tillägga för att hålla oron på hyfsad nivå. 
Men jag gillar ösmån men visst är det jävligt före start då åckså  



  
 
 
>----10.183.137 | /5.0 (; /5.0) | .      
 
 
20130301 9:09:18 | staffan | Gör som vanligt. Försöker anm till VL å bestämmer 
senare VL eller ÖS  
  
 
 
>----6.162.3  8.0;  ; /4.0; GTB7.4; . 2.0.50727; . 3.0.4506.2152; . 3.5.30729; ..0C; ..0E) | 
213661623no173.business.      
 
 
20130301 | 20:26:49 | råffe | jförsöker åsså va vaken på söndamårron den 17:e. Gäller 
ba å veta vicka uppgifter som kräfs så man slipper leta å gneta. Å va taggad  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:16.0) /20100101 /16.0 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20130302 | 18:09:48 | råffe | har bestämt moi för att inte köra vasan i mårrån de ble för 
jättkit. 
Anmälde i stället just samme moi te LL13. 
Fyfan va dumt! Men lite kul å kunna säja  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:16.0) /20100101 /16.0 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20130302 | 20:52:27 | staffan | Ä så dja kul att anmäla sej. Till nästan vasomhelst.  
  
 
 
>----2.54.163 | /5.0 ( 6.0; rv:19.0) /20100101 /19.0 | 787254163no173.tbcn.      
 
 
20130302 | 21:35:33 | råffe | anmällde mä just te melodifestivalen i albanien 2027, har 
en bra låt på ggg ång  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:16.0) /20100101 /16.0 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20130303 | 17:52:05 | råffe | tre jälltar på samma da! 



Björnen, persikarlen åsså även Johan O, han måste ha blitt inspirerad av bjässarnas 
framfart. 
Kan nog erkänna att ja var ganska nödj me å titta på VLåVM i lungnåro, såna lopp vill 
man gärna minnas Valdifjemma, så ja valdeåblihemma. Jäla bra rimm!  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:16.0) /20100101 /16.0 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20130303 | 18:13:32 | göranl | dom gamla hårdingarna Björn o Percy kämpade fint 
drygt 8 timmar för båda i VL 
och guld på femmilen den enda sträckan  uthållig strävan och jävlar anamma förmedlas 
till oss latmaskar på ett sätt som hamnar rätt i hjärteroten  
  
 
 
>----10.183.137 | /5.0 (; /5.0) | .      
 
 
20130303 | 20:53:28 | staffan | Verkar ha varit en prövning som heter duga. Både B&P 
hade kassa skidor och från Eb inga spår. Men såg ju härligt ut på TV.Ändå ser dom inte 
ÖS som ett alternativ. 
Cyklade runt sjön och missade femmilen. 
C: 45, L:2  
  
 
 
>----2.54.163 | /5.0 ( 6.0; rv:19.0) /20100101 /19.0 | 787254163no173.tbcn.      
 
 
20130303 | 22:09:42 | göranl | staffan luftade du racern ellervare MTB  
  
 
 
>----10.183.137 | /5.0 (; /5.0) | .      
 
 
20130304 | 12:52:41 | staffan | MTB. Blåsigt och tråkigt. Tungt som fn.  
  
 
 
>----6.162.3  8.0;  ; /4.0; GTB7.4;.      
 
 
20130304 | 16:26:52 | Lasse L | Men tufft!  
  
 
 
>----234.213.191 | /5.0 (; /5.0) | 81234213191no68.tbcn.      



 
 
20130304 | 19:01:12 | staffan | Nej Lasse. Inte tufft. Premiärcykelturen va 45 km å inte 
45 mil. Alltså C45  L2  
  
 
 
>----0.238.155 | /5.0 ( 6.0; rv:19.0) /20100101 /19.0 | 7870238155no173.tbcn.      
 
 
20130304 | 19:03:44 | staffan | "Sjön" ä för mej Möckeln å inte Vänern.  
  
 
 
>----0.238.155 | /5.0 ( 6.0; rv:19.0) /20100101 /19.0 | 7870238155no173.tbcn.      
 
 
20130305 7:56:59 | råffe | men ändå, du missa bara femmilen me fem km, dä ä inte 
möcke, ln ä man frestad å bre på som tillägg. Kaviar förstås!  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:16.0) /20100101 /16.0 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20130305 | 19:26:07 | staffan | va har blamageguden me olle carle å göra?  
  
 
 
>----2.56.128 | /5.0 ( 6.0; rv:19.0) /20100101 /19.0 | 787256128no173.tbcn.      
 
 
20130305 | 20:24:18 | råffe | jode finns ju en cello me i en stråkkvartett som du ju e så 
underfundigt underkunnig om, de va en redit rolick kommentar, mer sånt, vafan vakna 
västsvärje! ere ba staff som har stav! 
 
Kan vi inte försöke å påminne var å varann om den 17 mass å de viktiga me å anmäle 
säj, de e endå 90:e gången (å nån hunnrade kanske vi inte orkar mä, bää!) 
 
Höraver kvällen före mao skulle ha hetsat oss, den gamle glade simmaren  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:16.0) /20100101 /16.0 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20130305 | 20:27:25 | råffe | måsste erkönna att ja redan har börjat planera för nästa 
årslöp. Tänker nog skippe italy, men tänker sattsa på EBv614 å avsluta direckt me 
Ängelbräckt på söndan etter på hemväg på topp på skider. 
 



Äre för järft? Jaba frågar  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:16.0) /20100101 /16.0 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20130305 | 20:28:32 | råffe | Menn: starta me EBränne på lördann 
Vasäjerinurå? 
Jabbar frågan  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:16.0) /20100101 /16.0 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20130305 | 21:51:08 | Lasse H | Icke nå VL14/90 som det ser ut för mej. Kanske 
ÖSMå14, kanske ML14,kanske båda. Inte anmäld LL13 än men nog snart. Bättre i 
ryggen men inte helt symptomfri. Provade igår hustruns vattengympa på invitation av 
ledaren Lisbeth som jag springer på rätt som det är i OLskogen. Avgjort kul, fortsätter 
nog. Smart sätt att få ytterligare ett träningspass i veckan för övrigt. Körde en mil på 
skidor i lördags på ganska bakhala skidor och gav mej fan på att staka så mycket jag 
tyade. Stakade nog minst 9 km dvs. ganska mycket uppför. Mycket en mental grej. Har 
varit inställd på att det ska gå fort och lätt att staka men upptäckte att en faktiskt kan 
staka sakta utifall det går tungt.  
  
 
 
>----5.159.139 | /5.0 (; /5.0) | 21365159139no133.tbcn.      
 
 
20130305 | 22:24:53 | råffe | Man ska inte rädas å staka långsamt, det kan ge en viss 
värdighet åt en äldre kropp. 
Men ML14 vafalls? Då hakar ja på! Vafan! Vill som Tobi brukar säja ha revanchz, på 
mäjshellerna  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:16.0) /20100101 /16.0 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20130305 | 22:25:24 | råffe | Å ÖSmä14 såklat  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:16.0) /20100101 /16.0 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20130305 | 22:26:28 | råffe | mena ÖSmå men de fatta väll alla som e kloka å inte 
slutat oka. 



Najs å staka i lördas, fundera nu på å staka i möra  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:16.0) /20100101 /16.0 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20130305 | 22:42:43 | Lasse L | Vadå rygg? Det brukar ju vara min grej. Å 
vattengympa också. En gång i veckan, just för ryggen men ger bra allmänträning av 
rörlighet, lite bålstyrka och annat som kan va bra å ha. 
När det gäller anmälan till ÖSmå eller VL så väljer jag ju helst ÖS, dubblera med VL 
verkar vara att ta i, bara ett tillfälle till att bli sjuk till. Fast om många av er tänker åka 
VL  men inte ÖS så kan man ju börja fundera.  
  
 
 
>----234.213.191 | /5.0 (; /5.0) | 81234213191no68.tbcn.      
 
 
20130306 | 11:17:39 | göranl | Nu är det säsång för löpning skidornas sång mot snön är 
över. 
kutade 7km nyssens helt slut i bena som inte sprungit sen 17/1 
Bir spännande å se va man väljer VL eller ÖSmån  
  
 
 
>----10.183.137 | /5.0 (; /5.0) | .      
 
 
20130306 | 11:50:22 | Lasse L | Faen, du gav mig en tanke där Göran! Hade funderat 
på att köra lite skidor med jycken på lunchen nu. Men kanske ska ta en premiärlöpning 
med samma sällskap istället. Lite småfarligt med tanke på ishalka visserligen.  
Men i morrn eller så ska nog skidorna mina få sjunga mot snön igen!  
  
 
 
>----234.213.191 | /5.0 (; /5.0) | 81234213191no68.tbcn.      
 
 
20130306 | 20:46:49 | råffe | Mann kann annmäla sik te båda löpena, då behöver man 
inte bestämma sig förrän de e dax.  
L 0, C 0  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:16.0) /20100101 /16.0 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20130306 | 22:16:10 | göranl | Cello jaja nu klarnare men ja haja ändå inte Staffans 
assosition te gubbjäveln 



ä inte han dö  
  
 
 
>----10.183.137 | /5.0 (; /5.0) | .      
 
 
20130306 | 23:00:56 | Lasse L | Efter googling klarnar Staffans association, men inte 
varför den kom just nu.  
 
Mina ben hade inte sprungit sedan 24 november, de mår nu ändå rätt bra efter dagens 7 
km, 2 mer än jag brukar tillåta mig på premiärturen men nu var man ju som lite hetsad.  
  
 
 
>----234.213.191 | /5.0 (; /5.0) | 81234213191no68.tbcn.      
 
 
20130307 | 13:02:25 | råffe | Så vem tar tag i dirigentpinnen och förklarar 
associationen. Det är ju snart en hel kvartett som unnrar  
  
 
 
>----47.199.169 | /5.0 (;  10.6; rv:19.0) /20100101 /19.0 | sveagruppen.se      
 
 
20130307 | 19:05:21 | Lasse H | Har funderat ett varv till kring ML14 efter inspel från 
Torbjörn och lutar betänkligt åt att avvakta till 2015 med debut i nämnda lopp. Bl.a har 
det att göra med min nuvarande klena seedningssituation. Samt skall hustrun och jag 
även tillbaka till högplatån Seiser Alm nordväst om Canazei och fotvandra i sommar. 
Sällar mej för övrigt till den kring cello undrande skaran.  
  
 
 
>----5.159.139 | /5.0 (; /5.0) | 21365159139no133.tbcn.      
 
 
20130307 | 19:22:40 | råffe | Men om du redan är därnere i Canazei så de vell ba å 
njuta av tillvaron å invänta skidspåren. Heller haru ingen semester kvar? 
Jag ä beredd å haka på ML ba de e nåra annra me, förutom alla norrmännena å 
kvinnera. ML14 heller ML15, de e de de hannlar om. 
Men. di kannse inte vågar säj ner te de traktera etter att petter fått så mycke smörj av 
Olsson. 
Cello, fan va de va saggigt! 
Cellofanen uppfanns ju redan 1908. Detta har säkert stått å läsa i Kvällsstunden, till den 
är jag bunden, likt LasseL till hunden, men inte just för stunden. 
Ja vafan mena staff me sociationen? Någon finns de väl som ä lika brajt, eljest ä dä 
allvarlit.  
  
 



 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:16.0) /20100101 /16.0 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20130309 | 21:18:17 | göranl | JA SKA INTE GÖRA NÅT INLÄGG IDA 
men kutade 7,5 km förlångde med ett besök nere vid sveriges första kraftverk Olidan då 
blire en jävlä extrabacke och nästa krafttag 
S:L 14,5 kma  
  
 
 
>----10.183.137 | /5.0 (; /5.0) | .      
 
 
20130309 | 22:26:34 | råffe | ja unnrar bara vare rätt låt som inte vann?  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:16.0) /20100101 /16.0 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20130310 | 16:45:18 | Lasse L | Najs med 23 km skejt på golfbanan idag, och 14 igår. 
Sol och skarsnö. Nån mer som hajat att bästa skidåkningen är nu?  
  
 
 
>----99.220.30 | /5.0 (Linux; U; .A.0.490) AppleWebKit/534.30 (KHTML, like ) 
Version/4.0 Mobile /534.30 | host9519922030.mobileonline.      
 
 
20130310 | 17:14:03 | staffan | Håller med Lasse. Inte skejt men väl stakåkning på 
skare. På och runt Våtsjön. 
Bar överallt å hyfsat stavfäste. Åsså våffla efterpå i Djerfstugan.  
  
 
 
>----9.100.18 | /5.0 ( 6.0; rv:19.0) /20100101 /19.0 | 786910018no173.tbcn.      
 
 
20130310 | 17:29:56 | göranl | klart man hååler med men skaren saknas snöfritt 7,5 km 
löpning 
S:a L 22 km 
 Såg en cyklist på lämpligt fordon  
  
 
 
>----10.183.137 | /5.0 (; /5.0) | .      
 
 



20130310 | 17:49:55 | råffe | en mil på ältasjön, ser schön gör man inte ettersom den ä 
täckt me härlig skarsnö, både skejt å stakning, men ganska envis å bitande nordan som 
gjorde att man flyttades söderut, de va bekvämt.  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:16.0) /20100101 /16.0 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20130310 | 20:28:04 | råffe | heller som en annan än ja brukar säja: skarevasåskare 
va? tänk om en annan hade hittat påresjälv!  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:16.0) /20100101 /16.0 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20130310 | 20:49:24 | Lasse L | skarevasåskarevaskare heter det väl i alla fall? 
 
Men varför hörs inget från kristnehamnarna som har så härliga mossar att åka på?  
  
 
 
>----234.213.191 | /5.0 (; /5.0) | 81234213191no68.tbcn.      
 
 
20130310 | 21:01:35 | göranl | va skarevaskareåutansnöskarevaså blire besvärligt 
skarevasåskarevarättviist underlagetbelagetbeläggss me avskrapning rena skidor så 
underlaget saknar betydelse skarenska skärasur resonemanget såman kan åka p frostat 
gräs  
  
 
 
>----10.183.137 | /5.0 (; /5.0) | .      
 
 
20130311 | 13:57:11 | råffe | fåreintevaraskaresåskarefåvara  
  
 
 
>----47.199.169 | /5.0 (;  10.6; rv:19.0) /20100101 /19.0 | sveagruppen.se      
 
 
20130311 | 19:46:21 | råffe | heller så far man en skara te skara heller så fåre vara bra 
me vara, nä nu skare säj  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:16.0) /20100101 /16.0 | h88n2fls304o1035.      
 



 
20130311 | 20:26:24 | Lasse H | Var till Estocholmo i helgen och såg Turandot på 
Kungl. Operan bl.a. Bloddrypande och bra. Såg ingen mosse men faktiskt en skidåkare 
på sjön Rudan vid Handens pstation. Hoppas förstås på mosskidåkning till helgen!  
  
 
 
>----237.218.78 | /5.0 (; /5.0) | 8123721878no133.tbcn.      
 
 
20130312 6:22:32 | råffe | Maa inlägg 3802 vill jag göra ett tillrättaläggande eller 
tilltidigareläggande, eller ska efterleden i detta sammanhang vara laggande, ja ba 
frågar. 
De e så att jag via Vasaloppets hemsida har inhämtat att anmälan te storvasan, det 90:e 
löpet, sker söndagen den 17 mars klockan 08.00 (för å hedra alla nollåttor, kan man 
tänka) inte senare som tidigare anförts av jonåho. 
Själva loppet sker först den 2 mars 2014 också klockan 08.00. 
Man bör ha alla papper i ordning såsom inkodningen te Mina sidor (ja i era fall Era 
sidor, man frestas säga Era skidor, haha!) 
Å ställa klockan på ring å hoppas att inte nätet pajar. Tänk på att alla 40plussare i 
fjållträsk tänker säj å åke. Vet jag inte hur han gör.  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:16.0) /20100101 /16.0 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20130312 | 16:10:26 | Torbjörn | Nej bästa skidåkningen är inte alls nu. Den ägnar jag 
mig åt då dagarna är korta, i spår dragna på stigar och gamla körvägar genom djupa 
skogar där snön omvandlat landskapet till en mjuk vit vildmark.  
  
 
 
>----.171.163 | /5.0 (;  10.5; rv:16.0) /20100101 /16.0 |      
 
 
20130312 | 22:34:51 | råffe | Nä bästa stunden ä allri nu just innan sömnen lägger sin 
fuktdrupna, otäckt lurviga huva på alla drömska tankar om forna stordåd å dem som ska 
komma i storvulna fäders töade spår. 
Ty sådant är självaste live, det som vi alla trodde va nu vill ja tro.  
Men de va då de skulle ha skett, de va då magen skulle blitt mätt, å inte bara 
midjemåtte, måtte den dan komma skall då hundens skall ska förhöja den jordiska 
länktan. Eller? 
Ja bara frågar  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:16.0) /20100101 /16.0 | h88n2fls304o1035.      
 
 



20130312 | 22:42:30 | råffe | som vanlickt ser ja att hälsenan som vanlickt plägar att 
tiga still, såsom fordom, inte ska ni väll ställa klockan på gnäll, krypa ut ur er fäll, gnida 
sömnen ur era gråtmilda nyvakna ögons spjäll å anmälla er till det som blir nästa årets 
smällkaramell. Nänä! 
Men ja går motvalls kärring te mötes, de e så som framgångar blötes, å nötes. 
Åttanållnåll de e där som vi mötes punkt punkt punkt punka  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:16.0) /20100101 /16.0 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20130313 | 20:39:07 | göranl | ja e en lat jävel trots 7km "löpning" i 1cm nattlig 
pudersnö i morse lat och obeslutsam lättjefull slarvig me pengar obeslutsam neurotisk 
sover ytligt dricker vin i.st.f vatten har ont i en stortå lite lätt i ett knä självupptagen. 
Blir nog tvingad av mina tillkortakommanden att anmäla mig till VL och ÖSmån jävla 
skit också 
S:a L 29 km  
  
 
 
>----10.183.137 | /5.0 (; /5.0) | .      
 
 
20130313 | 21:16:46 | råffe | fan ja trodde att de va ja som hadde skrevet men såg att 
de va kusin, allt stämde förutom löpningen, så jäla märklit livet e, full av slumpmässiga 
tillkortakommanden. Alla andra ä ju så jäla långa. Minns en gång i Mollösund när 
fiskarna landade fiskarna som var just långa. Sen hackades några itu och serverades inte 
så långa te midda, kan ba säja att minnet av de e långt bättre än alla långa sömnlösa 
nätter.  
Men de va dåde. Jag gör allti som göran, de blir allri fel allti, ÖSmå14, Vl14 sen ska ja 
nog köra EBränne å ängelbräckt. Men tvekar om MaLo. Ä ho bra?  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:16.0) /20100101 /16.0 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20130315 | 17:15:29 | råffe | skrev ett långt inlägg men lyckades dilita, kanske va de 
administratören som tyckte sig ha rätt å bara fimpa. Vavetja?Jabara frågar. 
Inlägget var bra tyckte ja hoppfallera, men va jälper det det som tenderar att stjälpa. 
Nått sånt här vare, ja citerar: 
"Tog en sista för säsongen vända på ågesta. Va kroppen vill ville ja lämna åt skidan å 
avgöran, körde 20 km i rasande tempo i spår å utanför som var snabba, snabbare än ja, 
här fallerja nästan. Å de e ju så att man ska tänka på nästan, de e nästan de enda som ja 
numera kommer ihåg från skolans undervisning, heller vare konfirmationen, där hade vi 
en otäck präst, han hette Englund vill jag inte minnas. 
Nåväl medan jag späkte så tänkte ja som så: kanske är det så att man skämmer bort sin 
eländiga kropp med motion i onödan, den kanske inte alls vill plåga skiten ur sig för att 



glädja innehavaren, kanske vill den abv fullt naturliga skäl tare lite lugnt, kika på opera 
heller åka utomlands till nån fin ruin? JA ja bara frågar? 
Jag minns att en kille vi kan kalla staffan sa såhär efter året ÖSmå: Ja vet inte om de e 
så nyttit för kroppen å höll på så häringa". Ja de va hans ord å ja höllt me för å vara snäll 
å förstående.  
Känenr plötsligt administratörens stränga öga, de högra kolla mig. Bäst å sluta innan 
loppet ä kört å inna  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:16.0) /20100101 /16.0 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20130315 | 17:18:43 | råffe | Klömde de som ja janteligen skulle skrevet: Ja citerar nu 
mäj själv: 
"Sålunda Summa Säsongens S: 59,5."  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:16.0) /20100101 /16.0 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20130315 | 18:19:02 | staffan | Ja,ja. Mycke onyttit gör man. Mer å mer.  De nyttiga 
blir de mindre å mindre å. Kommer då att tänka på en kompis i tidig ungdom. På en fest 
dyker han upp från ett angränsande rum. Rö i syna hojtar han : Fn, den som hitta på kn
lla skulle ha nobelprise!  
  
 
 
>----0.237.30 | /5.0 ( 6.0; rv:19.0) /20100101 /19.0 | 787023730no173.tbcn.      
 
 
20130316 | 21:23:18 | göranl | Staffan ja e beredd å hålla me din polare från ungdomen 
tänk om de allri blivit uppfunnet ja de e mycke man kan vara tacksam för. testade 
tågförbindelsen till GBG ida 30 minuter firade födelsedagar med frugan barn 
Patrik(Jennys moatje)på malaysiska restaurangen nära centralstationen o rekade lite 
hotell inför staffans o min kommande kurs 
Imorrrn 8:00 anmälan till VL som  kommer att följas upp me ÖS mån livet leker o ja me 
de  
  
 
 
>----10.183.137 | /5.0 (; /5.0) | .      
 
 
20130316 | 22:38:33 | staffan | Göran, du har väl träffan några gånger. Svante. Inte 
sonen men väl en gammal kompis. Börjar bli lite nervös inför starten imorron. Ställer 
väckarklockan på 4 som vanligt så ska de väl årna sej  
  
 



 
>----2.60.9 | /5.0 ( 6.0; rv:19.0) /20100101 /19.0 | 7872609no173.tbcn.      
 
 
20130317 8:04:01 | råffe | Har nu bokat en plats. 
Men sen gällere å va på hugget igen, när de e fullbokat, de e då de...  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:19.0) /20100101 /19.0 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20130317 8:04:58 | staffan | samma här  
  
 
 
>----2.60.9 | /5.0 ( 6.0; rv:19.0) /20100101 /19.0 | 7872609no173.tbcn.      
 
 
20130317 8:20:18 | göranl | samma här konstaterar att VL14 var fullbokat 08:15 
Har för säkerhets skull anmält mig till ÖSmån14(nummerlapp Sälen)  
  
 
 
>----10.183.137 | /5.0 (compatible; MSIE 9.0;  6.0; /5.0) | .      
 
 
20130317 9:48:58 | Lasse L | Nu anmäld till ÖSmå. Inget mer. Skulle man få lust till 
VL går det ju alltid att ordna en plats. 
 
Hade det inte varit bättre om dom öppnat anmälan i augusti, så folk fått lugna ner sig 
lite först? 
 
Alla fall vare fint på skaren med Â½ cm nysnö uppå igår. 
 
S 60; L 0,7; C 0  
  
 
 
>----234.213.191 | /5.0 (; /5.0) | 81234213191no68.tbcn.      
 
 
20130317 | 10:57:43 | råffe | men hur gickre för björnen å percy? 
 
Glömde å notera 11 km på ältasjön lörda skarevarättsåskarevarättlättåkörapåskare. 
Så jäla skönt å kunna skriva S 60,6 
 
tror ni att ÖSmå blir fulltäcknat åsså ida? Ja bara frågar  
  
 



 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:19.0) /20100101 /19.0 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20130317 | 11:02:52 | råffe | göran nästan magiskt nummer 11101, Lassel lite etter. 
Nästan 500 har redan anmällt säj te ÖSmå, varskadehär sluta. Ja bara frågar  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:19.0) /20100101 /19.0 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20130317 | 15:35:30 | staffan | B&P är med. Björn ringde 8:06 och hade strul me 
datorn men de löste upp sig i järsgårn  
  
 
 
>----2.60.9  7.0;  6.0; /5.0; SLCC1; . 2.0.50727;  PC 5.0; . 3.5.30729;.      
 
 
20130317 | 16:02:04 | göranl | javisst e de som Lassel säger tar de bara 10 minuter å 
fylla VL kan man ju lägga anmälan närfan som helst under hösten så man hinner kuta 
maran köra VR kuta LL gosa sig nåra veckor å bli sugen på nästa utmanin  
Ja ja skulle inte våga vänta me anmälan  till ÖS om ja vore Torbjörn eller Lasse H nä 
fyfan alla som har tänkt ÖS har redan passerat stressdörren å kommer å anmäla sig 
närmaste dagarna + att alla som ställt sig på kö till VL för säkerhets skull anmäler sig 
till ÖS 
Snart öppnarom anmälan till alla lopp resten av live med kreditmöjligheter från år 2015 
så alla lopp i hela världen är fulltecknade från ett globalt anmälningsdatum å kommer 
att gå åt samma dag hur ska de gå alla pengar på hela jorden tar slut  
  
 
 
>----10.183.137 | /5.0 (; /5.0) | .      
 
 
20130317 | 16:11:45 | råffe | börjar på å fundera på å göra anstalter för å mentalt 
förbereda mig för å anmäla mig till Allt, tror att göran har rätt: alla pengar tar slut, men 
vafan, man ä ändå me i matchen så läge man har en anmälan väntande på liv å lust  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:19.0) /20100101 /19.0 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20130317 | 19:18:53 | staffan | Björn fick mejlet från VL 8:12 å kom alltså inte med 
direkt utan står på en väntelista. Men med det flödet kan det ju vara 3000 före i kön.  
  
 
 



>----2.60.9 | /5.0 ( 6.0; rv:19.0) /20100101 /19.0 | 7872609no173.tbcn.      
 
 
20130317 | 20:00:57 | råffe | men vafan ä dä me björnen!trodde han skulle vaförsthan 
ska ju gå ju före alla såsom vitiran. Troode di hadde en annan fålla för anmällan. Ingen 
pietet! 
Vafan säjer torbjörnen om det? Ja bara frågar  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:19.0) /20100101 /19.0 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20130317 | 20:02:12 | råffe | får han inte ens köra tjejvasan? Om han klär ut säj?  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:19.0) /20100101 /19.0 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20130317 | 20:38:13 | Torbjörn | Att ni bara ids spela med i morkarlsdjävlars fars. 
Klart som fan man inte kan vänta flera månader med att få in ett kapital att förränta när 
man kan få det redan idag.  
  
 
 
>----.171.163 | /5.0 (;  10.5; rv:16.0) /20100101 /16.0 |      
 
 
20130317 | 21:19:01 | staffan | Men han måste köra en vända till för att bli senior  
  
 
 
>----2.60.9 | /5.0 ( 6.0; rv:19.0) /20100101 /19.0 | 7872609no173.tbcn.      
 
 
20130317 | 21:20:27 | Lasse H | Jo det hade man ju anat att kapitalets logik är hård och 
orättvis. Nu i alla fall efter mycken möda och visst besvär anmäld LL13 o ÖsMå14. Får 
gratulera till lyckade anmälningar VL och håller tummarna för de som ev. hamnat i kö. 
Det blev allt en KingKong Kanoners Superklipp Prylnissetur på mossarna neråt Gocko 
idag på förmiddan. I mängden av naturliga intryck kan nämnas misstänkta vargspår där 
misstanken sedermera stärktes av Ulf T Carlsson som på Konsertföreningens utmärkta 
konsert i församlingshemmet visste berätta att Bengt Brunsell nämnt något om varg i 
aktuella trakter. På snön runt de allra minsta talluschlingarna på Gockomossen kunde i 
soldiset för övrigt anas en svagt blåskimrande aura av nedblåst rimfrost.  
  
 
 
>----237.218.78 | /5.0 (; /5.0) | 8123721878no133.tbcn.      
 



 
20130317 | 21:26:39 | råffe | skönt me naturpoesi i dessa bistra kapitalistå 
morkalrsjävlaranammatider. 
Har ännuint hunni anmälan meg te ÖSmå14 men de e ju ba litt över tusen anmällda.  
När ska torbjörnen bestämma säj för å tackaja. Ja ba frågar  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:19.0) /20100101 /19.0 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20130318 | 18:35:54 | Torbjörn | Ja ska åka råffe, ha bara inte formellt bekräftat till 
morkarlarna än men dä ska nog bli gjort va det lider. Måste ju fixa mig en bra startgrupp 
till MaLo 2015 åsså ska jag lära mig stakåkning  sen djävelberg råffe ska vi spurta 
oma´et uppför Cascata backen.  
  
 
 
>----.171.163 | /5.0 (;  10.5; rv:16.0) /20100101 /16.0 |      
 
 
20130318 | 19:07:55 | Torbjörn | Å nu ä ja mä. ÖsMå14 vill säga.  
  
 
 
>----.171.163 | /5.0 (;  10.5; rv:16.0) /20100101 /16.0 |      
 
 
20130318 | 21:15:45 | råffe | Tobi, de va ett av de mest triggande inleggen på 
längesedan jul vafan. Visska vi spruta uppför backen, ja har en enorm revanschhunger 
ska slå den där jäla åkland, tror att han fuska å sket i sista svängarna, lukta fan. 
Menä vi anmellda te MaLo15, å i såfallförva? wiskydoping heller hest mot folkkrupp? 
Ja ba frågar  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:19.0) /20100101 /19.0 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20130318 | 21:18:05 | råffe | åhurere me boende te ÖSmå14? Fixar percy S311?  
Jo för böfvelens rövel, klart ja ä anmelld. Ska tydligen vallas på målplatsen, så dax då.  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:19.0) /20100101 /19.0 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20130319 | 19:21:00 | råffe | åhurere  
  
 



 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:19.0) /20100101 /19.0 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20130320 | 13:45:36 | staffan | startnr 8120. tänk om man vore lika snabb å åka som å 
anmäla. undrar om brinken hann mä.vavare för skillnad på mirran å halfvars?  
  
 
 
>----6.162.3  8.0;  ; /4.0; GTB7.4; . 2..      
 
 
20130320 | 15:15:22 | råffe | jo mirran va katt å halfvars fick fnatt. 
Närå, de va så att jag vande mig me åren å tålde mirran, men halfvars tål ja inte. 
Å mirran drack inge whisky, ja fick dricka allt själv. 
Måste nu kolla startnummer!  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:19.0) /20100101 /19.0 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20130320 | 15:19:39 | råffe | Nänublir jaoroli, jag hittar inget startnummer,måste man 
ha de?  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:19.0) /20100101 /19.0 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20130320 | 18:52:54 | råffe | staff hur haru redan kunnat fåse ditt stratnumber? Ja ba 
frågar, ja har inte ens fått instruktionen om hur man föllfuljer anmälan å petalning. Äre 
regionallt? 
Ja bara fråg  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:19.0) /20100101 /19.0 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20130320 | 22:11:55 | staffan | på betalningsbekräftelsen längst ner  
  
 
 
>----9.98.14 | /5.0 ( 6.0; rv:19.0) /20100101 /19.0 | 78699814no173.tbcn.      
 
 
20130320 | 22:22:48 | göranl | trots isande no vindar lurade frugan ut mig på en löptur 
imorse 10 sekundmeter motvind på utvägen flög fram på hemvägen kändes bra men 
långsamt såklart lätt snöande. 



Hamnade i startled 10 på VL verkar inte som nåra locktoner men har tid att fundera 
S:a L43km  
  
 
 
>----10.183.137 | /5.0 (; /5.0) | .      
 
 
20130321 | 20:59:16 | Lasse L | På väg till Halvfars i Sälen, om ni ursäktar. Dock H 
d.ä. så det kanske kan godtas?  
  
 
 
>----99.219.164 | /5.0 (Linux; U; .A.0.490) AppleWebKit/534.30 (KHTML, like ) 
Version/4.0 Mobile /534.30 | host95199219164.mobileonline.      
 
 
20130321 | 22:28:17 | göranl | sedär grattis e Anders,Ingvar o Greitz pågång åsså 
gärna rapport om snöläget i Sälen  
  
 
 
>----10.183.137 | /5.0 (; /5.0) | .      
 
 
20130322 7:40:19 | råffe | för tydlikhets skuld: H d.ä. ä e hedersman, länge lever han 
ännu?  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:19.0) /20100101 /19.0 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20130322 7:41:48 | råffe | kannse stöter di på åke, rikard m.fl som lär ska va i sälen, di 
missa starten me nåra veckor  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:19.0) /20100101 /19.0 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20130322 | 13:44:19 | råffe | körde 9 km på ågesta. S 62,6, L 0, C 0  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:19.0) /20100101 /19.0 | h88n2fls304o1035.      
 
 



20130322 | 16:08:15 | råffe | entliken har ja fått ett stratnr i VL14, var tvungen å ringa 
te kanslit i mora, fick som ture prata me en kvinna, ingen mrkrlsjvl, å hon konstater att 
en del mejl til gmail.com nog inte kommit fram.  
7367 tror ja nog att de va, en lite gosse så munter å sjokla  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:19.0) /20100101 /19.0 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20130322 | 22:56:44 | Lasse L | Ingen Greitz men annars rätt gissat. 
Soligt och fint men en aning strävt mellan Smågan och Mbodarna idag. 
3 km mer än dig nu Råffe, ba såru vet. 
Men undrar över Torbjörns saldo, blire 100 mil denna säsong, kanske redan uppnått.  
  
 
 
>----99.223.73 | /5.0 (; /5.0) | host9519922373.mobileonline.      
 
 
20130323 9:09:29 | råffe | fy fan LasseL vet hur man gör gott folk gröna avund, de e 
de semsta man kan vara å göra.  
men ere spårat?  
tänk om man skulle ta en vända te te EB, hyra S311 å komma upp i Thobis nivå. 
greit zinking!  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:19.0) /20100101 /19.0 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20130323 9:42:33 | Lasse L | Nyspårat!  
  
 
 
>----99.223.73 | /5.0 (; /5.0) | host9519922373.mobileonline.      
 
 
20130323 | 16:33:23 | Lasse H | 18 km uppe vid Sättra idag. Gamla men helt OK spår. 
Körde i mitt övermod även den garanterat barrigaste delen enligt devisen "är huvet dumt 
får kroppen lida". Såg några sköna damer med drag av barrista. Huvudintrycket kanon.  
S:39, C:0, L:0.  
  
 
 
>----237.218.78 | /5.0 (; /5.0) | 8123721878no133.tbcn.      
 
 



20130323 | 20:01:53 | råffe | jajälar vani retas och testar å jävlas. Nyspårat! Ska fösöka 
me en vända på scjön i måra, int mora, å sen köra avut bara fasen på tisda heller onsda 
som finale, hur möcke ha Thobi kommit uppi? Jaba frågar  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:19.0) /20100101 /19.0 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20130324 | 19:11:00 | göranl | jävla skidåkare  gräset e grönt de dags å sparka igång 
gubbkroppen löpning cykling hör våren å sommaren till tycker att  nya rapporter om 
skidåkning  närmar sig självbefläckelse nu ska skådas framåt glöm skaren 
vallningseländet se krokusen blomma längta efter påskliljan gör som jag kuta en mil 
vänj den protesterande kroppen vid det nya lev inte kvar i vintermörkret. 
L:6.4 mil  
  
 
 
>----10.183.137 | /5.0 (; /5.0) | .      
 
 
20130324 | 19:30:54 | Torbjörn | Jo jag var på väg mot de hundra milen på skidor 
denna säsong men då nittiosju var tillryggalagda drabbades jag av ännu en förkylning 
och även om jag nu skulle kunna klämma de sista tre så gör jag nu som den unge 
grabben i "Långdistanslöparens ensamhet" (skriven av Alan Sillitoe) stannar strax före 
målet å ger fan i`et.  
  
 
 
>----.171.163 | /5.0 (;  10.5; rv:16.0) /20100101 /16.0 |      
 
 
20130324 | 19:40:55 | råffe | så vackett å klokt Thobi! Så hanterar man alla 
förväntningar som bara vill komma på skamhed. Å klat göran att du har rätt men hur 
fasen bevekar man kroppen te löpnin när snön gnistrar vit i morrondise. 
Madromen kör en mil på sjön för å kunna sumbera S 63,5.  
Te visken nytta? Ja ba frågar  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:19.0) /20100101 /19.0 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20130326 | 10:03:24 | staffan | Kollade anm VL14 å ser till min förskräckelse att där 
står löthgren i H70. Ä ju fn inte klokt!  
  
 
 
>----6.162.3  8.0;  ; /4.0; GTB7.4; . 2.0.50727; . 3.0.4506.2152; . 3.5.30729; ..0C; ..0E) | 
213661623no173.business.      



 
 
20130326 | 13:55:37 | råffe | tänk positivt, du kan ju nu änkligen bli bäst i klassen. 
Späsiellt om inte björnen får plass, då äre ba Pörsi å slåss meåmot. 
 
Körde en mil på spår som är i utlösningstillstånd.  
S 64,5  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:19.0) /20100101 /19.0 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20130327 | 21:02:35 | göranl | jag vill gratulera Torbjörn som ida blevet kändis sebara 
Kvällsstundens krönika 
Ser också fram mot rapott från Selen  
  
 
 
>----10.183.137 | /5.0 (; /5.0) | .      
 
 
20130327 | 23:01:51 | göranl | Staffan om man kunde prostatera mot tidens gång så 
gör vi det alla fall bättre än M75 å me Råffes analys förvandlas läget till guldläge 
kanske tio i topp nästa gång  
  
 
 
>----10.183.137 | /5.0 (compatible; MSIE 9.0;  6.0; /5.0) | .      
 
 
20130328 9:24:45 | Lasse L | Vow! Det är inte missommar längre! Men läsa något i 
krönikan går inte när texten är så liten och suddig. Det var bättre förr! (före missommar 
alltså) Fanns det en webbutgåva kunde man kanske överväga prenumeration.  
 
Jorå, bra vare i Sälen med två dagar i vasaloppsspåret och en på fjället. Det sistnämnda 
gav faktiskt lite träningsvärk i låren. En typ 200 m saxbackestigning blev nåt som 
musklerna inte kände igen från vinterns tidigare skidåkning. 
Väl hemma blev det ett avslutningsjippo för snömakare med flera i klubben inklusive 
åkning på konstsnön. 
Därmed S 68; L 0,7; C 0. 
Drömmen är att kunna lägga något till alla tre kategorierna under påsken. 
Å den börjar idag ju, få se nu vad jag ska ta först.  
  
 
 
>----234.213.191 | /5.0 (; /5.0) | 81234213191no68.tbcn.      
 
 
20130328 9:35:37 | Lasse L | PS 



Halfvars d.ä. berättade att vasaloppet numera spåras t.o.m. påsk, och att det är många 
som kör hela sträckan och även tur och retur. Med ett eller annat övernattningsstopp, 
finns  bl.a. logi utanför Evertsberg visste han att berätta.  
  
 
 
>----234.213.191 | /5.0 (; /5.0) | 81234213191no68.tbcn.      
 
 
20130328 | 14:28:37 | råffe | Halfvars dä litar ja på. Vicken grej å köra framååter på en 
da utan kontroller. 
 
Ja äså jäla skidsugen så de kan bli en runda te i elgen men då ska en ju oppi ottan sen 
blire bara mos, kanske skiter ja i de å kör ändå â€“ inte 
 
Glapåsk om vi inte hörsförrän te VR  
 
 
 
>----.226 | /5.0 (;  10.6; rv:19.0) /20100101 /19.0 | 62.247.5.226      
 
 
20130328 | 22:12:58 | staffan | örebrou i elitserien fy fn:B  
  
 
 
>----9.98.171  7.0;  6.0; /5.0; SLCC1; . 2.0.50727;  PC 5..      
 
 
20130329 9:37:33 | råffe | men kalskoga då lirar inte di åsså jota  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:19.0) /20100101 /19.0 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20130329 | 15:43:22 | staffan | Klart de va bra gjort av gnällspikarna men tycker dom 
kan hålla sej te bandyn. Kalsta me för den delen. Gör om färrjesta till kalstagöta å låt 
dom gamla fina lagen spela i hockuns elitserie. Bofors djurgårn södertälje grums mp 
godtemplarna modo skellefteå västerås forshaga å dom. vore grejer de. 
just hemkommen efter cykeltur Rockesholm tor. 
S:70,6 L:5,6 C:14,1 
Glad påsk  
  
 
 
>----9.98.171  7.0;  6.0; /5.0; SLCC1; . 2.0.50727;  .      
 
 



20130329 | 15:46:24 | Lasse H | Eländes Erlander. Precis som jag i onsdags skulle ta 
Görans kloka råd ad notam så fick jag plötsligt och utan anledning ont under höger fot 
med nån sorts hälsporreliknande symptom. Börjar nu ge med sej lite så kanske kan det 
bli en liten joggingrunda på annandan? I övrigt tillönskas Glad Påsk!  
  
 
 
>----237.218.78 | /5.0 (; /5.0) | 8123721878no133.tbcn.      
 
 
20130330 | 11:26:52 | råffe | LasseH! Kan du inte avvakta te en annan da, strängtage? 
 
Saja gla forts på påska!  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:19.0) /20100101 /19.0 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20130330 | 11:27:21 | råffe | LasseH! Kan du inte avvakta te en annan da, strängtage? 
 
Saja gla forts på påska!?  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:19.0) /20100101 /19.0 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20130330 | 11:27:38 | råffe | Sajade?  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:19.0) /20100101 /19.0 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20130401 | 17:20:38 | råffe | Körde 12 km på ältasjönsis, hur ofta kan man älta sånt. Ja 
bafrågar. 
S 65,7, C 0, L 0  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:19.0) /20100101 /19.0 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20130401 | 18:05:38 | Lasse L | Du bör inte älta det längre än till islossningen, men 
gärna fram till dess.  
En annan har uppnått sina påskmål, därmed: 
S 71; L 1,5; C 3 
 



Trevligt att cykla omkring mellan de snöiga fälten och skogsbackarna i skarp vårsol. På 
löprundan var det grann utsikt över den isbelagda Vänern från Höganäs.  
Ännu skarpare snöreflekterad vårsol på golfbanan där två skidturer företogs. Båda 
gångerna med lite för sen start på förmiddagen, skaren bar visserligen men blev ytmjuk, 
gick inte direkt att dansa fram ovanpå annat än på skuggiga partier. 
 
Åsså har man klippt äppelträd.  
  
 
 
>----234.213.191 | /5.0 (; /5.0) | 81234213191no68.tbcn.      
 
 
20130401 | 18:58:42 | göranl | några dagars radiotystnad ser att säsångens egentlia 
göromål sprider sig har klippt ett äppelträd hemmavid tittat på sjunkande snötäcke 
(30cm o minskande) på Ljö men latat mig mest kutade 2ggr 10 km svullen stortå men 
försöker lära kroppsdelen att fungera 
Hoppas de va en gla påsk 
S:A L 9,4 mil(känns jävligt gubbigt fortfarande)  
  
 
 
>----10.183.137 | /5.0 (; /5.0) | .      
 
 
20130401 | 19:36:19 | Lasse L | Dags kanske att varva med korta intervallpass innan 
förgubbningen går för långt? Bara en tanke.  
  
 
 
>----234.213.191 | /5.0 (; /5.0) | 81234213191no68.tbcn.      
 
 
20130401 | 19:53:05 | Lasse H | Premiärjogg idag. Tog det lugnt och joggade 40 
dubbelsteg omväxlande med 60 dubbelsteg gång, totalt 7,5 km. Obetydlig känning i 
foten efteråt. Skidsäsongen får anses finito. Grubblar på hur jag ska kunna få med OL, 
intervall och långdistans på sannolikt 2 tillfällen i veckan. Lutar åt någon form av 
kombipass. Påsken har varit bra.  
  
 
 
>----237.218.78 | /5.0 (; /5.0) | 8123721878no133.tbcn.      
 
 
20130401 | 22:20:35 | råffe | ja håller me, påsken har varit  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:19.0) /20100101 /19.0 | h88n2fls304o1035.      
 



 
20130403 | 19:24:05 | råffe | bra  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:19.0) /20100101 /19.0 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20130403 | 20:06:55 | göranl | efter en stolpig start på joggningenlöpningen okcså ida 
tog jag lassarnas råd ad notam och började löpa så fort att steget stämde och fick 
tillåtelse att gå en stund när orken tog slut sen drog jag på igen i löpstegstakt va roligt de 
blev körde på i en mil stundtals äkta löpglädje 
jävligt nöjd efteråt  
  
 
 
>----10.183.137 | /5.0 () | .      
 
 
20130403 | 21:00:47 | Lasse L | Grattis! 
 
Blev skidor ida´ igen, kunde inte låta bli, i +7 Â°C på sena eftermiddan på konstsnön 
som fortfarande håller bra, lite mosigt på start/målrakan bara.  
  
 
 
>----234.213.191 | /5.0 (; /5.0) | 81234213191no68.tbcn.      
 
 
20130403 | 22:45:38 | göranl | Jaa lassel hur ska vi få stopp på ditt avvikande 
beteende. Omgiven som jag är av missbrukare blir jag orolig kanske bara leka med 
tanken på en skidtur samtidigt som du knyter på löpardojorna. När du märker att 
skidorna hamnar i skuffen är det ett varningstecken du kanske måste bli van att säga jag 
är  löpare men tillnyktrad skidlöpare kanske söka hjälp tror inte att ett 12stegsprogram 
kan  bita på en sån agnostiker men prova ett behandlingshem med kbtinriktning  
  
 
 
>----10.183.137 | /5.0 () | .      
 
 
20130404 | 10:44:16 | Lasse L | Nu när det är klisterföre har jag skidorna på taket, så 
det är inget problem alls!!  
  
 
 
>----234.213.191 | /5.0 (; /5.0) | 81234213191no68.tbcn.      
 
 



20130404 | 20:38:45 | råffe | hurfasen gårde då? ja tycker de e tillräcklit besvärlit å ha 
dem på backen.  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:19.0) /20100101 /19.0 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20130404 | 21:20:13 | Lasse H | OLpremiär idag med sprintbana i parkmiljö ute på fd. 
hospitalområdet Marieberg. Jobbigt men kul och blev bara näst sist. Kul att Göran 
upptäckt tjusningen med fartlek/intervall. Mitt intervallprojekt gick i stå över vintern. 
Återkommer med "kvartalsrapport" när sådan timas.  
  
 
 
>----237.218.78 | /5.0 (; /5.0) | 8123721878no133.tbcn.      
 
 
20130404 | 23:31:47 | göranl | lasse l den moderna termen är beroende vi har en grupp 
i Västsverige där skidåkare som inte kan sluta träffas och under min ledning pratar om 
gemensamma erfarenheter. 
Själv har jag haft glädjen av gruppterapin i några år vi är många som la skidorna på 
hyllan direkt efter ÖS mån vi har samtal varannan dag några har abstinens vi har fått 
acceptera enstaka återfall men gruppen som helhet står stark 
vi ser genom din korrespondens att  du inte känner dig som men är beroende av ditt 
skidbruk. 
Välkommen till ASRA Anonymos SkiRunners Association  
  
 
 
>----10.183.137 | /5.0 () |.      
 
 
20130405 8:05:10 | Lasse L | Sprang en vända igår  kändes milt sagt lite skämmigt så 
här i skidsäsongen med all den vackra snön, hoppas ingen såg mig  men hunden 
behövde ut. 
Sen undrar jag om jag nu ska satsa på skejt eller diagonal för att bäst förbereda mig för 
cykelsäsongen som kommer så småningom.  
  
 
 
>----99.223.70 | /5.0 (Linux; U; .A.0.490) AppleWebKit/534.30 (KHTML, like ) 
Version/4.0 Mobile /534.30 | host9519922370.mobileonline.      
 
 
20130405 | 12:29:17 | råffe | ja går me i gruppen bums även om jag är på fel hörn av 
riket. Ska just ut å enstaka en sista gång.  
  
 
 



>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:19.0) /20100101 /19.0 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20130405 | 13:18:03 | Torbjörn | Fristilskejtkråkspark, kallat va fan du vill Lind men 
vill du förbereda cykelsäsongen så är det det som gäller.  
  
 
 
>----.171.163 | /5.0 (;  10.5; rv:16.0) /20100101 /16.0 |      
 
 
20130405 | 14:37:16 | råffe | kråkspark ä väl bara nåt för sömlösa. 
Körde en miling på sjön, all snö i stort sett botta men isen va kvar, de va tur. 
S 66,7  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:19.0) /20100101 /19.0 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20130406 | 13:45:13 | Torbjörn | .......eller något som döljs med smink eller som 
broderas på dukar o väggbonader........  
  
 
 
>----.171.163 | /5.0 (;  10.5; rv:16.0) /20100101 /16.0 |      
 
 
20130406 | 19:10:42 | göranl | har pumpat springaren  
  
 
 
>----10.183.137 | /5.0 (/6.0) | .      
 
 
20130406 | 20:53:29 | råffe | har ännu inte gått på pumpen  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:19.0) /20100101 /19.0 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20130407 | 15:05:08 | göranl | satt upp i kylig morgonstund Gärdhem Väne Åsaka ca 2 
tim drygt 4 mil bajkpremiär!!!(lite nervis) 
S:a L 11,4 C 4  
  
 
 
>----10.183.137 | /5.0 (compatible; MSIE 9.0;  6.0; /5.0) | .      
 



 
20130407 | 19:49:53 | råffe | ni ä ju fantastischka som salig man skulle sackt. men här 
vill ingen jävul ut i haglet utom möjligtvis den gamle komunistjäveln Rolf å då menar 
jaint mäjschävl utan hagel. Funderar på å vänta meknarren ett tag, vill inte utmana 
ödemet å ä ändå glaågo å har laggt laggen i påse.  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:19.0) /20100101 /19.0 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20130407 | 22:00:39 | Lasse L | Jättefin förberedande cykelträning på en mosse i 
morse, körde mest på fyrans växel. Mossen heter dumt nog Mosstakamossen. 
Mosskejtamossen hade varit mer passande. 
Förresten så blev det en vända med löparhojen redan igår, lite bakvänt kanske men det 
var nog i sin tur nyttigt för skejtandet. En vecka till med  S+L+C (å en vattenjympa 
förstås) är jag mycket nöjd med. 
S:73 L:2,5 C:7  
  
 
 
>----234.213.191 | /5.0 (; /5.0) | 81234213191no68.tbcn.      
 
 
20130407 | 22:31:39 | råffe | på en mosse i morse är ju för fasen inledningen på din 
nästa romantryology. 
If jo dont trai jo wont drai.  
Å de e ju kansse de bästa ä få sluta som torrboll å ända våt bakom örona. 
 
Känner en jäla press på å ta fram jonne. 
Men tänkte lite till å press veck!  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:19.0) /20100101 /19.0 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20130409 9:19:24 | staffan | Fin bild. Är både fotspår å skatespår dina Lasse?  
  
 
 
>----6.162.3  8.0;  ; /4.0; GTB7.4; ..      
 
 
20130409 9:33:02 | Lasse L | Tack. Svar ja på båda. Åkte först med hunden i sele 
framför mig (lite spännande vägval mellan småtallarna när det gick undan, men vi 
fixade det rätt bra), sedan körde jag utan jycken en stund då han fick vänta i bilen. 
Avslutades med en kort promenad i kanten av mossen då bilden togs.  
  
 



 
>----234.213.191 | /5.0 (; /5.0) | 81234213191no68.tbcn.      
 
 
20130409 | 10:29:22 | råffe | Ja bra spår å bra jycke å bra bild!  
Blir så jäla sygen på å åke te ågesta, de lär finnas reminiscenser av snö i skogsspåret.  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:20.0) /20100101 /20.0 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20130409 | 13:17:49 | råffe | just hemma från ågesta och ett skogsspår 5,3 km i 
närmast pärfäkt skick. 
Blev 11 km körda.  
S: 67,8 L: 0, C: 0  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:20.0) /20100101 /20.0 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20130409 | 19:36:28 | göranl | Vackra bilder men tragiskt att se att skidbruket består 
långt in i sommaren snön e nu en artefakt i naturen som man bör bortse från springa runt 
me skygglappar om behovet sätter in. Vi har möte imorron för skidbrukare. 
Välkomna att möta sommarens fröjder  
  
 
 
>----10.183.137 | /5.0 (compatible; MSIE 10.0;  6.1;.      
 
 
20130409 | 21:12:08 | Lasse H | Härlig bild. Hen blir lite sugen att klämma lagg. 
Nöjde mej dock med att springa igenom en del härliga snöfläckar idag på OL:en. Fruset 
i skogen och bärig is på mossarna. Hade dumt nog inte dobbskorna.  
  
 
 
>----237.218.78 | /5.0 (; /5.0) | 8123721878no133.tbcn.      
 
 
20130409 | 21:48:45 | råffe | Te LasseH:man gör sina dobbar. 
Te göran:jag hinner inte va me på möte, ska ut å klämma lagg i morrn sörrö  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:20.0) /20100101 /20.0 | h88n2fls304o1035.      
 
 



20130409 | 22:01:39 | Lasse L | Hade tänkt köra 10 km, men så va´ de nå´n som hade 
kört 11 i skogen vid Ågesta så då kände jag mig manad att bräcka det. 15 härliga med 
uppkavlade ärmar blev det på konstsnön vid 18tiden.  
  
 
 
>----234.213.191 | /5.0 (; /5.0) | 81234213191no68.tbcn.      
 
 
20130409 | 22:25:04 | råffe | bräckkorv va de länge sen man käka, ä de nån som 
minns?  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:20.0) /20100101 /20.0 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20130409 | 22:32:58 | Lasse L | Nä, men smällde i mig två isterband, med rödbetor, 
efter skidåkningen idag. Mums!  
  
 
 
>----234.213.191 | /5.0 (; /5.0) | 81234213191no68.tbcn.      
 
 
20130409 | 22:49:44 | göranl | har bildat en aktionsgrupp som ska hjälpa ojälpliga 
skidbrukare i nattliga räder ska vi söka upp garage källare förrådsutrymmen hos brukare 
i bestämd avsikt att göra deras verktyg obrukbara vi sågar dom i bitar sprider stumparna 
på närmsta torg till allmän spott o spe den fredliga kampen är över  
  
 
 
>----10.183.137 | /5.0 () |      
 
 
20130409 | 23:17:03 | Lasse L | Fan va bra! Va nyss nere i källaren och såg hur 
mycket skidor och stavar och vallaburkar och grejer det var utspritt överallt och lika 
dana´t i källartrappen. Blir jobbigt att städa undan. Men nu slipper jag alltså det. Ta 
gärna med dig en dammsugare också.  
  
 
 
>----234.213.191 | /5.0 (; /5.0) | 81234213191no68.tbcn.      
 
 
20130410 6:55:03 | råffe | ja bra, dammsugare var de länge sen man käka.  
Har en svag förhoppning om att kunna ta en ågestatur på förmiddan, bäst å passa på 
innan aktionsgruppen anländer.  
  
 



 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:20.0) /20100101 /20.0 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20130410 9:57:03 | råffe | hemma igen efter ågesta, inga terrorister ännu. 
11 nya km att lagga till de tidigare. 
S: 68,9 
Skulle ju se bra ut me 11 km till. Men nu är det nog kört, plusgrader på natten ä int va 
man hönskar sich.  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:20.0) /20100101 /20.0 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20130410 | 17:39:18 | råffe | Göran haru tänkt på en sak? Du ska inte såga sönder 
eländet, bilda en auktionsgrupp å sälj det i sahara så harom nåt å göran  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:20.0) /20100101 /20.0 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20130410 | 20:11:20 | råffe | gick just rakt igenom mina samlade resultat från 
schäslångens skidövningar, dock finns ej ML13 med, hade inte klockan påmäj då. 
Alltnog, min maxhastighet uppnåddes under ÖSmå13, 41,2 km/h, jag kan inte utröna 
var. Antagligen i något jäla motlut där jag gav mäj fan.  
Dagens medelhastighet i isiga ågestaspår var imponerande 13,6. Jag har tänkt att det är 
en fart som passar nästa års ÖSmå. 
Men man hamnar väl i Ösmo på lasarettet i stället, fastän di inte ens har nåt. Så långt 
har di nått.  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:20.0) /20100101 /20.0 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20130410 | 20:26:31 | Lasse L | 41,2 km/h är en rimlig siffra. Den som vill grotta ner 
sig i ämnet kan kolla här: http://www.skidforum.se/viewtopic.php?id=9299 
 
Vet inte varför men jag har inte kommit mig för att komma iväg och åka skidor idag. 
Kan jag vara sjuk?  
  
 
 
>----234.213.191 | /5.0 (; /5.0) | 81234213191no68.tbcn.      
 
 
20130410 | 20:43:31 | råffe | Nä du kan ha bleve frisk  
  



 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:20.0) /20100101 /20.0 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20130411 | 21:09:48 | Lasse L | Var ute å motionerade för en stund sedan med avlånga 
redskap fastsatta under skorna. Drog omkull vid ett tillfälle och fick skrapsår på båda 
armarna av det grova vita som fanns där på backen. Men annars var det en rätt trevlig 
upplevelese. Rekommenderas!  
  
 
 
>----234.213.191 | /5.0 (; /5.0) | 81234213191no68.tbcn.      
 
 
20130412 | 21:26:40 | göranl | Lasse L du lurar ingen utom dig själv du har brukat igen 
vi har samlat alla resurser aktionsgruppen måste göra sitt samtalsgruppen skrapar ihop 
resterna. 
men du måste ha tillit våren kommer du kommer att växa i ditt nya liv  
  
 
 
>----10.183.137 | /5.0 () | .      
 
 
20130414 | 19:31:47 | göranl | nu regnar det första nederbörden på en månad mottas 
tacksamt kutade 10km igår å 12 km idag stolpigt stelt sakta men i alla fall bra gjort 
varför ingen cykling? Ingen vet men det blåste lite snålt kan ha vatt de.  
S:a L ca 12 C 4  
  
 
 
>----10.183.137 | /5.0 () | .      
 
 
20130415 | 11:05:56 | Lasse L | Fan, dom har spårat konstsnöspåret idag med. Tror jag 
ska ta sista turen för säsongen där i morgon. Skulle i så fall bli ett snyggt p.b. i grenen 
sen säsongsavslutning, i vart fall på denna sidan sjön. 
 
Men Göran, du skulle ju köra intervaller också, glömde du det? Men tufft med 22 km på 
en helg så tidigt på säsongen. 
Jag intervallade lite på spinningcykeln i lördags. Tror jag ska sätta det i system fram till 
VR, tar ju inte lång stund och ger antagligen en hel del. Själva cyklingen får kanske bli 
lite färre men längre rundor än det varit tidigare år. Igår blev det 5 mil, inte så långt, 
men en hyfsad början ändå. 
S: 76 L:2,5 C:12  
  
 
 
>----234.213.191 | /5.0 (; /5.0) | 81234213191no68.tbcn.      



 
 
20130415 | 14:28:11 | staffan | Men Lasse, räknar du in det som doggen bidrar med ?  
  
 
 
>----6.162.3  8.0;  ; /4.0; GTB7.4; . 2.0.50727; . 3.0.4506.2152; . 3.5.30729; ..0C; ..0E) | 
213661623no173.business.      
 
 
20130415 | 18:58:42 | Lasse L | Absolut. Det är inte som att ha en utombordsmotor 
igång när man sitter och ror, mer som en annan person i båten också som tar några årtag 
då och då, fast just då kan det gå undan. Men så ställer han sig upp och pissar titt som 
tätt och man får vila på årorna. 
Alltså, linan är oftare lite slack än spänd och ibland gör jag det dessutom till lite sport 
att hålla den slack genom att staka på/skejta fast han springer på bra.  
  
 
 
>----234.213.191 | /5.0 (; /5.0) | 81234213191no68.tbcn.      
 
 
20130415 | 21:31:40 | göranl | utombordsmotorer årtag pb i grenen helt enkelt poesi  
  
 
 
>----10.183.137 | /5.0 () | .      
 
 
20130415 | 21:48:01 | staffan | Verkar ju jobbigare än utan jycke. Du får lägga till nåra 
mil. Grannen kör hundspann med sex samojeder. Såg dom på skaren på Våtsjön en dag. 
Livsfarligt skulle ja säja.  
  
 
 
>----9.98.171  7.0;  6.0; /5.0; SLCC1; . 2.0.50727;  PC 5.0; . .      
 
 
20130416 8:18:46 | råffe | de va ett lustigt namn på en sjö haru torrsjön åsså å skåda (å 
då menar ja inte tjecken).  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:20.0) /20100101 /20.0 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20130416 8:20:34 | råffe | Mellan årtag krävs vila, de visste ju redan salig jerring å 
berätta ja minns inte vilket årtal 
 



funderar lite vakt på å kuta idag de e väll inget som leder till missbruksproblem eller 
problem me leder  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:20.0) /20100101 /20.0 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20130416 8:43:10 | Lasse L | p.b. i grenen är kanske lite svårt att sätta numera, oavsett 
vilken definition man skulle våga sig på. 
Torrsjön ligger i Dalsland. Har nog avhandlats tidigare här. Har inte fått en abborre där 
en gång. Men vatten fanns.  
  
 
 
>----234.213.191 | /5.0 (; /5.0) | 81234213191no68.tbcn.      
 
 
20130416 | 19:37:25 | Lasse H | Då kommer jag osökt att tänka på vad min yngste bror 
Rolf berättade häromveckan. Rolf är mycket mera äventyrligt lagd än mej och har väl 
provat det mesta som går fort och är lite farligt såsom fallskärmshoppning, enduro, 
hängglidflygning, skridskosegling, isklättring mm. Alltnog var han ute och tolkade på 
skidor på en skogsväg bakom två stora leonbergare. På en lång raksträcka kom då från 
andra hållet ett hundspann med samojeder. Leonbergarna och samojederna satte full fart 
från varsitt håll och brorsan hängde efter som en vante. Brorsan fick en rejäl utskällning 
av slädåkaren för att ha dålig pli på sina jyckar vilket han tyckte var att ta i eftersom allt 
avlöpte tämligen väl. OL idag på svart bana rätt genom skogen och vinkelrätt mot alla 
stigar. Kul!  
  
 
 
>----237.218.78 | /5.0 (; /5.0) | 8123721878no133.tbcn.      
 
 
20130416 | 19:39:28 | Lasse H | PS. En bit norr om Karlskoga finns ju sjön Torrvarpen 
också kom jag på.  
  
 
 
>----237.218.78 | /5.0 (; /5.0) | 8123721878no133.tbcn.      
 
 
20130416 | 19:43:19 | råffe | Men vafan LasseH, de e ju en ståry för Aftonposten! Å 
pubblisera menaja 
Hur många fick kasta in vantarna? Närhände de? Vart?som man numera ska säjja. Å 
vaffö som man allti ha sackt i hallti. 
Å hur fan smaka hundkötte?  
  
 
 



>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:20.0) /20100101 /20.0 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20130416 | 19:45:54 | råffe | Underbat! finns Torrvarpen fotfarande, trodde han kasta 
in badvattne för längesen, har inte hört nåt på länge, han bruka ringa när han hadde fått 
löööning  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:20.0) /20100101 /20.0 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20130416 | 20:56:01 | staffan | På fina cykelrundan KgaGrythyttanRockesholm (alt 
Gyttorp om man orkar)Kga kör man över sundet där Torrvarpen äe som smalast. Toivo 
skrinnar där ibland å han tycker inte den är mycket torrare än Våtsjön. Men han ä ju 
ingen riktig såmmeljer heller.  
  
 
 
>----9.98.171  7.0;  6.0; /5.0; SLCC1; . 2.0.50727;  PC 5.0; . .      
 
 
20130416 | 23:09:04 | råffe | toivo, toivo olycksfödde gube, ä dä inte hann som allti 
försöker krypa under isen. Ja ba frågar. 
Låter kul me cykling. Såhär på avstånd. På tal om de så tog ja avstånd från allt va l
pning hette ida me tanke på offren i båston. Tog inte ens gurka på kovren, tross att ja 
joppar i Väaterås eblann. Inlagd där månda å torsda. 
Ä pietät ett ord som ä asseptabellt i dessa dagar heller ä man åsså då 
missbrukssbenägenhetslagd å snäll? Ja bA FRÅGAR. ANNSVER DÖ KVESTION 
JÖRK!  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:20.0) /20100101 /20.0 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20130416 | 23:10:46 | råffe | JA FICK EN GÅNG KONTAKT ME 
ENSOMMARJÖR. HO VA ALLDELES VÅT. Men minns inte vaffö  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:20.0) /20100101 /20.0 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20130416 | 23:12:03 | råffe | vafan, ja fick engång kontackt me en sommarljör, ho va 
alldeles våt, minns inte vaffö, men de va inte toivo  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:20.0) /20100101 /20.0 | h88n2fls304o1035.      



 
 
20130416 | 23:13:00 | råffe | deva ba de ja tänkte skriva å tänkte  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:20.0) /20100101 /20.0 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20130416 | 23:13:52 | råffe | skare va så jäla svårt å fatta? Ba frågr  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:20.0) /20100101 /20.0 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20130417 8:27:57 | Lasse L | Jo väldigt svårt faktiskt. Men Västeråsgurkan uppfattade 
jag. 
S: 77  
  
 
 
>----234.213.191 | /5.0 (; /5.0) | 81234213191no68.tbcn.      
 
 
20130417 | 11:44:24 | Torbjörn | Under, den nu avslutade, skidsäsongen har jag tränat 
på omväxlande glidvallade Atomic och stålsicklade Peltonen. Måste erkänna att jag i 
vissa fören, läs nysnö, haft ett imponerande bra glid på de endast stålsicklade, och 
borstade, skidorna. I fören med transformerad, grovkornig, snö samt konstsnö har de 
vallade skidorna oftast glidit något bättre. En delförklaring till de vallade Atomic 
skidornas dåliga prestanda är att jag ännu inte är helt bekant med dess fästzon. Den 
sickel jag använder mig av är Kuzmin universal stålborsten är en Reed Creek 
handborste, dessutom brukar jag "efterborsta2 några drag med tagelborste. Allra bästa 
glidet fick jag då de stålsicklade skidorna "efterborstades" med en mjuk, läs blå, nylon 
rotorborste som just brukats till att slutborsta Cera pulver. Det fanns alltså rester av Cera 
högfluorpulver i borsten. Och nu till min fråga som är riktad till Lasse Lind, 
Förmodligen svär jag i stålsicklingsfundamentalisternas alla katedraler, kyrkor, bönehus 
eller varför inte kort o gott vallabodar, vad anser/tror du om att efter "traditionell" 
stålsickling/borstning rotorkorka in högfluorpulver i belaget?  
  
 
 
>----.171.163 | /5.0 (;  10.5; rv:16.0) /20100101 /16.0 |      
 
 
20130417 | 14:31:04 | Lasse L | Katedraler, kyrkor, bönehus och vallabodar, det var en 
fin serie från lägst till högst. Klart att det är i vallaboden man är närmast sin skapare. 
Eller skrapare som Råffe skulle säga och vifta med sickeln. 
I övrigt har jag inga kommentarer. 
Eller jo, men de kommer senare.  



  
 
 
>----234.213.191 | /5.0 (; /5.0) | 81234213191no68.tbcn.      
 
 
20130417 | 19:54:44 | råffe | Ja må säja att de va en före fössta ovanligt fantastiskt 
inlägg förokomma från en person som sällan tycks förekomma på forumet, men desto 
mer välkommen, säjer ja som läsare, skönt å va i den positionen etter att ha fått få 
näbben av en jävla sur gammal poliskommissarie som lyckades fängsla mig såpass att ja 
orka läsa hans erbarmerliga drapa, jo ja svara men inte i blade utan direkt te hoonom, 
ville inte skämma ut karfan. 
Å de mena ja inte Torbjörn, fjärrran vore de. Sickla, ja de har ja synpunkter på. Handlar 
högst intermittent där ety de e så jäla svårt å få parkering. Men de där va bara en 
glidning ettersom ja inte vet va ja ska svara.  
Tror och tänker att ja allti ska försöka få bässsta möjliga gliiiid, å då mena ja inte i den 
gren som alla ni schnussskhumrar å fula fiskar försöker få nappi. Ja ska tamejjävulen 
plåga mina lata tricepps så att di kann gå rakt uppför! Min andra plan ä å sjösätta min 
tredje plan, å ha de ena lagget me fäste å de annra helt jäla rent å stålsicklat mig hit å 
borstat mäj dit. Sen byter ja från hö te vä vid varje kontroll, heller från vä te hö för å 
lura alla kontrollanter. 
Ja tror att de man tror på de ska man tro på. Va ska man eljest tro på. Tror ni? Ja ja ville 
järna avlusa me en seriös fråga.  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:20.0) /20100101 /20.0 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20130417 | 19:55:54 | råffe | fått på näbben heter det ju, jäla besserscmitter  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:20.0) /20100101 /20.0 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20130418 | 21:57:32 | råffe | kuta 4 km onsda under svåra psykodeliska och 
profylaktiska smärtor, vafan att de ska va så jäla svårt å röra på bena! 
Kom hem å tyckte ändå att rebaliteringen gick ganska så skaplit ända tills ja skulle opp 
på torsdamorronen,devillsäja ida. Vafan! Lårena stod som spön i backen bille knappt 
röra säj den glädje som varar förevit finns inte den så va ska man då tro på fan om de 
inte ska kännas bättre i möra. Ja bara frågar 
 
Kan ändå skriva L: 0,4 å de e ett framsteg för en människa å ett stort step för mannkaind  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:20.0) /20100101 /20.0 | h88n2fls304o1035.      
 
 



20130419 | 17:47:16 | råffe | troni att benena va bättre ida? Klart att de inte va! De 
visste ju att ja ville kuta igen ba för å såsom piloten som kraschat men klarat sig måste 
upp igen direkt! Gick inte! Gick bara å gå! Så jag gick lite.  
Men ä dä inte konstit, de e lika mystich som stålslippring å lagg å allt annat jävlskap. 
Nu ska ja inte klaga mer, de e ju skavlan i kväll. Not!  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:20.0) /20100101 /20.0 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20130419 | 22:09:33 | göranl | kunde inte låta bli att glappra lite me käften 
transpirerande inlägg har varit på annan ort ett par dar Götlaborg för att tillsammans me 
Staffan och ett par galanta damer inspektera hotel Post. 
Seriositet garanterades mha kursverksamhet 
mer som deltagare men vi va i alla fall älst vicket inte väckte nån större respekt 
Intressant Torbjörn me rent vetensabligt närmande till skidglid men var fanns 
kontrollgruppen en us me 1 deltagare kräver åtminnstone 1 pers i kntrgrupp verkar vara 
nåra på gång  
  
 
 
>----10.183.137 | /5.0 () | .      
 
 
20130420 | 17:03:16 | Lasse L | Har börjat med deklarationen, och behöver en liten 
paus ... 
 
Så då kan man ju passa på att svara Torbjörn om skidglid. 
Det korta svaret på frågan är att jag visst tror att högfluor efter sickling/borstning kan 
göra nytta för glidet. Eller alltså, glidvalla kan förbättra glidet på ett par skidor, vare sig 
de är stenslipade eller ståsicklade. 
Kuzmin säljer numera också en pryl som gnider in fluor och är avsedd att användas 
efter sickling/borstning. 
 
På Skidforum finns mycket att läsa. Spekulationer, tyckande och gissningar men också 
en hel del mycket kvalificerade inlägg av folk med specialkunskaper. En person med 
polymerer som specialitet har förklarat att glidvalla visst påverkar plasten i belaget, den 
påverkar de zoner i belaget där polyetenplasten är amorf och inte kristallin, och gör den 
hårdare (=bättre glidegenskaper). 
Och därmed skulle det ju inte vara något hokuspokus (som en del i sicklingsfalangen 
påstår) med att mätta och sedan sickla och borsta bort all glidvallan, eftersom det som 
gör nytta sitter inne i belaget. 
Däremot finns det inga porer som vallaindustrin talar om, men det är ju bara användning 
av fel ord. 
 
Men sedan är det ju det där med att glidvallade belag kan ta åt sig mer smuts och glidet 
försämras efterhand. Borde ju då gälla bara om man inte sicklat och borstat tillräckligt 
noga, fast så noga kanske inte går att borsta? (har inte sett just den aspekten diskuteras 
dock). 



 
Skidbytena numera under längre skidlopp kanske indikerar att det trots allt blir en 
nedsmutsning som gör att man tjänar på att byta till ett par nya skidor?  
 
Min tro är att jag med bara sickling och borstning får ett glid som är tillräckligt bra, nära 
och ibland kanske lika bra som, och möjligen i vissa situationer bättre än, om jag hade 
glidvallat. 
 
Jag är i alla fall övertygad om att det inte är den viktigaste faktorn för glidet. 
Allra viktigast är fästvallan. Vilken och hur man applicerat den. 
Näst viktigast är strukturen, men om den skapas med stenslip eller sickel kanske går på 
ett ut? Dessutom kan man ju på den finare slip eller sickelstrukturen lägga på en grövre 
struktur med rill. Rillning tror jag på och tillämpar. 
Kanske lika viktigt som struktur, eller i varje fall väldigt viktig är skidans spannkurva. 
Hur stora och var tryckzonerna finns framför och bakom fästvallazonen, alltså de delar 
av skidan som mest ligger mot snön. Här funkar olika varianter olika bra beroende på 
om det är mjukt eller hårt i spåret. För oss motionärer gäller det att ha en skida med så 
"medelbra" egenskaper som möjligt, kan ju inte hålla oss med särskilt många par skidor. 
Ja och som den minst betydande faktorn kommer alltså vallning/inte vallning av 
glidytorna. 
 
Tror jag. 
 
Att jämföra två helt olika skidor som du gjort Torbjörn ger kanske mer besked om 
skidornas egenskaper (spannkurva och struktur) än om effekten av glidprepareringen. 
 
Hoppas kunna ta en hyfsat lång cykeltur imorgon, bl.a. på "Vackra byars väg" som varit 
grusväg men asfalterades i höstas. 
 
 
Nä nu måste jag ta en paus från det här forumskrivandet och koppla av med deklaration 
ett tag.  
  
 
 
>----234.213.191 | /5.0 (; /5.0) | 81234213191no68.tbcn.      
 
 
20130420 | 18:52:07 | råffe | Efter ett så fullödigt inlägg behövs appselut en paus  för 
skrivaren och för skrivaren som man skriver uta alla inläggen på.  
Ja har åsså tagit starkt intryck av att di kör snabbare etter skidbytena (än före, ja menar 
än föret tillåter). 
Men ja ä helt å fullt övertygate att de e den skiten som finns ovanpå som är mest 
avgörande.  
Men ja ska tamejfan stålslipa å sickla bort all skiten te nästa år å den där jäla festvallan 
får vänta te etterpå, lopp e lopp å fest e fest sa redan gamle pavvo lasse å honom litar ja 
på, som man säger: same same.  
  
 
 



>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:20.0) /20100101 /20.0 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20130420 | 19:01:03 | råffe | å den där jäla deklaration den skicka ja iväg samma da 
som den inkom, man ska inte dra på sånt skit vill ja härme deklarera. 
Men ida upplevde ankanåja underbara moment när vi körde billedes hem från sitti. De 
kom en jäls renå å körde om på nynäsvägen så de stänkte. just innan vi skulle svänga å å 
ta uåå på tyresövgen (vi skulle ju hem hade inte tid å fortköra). Vafan sa ja då högt så att 
ankan hörde? Den där killen kör i 115, om de funnes en polisvagga i närheten skulle 
korte ryka. Sa ja. 
Vafan hände? Just när vi svängde av så starta en polisvagga under bron så de rök damm 
å olja å plitsvett så de stod härliga till. Klart att killen ficken läxa.  
Vafan hände två minuter senare, ja körde lungt vidare å vid sköndal vid busshållplasten 
lyste blåljusen igen. Ja släppte artten å applådera en stor jäla BMWsuv som emottog sitt 
fortkörarbevis (hoppas ja). 
Ja jäla va gla man kan bli! Inte skadegledje, fotköraglädje! 
(Så länge de inte drabbar en annan, de vore ju orättvist). Väll?  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:20.0) /20100101 /20.0 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20130420 | 19:02:58 | råffe | Jo ja skrev artten för att ingen ska tro att jag mena ratten 
å mena patten 
Ba för å förklara  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:20.0) /20100101 /20.0 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20130421 | 16:43:42 | göranl | Fan Råffe de e rätt haderu skrivit ratten hade jag o flera 
me mig gått i fällan omedelbums. Vi måste hålla forumets associationer i huvet där bak 
. 
12 km lugn löpning igår + inköp av nya Kayano maximal dämpning och stöd otrendigt 
men skönt fivefingers på händerna mot morgonkylan. 
Cykeltur Hullsjön Norra Björke idag precis före Velanda på vägen hem harom byggt en 
ny bro över järnvägen blev riktigt matt i bena 
S:a L 16 C 9  
  
 
 
>----10.183.137 | /5.0 (compatible; MSIE 9.0;  6.0; /5.0) | .      
 
 
20130421 | 20:04:02 | råffe | va en håsmån ifrån å köra på en rådjurssadel imorse 
klockan6. Vafan gjorde ja ute dåra? Får man val skylla sägsjävl. Jo skulle skjussa 
Martino te stan för att han skulle åka te Boston, han ville reda upp härvan men fick för 
sent höra att den redan va tämmligen löst. 



I backen påmotervejen ner mot Ältasjön kom en fyrbent jävel som stått på lur kutandes 
precksis framför peschon. Bromsarna bet, jag styrde höger, djuret sprang vänster, från 
mäjsett, hen hade nog ingen anoing om vädersträck eller trafikvett. Men slank undan me 
centimetrar på min sida å henns. Inge å skriva om allså...  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:20.0) /20100101 /20.0 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20130421 | 20:04:16 | råffe | va en håsmån ifrån å köra på en rådjurssadel imorse 
klockan6. Vafan gjorde ja ute dåra? Får man val skylla sägsjävl. Jo skulle skjussa 
Martino te stan för att han skulle åka te Boston, han ville reda upp härvan men fick för 
sent höra att den redan va tämmligen löst. 
I backen på motervejen ner mot Ältasjön kom en fyrbent jävel som stått på lur kutandes 
precksis framför peschon. Bromsarna bet, jag styrde höger, djuret sprang vänster, från 
mäjsett, hen hade nog ingen anoing om vädersträck eller trafikvett. Men slank undan me 
centimetrar på min sida å henns. Inge å skriva om allså...  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:20.0) /20100101 /20.0 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20130421 | 20:05:02 | råffe | ja ja har en benägenhet å upprepa mig sjävl, de e de som 
ä uppfinningarnas jävel  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:20.0) /20100101 /20.0 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20130421 | 20:54:46 | Lasse H | Intressant det där med glidet. Det där med 
spannkurvan och tryckfördelningen mot snön tror jag också är en viktig faktor. Nån 
gång när jag köpt skidor följde det faktiskt med en tryckfördelningskurva tror det var 
mina Skilom (numera Madshus) och det är väl vid pass 25 år sen. Då tyckte man 
tydligen det var viktigt men på senare år har jag inte sett några såna kurvor. Joggade 
milen idag i mycket måttlig fart men i alla fall nonstop vilket kändes skönt. Grannfrun 
(obs ingen båt) sprang om mej med 1,5 km kvar och var bara 200 m före i mål. Det 
tyckte jag var helt OK.  
L:4  
  
 
 
>----237.218.78 | /5.0 (; /5.0) | 8123721878no133.tbcn.      
 
 
20130421 | 21:23:00 | staffan | Mycke kaffe blev de i Gbg. Börja redan på nervägen. 
Vi beställde varsin mugg me kaffe på McD i Lidköping varpå den unga damen frågade 
om vi inte ville ha lite fika till. Cyklat drygt tre timmar idag. Åtorpssvängen. Såg nässel 



o citronfjäril men varken rådjurssadel, sädesärla eller blåsippa. Stanna o tog ett kort å 
såg då att de låg en övergiven mössa mitt i vägen å hemma sakna jag givetvis just 
favomössan som legat i bakfickan.   
L12 C34  
  
 
 
>----9.98.171  7.0;  6.0; /5.0; SLCC1; . 2.0.50727;  PC 5.0; . .      
 
 
20130423 8:57:59 | Lasse L | Betydelsen av fika har ju glidit iväg, men att det gått så 
långt som i Lidköping anade man inte. Det är annars en fin stad. 
Min cykeltur i söndags bjöd på både tussilago och blåsippor, fjärilar såg jag inga men 
många fina forsande vårbäckar. Snöfläckar i skuggiga lägen och mörk is på alla sjöar 
men knappt något öppet vatten alls. 
L: 3,2 C: 18  
  
 
 
>----234.213.191 | /5.0 (; /5.0) | 81234213191no68.tbcn.      
 
 
20130423 | 18:29:58 | råffe | Ömsom kuta å ömsom syckla 0 km ida. men tanken va 
go, bättre än stanken från sledningen, fyfan vaman kangöra bortsäjsåsäjemot  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:20.0) /20100101 /20.0 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20130423 | 21:01:16 | Lasse H | Ettersom jag gjorde bort mej rejält på OL:en idag och 
sprang med huvet i armhålan så kan jag väl fortsätta på den inslagna vägen och berätta 
att jag tyckte det hade varit helt rätt och mera rakryggat att rentav sparka ut na´Omar ur 
partit också. Företräder hen åsikter som int passar i partiledningen ä dä väl högst 
tveksamt om hen passar i partit över huvud taget. Detta ä som sagt min egen personliga 
åsikt som inte vart i grytan innan den kom i fataburen.  
  
 
 
>----237.218.78 | /5.0 (; /5.0) | 8123721878no133.tbcn.      
 
 
20130423 | 21:14:10 | staffan | passar han inte i partiet så passar de mej bra om han får 
va me å helst bli partiledare  
  
 
 
>----9.98.171  7.0;  6.0; /5.0; SLCC1; . 2.0.50727;  PC 5.0; . .      
 
 



20130424 | 14:42:24 | råffe | vicket party de skulle bli.  
Pumpa knarren igår å lufta den ida, lugnt å fint 20 km å kom hem utlakad nästan 
utsparkad, de e ju så de ska va när de är som sämst, så ska man inte ha de. Sket i å lägga 
huvet i armhålan, (s)tanken avskräckte.  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:20.0) /20100101 /20.0 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20130424 | 20:26:30 | råffe | klömde de viktigaste: 
L: 0,4 C:2 
vill inte mörka mina bravader, ju  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:20.0) /20100101 /20.0 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20130424 | 21:36:37 | staffan | Armhålorna kommer jag faktiskt fortfarande åt me 
snoken. Trodde de skulle vara lite mindre stank i den högra. Men de vette fn. Numera 
mer svåråtkomliga ställen kräver en massiv yogainsats för att nås. T.ex tåbira direkt vid 
källan var längesen man kunde utsätta sig för. I kväll seg jogg 11km.  
  
 
 
>----9.98.171  7.0;  6.0; /5.0; SLCC1; . 2.0.50727;  PC 5.0; . .      
 
 
20130424 | 22:42:54 | göranl | utan att åma mig på palmblad 12 km löpning men mer 
som Staffan beskriver joggning innan regnet kom har inte sett tussilago eller blåsippa 
men sädesärla humla och brun fjäril  
  
 
 
>----10.183.137 | /5.0 (compatible; MSIE 9.0;  6.0; /5.0) | .      
 
 
20130425 9:25:20 | råffe | brun fjäril, vafan ä dä fr kaviteter du utforskat 
  
 
 
>---- .226 | /5.0 (;  10.6; rv:20.0) /20100101 /20.0 | 62.247.5.226      
 
 
20130426 | 13:48:26 | Lasse L | Känner att det behövs skrivas något, helst nå vackert, 
så hmm ett par av de senare inläggen kan få sjunka neråt på sidan. Kommer väl inte på 
nå't direkt men kan i alla fall rapportera sol i Mariestad som jag just lämnar per buss, 
anländer Lund ikväll , gick inte att få med hojen, men löpardojor nerpackade, fall 
tillfälle skulle uppstå.  



  
 
 
>----99.210.111 | /5.0 (Linux; U; ./534.30 | host95199210111.mobileonline.      
 
 
20130426 | 21:08:40 | råffe | Ja dä va vackert, en kan gråta säj te sömns så säj! 
Lund ligger långt botta, språke e konstit, bra å ha löpardojjera me, om di frågar nåt så 
man kan låssas att di fråger om en känner lundin, åsså kutar du lundut. Å ler. Å 
långhalm, som i dalslann.  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:20.0) /20100101 /20.0 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20130428 | 13:18:21 | råffe | Söndamorron halv nie sol ingen vind. Tog knarren å drog 
en repa så börja de blåsa å de tog emotvind kom hem etter nästan två timmar på darriga 
ben å 41 km, kanse ett fall framåt, kunde skada. Tänkte ett tag på å kuta på eftermiddan 
tar nog en öl i stället. Understället? cykelstället? 
L: 0,7 C: 6,1  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:20.0) /20100101 /20.0 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20130428 | 14:12:40 | göranl | kutade 1920 km igår sen besök av barn o 
respektiigivande respektive. Löpningen gick hyfsat men sakta var på benen i 2 tim o 45 
minkanske ordnar det sig. 
Idag lite vinskalle blev sällskapspromenad första segelbåten i slussen 
S:a L 19 C 9  
  
 
 
>----10.183.137 | /5.0 (compatible; MSIE 9.0;  6.0; /5.0) | .      
 
 
20130428 | 15:01:08 | staffan | Idsg första gången i år som det var roligt att cykla. Sol 
och medvind till Grythyttan åsså hem via Rockesholm i motvind. Såg sädesärla, lärka o 
kungsörn på nära håll. Å sen överbliven skinkgratäng och en pilsner i solen på altan. 
Åsen 1 1/2 arbetsdag veckan som kommer. Känns bra 
L14 C45  
  
 
 
>----9.98.171  7.0;  6.0; /5.0; SLCC1; . 2.0.50727;  PC 5.0; . .      
 
 
20130428 | 18:24:33 | råffe | fyfan vani kör! 



1920 kilometer klarar ja nog åsså om jag får kuta just mellan de angivna talen.  
Har förresten glömt en sak: Har inte noterat när långsycklingen på Ljö går av den 
berömda stapeln. Göran du vet väl å hur många ä dä? Ja bara frågar. Ytfallet av frågan 
är viktig, kan ärkänna att jag för en vecka sen börja kålla om de gick å sällja startplatsen 
på VR. 
Kom fram till att de inte gick, det anses som helig mark, å då måste man ha dispensoir 
från ovan. Ovan är ja nog fotfarande förvisso men de hjälper nog inte. Mäj.  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:20.0) /20100101 /20.0 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20130428 | 19:28:27 | Torbjörn | Ska´ru sälja plassen så sälja´en te mäj råffe. Har 
skaffat mig ett nytt mobilt telefonnummer 072 5114959.  
  
 
 
>----.171.163 | /5.0 (;  10.5; rv:16.0) /20100101 /16.0 |      
 
 
20130428 | 19:42:20 | stffan | Torbjörn,har du ny meiladress också? Har försökt skicka 
bilder mende går inte.  
  
 
 
>----9.98.171  7.0;  6.0; /5.0; SLCC1; . 2.0.50727;  PC 5.0; . .      
 
 
20130428 | 19:43:27 | staffan | mejl heter de kanske  
  
 
 
>----9.98.171  7.0;  6.0; /5.0; SLCC1; . 2.0.50727;  PC 5.0; . .      
 
 
20130428 | 19:46:25 | göranl | LJö cykling? fan va tiden går ska kolla om vi kan få 
Anders på cykeln nån gång kristhimmelfjärdshegen  Råffe va tror du?  
  
 
 
>----10.183.137 | /5.0 (compatible; MSIE 9.0;  6.0; /5.0) | .      
 
 
20130428 | 21:46:32 | råffe | knappt hinner en fjärta så äre krisstihimmelsfjärt. Tror ja.  
Te torbjörn: säljer allri te nån annan. 
Än däk. Skaru bara veta. 
Om de inte känns bra snart så känns de bra å ha en sån storbrön, vafan mena ju torbjörn. 
Men lovat å sålt har ja inte. Men de ökar stressen.  
te göran: kolla me anners, annars fåru väl kalla in janne. på jonne, de rimmar. Illa.  



  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:20.0) /20100101 /20.0 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20130428 | 21:48:02 | råffe | mjell hetere å de e inge å skoja om, rätt ska vara 
rättstaffat! fatta?  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:20.0) /20100101 /20.0 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20130429 | 10:13:30 | Lasse L | Ja jag lydde råd och kutade, tidigt på söndagen, 11 km 
lundut och lundin, rundade Källbydammarna och såg bl.a. knipa, vigg, grågås och en 
sannolik svarthakedoppning och förstås råkor. 
Efter det blev det cykelutflykt med familjen vi gästade så då fick man ju trampa lite 
också. 
På lördagen en bira i Köpenhamn. 
L: 5, C: 23  
  
 
 
>----234.213.191 | /5.0 (; /5.0) | 81234213191no68.tbcn.      
 
 
20130429 | 11:20:36 | råffe | en bira ä bättre än tå bira å bättre än ingen alls  
 
 
 
>----.226 | /5.0 (;  10.6; rv:20.0) /20100101 /20.0 | 62.247.5.226      
 
 
20130429 | 22:51:27 | göranl | Köpenhamn? de ligger väl i Danmark hur kan de hänga 
ihop 
Råffe sonderat me Anders lör kristihimmelsfjärt ska han på Bruce S annars e han sugen 
sen berore på om jag e på plats på fredan de kan gå å cykla nåra invändningar sofar  
  
 
 
>----10.183.137 | /5.0 (compatible; MSIE 9.0;  6.0; /5.0) | .      
 
 
20130429 | 23:02:58 | råffe | sofaråflyg trodde ja att du skulle skriva å blev så jäla 
lessen, sällan ja blitt så tillplattad. tills. Invand ve invändningar kan ja inte komma på 
nån, har nog redan avverkat alla såna.  
te LasseL: haru ingen kajplats ettersom du va tvungen å lyda lockrop från Danmark. Där 
ropar di "köp en hamn" men på danska å då e de obegriplige.  



Som sakt, Ljörundan är i stöpsleven, ja ä mä om de blir å eljäst säljer ja mig te torbjörn. 
Det kan göran två mänskor glade.  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:20.0) /20100101 /20.0 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20130429 | 23:37:35 | Lasse L | Jag tror dom byggde en bro åt oss för några år sedan, i 
alla fall åkte vi inte båt dit och behövde ingen hamn. 
Fler frågor?  
  
 
 
>----234.213.191 | /5.0 (; /5.0) | 81234213191no68.tbcn.      
 
 
20130430 9:42:19 | råffe | En sån sak får man inte bara tro, de kan gå me däj som de 
två bensintjyvarna i Upplann. För satan!  
Min första fråga är därmed: Hur måru jäntliken? 
Den andra ska jag försöka formulera under dagens lopp. Ev. springlopp.  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:20.0) /20100101 /20.0 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20130430 | 10:02:36 | Torbjörn | Nä ja ha inte bytt epost adress, å va dä gäller 
mobilnummre så ä ja nåbar på dä gamla oxå. Tillsvidare.  
  
 
 
>----.171.163 | /5.0 (;  10.5; rv:16.0) /20100101 /16.0 |      
 
 
20130430 | 12:26:05 | råffe | L: 1,1 C: 6,1 
Dä tar säk 
Nu ska ja snart elda utav helvete. 
Gla valbojr för de första å go första maj för de andra, de tredje har ja glömt. Om ja 
kommer ihåg de före krilleflyget så är det nog just de.  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:20.0) /20100101 /20.0 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20130501 | 17:32:10 | goranl | Råffe: annars har anners okyat fredag kristinas helg ska 
vi hoja då ja e me trots skral cykelform ere nåra inälvningar så säg  
  
 



 
>----99.139.132 | /5.0 () | host95199139132.mobileonline.      
 
 
20130501 | 18:24:29 | råffe | ja nog kan ja knarra på freda åtta dar men hur lånkt 
återstår åse. Skral cykelform kan ru snacka me mäj om. Hade idag tänkt knarra men 
hann inte mitt i allt demonstrerande av min antidemonstrationshållning, har eldat såväl 
på Ljö som i Äta. 
Freda den 10 maj sålunda. Äre nån ti bestämt? Ja bara frågar. 
Hade nästan slänkt kasta in VRhanduken. Men man ska allri säga men.  
  
 
 
>----227.175.88 | /5.0 (;  10.7; rv:20.0) /20100101 /20.0 | h88n2fls304o1035.      
 
 
20130501 | 21:43:38 | Torbjörn | Om jag inte har blivit blåst så har jag nu fått mig en 
plats i VR (törs inte vänta på råffes kastade handduk). Om allt funkar så kör jag med 
Ride of Hope sub10. Å fan vet hur jag ska komma i form för en sådan resa, har inte kört 
50 mil än. Ont överallt så fort jag kommer på cykeln.  
  
 
 
>----.171.163 | /5.0 (;  10.5; rv:16.0) /20100101 /16.0 |      
 
 
20130501 | 22:19:32 | Lasse L | Kul å höra! Kommer gå galant i en sådan klunga. Inte 
femti mil är mycket så här års, om någon förstår vad jag menar. 
Igår gjorde jag inte bara deklarationen färdig (fick sitta 40 minuter i Skatteverkets 
telefonkö för att få besked om hur jag skulle kunna bifoga en bilaga, men det är så vist 
ordnat att medan köplatsen går från 83 till 20 så kan man inte låta bli att surfa runt så 
pass på deras webb att man hittar förklaringen själv) utan fick också reda ut oklarheter 
om pensioner (ja det är ju dessvärre pluralis på det) och ringa fyra olika instanser: 
Skandia, KPM. Folksam och Pensionsmyndigheten. Allt ordnades utan att jag 
egentligen begrep så mycket. Var nödvändigt att klara ut detta nu: Jag blir 65 denna 
månad och då händer eller kan hända en del med pensionerna, och i vart fall ville alla 
pensionsgivarna eller vad dom ska kallas skicka en massa kryptisk information. Så ett 
tips till andra som kommer i samma situation kan vara att kolla alla dessa jäa papper 
tidigare än någon dag innan den aktuella månaden. 
Jag tycker det bara skulle finnas allmän pension för alla med samma belopp som man 
kan klara sig någorlunda på livslångt. Vill och kan man pensionsspara skulle man få 
göra det, och då går det bara in och förstärker samma pension. 
Har cyklat en kortare sväng idag. Kändes riktigt najs. Första gången utan vinterjackan.  
  
 
 
>----234.213.191  7.0;  6.1; .      
 
 



20130502 | 13:44:37 | råffe | Ett kraftfullt politiskt statement de va på tiden på detta 
forumet. Ja Staff har välan snuddat vid ämnet och luftat en och annan åsikt.  
Ska man inte strunta i pensioner helt å hållet, de e enklare me soppkök. Me torsk. 
 
Jag fatta va du mena me att de ä bra me inte ens 50 mil. Då kände ja mäj åsså bra och 
smart.  
 
 
 
>----.226 | /5.0 (;  10.6; rv:20.0) /20100101 /20.0 | 62.247.5.226      
 
 
20130502 | 19:52:12 | råffe | Kanske för det för långt men en blir bra nyfiken på vicka 
pangsjonsfällor man fallit i redan. Låter som om LsseL funnit sådana kaviteter som inte 
är så trivsamma. 
En liten pangskola för di som närmar säj Åldern. Kan ge en å annan annons.  
 
Vilken är summan om alla skulle få lika å hur lånkt ä livslångt skulle jag ba villa ha svar 
på. Ä dä åsså lika för alla, alla för en? Ja bara frågar  
  
 
 
>----230.154.88 | /5.0 (;  10.7; rv:20.0) /20100101 /20.0 | h88n3fls301o1035.      
 
 
20130502 | 21:04:16 | goranl | pensjong e ett mysterium alla fina sidor kräver ju att 
man lämnar egna uppgifter själv som man inte har en aning om de e väl bara å köra på o 
hoppas man dör innan man fattar. 
Råffe vi hörs om tid nästa fre under veckan fan vi kör lite lugnt har skickat lockrop även 
till Janne som osså ska kolla Bruce S på lördan 
kutade 16 km på Ljö idag sakta o fint  
  
 
 
>----99.137.65 | /5.0 () | host9519913765.mobileonline.      
 
 
20130502 | 23:23:39 | råffe | vafan ä inte han bruse dopingavstängd? 
Ja bara frågar. 
 
Sen undrar ja om tiden på freda, ä dä start eller måltid efteråt?  
  
 
 
>----230.154.88 | /5.0 (;  10.7; rv:20.0) /20100101 /20.0 | h88n3fls301o1035.      
 
 
20130502 | 23:43:00 | Lasse L | Jorå, man kanske kan göra som Göran säger. Men nu 
var det en av dom där som ville skicka på mig en tietusen direkt som en 



engångsutbetalning. Vill man ju inte ha! Vill man ju ha en annan gång när man inte har 
så himla mycket pengar och skatt. 
Förresten tror jag termen är livsvarigt   och inte livslångt som jag råkade skriva. 
16 km, nu börjar det ta sig, men hur går det med intervallerna?  
  
 
 
>----234.213.191  7.0;  6.1; WOW64; /6.0; SLCC2; . 2.      
 
 
20130503 7:53:52 | råffe | Nä ja tog fel de va ju armstrong som va först på månen.  
  
 
 
>----230.154.88 | /5.0 (;  10.7; rv:20.0) /20100101 /20.0 | h88n3fls301o1035.      
 
 
20130503 | 13:18:21 | råffe | ...å bensvag som just kom hem från kutningen. 
7 km blev de, ett fall framåt lyckades jag undvika när jag snubbla på en rot, höll på å stå 
på roten, men vis av görans cykelvurpa lät ja bli. 
Funderade ett kort tag på å som avrundning köra lite cykling, men de blir kyckling i 
ställe.  
  
 
 
>----230.154.88 | /5.0 (;  10.7; rv:20.0) /20100101 /20.0 | h88n3fls301o1035.      
 
 
20130503 | 16:31:33 | råffe | termen ä livsfarlit  
  
 
 
>----230.154.88 | /5.0 (;  10.7; rv:20.0) /20100101 /20.0 | h88n3fls301o1035.      
 
 
20130503 | 21:03:27 | goranl | slå på roten vetja attduvetattdeheter men för alla annra  
3 mil cykel underbar tur ut på Lagnö ida  
  
 
 
>----99.153.94 | /5.0 () | host9519915394.mobileonline.      
 
 
20130504 7:06:14 | råffe | slå på öronen mena ja å hör sen. 
L: 1,8, C: 6,1  
  
 
 
>----230.154.88 | /5.0 (;  10.7; rv:20.0) /20100101 /20.0 | h88n3fls301o1035.      
 



 
20130505 | 10:24:42 | råffe | 39,22 knarrkm nu på morronen. Jäla motvinn på utvägen 
men på invägen... Höll på å stå på arslet när sidvinnen fick ekipaget att kränga häftigt 
och lustigt. 
Man vill ju inte vinnlägga säj. 
 
Kan nu med viss förtjusning eliminera kommatecken å sånt krafs, kolon får räcka. C:10  
  
 
 
>----230.154.88 | /5.0 (;  10.7; rv:20.0) /20100101 /20.0 | h88n3fls301o1035.      
 
 
20130505 | 19:45:05 | goranl | 4 dar på Ljö 3 träningstillfällen 
våren brassade igång isen gick för 2 veckor sedan blå vita gula blommor fjärilar 2 
snokar i en påse gammal planteringsjord deras bostad förstörd 
Janne hårt ansatt ang. cykling på freda 
S:a L 21 C 12  
  
 
 
>----10.183.137 | /5.0 () | .      
 
 
20130505 | 22:15:09 | råffe | märker nu att ja jort bort mäj igen. De ska ju tydligen inte 
va kolon! 
L 1,8 C 10 
så ska de vara 
Väll? 
 
å ljö på freda oavsett väder å deltagare? 
Ja kommer på freda å ringer på lörda, ja kommer i bilen, vi tar oss en tur. 
Väll?  
  
 
 
>----230.154.88 | /5.0 (;  10.7; rv:20.0) /20100101 /20.0 | h88n3fls301o1035.      
 
 
20130505 | 22:21:55 | Lasse L | Cykla en rejäl omväg till Mellerud idag, rätt kraftig 
blåst emot eller snett emot nära nog hela vägen. Upplevde nåt liknande som Råffe: I ett 
par långa snabba utförsbackar vinglade det rätt äckligt när vinden drog i snett framifrån. 
Ingen is alls på sjöarna nu och vårbäckarna har dämpat sig en hel del. Såg blommor i 
samma färger som Göran.  
  
 
 
>----234.213.191  7.0;  6.1; .      
 
 



20130506 7:50:48 | råffe | Samma färger som Göran? Lite skära å grå? Sån är ja me.  
 
 
 
>----.226 | /5.0 (;  10.6; rv:20.0) /20100101 /20.0 | 62.247.5.226      
 
 
20130506 8:55:33 | Lasse L | Jasså du svalde det betet. Ja jag håller på att träna lite 
inför fiskesäsongen.  
  
 
 
>----234.213.191  7.0;  6.1; .      
 
 
20130506 | 18:45:48 | goranl | Mental träning även inför fiske man imponeras men 
färgerna råffe de e mer hälsans friska rodnad och blodad tand  
  
 
 
>----10.183.137 | /5.0 () | .      
 
 
20130506 | 20:25:00 | råffe | Tyder inte blodad tand på inflammerat tannkött? Ja bara 
frågar. 
När går starten på freda? Äre äggmacker som gäller? Funderar själv på nyponsoppa, 
men kaffet då? Hur ska man klä säj så säj?  
  
 
 
>----230.154.88 | /5.0 (;  10.7; rv:20.0) /20100101 /20.0 | h88n3fls301o1035.      
 
 
20130506 | 21:14:01 | Torbjörn | Lasse ska`ru rejsa på brudfjälle förste juni?  
  
 
 
>----.171.163 | /5.0 (;  10.5; rv:16.0) /20100101 /16.0 |      
 
 
20130506 | 21:55:37 | Lasse L | Brudfjälle? Grymt frestad, för nu har de fått till en 
verkligt fin sträckning. De har mycket begåvat utnyttjat att "Vackra byars väg" blivit 
asfalterad, det är vägen som går längs sjön Erve och som jag nu cyklat två gånger i år. 
De har då även kunnat få med en annan fin smal asfaltväg, den som går väster om 
Knarrbysjön,  med en svindlande alpliknande  nedförsbacke (tycker jag, nog inte 
Torbjörn). Den har jag cyklat några gånger, men inte ännu i år. 
Många backar blire på hela racet. Men vackert! 
Men ett krux är att man är bjuden på kalas samma dag i Lusasken, fast det går kanske 
att kombinera?  
  



 
 
>----234.213.191  7.0;  6.1; .      
 
 
20130507 | 22:02:11 | staffan | Tänkte hjälmaren lörda om inte skitväder. Nån mer? 
Torbjörn bor ju nära.  
  
 
 
>----9.98.171  7.0;  6.0; /5.0; SLCC1; . 2.0.50727;  PC 5.0; . .      
 
 
20130507 | 22:19:31 | råffe | ja torbjörn! bor ju nära! Då slipper vi som nog kör minst 
tremilen på Ljö på freda. Väll??  
  
 
 
>----230.154.88 | /5.0 (;  10.7; rv:20.0) /20100101 /20.0 | h88n3fls301o1035.      
 
 
20130508 | 12:07:45 | Torbjörn | Om lördag tänkte jag ta mig ett träningspass upp till 
Lindesnäs för att där delta i en släktträff. Skitväder som begränsande faktor. Visst hinns 
väl både det ena å det andra en lördag i början på juni.  
  
 
 
>----.171.163 | /5.0 (;  10.5; rv:16.0) /20100101 /16.0 |      
 
 
20130508 | 18:23:55 | staffan | Visst. Bara vädret är bra.  
  
 
 
>----9.98.171  7.0;  6.0; /5.0; SLCC1; . 2.0.50727;  PC 5.0; . .      
 
 
20130508 | 21:47:35 | goranl | . brognosen för vädret oroar även Ljöstrapatsen de har 
vart värre o ingen vet hure blir. 
Vi samlar tankarna o hörs imorrn jag tycker start i nietiden kanske vid Västergården 
kutade 9 tunga km i morse gubbstomping  
  
 
 
>----10.183.137 | /5.0 () | .      
 
 
20130509 9:00:31 | råffe | göran ja föreslår att vi startar ca nio å tar me macker de 
börjar regna först vi fyra. 
Vicka blire? 



vi kan ringa i ettermitta vetja!  
  
 
 
>----230.154.88 | /5.0 (;  10.7; rv:20.0) /20100101 /20.0 | h88n3fls301o1035.      
 
 
20130509 | 12:43:36 | Lasse L | Lindesnäs, där var jag på spelmansstämma för 
närmare tretti år sedan, minns mycket tydligt för det var liksom första gången jag kunde 
dansa polska och första gången jag hörde Ale Möller och förundrades över hur han 
kunde fylla ut fiolmusiken med sin mandola. 
Lycka till med cykelturen dit, och ni andra på ön respektive runt sjön! 
Jo, men satsar då på fjäll och fest samma dag i juni. Blir bra!  
  
 
 
>----234.213.191  7.0;  6.1; .      
 
 
20130509 | 15:27:44 | göranl | Vaere för fest? 
Förfest te missommar?  
  
 
 
>----99.151.83 | /5.0 (Linux; U;  
      
 
 
20130510 | 17:34:45 | råffe | börjar återhämta mig något och såpass att jag kan svälja 
en pilsner efter niomilafärden på Ljö. Ganska nödj med att ha kört 78 km extra jämfört 
megöranåanners.  
Nu C 19,jo ja tackar ja tror ja te VR. 
Å hanabra själva!  
  
 
 
>----230.154.88 | /5.0 (;  10.7; rv:20.0) /20100101 /20.0 | h88n3fls301o1035.      
 
 
20130510 | 20:03:00 | Lasse L | Åh faen, har själv kört 8,2 som längst i år. Gick det 
fort?  
  
 
 
>----99.214.74 | /5.0 (Linux; U; ./534.30 | host9519921474.mobileonline.      
 
 
20130511 | 13:52:17 | Torbjörn | Sket sig med dagens långpass, bokstavligen. Haft 
magsjuka i veckan. Vårkräksjuka? Testade sex sju mil i går för att inse att kroppen tål 
inte mer än så för tillfället. Fan, får inte till`et med träning just nu.  



  
 
 
>----.171.163 | /5.0 (;  10.5; rv:16.0) /20100101 /16.0 |      
 
 
20130511 | 19:45:14 | goranl | drömsk känsla när jag rekapitulerar gårdagens 
upplevelser med de  cyklande gentlemännen Anders o Råffe alla la cykeltur före träning 
underbar stund med ägg o stekt fläsk i Laggarsvik vi såg tre barn som lekte utomhus  
hade ritat en"hage" på asfalten ett hopprep kanske  har ni ingen laptop ungjävlar brast 
vi ut. 
Osså idag 16 km löpning fan de kan gå blev bättre i kroppen  
  
 
 
>----99.138.111 | /5.0 (compatible; MSIE 10.0;  6.1;      
 
 
20130511 | 19:49:33 | goranl | förlåt Torbjörn lider med dig men fan du har inte maran 
om 2 veckor att oroa dig för VR eju en dryg vecka senare jmf me mig ede ju för dig en 
fis i vinden  
  
 
 
>----99.138.111 | /5.0 () | host95199138111.mobileonline.      
 
 
20130512 | 11:37:28 | staffan | Klunga på 20 pers som tack vare en tuff 
kommandorska gjorde att hjälmaren blev en behaglig tur i jämnt tempo. Hon höll ihop 
kedjan från start till mål. Sacka nån skreks det från kön å farten sänktes.  
Drygt 32 i medvinden till hjälmarsundet, 5 min paus, å motvind hem => snitt 30.  
  
 
 
>----9.98.171  7.0;  6.0; /5.0; SLCC1; . 2.0.50727;  PC 5.0; . .      
 
 
20130512 | 19:57:59 | råffe | tror inte LasseL fick svar på sin något oförsynta fråga om 
farten, är beredd att släppa frågan ut i vädret men måste nog erkänna att fort är ett ord 
som nog allri kommer att nämnas i analerna etter de löpe. Känslan va närmast att en 
skulle vatt gla om en haft nån annans än vår kräk sjuka i ställe. Men de vill en ju inte 
lossas om utan en håller gla min å ida har vi försökt gräva opp trädgårslannet å de gav 
en del reflektioner som kan komma till nytta. Å nöje. E helt på min sida.  
  
 
 
>----230.154.88 | /5.0 (;  10.7; rv:20.0) /20100101 /20.0 | h88n3fls301o1035.      
 
 



20130512 | 20:57:56 | Lasse H | Tre vecker ä dä fälle te maran men dä ä näre nog! Så ä 
dä mä dä söm ä. Söm nön sa. Själv ä ja lite gla att ja bara har en halvmara å tänke på. 
Tog en vända på 16 kilometern med stavar idag för att få åtminstone ett pass över 2 
timmar utan att slita röven av mej. Hörde göken i väster, första för året. På onsdag blir 
det PTV i Degerfors. Inte nåt snuskparty som ni förstås tror utan första deltävlingen i 
Park Tour Värmland, en serie med 4 sprintOL. Ett lagom fartpass innan GV.  
  
 
 
>----237.218.78 | /5.0 (; /5.0) | 8123721878no133.tbcn.      
 
 
20130515 | 21:01:16 | råffe | javetefan va de e för en jävel som vill trillskas å jävlas så 
jävlit. Det hände sig att jag löpte igår å de börja kännas ganska skaplit, då på femte km 
så knöt det sig å drog å ömmade i vadjäveln, linka hem å led, å lederna kändes bra, men 
den där förtvinade vadjäveln... ja vet inte vad ja ska säja som tröstar. 
Vad säjer I?  
  
 
 
>----230.154.88 | /5.0 (;  10.7; rv:20.0) /20100101 /20.0 | h88n3fls301o1035.      
 
 
20130515 | 21:20:33 | goranl | vadan och varthän vad är det me vaden verkar vara lite 
svag behöver specialträning sjuk gymnastik vada o vandra kan det hjälpa ja tror att det 
är hälsenans infästning som är lite sprucken alltså tåhävningar me tårna på ett trappsteg 
sånt ska hanteras med smärta mot smärttgränsen häver mina reptilfötter under 
tandborstning i duschen sedan ett år 
känner spänsten sakta återkomma. 
Hav förtröstan  
  
 
 
>----10.183.137 | /5.0 () | .      
 
 
20130516 | 10:14:39 | råffe | sköna trösterika ord som sköljer över mina vadställen, 
vad mer kan man begära? Löneförhöjning förstås å tåhävning å lycklit leverne, en fin 
kombination  
 
 
 
>----.226 | /5.0 (;  10.6; rv:20.0) /20100101 /20.0 | 62.247.5.226      
 
 
20130516 | 19:46:55 | Lasse H | Tillönskar gott läkekött till vadskadade och till 
mänskligheten en god vilje. Varthän har vi väl skapligt bra kläm på men vadan är mera 
höljt i töcken. Höll min normala standard på OL:en igår och klådde 3 av 34 herrar, 5 av 
33 damer, 1 av 7 pojkar och 5 av 11 flickor. Jätteskönt väder och trevligt bostadsområde 



(Jannelund) att springa i. Ingen spydig kommentar från urinnevånare men flera nyfikna 
frågor från lekande barn.  
  
 
 
>----237.218.78 | /5.0 (; /5.0) | 8123721878no133.tbcn.      
 
 
20130516 | 20:30:25 | goranl | Grattis Lasse H till orienteringsframgångar låt inte detta 
stiga dig åt huvudet så att övermodet får din träning att skrumpna till belåtet skådande 
på vunna pokaler all framgång beror på ansträngande träningsperioder 
Lycka till med  orienteringen  
  
 
 
>----10.183.137 | /5.0 () | .      
 
 
20130516 | 21:16:43 | goranl | Sa alltså Blossom Tainton  
  
 
 
>----10.183.137 | /5.0 () | .      
 
 
20130516 | 21:44:49 | råffe | När ja va liten fick ja höra att man alldri fick klå jäntor. 
Ällre fruntimmer va de allri nån som sa nåt om, ja har allti unnrat vaffö. Kanse skulle 
man passat på då. Nu ere för sent. Väl? Ere kul?  
  
 
 
>----230.154.88 | /5.0 (;  10.7; rv:20.0) /20100101 /20.0 | h88n3fls301o1035.      
 
 
20130518 | 18:46:32 | råffe | Grattis LasseH Kämparnas kämpe! Fin jämn fart! Inga 
svackor! Ja,jävlar, gubbar kan!  
  
 
 
>----230.154.88 | /5.0 (;  10.7; rv:21.0) /20100101 /21.0 | h88n3fls301o1035.      
 
 
20130518 | 20:12:08 | goranl | Lasse H satt o drack öl på Östra Hamngatan me hustru 
dotter o Patrik när du sprang förbi utan att se dig men av tiden att döma måste det sett 
fint ut härli åskskur sänkte temperaruren och lögade passerande löpare. Du slog brorsan 
hasses knappt 50åriga sambo me flera minuter. 
Strongt  
  
 
 



>----10.183.137 | /5.0 () | .      
 
 
20130519 | 19:10:21 | göranl | Igår 4 mil cykel innan Gbgsbesök idag 22 km! löpning 
levde på vita tabletter från Enervit hoppas de inte e en nätdrog men de gick bra lite öm i 
knäna men planterade potatis o trädgårdsarbetade i 2 tim efteråt 
S:a C 24 mil(katasrof) L knappt 25 mil OK  
  
 
 
>----10.183.137 | /5.0 (compatible; MSIE 9.0;  6.0; /5.0) | .      
 
 
20130519 | 21:03:52 | Torbjörn | Jag är rädd för att starterna i Metso Rundan, 
Brudfjällsracet, Två sjöar runt (Övre Fryken och Rottnen) samt Vätternrundan är på väg 
att gå om intet. Kroppen håller inte. Knän, fötter, händer värker och gubben deppar.  
  
 
 
>----.171.163 | /5.0 (;  10.5; rv:16.0) /20100101 /16.0 |      
 
 
20130519 | 23:22:19 | Lasse L | Usch då, inge kul att höra. Låter som läge att snacka 
med doktorn tycker jag.  
Om du skulle komma på banan till 1 juni så kan du om du vill nu få initierad info om 
varje krök och backe på Brudfjällsracets aktuella sträckning. Körde de sista bitar jag 
inte hunnit med tidigare i år nu på eftermiddan ner till Mellerud. Backigt som fan nästan 
överallt, ändå lockar det att vara med. Massor med MC ute, men såg bara en cyklist. 
L: 7, C: 62  
  
 
 
>----234.213.191  7.0;  6.1; .      
 
 
20130520 | 20:44:17 | Lasse H | Jo tack det gick rätt skapligt. Lyckades lägga upp 
loppet utifrån mina förutsättningar och hade jag inte behövt pissa vid 6 kmkontrollen så 
hade jag nog prickat 7 min per km vilket var planen. Gick denna gång uppför 
Götaälvbron och fick nu en mycket drägligare resa de sista tunga kilometrarna från 
Valand och in. Rejäl tummarna i västenkänsla således. Glömde packa öl i packningen 
men hann slinka in på en pub i Masthugget och avnjuta en stor stark på hemvägen till 
dotterns lägenhet. Träffade Göran Johansson i år igen. Denna gången vid 
väskinlämningen. Han ser ut att ha gått starkt i år.  
  
 
 
>----237.218.78 | /5.0 (; /5.0) | 8123721878no133.tbcn.      
 
 



20130521 | 14:13:16 | råffe | Lycklig efter att ha kört en cykelfemmiling utan andra 
besvär än total utmattelse. Nådde därmed katastråffegränsen 24 mil. 
Vågar inte kuta ännu, men på knarren känns inte vaden. Låter som ett ordspråk, ere nån 
som hört de förut? Ja bara frågar  
  
 
 
>----230.154.88 | /5.0 (;  10.7; rv:21.0) /20100101 /21.0 | h88n3fls301o1035.      
 
 
20130523 | 20:31:15 | goranl | Hur ere Torbjörn? 
Råffe katastrofgränsen höjd till C:29  
  
 
 
>----.93.145 | /5.0 () | 8122693145no132.tbcn.      
 
 
20130524 | 13:35:41 | råffe | Ja hur ere mere Torbjörn? 
Läste i morse görans fråga och tyckte att den gott kunde upprepas. Läste dessutom hans 
hetsande underförstådda uppmaning som jag genast lydde. Femmilen igen på sega ben, 
men kanske, kanske lite bättre än härförleden. 22,5 i snittet. 
Viktigast: katastrofgränsen uppnådd. Tills den flyttas uppåt.  
  
 
 
>---- | /5.0 (;  10.7; rv:21.0) /20100101 /21.0 | 213669517no49.tbcn.      
 
 
20130524 | 17:30:07 | Torbjörn | Inge vidare, dä som börja mä en ond o svullen 
handled efter ML ha fortsatt mä smärtande o tidvis svullna leder. Fingrar, tår o knän. 
Har inte fått nån diagnos men ja misstänker någon form av reumatism som är på väg att 
debutera. Ska träffa en sjukgymnast på en idrottsmedicinsk klinik i början av juni. Ska 
oxå skriva en vårdbegäran till reumatologen. På vårdcentralen verkar man se sig själva 
som specialistklinikernas grindvakter.  
  
 
 
>----.171.163 | /5.0 (;  10.5; rv:16.0) /20100101 /16.0 |      
 
 
20130524 | 20:33:42 | råffe | Mycket trist att höra gode Torbjörn. 
Vi hoppas på positiva besked framöver!  
  
 
 
>---- | /5.0 (;  10.7; rv:21.0) /20100101 /21.0 | 213669517no49.tbcn.      
 
 



20130524 | 21:45:50 | goranl | Torbjörn lugnt o fint reumatismen är en autoimmun 
företeelse som att kroppens immunförsvar går lite bersärk säger jag som befinner mig i 
medicinens utmarker. 
Bekämpas bäst med att visa kroppen va den ska ha att kämpa med om inte stressnivån e 
för hög i övrigt dra på nåt eller nåra pass å se va som händer! 
Pigga upp immunförsvaret så det lär sig veta hut.  
  
 
 
>----.93.145 | /5.0 () | 8122693145no132.tbcn.      
 
 
20130525 | 20:43:43 | råffe | ja,vafan, de e inte så illa sackt som de kan låta, jA 
VETENKILLE en kompis till inteminst lasseellågöranell 
(jaskriversåföråkrypteraåinteavslöjaminaskällor) 
som 
känndeobehagsomhaninteensvilleerkännaivadibestoå som 
laavredan i vasstenaförådrickavisski, åhanntillhördevå rankruppåviunnra 
vafanntoannersvägen.nävafansåavlöjajajuminaskällarsupphovsmannsmannarättsligaretti
ghäter, ja de jörja nog snart alldenstunn att jaehemkommen från hellsingegårdarnas 
vidöppningsom världsarv janästan skaka tass me kultiturministernmen hon e nästan döv 
så hon kände nog intet av det trycketvillsäga. jajävlar mengubbenva där å solbränd men 
inte ja förja va bleksom vannlit. 
Har åsskå fått imäj en glavissskis frånskottlann di e härnu men kanallri 
planerainschäslong. såg surmulna ut "edeingen schznö?" sa dom. Bra sackt tyckerja å 
schäms  
  
 
 
>---- | /5.0 (;  10.7; rv:21.0) /20100101 /21.0 | 213669517no49.tbcn.      
 
 
20130526 | 10:06:39 | råffe | Elitloppe å Morsda i all ära. De viktigaste idag är att den 
store kämpen fyller pensionist! 
Grattis LasseL! 
Nu hinner du ju träna! Men du kanse knegar vidare, de vore inge vidare, vidare vyer 
vidgar vinnarskallar vetru väl?  
  
 
 
>---- | /5.0 (;  10.7; rv:21.0) /20100101 /21.0 | 213669517no49.tbcn.      
 
 
20130526 | 19:29:18 | goranl | att GiroDÃŒtalia avslutades idag och att jag trots sen 
kväll(02:00 innan dom gick hem) cyklade 5 mil till kutade 9 km igår va alldeles matt 
efteråt 
S:a C 34 L ca 30  
  
 
 



>----.93.145 | /5.0 () | 8122693145no132.tbcn.      
 
 
20130526 | 19:30:47 | goranl | Grattis pensionären vi följer i dina fotspår  
  
 
 
>----.93.145 | /5.0 () | 8122693145no132.tbcn.      
 
 
20130526 | 22:06:25 | Lasse L | Tackar, tackar, och tack igen till dem på detta forum 
som tog sig hit och deltog i överraskningskalaset som hustrun ordnat. 
Visste bara att det skulle bli födelsedagsfika kl 11 och sedan något kl 2 som jag skulle 
hålla mig hemma till. 
Så då var det bara att ge sig ut på hojen på morron halv åtta för att få till en runda denna 
helg, gårdagen gick ju helt i sjösättningens tecken. 
Har dessvärre inte slutat jobba, slog på datorn nu post festum bara för att förbereda ett 
telefonmöte i morron. Men de e ju roligare att hänga här på forumet än att planera 
möten.  
  
 
 
>----234.213.191  7.0;  6.1; .      
 
 
20130526 | 22:07:40 | råffe | förknoppsningsvis 
Jävlar göran nu må ja ju köra å röra påmäj ännu mera. 
Men. 
Jaska int kuta SM, ä int anmälld  
för något allvarlit va javet  
  
 
 
>---- | /5.0 (;  10.7; rv:21.0) /20100101 /21.0 | 213669517no49.tbcn.      
 
 
20130526 | 22:10:11 | råffe | int va ja bjudd på kalase, betalte nog för lite för bilen 
hade du kanske kunnat sluta sammanträda eljest?  
  
 
 
>---- | /5.0 (;  10.7; rv:21.0) /20100101 /21.0 | 213669517no49.tbcn.      
 
 
20130528 7:20:11 | Lasse L | Verkar osannolikt att du skulle ha betalat för lite för 
bilen eftersom du gjorde upp affären med min hustru... Var nyligen med henne hos 
bilhandlaren då det förhandlades om byte till ny bil. Jag försökte generad sjunka ner i 
stolen och titta i golvet, men hon fick förstås till jäkligt bra villkor.  
  
 



 
>----99.210.3 | /5.0 (Linux; U; ./534.30 | host951992103.mobileonline.      
 
 
20130528 | 22:48:15 | råffe | kanse bjöd ho int in mäj ettersom jag betalt för mycke å 
då var hon kanse enndå lite generad de e ett fint drag värt att odla, odlingen kan ge 
rabatt te nästa bilköp.  
  
 
 
>---- | /5.0 (;  10.7; rv:21.0) /20100101 /21.0 | 213669517no49.tbcn.      
 
 
20130529 | 20:52:44 | råffe | jorde en bragd ida, kuta me mina vader fem km, ja 
lånksamkt för å inte irritera bilister å småföggler. Tog slut som sig plägar (ja vet int om 
de e rätt ord i anbelanget)  å gav meschävl jävulen på å knarra direkt ovanpå knarren. 
körde 20 km nonnstopp å hade kramp i vadera sista 30. 
Men stappla in i badkare. å tog en wisskislalom. å blev nödj! 
Allvalit talat: ere givet att det här e så jäla nyttit som vem säjer, säjer vem? Ere för å 
döda oss i förti? Eller de e ju dummt frågat, ja mena sjåtti! Som killen sa som skulle 
säjla en tårta te mäg å när ja fråga prise så sa hann schåottio. Ja slände fram fyra tjuger, 
hann titta på mäg å sa "schjuåotti!, för satan". 
Veti va ja svara? "Ja de fattaja, men vaförfanen ä tian?" 
Fatta?  
  
 
 
>---- | /5.0 (;  10.7; rv:21.0) /20100101 /21.0 | 213669517no49.tbcn.      
 
 
20130529 | 21:04:26 | råffe | Måste bekänna att ja ä stottl ida, har juts som ja nädmnde 
vatt ute å åkit å nu kört runt hela vätten å nästan vänt tebaka te de där ställe som 
fånhejdenstam lät bygga (ja inte fan lyfte han en enda tegelsen schjävl!)övralid heterdet, 
de e för allti förknippat me en av mina många stora blamager. Vi var där på en privat 
visning, ja tror att de va göran å nån mer, ja minns utseender men inte namne. Då just 
när de va som mest entreressant å guiden just sakt att heidenstammen flytta in året 1915 
så ställde ja den impertinenta och in i mitt tycke trivsamma frågan "var strinnberg på 
besök nån gång?" 
Gajden kolla påmig, jorde jordens konstpaus, å kolla på mäg, åsa: "strinnis kasta in 
benklädera 1912..."  
punkt punkt punkt. 
Denna blamagen har en man som jag just nu inte kan erinra mäg namne på, vi flera 
tillfällen nogsamt sett till att jag allri ska klömma. 
Såg i ögonvrån att han tryckte en hunnralapp i gajdens underliv som schön urschäkt å 
minavägar. 
de tycker ja fotfarandeä blann deflåttaste som nån nånsin ort å minavägars felkörningar i 
dike 
Ja ville ba ha detta sakt så sannt som de en sackt.  
  
 



 
>---- | /5.0 (;  10.7; rv:21.0) /20100101 /21.0 | 213669517no49.tbcn.      
 
 
20130530 | 21:26:37 | goranl | måste tacka råffe för en djupdykning i gamla blamager 
o senare framgångar han som du inte minns namnet på mich unt sonen står på lörd 
utanför Östermalms IP breve stadion å trampar. e de nyttit? ja om man överlever 
belastar man densamma med vin biff å ser hur det går.Ett bidrag till vetskapen blir de 
hur som helst. 
hoppas vi hörs sen  
  
 
 
>----.93.145 | /5.0 () | 8122693145no132.tbcn.      
 
 
20130530 | 21:48:19 | Lasse H | Lycka till på lördag Göran o Staffan!!! 
För Roffes del börjar jag undra om du inte lyssnat för mycket på SvenIngvars. Man ska 
alltså INTE spänna krigarvadera. För egen del är jag inte helt främmande för stölleprov 
och joggade följaktligen i afton Harsprånget som är ett 6 km stadslopp härstädes. Tiden 
var kring 3940 minuter och då låg ändå tempot väl över min komfortzon hela vägen. 
För att plåga er med lite idrottshistoria kan jag nämna att jag 1989 och 1990 sprang 
Harsprånget på 27:11 resp. 27:58. 1992 sprang jag på 34:52. Då hade jag i januari 
opererat ett ljumskbråck och inte tränat en meter i januari och februari. I mars och april 
hade jag tränat sammanlagt 3 pass och totalt 1 timme. I maj hade jag sprungit 
sammanlagt 15 km fördelat på 4 pass. Angående Harsprånget skrev jag då i boka: tungt 
gått 4 ggr. Man får väl säga att åldern verkar tagit ut sin rätt.  
  
 
 
>----237.218.78 | /5.0 (; /5.0) | 8123721878no133.tbcn.      
 
 
20130531 0:52:54 | Lasse L | Jo visst var en bättre förr, såklart. 
Se t.ex. i min cyklingsstatistik att träningspassen går långsammare nu än för bara några 
år sedan. 
 
Men lycka till i Stockholm! Kan nog bli nog lite trevligare än förra året hoppas vi. 
 
Kanhända att jag samtidigt trampar Brudfjällsracet, det är lite för trångt om tid 
egentligen, men väderutsikterna är ju så fina. 
En får se.  
  
 
 
>----234.213.191  7.0;  6.1; .      
 
 



20130531 8:53:09 | råffe | Och lycka till till Jonas får man inte glömma att säga 
LasseL! Och bra att du nämnde namnet Staffan, de va ju han som va me vid just den 
blamagen, han har även vatt me vid andra tillfällen. Även då jag inte gjort bort mäg. 
Å lycka till Göran å Staffan säger därmed även ja.  
Ska snart försöka knarra lite men först blire klippning, för å minska luftmotstånne. 
Gräset klippte ja igår. I mårron vet jag inte va ja ska klippa till me.  
  
 
 
>---- | /5.0 (;  10.7; rv:21.0) /20100101 /21.0 | 213669517no49.tbcn.      
 
 
20130531 | 13:46:31 | Lasse L | Men det har jag inte glömt, min lyckönskan gäller alla 
och envar på detta forum och deras ättlingar i alla led.  
  
 
 
>----234.213.191  7.0;  6.1; .      
 
 
20130531 | 15:49:46 | råffe | menaru startled? Och hur böjer man ett sånt värb? 
Startlida, startled, hjärtstartare?  
 
Körde 3 mil bara men de räckte, på knarren. Nere vi Tyresta nationalpark blev de så 
högtidligt att jag fick punka. Lyckades. Byta. Knarra hem på ganska så halvfullt 
bakhjul. Bra träning på å fixa å dona.  
 
C:34, L:3,4 (måste ha komma ber om undskylld)  
  
 
 
>---- | /5.0 (;  10.7; rv:21.0) /20100101 /21.0 | 213669517no49.tbcn.      
 
 
20130601 | 21:47:38 | råffe | hajustsnackame grabbarna/Hjältarna på väg te färgan te 
justerö. Helt obreöda etter en skön mara, ja bestämde mig på stuss å anmela mäg te 
nästa mara. 
Fy fan va ni e bra! 
Tänk om manschävl får känna en smekning av den kännslan... ja ja ba önskar  
  
 
 
>---- | /5.0 (;  10.7; rv:21.0) /20100101 /21.0 | 213669517no49.tbcn.      
 
 
20130602 | 16:37:52 | Lasse L | Ja grattis till SMgrabbarna! 
Själv har jag nu fått hänga ännu en nummerlapp på linan i pannrummet: Brudfjällsracet 
2013. Fick två damer och sju herrar efter mig i resultatlistan. Rätt så nöjd med farten 
23,6 km/h i snitt på den backiga banan, men tycks fortfarande i stort sett sakna muskler 
i benen. Oj vad sakta det gick i många stigningar.  



  
 
 
>----234.213.191  7.0;  6.1; .      
 
 
20130602 | 17:54:40 | råffe | Stigningar å nigsittningar ä inget för äldre gentlemen. Dä 
går ju bara utför ägenteligen, vafför då streta uppför, ja bara frågar. 
Men grattis ändå LasseL, vemebruden?  
Ja frågar av propoffessionella skäl å anledning...nämligen, man harju ett joppåsköta ett 
tagte, då gällere å taggate, välldone!  
  
 
 
>---- | /5.0 (;  10.7; rv:21.0) /20100101 /21.0 | 213669517no49.tbcn.      
 
 
20130602 | 20:06:44 | Lasse H | Instämmer! Grattis SMgrabbarna!!Oldboysen gick 
jämnt och fint. Senioren däremot hade en mera alpin tidsprofil som vore kul att höra 
mera om. Joggade knappa milen idag och hämtade bilen som blev kvar på 60årskalaset 
igår. 
L:13  
  
 
 
>----237.218.78 | /5.0 (; /5.0) | 8123721878no133.tbcn.      
 
 
20130602 | 21:41:54 | råffe | "joggade knappt milen ida", de e såna inlägg som jag vill 
ha skygglappar på innan de så opåkallat å oförblommerat kastar säj över oskuldsfull 
forumdeltagare som bara vill ha en stunns distraktion å återhämpning. Vafan anmel dig 
till extremmaran å kuta tjuge mil dåra förfan om de e så jäla bekvämt... Flåt! mest ä ja 
fotfarande avenschjuk därav detta utbrott som drabbar en av de mest oskuldsfulla å 
trogna å flärdfria motionärer ja lärt känna å asseptera under de senaste fyra däcännierna. 
Fjärran ä tanken att du va ute för å kokettera, dä bara blev så.  
Ja drarmeg tebaka ini mitt sköllpaddsskal å käkar soppan.  
  
 
 
>----6. | /5.0 (;  10.7; rv:21.0) /20100101 /21.0 | 213669517no49.tbcn.      
 
 
20130602 | 22:36:02 | Lasse L | "vemebruden?" Jo om det kan man läsa t.ex. här: 
http://user.tninet.se/~wcj996p/omradet/rosen03.htm 
När man Googlar brudfjället hittar man hur många motorcykelfilmer som helst men kan 
också få en del varianter av den där sägnen  
  
 
 
>----234.213.191  7.0;  6.1; .      



 
 
20130603 | 21:26:56 | goranl | bra lasse l att du körde över bruden i racet trots tidsbrist 
o tack för erkännanden i övrigt kan berätta att Anders o Madde ölade på en pub på 
Odengatan 3km från mål fick välbehövlig uppmuntran alla uppsatta mål höll inte kom 
över 8min/km efter 21 km jävlar va de stummnade till ingen fara för livet men en 
stortånagel är nog förlorad på lite sikt.Sist av alla från Thn men slog alla med 10 år i 
ålder 
C:34  
  
 
 
>----.93.145 | /5.0 () | 8122693145no132.tbcn.      
 
 
20130603 | 21:31:35 | goranl | satte sig inte ättlingen på ett fik på Djulgårn o rökte så 
han fick en kopp kaffe av föreståndarn  
  
 
 
>----.93.145 | /5.0 () | 8122693145no132.tbcn.      
 
 
20130603 | 22:47:11 | Lasse H | Kunde just tänka mej att Jonas har en sund inställning 
till maratonlöpning. Apropå Råffes kommentar får jag väl erkänna att mitt inlägg kunde 
verka kärvölet i överkant och utelämnar mycket av den tyngdkänsla som vidlåder så 
gott som alla mina löppass. Det är nästan alltid så att det framstår som overkligt för mej 
att jag faktiskt lyckats genomföra en halvmara i år. I fjol var känslan av naturliga skäl 
ännu mera uttalad. Sen undrar jag varför det ibland, som idag, går att placera markören 
inne i ett ord här på forumet medans det andra dagar bara går att markera ordet och 
hoppa till början eller slutet.  
  
 
 
>----237.218.78 | /5.0 (; /5.0) | 8123721878no133.tbcn.      
 
 
20130603 | 23:20:07 | Lasse L | "Med datorer och program kan allting hända" / 
Gammalt djungelordspråk  
  
 
 
>----234.213.191  7.0;  6.1; .      
 
 
20130604 | 16:51:45 | råffe | ja jer mäg inte! Än. Satt upp på knarren å körde en 
tremiling på en å femton, då kan alla lätt räkna ut snitthastigheten. Me den va ja nödj, 
men trött å älendi ä ja så här etterpå. Men de brukar gemesäj etter en liten virre å ett 
karlbad (nä int karlsbad, inte karlsund, inte kalledussin, men lite kallepåstången). 
C: 37 L: 3,4  



  
 
 
>---- | /5.0 (;  10.7; rv:21.0) /20100101 /21.0 | 213669517no49.tbcn.      
 
 
20130604 | 22:54:22 | staffan | Fan Göran glömde ju kulorna för calslundin. mendom 
kommer som ett skott. Nån gång. 
Fö härliga bilder från maran. vi ser fan inte kloka ut. Men nästa år ska ja flina hela 
vägen  
  
 
 
>----9.98.171  7.0;  6.0; /5.0; SLCC1; . 2.0.50727;  PC 5.0; . .      
 
 
20130605 | 10:11:30 | Lasse L | Jodå, ni ser så fina ut! Jag tycker särskilt att Göran 
framträder med en tydlig integritet och respektingivande värdighet.  
  
 
 
>----234.213.191  7.0;  6.1; .      
 
 
20130605 | 18:57:27 | råffe | Fan Staffan ja läste först fel va tvungen å gå tebaka å i 
smyg läsa ditt senaste inlägg. Tyckte att du skrev(!): "glömde kulorna i kalsingen" å 
kved å led några timmar innan ja läste på nytt. Grattis till det! Kulor är dyrbara gåvor, 
jöran blir no gla.  
  
 
 
>---- | /5.0 (;  10.7; rv:21.0) /20100101 /21.0 | 213669517no49.tbcn.      
 
 
20130605 | 19:01:14 | råffe | Ja tror att de va de där "mendom" som lura mäg. Försto 
att du inte mente svendom men man kan ju allri va spiksäker, ej heller spiknytker. 
Jafatta att du mente mandom. Å inte mandrom å inte mardröm, som de ju eljest skulle 
ha vatti.  
  
 
 
>---- | /5.0 (;  10.7; rv:21.0) /20100101 /21.0 | 213669517no49.tbcn.      
 
 
20130608 9:55:02 | råffe | körde en femmiling nu på morronen, försökte pinna på men 
de ble 22 i snitt. Vete fan hure ska gå? Göran va sägeru? Å LasseL? Men ni har väl kört 
uta hillvitti sen ni senast apportera. Staffan frågar ja inte ens om, ber om uschäckt för 
de. Hurgåre Staffan? 
C: 42 L: 3,5  
  



 
 
>---- | /5.0 (;  10.7; rv:21.0) /20100101 /21.0 | 213669517no49.tbcn.      
 
 
20130608 | 11:16:03 | Lasse L | Va morronpigg du e Råffe! Ska ut på en hyfsad runda 
idag är det tänkt, men har först nu blivit klar med frukost&tidning.  
  
 
 
>----234.213.191  7.0;  6.1; .      
 
 
20130608 | 11:52:25 | råffe | Ja ja cyklar på morgonstunden och joppar på kvällsdito.  
  
 
 
>---- | /5.0 (;  10.7; rv:21.0) /20100101 /21.0 | 213669517no49.tbcn.      
 
 
20130608 | 17:04:49 | goranl | cyklade 43 km nu på morronen å i förrgår 40 km Råffe 
vi ligger eländigt lika allt detta har utförts på Ljö+ besök hos morsan pga 93årsdagen ja 
mycke ska man va me om eller som morsan sa när hon vaggade runt me rullatorn "man 
går o går  men inte hittar man ut" 
S:a C 43 L31  
  
 
 
>----99.130.148 | /5.0 () | host95199130148.mobileonline.      
 
 
20130608 | 18:12:12 | Lasse L | Sådär ja, nu har ja åsså varit ute idag, Ekenäs t.o.r. 121 
km, rätt blåsigt, dock inte mycket backar men man kan ju inte få allt här i världen. Gick 
rätt sakta i alla fall. 
Tycker ändå den här veckan, då jag cyklat 4 ggr, att det verkar finnas en antydan till 
muskler i benen. Var nog rätt nyttigt det där att streta på i alla backarna på 
Brudfjällsracet för en vecka sedan. 
Nä, nu ut å tända grillen! 
C: 107 L: 8,9  
  
 
 
>----234.213.191  7.0;  6.1; .      
 
 
20130608 | 22:11:28 | goranl | Lasse L kan man få göra en liten korrigering 
C:10,7  
så nu känns de bättre  
  
 



 
>----99.128.241 | /5.0 () | host95199128241.mobileonline.      
 
 
20130608 | 23:46:47 | Lasse L | Sov gott!  
  
 
 
>----234.213.191  7.0;  6.1; .      
 
 
20130609 | 17:47:45 | råffe | då leder ju du Göran! Måste ja ut på en enmiling på tisda? 
Fasst du kör väl du sju. å leder lik förbenat.  
Pinsamt me LasseLs felnotering, först fick ja järta i halsgropa men etter georges 
korringering lugna de ner säj.  
  
 
 
>---- | /5.0 (;  10.7; rv:21.0) /20100101 /21.0 | 213669517no49.tbcn.      
 
 
20130609 | 20:14:48 | råffe | jasåvgått! åklöm inte stödstrumporna å bettskenan, för 
slatan! Åfadervår å krissonil å trombonyl å ressidiv. 
Vi sed i mottala... när kommer i?  
  
 
 
>---- | /5.0 (;  10.7; rv:21.0) /20100101 /21.0 | 213669517no49.tbcn.      
 
 
20130609 | 20:17:06 | råffe | näja mena vi mös i motala.  
å tanalunkt å hanabra å varädda för varannra  
  
 
 
>---- | /5.0 (;  10.7; rv:21.0) /20100101 /21.0 | 213669517no49.tbcn.      
 
 
20130609 | 22:18:10 | goranl | som sagt var  rädd för dig sälv Råffe levererar nog inga 
fler cykelmil iveckan fan vet hur det blir onsd.morron funderar på å kuta 5km 
Hade ett snack me cykelbertil på hemvägen beslöt att sätta på ett nytt tubdäck bak o 
kolla lödstoppet på vajern till bakväxeln ska köpa nya batterier till lyset dom släpper 
inte iväg oss utan hur ere me din starttid Råffe vi e ju dom enda som milat ihop så lite 
cykelmil att vi kan försöka ha lite sällskap  
  
 
 
>----.93.145 | /5.0 () | 8122693145no132.tbcn.      
 
 



20130609 | 22:57:28 | Lasse L | Göran å jag startar 23:50, och ska vara i Motala vid 
1516tiden. När startar Råffe och Staffan? 
Är det inga Erik, Hasse eller andra bekanta med denna gång? 
 
Lämnar in cykeln på service i morgon, behövs, växlarna hoppar lite hur som helst. Ska 
köpa nytt lyse också.  
  
 
 
>----234.213.191  7.0;  6.1; .      
 
 
20130610 7:20:34 | råffe | som ja fatta så startar staffan 00:00 å ja 00:08. Men. 
ja ska försöka byta/ändra7sjansera min tid te prick 23:50. måste ha nån å dra känner ja, 
tänkte på dejdå göran, kanske LasseL åsså vill bli dragen. Etterpå. 
Tror att HasseM kör kan kolla de.  
 
 
 
>----.226 | /5.0 (;  10.6; rv:21.0) /20100101 /21.0 | 62.247.5.226      
 
 
20130610 | 10:34:52 | staffan | jahar starttid 00:04 
jahar kört 95 mil 
jahar kört långsamt 
jahar behov av lättare växlar  
  
 
 
>----6.162.3  8.0;  ; /4.0; GTB7.4; . 2.0.50727; . 3.0.4506.2152; . 3.5.30729; ..0C; ..0E) | 
213661623no173.business.      
 
 
20130610 | 10:58:25 | råffe | nä de verkar int som om långHasse ä anmäld.  
Å va menaru me långsamt staffan, du skrev ju härförleden att du körde 30 i snitt runt 
hjälmaren.  
 
 
 
>----.226 | /5.0 (;  10.6; rv:21.0) /20100101 /21.0 | 62.247.5.226      
 
 
20130610 | 12:26:15 | staffan | jamen då vare inte ja som körde. åkte ju bara med  
  
 
 
>----6.162.3  8.0;  ; /4.0; GTB7.4; . 2.0.50727; . 3.0.4506.2152; . 3.5.30729; ..0C; ..0E) | 
213661623no173.business.      
 
 



20130610 | 12:26:56 | staffan | 2325 ensam  
  
 
 
>----6.162.3  8.0;  ; /4.0; GTB7.4; . 2.0.50727; . 3.0.4506.2152; . 3.5.30729; ..0C; ..0E) | 
213661623no173.business.      
 
 
20130611 8:57:13 | råffe | ere nån som funderar på å försöka ändra starttid? Kanse 
03:00... Ja ba frågar  
  
 
 
>---- | /5.0 (;  10.7; rv:21.0) /20100101 /21.0 | 213669517no49.tbcn.      
 
 
20130611 9:00:12 | Lasse L | Nä, varför det, och hur skulle det gå till?  
  
 
 
>----234.213.191  7.0;  6.1; .      
 
 
20130611 | 14:07:49 | Lasse L | som väderrapporten ser ut, just nu visserligen, är det 
mer risk för regn på em än fm på lördan i de där trakterna, så inget motiv för att 
senarelägga starten tycker jag.  
  
 
 
>----234.213.191  7.0;  6.1; .      
 
 
20130611 | 17:46:35 | råffe | nä dä ä nattsömnen ja tänker på, ja har sovit tillräckligt på 
hård knarrsadel känner ja. Å ja må ju i alla ändelser byta tid, då sjangsar ja på 23:50 
åhurgårdetill? Jojatackarja för en sådan fråga. Man byter å pedalar 200 pix, ä dä nåt 
pråblem? Så får man avstå. Från cykeln.  
Å kliva upp lite senare, 00:08 tex  
  
 
 
>---- | /5.0 (;  10.7; rv:21.0) /20100101 /21.0 | 213669517no49.tbcn.      
 
 
20130611 | 19:59:36 | staffan | 3tin ä nog bäst men krångel å kö gör att ja startar den 
tin ja fick. Men nattcykling va längesen. Lyse framåbak å reflexer. Har för mej vi hade 
reflextejp sista gången. Silver å gul? Å vilka lysen är minst å bäst å dyrast å godkända. 
Nån som vet Lasse?  
  
 
 



>----9.98.171 | /5.0 ( 6.0; rv:21.0) /20100101 /21.0 | 786998171no173.tbcn.      
 
 
20130611 | 21:08:43 | råffe | jaskabyta köste vade köste vill, te 23:50 vill va me nåra 
grabbar hurfanskulle de gå anners? Ja ba frågar  
  
 
 
>---- | /5.0 (;  10.7; rv:21.0) /20100101 /21.0 | 213669517no49.tbcn.      
 
 
20130611 | 21:23:11 | goranl | de e rätt reflextejp o smålampor har ja sen gammalt kulå 
se råffe 23.50 hämta servad cykel hos gamle Bertil ida bytt bakväxelvajer o bakdäck så 
hade han oljat kedjan snyggat till lindningen på handtagen smörjt växlarna och putsat 
cykel eftersom bakdäcket kosta 240 o växelvajern 30 drog han till med totalpriset 300 
kronor flott som jae fick han fyrahundra. 
tänkt pynta hojen imorrn o ta en mkt kort sväng för att kolla växlarna sen ska ja köpa 
korta cykelbyxor me hängslen o ny vadd i baken 
men den jävla sadeln vågar ja inte byta 
får nog ett helvete på rundan men hoppas på trevligt sällskap  
  
 
 
>----.93.145 | /5.0 () | 8122693145no132.tbcn.      
 
 
20130611 | 21:43:02 | Lasse L | Reflextejpen sitter kvar på cykeln och den kör jag med 
för sidoreflekterandet,  framåt å bakåt har jag såna där platta plastreflexer. Köpte nytt 
framlyse idag, som skulle duga till att se med inte bara för att synas sa dom i affärn. 
Men den räcker bara 3 timmar på lägsta styrka ser jag nu i manualen när jag satt den på 
laddning. I alla fall kostade den lika mycket som servicen av cykeln, så den ska väl vara 
bra ändå... 
Till baklyse köpte jag en ny sån där liten gummisnoddslampa. En sån har jag sedan 
tidigare, den får vara med som reserv liksom en dito framlampa.  
  
 
 
>----234.213.191  7.0;  6.1; .      
 
 
20130611 | 21:46:55 | Lasse L | Åsså beställde jag punkteringsspray, kommer på 
torsdag.  
Får bedöma då om den känns för klumpig att ta med.  
  
 
 
>----234.213.191  7.0;  6.1; .      
 
 
20130611 | 23:00:31 | råffe | funderar skarpt på å ta me en resärv. 



Voir penna. å teckna ner nåra speciella vyer å tankar.  
men ändå inte. 
jahur skadegå? jabafrågar 
mena ja skadeglå?  
  
 
 
>---- | /5.0 (;  10.7; rv:21.0) /20100101 /21.0 | 213669517no49.tbcn.      
 
 
20130612 | 16:51:31 | råffe | harman vadd i baken var harman då vadd. Eller kommit 
ini. 
Ja körde te cykelaffärn å kolla på cykelbraller me mycket vadd i baken. Men hitta inga 
kör me gammat vadd. skyller på vaddigdom. Som de skojas om i romanen... Ja vem vet 
de då. Frutom ja då.  
  
 
 
>---- | /5.0 (;  10.7; rv:21.0) /20100101 /21.0 | 213669517no49.tbcn.      
 
 
20130612 | 19:02:41 | Lasse L | Nä, klarar inte att lista ut vilken roman som åsyftas. 
Men här är en annan fråga, få se om ni klarar den: Idag åkte jag tåg och buss till NÄL 
för en hälsokontroll, t.o.r. tog resan 5 1/2 timma. Undersökningen gick på mindre än tre 
minuter. Resultatet blev 18 mm, helt inom normalvärdena. Det var ju bra. Men vad var 
det som kontrollerades?  
  
 
 
>----99.204.223 | /5.0 (Linux; U; ./534.30 | host95199204223.mobileonline.      
 
 
20130612 | 20:08:59 | goranl | en ovanligt trygg siffra på bukaortans diameter om de 
inte va ett kallbadsrekord som du vill skryta med någon har ju använt "såg ut som en 
andra navel" isåna sammanhang  
  
 
 
>----.93.145 | /5.0 () | 8122693145no132.tbcn.      
 
 
20130612 | 21:14:45 | råffe | minnre än tre minuter å bara 18 mm, vare din jäla 
punkasprej som anlände å du måste testa. Annars va ja självklat inne på görans spår. 
Men då ä ju 18 mm mycke efter tre min i isbad. Då ä de bara å massera gång om du får 
taget.  
  
 
 
>---- | /5.0 (;  10.7; rv:21.0) /20100101 /21.0 | 213669517no49.tbcn.      
 



 
20130612 | 21:27:30 | råffe | Blir ändå lite oroli att du inte kom däj för å fråga va de va 
som undersöktes... Ungefär var höll di till å va fan ä NÄL? 
Ja kan tänka näsa, ändtarm men L?!  
Tycker du ska va lite näsvis å fråga annars kan de ta en ändtarm me förskräckelse. Å 18 
mm stämmer väl inte på dem? Kanse 3 minuter. 
Men 5,5 timmar, då skiter man på säj i bussen på hemvägen. Då blir L ett lidande  
  
 
 
>---- | /5.0 (;  10.7; rv:21.0) /20100101 /21.0 | 213669517no49.tbcn.      
 
 
20130612 | 21:28:07 | råffe | Vare rätt?  
  
 
 
>---- | /5.0 (;  10.7; rv:21.0) /20100101 /21.0 | 213669517no49.tbcn.      
 
 
20130612 | 21:28:54 | råffe | Å vafan romanen är ... 
men nån jävel ä väl beräst?!  
  
 
 
>---- | /5.0 (;  10.7; rv:21.0) /20100101 /21.0 | 213669517no49.tbcn.      
 
 
20130613 | 18:59:28 | Lasse H | Önsker som vanligt all möjlig lycka och välgång till 
VRryttarna!!! Såväl di som ä tämligen hörk söm di söm sträver mä kröppslie symptom 
å defekter. Själv har ja ida imponert på grannfrua mä å löpe 3ggr10 
hunnrametersintervaller i 4:45 fart. För övrigt noterer ja att det ida int går å ställe 
markörn inne i orda.  
  
 
 
>----237.218.78 | /5.0 (; /5.0) | 8123721878no133.tbcn.      
 
 
20130613 | 19:01:29 | Lasse H | PS Romanen känner jag inte till. När jag kollade 
bukaortan härförleden fick jag minsann inte veta några mm utan bara att det verkade 
vara normala beläggningar för åldern.  
  
 
 
>----237.218.78 | /5.0 (; /5.0) | 8123721878no133.tbcn.      
 
 
20130613 | 20:12:45 | Lasse L | Beläggningar verkar dom inte köra med i vårt 
landsting, utan här är det diametrar, tvärtom i Värmland då. 



 
Tack för lyckönskningarna. Dags å packa nu.  
  
 
 
>----234.213.191  7.0;  6.1; .      
 
 
20130613 | 20:28:21 | råffe | Vafan LasseH, fick du inte ställa markörn i grannfrua? 
Då ska du börja me blottning, vafan ja har talfel! Då fåru ägnare åt kroppskontakt, di har 
ju till åme föreslagi att hängslena ska väck. 
Nästa blir bar häck. 110 meter. 
 
Å tack för välgångsönskninga! Dä behöffs men ä knappast tillräckli 
 
Ja ba unnrar: hur skadegå me svärje om inte en jävel fräser romaner. Låt stå!! De e ba 
en from önskan!  
  
 
 
>---- | /5.0 (;  10.7; rv:21.0) /20100101 /21.0 | 213669517no49.tbcn.      
 
 
20130613 | 20:33:37 | råffe | Men man håper ju på att det finns en å anna beläggning 
på väjen, inte i gränna de vore förmycke förtjänt, ba di inte släpper ut glas i jönsepink 
de va ju de som göranj rök på, ja jälar säjer ja igen å kippar etter luttf. Ska tame 
smärttillande jel just för jelarna.  
Mennuereväl snatdax? Hurlängekanettl idandehållpå. 
Jabarfråger å säjer som han som skrevromanen: varttog ettenvägen, kvartarom?  
  
 
 
>---- | /5.0 (;  10.7; rv:21.0) /20100101 /21.0 | 213669517no49.tbcn.      
 
 
20130613 | 20:37:05 | råffe | ja förvisst ädå inget vanligt uttryck för de som många 
menarå söker: orda. Måsteva dialektalt, närmast dialektiskt, heller disfunktionellt, vicket 
väl är det tillstånd vi nog trampar fram emot med den rekorfart som annars bara hör 
pruttandet till. Men de ska inte förakterseglas  
  
 
 
>---- | /5.0 (;  10.7; rv:21.0) /20100101 /21.0 | 213669517no49.tbcn.      
 
 
20130613 | 20:38:18 | goranl | lite orolig har köpt nya korta cykelbrallor me hängslen 
+ benvärmare som va för stora men de va vadom hade ganska stora paddings tänk om 
de skaver pga tjocklek brallernas alltså. 
Men bortsett från sånt man e tacksam för som lyckönskningar så undrar jag som inte har 
nån info hur Torbjörn mår? 



Som sagt kollade hojen 1,5 mil igår inget att klaga på 
Känner mig blankt ödmjuk inför helgen  
  
 
 
>----.93.145 | /5.0 () | 8122693145no132.tbcn.      
 
 
20130613 | 20:47:03 | goranl | fan mens ja satt o klurade drog Råffe i tre inlägg 
Romanen: vifår närma oss me fråger Harman cardon e inte de en förstärkare eller gitarr
ere en biografi?menvadden+  
  
 
 
>----.93.145 | /5.0 () | 8122693145no132.tbcn.      
 
 
20130613 | 21:24:35 | råffe | fanså drog du i me två inlegg, georgche! Just när ja gick å 
unnra hur Torbjörnen mår, vill höra, minns de ljuva stunderna ner i Moena vare de som 
påverka dig neggatift, ja vågar inte ställa frågan. Hoppas fotfarande att du dyker upp på 
startplattan i Motala, me de ska vi inte tala om nu. Å då kom g där, dä va tajmat!  
  
 
 
>---- | /5.0 (;  10.7; rv:21.0) /20100101 /21.0 | 213669517no49.tbcn.      
 
 
20130613 | 21:25:26 | råffe | ja sket i nya cykelbraller  
  
 
 
>---- | /5.0 (;  10.7; rv:21.0) /20100101 /21.0 | 213669517no49.tbcn.      
 
 
20130613 | 21:28:21 | råffe | romanen, ta de inte för allvarlit, kvarta på stråken, vi hörs 
om detta, viktigaste e å inte spränga säj på kuppen. å då mena ja inte kuppen johannisen.  
inför löpe: vem vill lira första violen?  
  
 
 
>---- | /5.0 (;  10.7; rv:21.0) /20100101 /21.0 | 213669517no49.tbcn.      
 
 
20130613 | 21:47:19 | Lasse H | Nu hölls ja förstås mä jujutsu som ä svindlande lika 
blottning och med rejäla marktekniker. Fördelen jämfört med blottning ä att i jujutsun 
får både hen och hen va mä på samme gång.  
  
 
 
>----237.218.78 | /5.0 (; /5.0) | 8123721878no133.tbcn.      



 
 
20130613 | 22:00:39 | råffe | demåste vade ulltimata när henåhen få ihopet, vicket jäla 
kackel i hönshuse! 
Vaska tuppenjohannisen säga? helt galet!  
  
 
 
>---- | /5.0 (;  10.7; rv:21.0) /20100101 /21.0 | 213669517no49.tbcn.      
 
 
20130613 | 22:42:29 | Lasse L | Den romanen haru vart inne på en gång förut Råffe. 
En bra en alltså som man kanske borde läsa? 
 
Ere ingen som ska gå och lägga sig snart? 
Ja ska backupa, sen smaka på någon av mina födelsedagswiskyar, men sen ska jag gå å 
lägga mig.  
  
 
 
>----234.213.191  7.0;  6.1; .      
 
 
20130614 0:14:25 | Torbjörn | Kroppen håller inte för en trettiomilarunda. Har Pressat 
mig för att testa, men nej det funkar inte. Med sorg i hjärtat har jag måst kasta in 
handduken. Men lycka till gubbar. Ska tänka på er.  
  
 
 
>----.171.163 | /5.0 (;  10.5; rv:16.0) /20100101 /16.0 |      
 
 
20130615 | 21:41:33 | Lasse H | Grattis VRgubbar. Bra kämpat. Inga pers men 
kanonbra med tanke på den långa vintern.  
  
 
 
>----237.218.78 | /5.0 (; /5.0) | 8123721878no133.tbcn.      
 
 
20130617 | 21:48:50 | råffe | Tack gode LasseH! 
All uppmuntran behöffs. De va en jäla resa, vi försökte pinna på göranåja men tiden 
rann ba ivägen. Sällan har de kännts så träligt, inte sedan ja va negerslav i sibirien. Men 
även det å då å nu och här känns de lite exotiskt spännande, man får uppleva det 
sällsamma tillståndet av cyklisk hallucination som vrider alla tankar motsols och 
bakåtvärs. En kaffe i Medevi ledde tanken mot mål å mot ala. Allri mer, vet ja att ja sa 
just när ja somna två mil innan. dess. va less.  
nu är de märkliga att man vaknar på månda morron utan minsta men, men gla i hågen, 
nästan så man vill sätta säj på bågen, inte ens röven skulle sätta sig te motvärn. ja vafan 



skaman tro om psykets oändliga lätthet, ja mena olidliga liderlighet, ja mena vidriga 
läderlikhet, ja mena urvridna bladmöglighet, ja mena ja vafan då? Ja bara frågar.  
  
 
 
>---- | /5.0 (;  10.7; rv:21.0) /20100101 /21.0 | 213669517no49.tbcn.      
 
 
20130617 | 21:55:25 | goranl | konstigt nog är mandrom oerhört pigg idag spänstig 
stark glad trots att VR va en näradödenupplevelse verkar som en mara o en rejäl cykling 
rätt tätt har toppat formen Har anmälningsfunderingar men hoppas att även förståndet 
vaknar  
Ser fram mot LL och missommar 
Eder förbundne 
som övertecknad  
  
 
 
>----.93.145 | /5.0 () | 8122693145no132.tbcn.      
 
 
20130617 | 21:57:54 | goranl | lasse h även jag tackar för uppmärksamheten  
  
 
 
>----.93.145 | /5.0 () | 8122693145no132.tbcn.      
 
 
20130617 | 23:09:53 | Lasse L | Ja tack som sagt, och kan även i övrigt instämma med 
de föregående skrivarna (med reservation för att jag inte i detalj analyserat Råffes 
inlägg). 
Visserligen behövde jag stanna och sova en skvätt sista biten av hemresan mellan 
Trollhättan och Åmål (liksom jag gjorde i Hjo, fast där sittandes mot ett träd), men 
sedan har jag varit märkvärdigt pigg, å inte stel eller någonting. 
Motvind och trötta ben finns kanske kvar i minnet, men nog inte länge till.  
  
 
 
>----234.213.191  7.0;  6.1; .      
 
 
20130619 8:08:52 | göranl | såg först idag bilden på din vackra båt Lasse på den ena 
datorn kommer jag direkt  in på forumet ju.För att förstärka grabben har alltså både 
sjösatt o inlett seglingssäsången  
  
 
 
>----.93.145 | /5.0 (compatible; MSIE 9.0;  6.0; /5.0) | 8122693145no132.tbcn.      
 
 



20130619 | 20:58:23 | göranl | ett os en dallring en svagt klingande känsla en doft  
spridda molekyler av tankar ännu eteriska kanske kondenseras detta till ytterligare ngn 
form av ännu diffusa tankar på and änder målning andmålning vad mäler tanken härnäst  
  
 
 
>----.93.145 | /5.0 (compatible; MSIE 9.0;  6.0; /5.0) | 8122693145no132.tbcn.      
 
 
20130619 | 21:13:34 | råffe | går det att nå högre höjder? Ja bara frågar och beundrar  
  
 
 
>---- | /5.0 (;  10.7; rv:21.0) /20100101 /21.0 | 213669517no49.tbcn.      
 
 
20130619 | 21:14:42 | råffe | å tappar andan och tråden  
för anden är som bekant vag å köttet ska grillas varsamt  
  
 
 
>---- | /5.0 (;  10.7; rv:21.0) /20100101 /21.0 | 213669517no49.tbcn.      
 
 
20130620 8:43:44 | staffan | Fjärde november kan man anm till VR14. Kanske vore 
nåt. Vare grillning av marinerade änder igår? 
Vemodigt me missommar  
  
 
 
>----6.162.3  8.0;  ; /4.0; GTB7.4; . 2.0.50727; . 3.0.4506.2152; . 3.5.30729; ..0C; ..0E) | 
213661623no173.business.      
 
 
20130623 | 21:15:51 | göranl | ja jävlar förflöt missomar som de skulle inga slagsmål 
lite dans  osv natten blev sen nästan fullmåne hittade 32 mm regn i mätarn vid 
hemkomst kutade 2x5 km i sakta mak visst blir de mörkare igen Staffan men värmen i 
vattet o luften kommer allt detta kulminerar i augustri  
  
 
 
>----.93.145 | /5.0 (compatible; MSIE 9.0;  6.0; /5.0) | 8122693145no132.tbcn.      
 
 
20130624 | 11:25:44 | staffan | ja visst vore bättre flytta fram missommar till agusti  
  
 
 
>----6.162.3  8.0;  ; /4.0; GTB7.5; . 2.0.50727; . 3.0.4506.2152; . 3.5.30729; ..0C; ..0E) | 
213661623no173.business.      



 
 
20130624 | 19:09:08 | råffe | agustrik blir nog bra. Varmåsjön. 
Har inte kutat en meter men försöker motionera mina helsänor gm å studsa på 
stunsmatta, vi tjacka en te Ljö. Ja inte hela jäla ön de finns redan i parti åkleti, men snu 
så nära att ja kan säja närmast.  
  
 
 
>---- | /5.0 (;  10.7; rv:21.0) /20100101 /21.0 | 213669517no49.tbcn.      
 
 
20130625 9:05:53 | Lasse H | Midsommar lyckligt och väl tillbringad i Dalarna med 
nubbe, stångresning, små grodorna, förristar och kolryssar mm. mm. Lite klent med 
träning på sistone pga. snuva men joggade milen igår med inslag av några korta 
perioder svagt påminnande om löpglädje. Idag kan en inte sätta markörn i orden.  
  
 
 
>----237.218.78 | /5.0 (; /5.0) | 8123721878no133.tbcn.      
 
 
20130625 | 21:21:02 | råffe | så länge man kan lyckas me stångresning så ska en va 
riktigt nödj. Harman åsså nubbe i kroppen framstår det som ännu bättre. Markörn ska 
man sätta i orden, de va väldans snyggt formulerat 
Funderar skarpt på å lufsa tre km i möra  
  
 
 
>---- | /5.0 (;  10.7; rv:21.0) /20100101 /21.0 | 213669517no49.tbcn.      
 
 
20130628 | 23:34:15 | göranl | Nu eja både lessen o glad 
På månda börjar semestern men på tisda hare redan gått en dag men bara av semestern 
för till hösten börjar de om 
Men när man pensionerar sig blir de månda o på tisda har de redan gått en da av resten 
av live 
Just to live you up!  
  
 
 
>----.93.145 | /5.0 (compatible; MSIE 9.0;  6.0; /5.0) | 8122693145no132.tbcn.      
 
 
20130629 8:38:53 | råffe | Tack Göran, upplivningsförsök ä bra å ja blir gla, fällde två 
träd igår så nu ser ja himlen men då kan ju den vänta ett tag åtminstone till efter 
semester och pangsjon. Va kommer efter? Ere då som återupplivningen ä som viktigast? 
Finns de nåt återupplivningstjack å tjacka? Eller förlitar vi oss helt åhålle på göran? 
Ja ba frågar  
  



 
 
>----92.10.40 | /5.0 (;  10.7; rv:21.0) /20100101 /21.0 | host951921040.mobileonline.      
 
 
20130629 | 17:28:56 | göranl | ida ere sönda semestern närmar sig med stormsteg 
lite lugubert  
  
 
 
>----.93.145 | /5.0 (compatible; MSIE 9.0;  6.0; /5.0) | 8122693145no132.tbcn.      
 
 
20130630 | 20:59:03 | Lasse L | Idag blev jag utkallad ur duschen för att få skåda en 
havsörn som svävade högt över vårt hus, omgiven av en svärm trakasserande måsar. 
Sedan fortsatte jag duscha. 
Innan hade jag sprungit 8 km. 
Sedan stekte jag salt sill, den blev uppskattad och åts på altanen.  
Då pep det uppe i himmelen och vi fick se två fiskgjusar cirklande högt över vårt hus. 
Sedan fyllde jag i min träningsdagbok och kunde summera 101 träningstillfällen första 
halvåret. 
Sedan tömde jag en kompost och såg massor med flygmyror. 
Sedan såg jag sista timman av dagens etapp i Tour de France, nickade till ibland men 
det var trevligt ändå. 
Innan, långt innan, igår, var jag på folk och visfestival här i sta´n. Jättebra program 
men regnskurar första timmarna, sedan kallt och bara en 60 åskådare. Jag åt tre tjocka 
korvar med bröd, drack två öl och ett glas rött. Avslutande StockholmLisboa project 
(med bl.a. idolen Filip Jers) efter midnatt var nästan magiskt bra, och då hade jag också 
varit hemma innan och satt på mig långkalsingar. 
Sedan, idag efter touren, åkte jag ner till båten, pumpade ur lite regnvatten och satte 
batterierna på laddning med landström. 
Sedan tänkte jag att jag skulle skriva nå´t på HBHforumet.  
  
 
 
>----234.213.191  7.0;  6.1; .      
 
 
20130630 | 22:04:05 | göranl | de blev enna en bra dag  
  
 
 
>----.93.145 | /5.0 (compatible; MSIE 9.0;  6.0; /5.0) | 8122693145no132.tbcn.      
 
 
20130705 | 13:49:14 | Lasse L | Jodå  
  
 
 
>----234.213.191  7.0;  6.1; .      



 
 
20130707 7:04:27 | råffe | enna bra dag till önskar jag 65åringen å sen en massa 
lyckönskningar som väl lär strömma in på forumet just denna stora dag. Ja just derö!  
  
 
 
>----92.21.31 | /5.0 (;  10.7; rv:21.0) /20100101 /21.0 | host951922131.mobileonline.      
 
 
20130708 0:36:42 | Lasse L | Ja jäklar, ännu en pensionsmässig en. Grattis!  
  
 
 
>----234.213.191  7.0;  6.1; .      
 
 
20130708 | 14:41:53 | Lasse H | Grattis 65åringen!!! En annan tillbaka efter en vecka 
på Seiser Alm och 4 långa dagar i buss. Hittade en grusvägsträcka på exakt 100 m som 
endast sluttade lite svagt och varpå jag genomförde 2 intervallpass. I övrigt några korta 
vandringar och en längre upp till "Hästtänderna" på 2500nivån som bjöd på 
superkingkongkanoners utsikter både mot Canazei och Bolzanohållet. I övrigt trevliga 
medresenärer, superkäk, gott vin, ångbastu, kneippbad mm.mm.  
  
 
 
>----237.219.226 | /5.0 (; /5.0) | 81237219226no133.tbcn.      
 
 
20130709 | 10:29:43 | Lasse L | Hoppsan, Vansbrosimningen har ju redan varit. Grattis 
Staffan till åter en mycket bra tid! 
 
Nu börjar bluesfesten om ett par dar här (VS brukar ju vara samma söndag som bluesen 
avslutas, men så alltså inte i år). 
 
Välkomna alla som har lust och möjlighet, sovplatser finns. Och på söndag ska vi väl 
kuta den snart traditionella bluestolvan.  
  
 
 
>----234.213.191  7.0;  6.1; .      
 
 
20130709 | 21:34:50 | staffan | Canazei,ja de va tider de. Å Vansbro blir bättre å 
bättre.Grattis till Erik H.Idag cyklade vi, Jill å ja från stugan,i trakterna mellan E18 å 
Kväggen och tyckte  oss höra det visslande lockandet från björn som ställer in CV13 å 
även tveksam till VL14.Knäna å tummarna. Trist. 79.102.119.74 | /5.0 (compatible; 
MSIE 9.0;  6.0; /5.0) | c4f66774a74736162.cust.telenor.se      
 
 



20130709 | 22:38:56 | råffe | vafan ha vannsbro redan vatt! vicken jäla tur! läste just 
om en man i 60baståldern som kolade 30 meter före mål. Ja fick en deschavykänsla att 
de kanse va ja, kunde ha vatt, just då 30 meter kvar så fanns de bara motströms 
kärringjävel kvar de va då ja bestämde mäj för å ändå inte bli de första dössfalle, men de 
e länge sen, i en annan ti å när ja tänker efter så var de nog i min värschta mardröm å att 
allri mer blöta ner mäj i onödan. 
På djupet impad av den vädiges framfart inget å hänga läppen för att ungerik mallade 
säj. Kalle Östgren var distanserad å slagen av sin unge sån me 1,4 sekunder de dramat 
hadde man ju velat åse, å en sån sån vill väll ingen simma me mera än nödigt. Har badat 
sex ggr de senaste tre dagarna, de blir fyra ggr om dan om man räknar fel. 
Canazei kan ja seja att ja minns me rysningar å gärna uppläver en gång te, men då faller 
en väl i forsen å då e de forsent å ångra säj. 
Synn som fan me alla björnar. 
 
Glad valborg till alla!  
  
 
 
>---- | /5.0 (;  10.7; rv:21.0) /20100101 /21.0 | 213669517no49.tbcn.      
 
 
20130711 | 11:21:52 | Torbjörn | Tjabba.En annan gick sig till doktorn för en knapp 
månad sedan å fick då diagnosen ledgångsreumatism. Om jag nu gör som den svalt 
sköna doktorn sa. Snällt äter den medicin hon skrev ut, tar det extra lugnt några 
månader, lyssnar mera uppmärksamt på kroppens signaler mm etc osv. Så ska jag 
smärtfri kunna stå på startlinjen igen. Å då djävelberg råffe. Uj Uj Uj sicken holmgång 
som väntar över myrar o sjöar, genom skogar o floddalar, uppför backar o över berg. 
Ta`lugnt så du inte spränger dig. I väntan på höst o vinter så försök stå ut med 
sommaren.  
  
 
 
>----.171.163 | /5.0 (;  10.5; rv:16.0) /20100101 /16.0 |      
 
 
20130711 | 20:39:16 | Lasse H | Grattis till utmärkta simprestationer! Sen blev jag inte 
riktigt klok på vem  som ställer in CV13 å kanske VL14.  
  
 
 
>----237.219.226 | /5.0 (; /5.0) | 81237219226no133.tbcn.      
 
 
20130711 | 20:55:44 | göranl | nu blev ja först glad över Torbjörns fanfar sen hoppas 
jag att bluesfestivalarna rumlar lyckliga omkring 
sen tackar jag för uppmärksamheten pga epokgörande födelsedag som väl 
förhoppningsvis inte ska påverka tillvaron märkbart 
Ännu senare anmälde jag sonen med fiance(hon fyller år på lörda) till SM 14 eftersom 
jag har lite problem med knäna anmälde jag även dom som behöver mjukas upp 



Har för övrigt inte badat ännu dvs 1 gång per dag om man inte ruckar allt för mycket på 
sanningen  
  
 
 
>----.93.145 | /5.0 (compatible; MSIE 9.0;  6.0; /5.0) | 8122693145no132.tbcn.      
 
 
20130714 9:06:00 | råffe | glad, ja lyckli läste ja Torbjörns sköna rader, holmgång, ja 
jävlar då ska de åkas av. Måste man börja skärpa säj redan snart. Men lillbjörnen den 
lurvige, va gör vi åt de å va fasen ä CV13, kansse Cypernvändan. Har nu badat fem 
gånger om dan en hel da men allri att ja åker te vannsbro igen flottare kan livet va me 
färg. Kansse måla huset.  
  
 
 
>----92.21.218 | /5.0 (;  10.7; rv:22.0) /20100101 /22.0 | host9519221
218.mobileonline.      
 
 
20130715 | 14:38:00 | Lasse L | Jo visst rumlade man lyckligt omkring på bluesfesten, 
å bluestolvan gick för de båda lassarna (och hunden) 6 sekunder snabbare per km än i 
fjol! Tog vi oss ändå upp på en höjd som inte ingick i förra årets tolva.  
  
 
 
>----99.202.201 | /5.0 (Linux; U; ./534.30 | host95199202201.mobileonline.      
 
 
20130716 | 20:22:48 | Lasse H | Å tack för en fin bluesfest även om jag inte rumlade 
kring fullt lika mycket som Lasse. 8 sek på km blir ju inemot 1,5 min på milen. Inte fy 
skam! Tryckte på lite idag på milen vid Hultet och kapade 3 min sen förra gången. För 
första gången i år kändes det lite som löpning. Nu blire fotboll.  
  
 
 
>----237.219.226 | /5.0 (; /5.0) | 81237219226no133.tbcn.      
 
 
20130716 | 20:23:38 | Lasse H | ursäkta 6 sek var det visst!  
  
 
 
>----237.219.226 | /5.0 (; /5.0) | 81237219226no133.tbcn.      
 
 
20130719 | 12:30:24 | råffe | Kuta för första gången på länge men inte så länge å inte 
på långt när så långt som jag hade drömt om ja drömmer ju så förbannat långt å länge 
nuförtin. 
Men de bästa: inga krämpor eller kramper. 



Tänker fortsätta så lugnt å stilla kämpa mot krämpan. Krampåer!  
  
 
 
>---- | /5.0 (;  10.7; rv:22.0) /20100101 /22.0 | 213669517no49.tbcn.      
 
 
20130720 | 20:40:16 | göranl | kära vänner befinner mig på ett kort besök i min 
nuvarande hemstad Thn här ere helvetses varmt har legat på golvet på min arbetsplats 
och försökt o även lyckars starta 2 datorer som varit urkopplade pga ommålning 
lyckades pga smart fotografering av urrsprungskopplingen få igång skiten 
Imorgon åter Ljö grattis Råffe till krampbefriade övningar har ett svagt högerknä som 
jag betvingar med övningar ala Lasse l värk i vänster lår vid belastning baktill t.ex 
bilkörning över 10 mil osv men har kutat ett par trivsamma pass o nåra tröga 
s:a L sen närdå 500 km 
men känns gubbigt emelanåt  
  
 
 
>----.93.145 | /5.0 (compatible; MSIE 9.0;  6.0; /5.0) | 8122693145no132.tbcn.      
 
 
20130721 | 23:15:30 | råffe | THN, hörs ju på namne att de e vatrmt på en sån ort. Inte 
så konstikt om man då gör ett lusti(ndsk)t skrevfel å skryter mä 500 km kubb! Jo ja 
tackar ja, 50 skarenova å de e bra! Grads igen etter fölsedan!  
  
 
 
>---- | /5.0 (;  10.7; rv:22.0) /20100101 /22.0 | 213669517no49.tbcn.      
 
 
20130722 | 12:19:25 | Lasse H | Nja hen annan ä oppe i 240 km å då har ja ändå inte 
sprunge nån maraton som vissa Lundinare.  
  
 
 
>----237.219.226 | /5.0 () | 81237219226no133.tbcn.      
 
 
20130722 | 23:33:59 | Lasse L | Å här sitter man och blygs med sina ynka 19 löpta mil. 
Lite mindre än i fjol vid samma tid. 
Har i alla fall badat 4 ggr och seglat 5, och cyklat 2 efter VR.  
  
 
 
>----234.213.191  7.0;  6.1; .      
 
 
20130724 | 16:49:32 | goranl | Å här sitter ja i värmen o läser o päser  
  



 
 
>----99.131.48 | /5.0 (GTI9300 Build/JZO54K) host9519913148.mobileonline.      
 
 
20130728 0:33:36 | Lasse L | Fy sjuttsingen vad varmt det är hörrni. Livsfarligt 
närapå. I går riskerade jag hälsan när jag blev avsläppt vid Tösse gamla kyrka vid 18
tiden och skulle springa hem. + 26 och molnen lyckades aldrig skymma solen, de tre 
drickaflaskorna jag hade var alldeles för få och små. Tänkte tanken att knacka på i något 
hus och be om påfyllning, men det skulle ju sabba löptiden. Så hellre riskera kollaps 
genom dehydrering än stanna och be om en skvätt vatten. För en medelhastighet som 
inte intresserar någon annan än en själv. Det är väl en riktig motionist som gör så, eller 
hur!  Blev tvungen att gå några steg då och då i några backar, men stapplade till slut i 
mål vid hemmet på en tid jag faktiskt var rätt nöjd med efter 11,5 km.  
  
 
 
>----234.213.191  7.0;  6.1; .      
 
 
20130728 8:45:44 | råffe | Klart man ä intressert i snittfart, kroppsvikt, hjärtsvikt mm 
mm. Ja gissar att det gick av bara hillvitti, tror du kom hem till middan.  
Kom schälv just tebaka te frukost etter 2,5 km kubb. Fortfarande nöjd me 
kramplösheten, kraftlösheten ä värre. 
Siktar på 3 km nästa gång. Närdådå? Då kan ja tänka ett tiondels LL. Å misströsta.  
  
 
 
>---- | /5.0 (;  10.7; rv:22.0) /20100101 /22.0 | 213669517no49.tbcn.      
 
 
20130729 | 19:29:05 | staffan | Ida satt Jill å ja en bil i ett grindhöl åbetala räkningar. 
Nästan omöjligt hitta uppkoppling här på orust. Fast vicken sommar. L:38 C:151 P:3 
 
 
 
>----1.210 | /5.0 (compatible; MSIE 9.0;  6.0; /5.0) | c2ec2e7d2
74736162.cust.telenor.se      
 
 
20130729 | 22:14:36 | Torbjörn | Ja fy fan hett som i ett sme arsle  
  
 
 
>----.171.163 | /5.0 (;  10.5; rv:16.0) /20100101 /16.0 |      
 
 
20130730 9:36:47 | Lasse L | Nästa grej efter pulsband blir säkert tempsond i den 
kroppsdel Torbjörn nämnde senast. Såg häromdagen en film om Maraton des Sables 



och sitter själv nu och eftersvettas länge efter en löprunda i Trångsund. Undrar just vilka 
temperaturer man kommer upp i. Över 39,5 är farligt sade i filmen.  
  
 
 
>----99.206.223 | /5.0 (Linux; U; ./534.30 | host95199206223.mobileonline.      
 
 
20130804 | 17:51:05 | göran l | kuta imorse 24 grader vid start 7km bra steg men fick 
stanna ett par gånger i skuggan för att kallna dessutom vare traditionell grilllfest här på 
Ljö igår 
1 v kvar på semester känns allvarligt badtemp 23 grader 
Var ligger Trångsund o varför 
Längre roddtur ida är nu så ovanligt att det uppmärksammades "ser skönt ut" var ett 
tillrop  
  
 
 
>----99.147.135 | /5.0 () | host95199147135.mobileonline.      
 
 
20130804 | 21:15:52 | råffe | kuta igår 4 km i avvaktande tempo i avvaktan på vadan å 
vådan. Men funka bra, kom hem ganska oberörd, nåja, å bada genast innan nån skulle 
hinna skanna in nakenbadaren. Ska äskalera långsamt, allt annat ä omöjligt. 
Hanabra!  
  
 
 
>---- | /5.0 (;  10.7; rv:22.0) /20100101 /22.0 | 213669517no49.tbcn.      
 
 
20130804 | 22:09:21 | Lasse L | Trångsund borde vara välbekant för en som bott i 
Farsta, strax intill ju och där bor hustrudottern med familj som svar på varför. Kutade 
två gånger där, ena gången till Ågesta och tänkte att jag skulle kunnat stöta ihop med 
Råffe på skidorna om det varit vid ett annat tillfälle. 
Hur lång var en längre roddtur i detta fall, och med vilken båt, inte juvelen väl? 
L 27, tappat räkningen på badandet och seglat ett par ggr till, ingen mer cykel. 
Traditionell grillfest på Nötön igår kväll.  
  
 
 
>----234.213.191  7.0;  6.1; .      
 
 
20130805 | 16:25:03 | råffe | kuta 5 km i mosse å nu känner jag det när ja sitter me ett 
glas vitt å jäser. Ändå nödj me mina ambitioner. Allt nått sa han som kom te sans.  
  
 
 
>---- | /5.0 (;  10.7; rv:22.0) /20100101 /22.0 | 213669517no49.tbcn.      



 
 
20130805 | 17:34:35 | Lasse L | Eftersom jag skrev "ingen mer cykel" igår kände jag 
mig manad att ta en cykeltur idag. Det var najs att trampa på i sommaren. 
Rekommenderas.  
  
 
 
>----234.213.191  7.0;  6.1; .      
 
 
20130805 | 21:39:55 | råffe | En gång mötte ja LasseL nära Trångsund på cykel, det 
var absolut nära Fartsa. Men vi hade sån jäla fart, ja var i uppförsbacke, så vi såg, 
märkte inget förrän etterpå, på forumet, å när vi såg att våra gpser hade mötts såsom i en 
spegel, allt va bakvänt, inte bekvämt, åsså knarra vi vidare och försökte låssas som att vi 
inte möttes eller sågs, vicket vi inte va medvetna om, men nu är vi det å då ä dä försent, 
såsom mycke i live. Jag tror att de e viktigt att se varje dag som den sista dagen på 
fortsättningen av loppets första morgon. 
De va i Trångsund de hände. Ganska nära Fartsta. Ja vet för ja har bott där, i Farstu.  
  
 
 
>---- | /5.0 (;  10.7; rv:22.0) /20100101 /22.0 | 213669517no49.tbcn.      
 
 
20130806 | 22:35:13 | råffe | å sen skrev ja en poplåt som Benny stal, ja den låten den 
som skrevet har ni väl hört talas om, sista vrålet, vafan!  
  
 
 
>---- | /5.0 (;  10.7; rv:22.0) /20100101 /22.0 | 213669517no49.tbcn.      
 
 
20130807 | 14:59:56 | Lasse H | Roligt se att ni tränar på med glatt mod. Att Råffe kör 
mossträning är förstås särskilt imponerande men väl i linje med stolta 
skidlöpartraditioner från Lars Teodor Jonsson till Per Elofsson. Idag och igår hemma i 
magsjuka och har då passat på att kalenderbita och rita diagram. Har tyckt att mina 
prestationer dalat i betänklig fart men ser att jag åtminstone har samma derivata under 
senaste kvintalen som övriga LLlöpare på forumet. Dock har vi sackat av något 
snabbare än medianlöparen i våra åldersklasser samt betänkligt jämfört med 
elitmotionären såsom denne framträder i Tymns Target Times. I morgon blir det OL
premiär för säsongen. Det vill säga om jag är frisk vilket jag bedömer sannolikt.  
  
 
 
>----237.219.226 | /5.0 () | 81237219226no133.tbcn.      
 
 
20130808 9:48:23 | råffe | Lustigt att du nämner Lars Theodor, inte ofta hans namn 
kommer upp ur mossen. 



Jag hittade härförleden mina gamla bilder som jag knäppte 1982 när ja besökte den 
gamle eremiten i stugan utanför Strömsund. Elofsson har ja allri träffat däremot. Men 
Hellner, de e ju nästan sak samma.  
Börjar inse att LL närmar sig lika obevekligt som vanlit. Ska göra ett försök å kuta 7 km 
i möra. Möra ben blire.  
  
 
 
>----.242 | /5.0 (;  10.6; rv:22.0) /20100101 /22.0 | 62.247.6.242      
 
 
20130808 | 22:03:45 | goranl | Sitter me mobilen  o strävar efter text 
Kutade joggade 16 km morgens dd går ju men sakta tänkte kommentera tidigare inlägg 
men har glömt va de va antecknat  
Har annars gjort framsteg me grillkonstruktion o vansinnesprojektet roddbåten  
Ska hem morgens eftef 6 v semester 
Har osså kallats till aortamätning hoppas ja  slår Lasse L :s ynka 22  mm 
S:a L drygt 600km lite öm i knäna efteråt  
  
 
 
>----99.193.124 | /5.0 (Linux; U; Android 4.1.2; svse; GTI9300 Build/JZO54K) 
AppleWebKit/534.30 (KHTML, like ) Version/4.0 Mobile /534.30 | host95199193
124.mobileonline.      
 
 
20130809 | 19:30:47 | råffe | Nujälar, kuta 4,5 km 10,7km/h i snittet. Vafan ä detta, ä 
de bra eller bara en böjran på slutet som så få hatt så många att tacka för slitet.  
  
 
 
>----8.49.13 | /5.0 (;  10.7; rv:23.0) /20100101 /23.0 | host78784913.mobileonline.      
 
 
20130809 | 20:54:58 | göranl | Funderar lite på Lasse h omnämnande av kvintaler 
jämför med mina kunskaper om decader kan det betyda senaste 5årsperiod o va ede för 
forum han hämtar jämförelserna ifrån? 
Ja tror inte att vi åldras snabbare än andra bara att vi tar de lite lugnare å kanske inte är 
som bäst just när förmågan prövas höjdpunkterna inträffar lite utanför schemat och är 
därför inte mätbara?  
  
 
 
>----.93.145 | /5.0 (compatible; MSIE 9.0;  6.0; /5.0) | 8122693145no132.tbcn.      
 
 
20130809 | 22:27:33 | råffe | heller ens nämbara, eller ens namnbara, eller ens 
nbärbara, eller ens bränerbara, eller ens  
  
 



 
>----32.8.215 | /5.0 (;  10.7; rv:23.0) /20100101 /23.0 | host902328215.mobileonline.      
 
 
20130809 | 22:29:21 | råffe | mena dränerbara men skckrev utan glsögona på  heler 
avvadå?  
  
 
 
>----32.8.215 | /5.0 (;  10.7; rv:23.0) /20100101 /23.0 | host902328215.mobileonline.      
 
 
20130810 0:21:55 | Lasse L | Derivatan trodde jag att jag sa good bye till under 
gymnasiet, vi blev aldrig närmare bekanta, eller inte alls för att vara korrekt. Å så dyker 
den fan upp här på forumet. Vad ska de va bra för, kan man inte bara säga procent eller 
något annat begripligt? 
Nä, nu drar jag till Norrland på en vecka!  
  
 
 
>----234.213.191  7.0;  6.1; .      
 
 
20130810 | 22:01:14 | göran l | Dalsland tyskland Holland poland sånt känner jag men 
norrland vafan ede förnåge 
annars håller ja me om den jävla derivatan 
sen vare nåra pilar i "rummet" vektorer de va ännu sämre jafyfan allt va inte bättre förr  
  
 
 
>----.93.145 | /5.0 () | 8122693145no132.tbcn.      
 
 
20130811 | 10:59:13 | Lasse H | Häftigt Råffe att du snackat me Lars Theodor! Har 
försökt hitta filmen om honom på netet utan framgång. Kvintalen ska förstås som man 
kan tro vara senaste 5årsperioden i analogi med kvintett. Derivatan är ju som alla 
egentligen vet måttet på lutningen på kurvan (eg. funktionen). Görans iakttagelse 
angående tillförlitligheten kan ha fog för sig. Ingen anledning att kasta handduken över 
Rubicon alltså. OLpremiären gick över förväntan bra t.ex. Idag kan man ställa 
markören inne i orden igen! Buss på lingona Lasse! Livet leker.  
  
 
 
>----237.219.226 | /5.0 () | 81237219226no133.tbcn.      
 
 
20130811 | 19:16:49 | göran l | Har just snappat upp att Staffan på lörda pröver 
krafterna cykelvasan 
själv pröver ja dom som tandläkare imorrn 
hur ska de gå inge vin på em ingen tupplur en får bare hoppes de löser sig  



  
 
 
>----.93.145 | /5.0 () | 8122693145no132.tbcn.      
 
 
20130812 | 11:40:59 | Lasse L | Just det, tänkte på Staffan och CV när vi på väg mot 
de nordligare provinserna ("Norrland") passerade startplatsen. Såg öde ut, inga tecken 
på cykelopp alls. Men lycka till!  
  
 
 
>----99.2.107 | /5.0 (Linux; U; ./534.30 | host951992107.mobileonline.      
 
 
20130813 | 21:52:09 | råffe | Först ida kuta ja sju km, inte konstigt att ja va först ja va 
ju helt själv sms nuförtin. Ändå nödj, inge ont, inge krämp, trött, men de e man ju endå, 
späsiellt frampå aftonen som numera börjar tidigt, ja just innan man kvartar.  
  
 
 
>---- | /5.0 (;  10.7; rv:23.0) /20100101 /23.0 | 213669517no49.tbcn.      
 
 
20130814 | 18:12:05 | råffe | Nä de va ju igår som ja kuta sjuan. Ida blev de 2,5 km 
ettersom ja skulle lämna whilen på service värksta. Å då lämna ja in. Å kuta sen tebaka 
hem, inte så långt men me mina sju i benena så var det en bradg närast jfrbar me Johan 
olssons femmil, ja närapå. 
Nä nu måste ja joppa, va fan trorni? 
Ja bara frågar.  
  
 
 
>---- | /5.0 (;  10.7; rv:23.0) /20100101 /23.0 | 213669517no49.tbcn.      
 
 
20130814 | 20:06:37 | göran l | jahaja kuta lite kl. 7:00 imorse gick bra fast ja sprang 
som Råffe skulle sagt. 
Sen mätte jag mig tyvärr förlora ja mot lasse l kom bara upp i 20 mm inte mycke 
nu blire östra Svealand imorrnkväll igen  
  
 
 
>----.93.145 | /5.0 () | 8122693145no132.tbcn.      
 
 
20130814 | 20:59:11 | råffe | menaru 20 centimeter, väl?  
  
 
 



>---- | /5.0 (;  10.7; rv:23.0) /20100101 /23.0 | 213669517no49.tbcn.      
 
 
20130814 | 22:26:06 | göran l | näe bara en av dom  
  
 
 
>----.93.145 | /5.0 () | 8122693145no132.tbcn.      
 
 
20130815 | 22:55:55 | råffe | näbben, eller?  
  
 
 
>----92.42.239 | /5.0 (;  10.7; rv:23.0) /20100101 /23.0 | host9519242
239.mobileonline.      
 
 
20130816 | 10:37:17 | Lasse L | För att hejda en uppenbarligen urspårad diskussion 
bryter jag in med en rapport från norr: Sprang två gånger i Härjedalen, den ena med 
utförsbacke 200 m fallhöjd och inget uppför. Gick inte särskilt fort i alla fall. Vi fick 
även ihop en liter hjortron där på 950 m höjd. Här i Hälsingland hittills en löpning, 10 
liter lingon och 5 liter blåbär. 
PS Besväras sedan en tid av krampkänningar i vadmusklerna, inte under löpning, men 
särskilt på morgnarna innan jag går upp. Vad har den samlade expertisen att säga om 
det?  
  
 
 
>----99.20.49 | /5.0 () | host951992049.mobileonline.      
 
 
20130816 | 12:41:47 | råffe | Vad ska jag säga, jag borde ju vara vadexpert. har haft 
otaliga kramper i vad genom låren, ja mena åren. Nu är jag pepparpapper inte drabbad 
sen ett tag, enda förklaringen är att jag käkat lite magnesiumtabletter av och till. Och 
hoppat en del på studsmattan, det är jäla bra stretch å ganska hyggli motion ävenledes, 
även leder får rörelsefriktion.  
  
 
 
>----92.37.1 | /5.0 (;  10.7; rv:23.0) /20100101 /23.0 | host95192371.mobileonline.      
 
 
20130817 8:56:02 | goranl | Vad mig ankommer har rrelativt frekvent 
krampantydningar i låren nattetid men på senare år ej under löpning 
Heja Staffan kämpa på CV idag 
Har fernissat vansinnesprojektet=roddbåten 1:a strykningen frugan skördat 2kkg 
tomater av hittills 10kg hoppas på löpning 16 km ida  
  
 



 
>----99.135.222 | /5.0 (Linux; U; Android 4.1.2; svse; GTI9300 Build/JZO54K) 
AppleWebKit/534.30 (KHTML, like ) Version/4.0 Mobile /534.30 | host95199135
222.mobileonline.      
 
 
20130818 | 20:05:44 | göran l | 2 strykningar 
L:63 milos=630 km halvvägs runt jorden?  
  
 
 
>----.93.145 | /5.0 () | 8122693145no132.tbcn.      
 
 
20130818 | 20:58:31 | råffe | 67 km, halvvägs ner i jorden, orden räcker inte längre 
ner. nu skriver ja nog inge mer. ida vill ja säga å de fört te protokolle. Morgondagen är 
ett oskrevet bla, de e de som gör mäj gla, hoppfallera. 
Heja Staffan! 
Å Göran? 
 
Å alla! Hoppfaderallanlej!  
  
 
 
>---- | /5.0 (;  10.7; rv:23.0) /20100101 /23.0 | 213669517no49.tbcn.      
 
 
20130818 | 21:59:24 | Lasse H | Har också ofta kramptendenser på natten samt ofta 
efter jag sprungit. Då kan tårna peka åt alla möjliga håll. Sällan när jag springer dock. 
Grattis Staffan till toppeninsats i CV.  
  
 
 
>----237.219.226 | /5.0 () | 81237219226no133.tbcn.      
 
 
20130820 8:03:38 | råffe | Ja mena inte magnesiumtabletter, ja mena 
magnesiumpuvler som löses i vatten. 
Funderar på å använda del av arbetsdan te å kuta. Vi får se om de går å dämpa 
arbetslusten så pass att de passar för ett pass. Annars passar ja.  
  
 
 
>---- | /5.0 (;  10.7; rv:23.0) /20100101 /23.0 | 213669517no49.tbcn.      
 
 
20130820 9:35:58 | Lasse L | Passa på innan tillfället passerat! Själv passar jag på VR 
nästa år eftersom vi har en pojk som tänker ta studenten just då. BFR får bli cykelmålet 
istället. Impad av Görans löpmängd, har själv bara kommit hälften så långt med endast 
några kilometers marginal.  



  
 
 
>----234.213.191  7.0;  6.1; .      
 
 
20130820 | 16:18:56 | råffe | Har bara hunnit hälften av hälften av vad man 
tillminstingens kunde få ha fått begärt och inhämtat. 
Men de får passera. Kuta 7 km igen, försöker tänka att de e bättre än en. 
Massa andra. 
74, ja mena 7,4 mil (joner, höll ja på å skriva, jäla önsketänkande). 
Nu måste ja joppa!  
  
 
 
>---- | /5.0 (;  10.7; rv:23.0) /20100101 /23.0 | 213669517no49.tbcn.      
 
 
20130820 | 19:02:41 | råffe | Men VR utan LasseL de värkar som om dä ä på väg 
utför? Då ställer ja appselut upp. Ja har nu lärt av livet att livet går både nedför å utför 
men sällan varför. 
Å e de bättre å va i utförsbacken än i uppförsdito.  
Ja bara frågar 
 
Signaturen "Kräver inga svar"  
  
 
 
>---- | /5.0 (;  10.7; rv:23.0) /20100101 /23.0 | 213669517no49.tbcn.      
 
 
20130821 9:19:38 | göranl | vet inte om VR blir av Men när ska man anmäla sig?  
  
 
 
>----.93.145 | /5.0 (compatible; MSIE 9.0;  6.0; /5.0) | 8122693145no132.tbcn.      
 
 
20130821 | 11:31:12 | Lasse L | 4 november har jag antecknat. Haru varit ute å 
sprungit nu igen? Man kommer ju aldrig ikapp.  
  
 
 
>----234.213.191  7.0;  6.1; .      
 
 
20130821 | 20:39:25 | Lasse H | Varit gräsänkling ett par dar och passat på att äta 
surströmming och blodpudding som är no no annars. Men mums mums. Blir allt  ett par 
OL också. Denna veckan provlöpning av banorna till helgens 2dagars OLWeekend 



härstädes där jag ävenledes ska gå i drevkedjan och mota björn och vildsvin ur 
tävlingsområdet.  
L 34 och det börjar faktiskt lossna en liten aning.  
  
 
 
>----237.219.226 | /5.0 () | 81237219226no133.tbcn.      
 
 
20130821 | 21:56:40 | råffe | Gräsänkling, finns de ett vackrare ord. Man läser av 
LasseHs skrivning hur andarna släpps lös i en andlös, ändlös Olgalopp, oppopp! 
Såskarelåta inte nå jäla gnell.  
Deskaja stå för i nästa vecka när benena viker sig.  
Men till dess så äre flaggan i snopp å rakade rörstänger, jojatackarja!  
  
 
 
>---- | /5.0 (;  10.7; rv:23.0) /20100101 /23.0 | 213669517no49.tbcn.      
 
 
20130823 | 18:03:48 | råffe | tänkte kuta en miling i morse men nånting inombords 
ville annorledes, så ja tog en annan led, eller rättare sackt min vanliga sjukmslinga 
(inser att de kan läsas som sjuk m slinga (i håret för å va snygg i bedrövelsen) men ja 
tror alla fattar å då kan ja säja att de inte gick alls så fort som häromsistens, härom kan 
man fundera, om man är jag. Och om jag är man,eller bara äldre herre, man kan undra 
om allt som syns klart men är förborgat.  
L: 8,1 att summera. 
De e mer än tidigare men mindre än alla andra.  
  
 
 
>----92.33.149 | /5.0 (;  10.7; rv:23.0) /20100101 /23.0 | host9519233
149.mobileonline.      
 
 
20130824 | 21:19:40 | goranl | Kutade e n milingvi morse o badade sen just när du 
Råffe  tittade till på ön 
Sakta men säkert som vanligt sen gjorde ja fjärde strykningen på  vansin esprojektet o 
grlllade en lax 
Av hänsyn till övriga summerar jac inte milen  
  
 
 
>----99.194.21 | /5.0 (Linux; U; Android 4.1.2; svse; GTI9300 Build/JZO54K) 
AppleWebKit/534.30 (KHTML, like ) Version/4.0 Mobile /534.30 | host95199194
21.mobileonline.      
 
 



20130825 | 21:34:56 | råfetto | Vackrare än så kan inte självgod mallighet uttryckas, 
jag böjer mäj i vördnad. Men nog blir man förbannad när man tar sik hela väken te 
södrajusterö å grabben me hustru väjler å bada i stället för 
Men ja fick en god titt på vansinnesprojektet å även på lillhasses veranda som ännu inte 
finns men som han måla upp så fint att ja såg den framför mäg.  
Lustigt nog såg ja Sussie kutandes på stora landsvägen när jag strax skulle styra in te 
deras kåk ar. Tänkte att ja inte skulle störs löpningen som såg extremt effektiv å 
vägvinnade ut, hon kommer snart hem ju. Fyfanva man bedrosäj. Men ja fcik ett snack 
me lillhasse (kanske ja redan har sackt) me donnaEva, dEva kul, kul sackt! 
Kuta sen 6 km i da på morron avsluta me nakenbad i ensamhet å ä sen lite öm. Kanske 
av löp kanske av bad.Vem vet? Å vem pryr sick. 
Villnämna summa L: 8,7.Hoppas på flerstegsraket före LL. Kan gå! 
Om ja inte kan kuta.  
  
 
 
>---- | /5.0 (;  10.7; rv:23.0) /20100101 /23.0 | 213669517no49.tbcn.      
 
 
20130827 | 21:31:53 | göranl | Verkar som skrivkrampen tilltagit runt Råffe o hans 
kusin glöm inte allt är viktigt har ju ännu undansluppit alla andra sociala medier(lite 
rädd för att socialen ska ta kontakt) ere dom som ligger o spanar på 
allt.socialdemokraterna 
ere deras verk. Alliansloppet i Thn ere deras verk.ICA spanar på va ja handlar hoppas 
systembolaget sköter saken diskret även om Lisas kasse får konkurrens av Vinbolagets 
kasse. 
Kanke blir ett besök på ön till helgen för  67:e strykningen av vansinnesprojektet och 
etn +15km löpning 
S:a ca 64 mil knappt 8min/km 
ja jävlar va gubbigt 
har inte köpt nån pensionärsbiljett än för att spara på det allmännas kassa  
  
 
 
>----.93.145 | /5.0 (compatible; MSIE 9.0;  6.0; /5.0) | 8122693145no132.tbcn.      
 
 
20130827 | 22:11:04 | råfetto | vafan ä Lisas kasse, ä dä så man säjer nuförtin. istf 
häck. Som behöver klippas kom ja just på, bra att du påminte. Påminära. Har just 
erhållit den femte namnsdagsgratulationen, märker att de flesta vill dra ut pået, kanske 
få ett pris för att man är allra sist i ledet. Ja lite soppa kan ja bjuda.  
Laddar för å kuta i morrn förmidda på arbetstid, arbeit max fart. Men hänger på bena, 
som vanlit. Ska kuta 38 km har ja tänkt, att tänka ä stort. att kuta fort ä stört omöjlit.  
  
 
 
>---- | /5.0 (;  10.7; rv:23.0) /20100101 /23.0 | 213669517no49.tbcn.      
 
 
20130827 | 22:17:00 | göranl | grattis på namnsdagen  



  
 
 
>----.93.145 | /5.0 () | 8122693145no132.tbcn.      
 
 
20130827 | 22:32:12 | Lasse H | Grattis på namnsdan! Glömde gratta brorsan också. 
Får göra de i möra. OL idag. Gick skapligt men inte helt felfritt men dock smärtfritt till 
trots av det rejäla skavsår på hälen jag ådrog mig i söndags på 16 km:ern  
  
 
 
>----237.219.226 | /5.0 () | 81237219226no133.tbcn.      
 
 
20130828 9:09:58 | råfetto | Grattis LasseH, du blev den siste gratulanten. Funderar 
nästan på å skriva en deckare med just de namne å me Lasse Hastesjö som huvudperson 
å hjälte. Kanske kan han få gå vilse i OLskogen å hitta nåt mycke märklit på sin jakt 
efter civilisationen. Tror nog att Göran å LasseL å Staffan å Torbjörn m.fl också 
kommer me på ett hörn. Eller så skiter ja i de. 
Hade tänkt kuta idag men vakna me en känning i halsen, inte hälsenan, å en öm axel. Så 
de blir inga 38 km ida inte.  
  
 
 
>---- | /5.0 (;  10.7; rv:23.0) /20100101 /23.0 | 213669517no49.tbcn.      
 
 
20130828 | 18:16:54 | Lasse H | Kanon titel på en deckare ju, tycker en annan som fått 
heta både Fagerö, Magerö, Hageröv, Hagert, Tagelströ mm. mm.  under decenniernas 
gång.  
  
 
 
>----237.219.226 | /5.0 () | 81237219226no133.tbcn.      
 
 
20130828 | 19:20:37 | råfetto | vafan ja ännrar genast te agerövs, de en ju sjävllysande! 
Tycker jaja, ja! 
röv får säkert unga läsare å snappa å fatta. 
Kommer schämvl å ha en mycket bisarr biroo som Hermann Hilter, men ni får allri 
avslöja at de va ja! För fan, då blir man ju stagglad heller va de heter. 
Tänker ida på gamla lunnsbärgare, hur de tänker å hur de känner å var de hoppar å var 
de går. 
Prins Bertil i åminne? 
Livet är å förblir fantastiskt! 
Ett tag till. 
Man tager en dager i tager som kajsa arg sa, så bra.  
  
 



 
>---- | /5.0 (;  10.7; rv:23.0) /20100101 /23.0 | 213669517no49.tbcn.      
 
 
20130828 | 19:22:25 | råfetto | Biroo ä filmslang för huvudrollen, ba för å förtydliga 
för ev som inte hängt me, jämt, som de kräfs av samvetsgranna medbojrare.  
  
 
 
>---- | /5.0 (;  10.7; rv:23.0) /20100101 /23.0 | 213669517no49.tbcn.      
 
 
20130828 | 22:04:50 | göranl | som ja räknar med att det i era upphöjda skallar redan 
klarnat Lisas kasse är analog med Linas matkasse problemet hade inte klarnat hos 
mandrom just då men vafan 
de blev avsedd o roliare vadå?  
  
 
 
>----.93.145 | /5.0 (compatible; MSIE 9.0;  6.0; /5.0) | 8122693145no132.tbcn.      
 
 
20130829 | 11:27:17 | Lasse L | Nu tycker jag vi ska vårda språket lite här på forumet, 
det heter kanontitel inte kanon titel, fy på dig Lasse! 
Men en kanontitel blir det absolut, plocka fram skrivmaskinen Råffe! 
 
Nu kraftigt förkyld med halsont, annars har jag förundrats över att jag varit helt frisk 
sedan jag piggnade till efter det som hindrade mig från ÖS. Förra året var det lika i 
slutet av augusti, sjuk då med, och det blev segt. Den här gången ska jag ta det 
superlugnt och inte försöka mig på någon träning alls förrns det känns helt bra. Hoppas 
det ska bli senast till fiskeveckan i Norge om fjorton dar, har redan sett ut en 
femtonkilometersrunda där på den suveräna norska webbkartan (man får höjdprofilen 
också när man lägger ut ett spår. Släng dig i väggen Lantmäteriverket!) 
 
I övrigt kan jag rapportera seglats från Mariestad till Åmål söndagtisdag, hjälpte 
nybörjarna Stina och Nils att segla hem deras nyinköpta Tur 84. Den intresserade kan se 
rutten här: http://kartor.eniro.se/m/nLtz7  
  
 
 
>----234.213.191  7.0;  6.1; .      
 
 
20130829 | 19:36:59 | Lasse H | Ursäkta den fula särskrivningen. Ska försöka bättra 
mej. Ser ut som en kanonsegeltur!  
  
 
 
>----237.219.226 | /5.0 () | 81237219226no133.tbcn.      
 



 
20130829 | 20:38:02 | råffe | inget å ur säkta säjför, vafan! Men säkert en kanon segel 
tur i oturen om man lätt drar på säg en hostanvind, använd kannjang, om de inte 
hjälperdåere ba å hosta upp handduken.  
Ä schvl i kvalet och skvalet om ja ska kuta i morrn eller i över morrn eller över 
huvutaget alls över huve. 
Men LL är ju ba två månvarv bort om jag räknat rätt vavr.  
  
 
 
>---- | /5.0 (;  10.7; rv:23.0) /20100101 /23.0 | 213669517no49.tbcn.      
 
 
20130830 | 20:49:10 | råffe | tänkte helt galet att de gick å springa fast man just vatt 
krassli, men tånkte helt klokt att "ja kutar ba en km i lungtakt". Kuta en km kom hem 
lätt annfådd kolla i spegeln, ett öga rött! 
Vafan ä dä fråga om?  
Ja ba frågar. 
Å plågar mäg vidare i tillvarons mögel. 
 
På tal om mögel: Vet ni allvetande vem som skrev "kliade mig i armhålansmögel"  
å varför. Första pris går till någon snusförnuftig.  
  
 
 
>---- | /5.0 (;  10.7; rv:23.0) /20100101 /23.0 | 213669517no49.tbcn.      
 
 
20130831 | 19:41:45 | goranl | Me  vafan ja hade skrivit flera rader som försvann 
10 liter fernissa på vansinnesprojektet 7strykningar  
16 km löpning i morse regn o sol om vartannat 
Varför har ni snuvan ja är frisk som en nötkärna åtminstone på ytan 
Krya på er snarast  
  
 
 
>----29.193 | /5.0 (Linux; U; Android 4.1.2; svse; GTI9300 Build/JZO54K) 
AppleWebKit/534.30 (KHTML, like ) Version/4.0 Mobile /534.30 | host95195129
193.mobileonline.      
 
 
20130831 | 22:05:08 | råffe | Kan va bedräglit george! Kan va fernissan på ytan som 
tillsvidare skyddar mot fördärveliga sjukor så lägg på nåra lager te.  
Kanske ä ja snart bra men fotfarande ä ja som en levande charad för en svensk långfilm 
från 2000tale. Gissa filmes å romanens namn så kan ni på en pris te samlingem. Dä ä 
inte "blått e slak e ögonlåck e sönder" men de e ändåck en ganska bra skissning.  
  
 
 



>----32.15.195 | /5.0 (;  10.7; rv:23.0) /20100101 /23.0 | host9023215
195.mobileonline.      
 
 
20130831 | 23:29:48 | Lasse L | Smala Sussie?  
  
 
 
>----234.213.191  7.0;  6.1; .      
 
 
20130831 | 23:30:55 | Lasse L | Jönssonligan på Mallorca?  
  
 
 
>----234.213.191  7.0;  6.1; .      
 
 
20130831 | 23:31:15 | Lasse L | Män som hatar kvinnor?  
  
 
 
>----234.213.191  7.0;  6.1; .      
 
 
20130831 | 23:31:41 | Lasse L | Tillsammans?  
  
 
 
>----234.213.191  7.0;  6.1; .      
 
 
20130831 | 23:31:59 | Lasse L | Cops?  
  
 
 
>----234.213.191  7.0;  6.1; .      
 
 
20130831 | 23:33:03 | Lasse L | Kommer inte på fler!  
  
 
 
>----234.213.191  7.0;  6.1; .      
 
 
20130831 | 23:33:39 | Lasse L | Jo men "Blått ett öga"?  
  
 
 



>----234.213.191  7.0;  6.1; .      
 
 
20130831 | 23:33:59 | Lasse L | Eller vad det var  
  
 
 
>----234.213.191  7.0;  6.1; .      
 
 
20130901 9:58:48 | råffe | hittills ä LasseL närmas. 
Å de e inte hereford te evigheten, ej heller borta me hövändan, ej heller nyfiken blå, 
heller gul, inte blå lagunen. 
 
Funderar på å kuta ida. Ska fundera vidare ett slak.  
  
 
 
>----32.63.133 | /5.0 (;  10.7; rv:23.0) /20100101 /23.0 | host9023263
133.mobileonline.      
 
 
20130901 | 18:02:33 | göranl | du dråsa väl omkull o fick en vagel i ögat 
"androm till varnagel" 
"sjunde riket" 
"sju sjungande sjömän" 
"törnfåglarna" 
"dyngrak i köpenhamn" 
"riket" 
"rikoschett" 
"gondoljärens kamp" 
"venedig om vintern" 
"vem tar hand om arne stark" 
"visshet ger vekhet" 
"en blondin för mycket" 
"kvinnor på gränsen till sammanbrott"  
  
 
 
>----.93.145 | /5.0 (compatible; MSIE 9.0;  6.0; /5.0) | 8122693145no132.tbcn.      
 
 
20130901 | 21:30:44 | råffe | du klömde  
blåttaren som såg rött 
eller 
i sin ungdom hade målaren varit flottare me färg 
eller  
källarmästaren ville ta sig upp â€“ köpte sig en vindsvåning 
eller 
snickaren var spiksäker på sin sak 



 
jag tror att de ä ja som vinner, men det finns ännu två å en halftimme kvar innan 
slussarna sprängs. 
 
Förresetn va säger ni om pippilaje? 
mInns nån, e de nåt schnuskit? 
Ja ba frågar  
  
 
 
>---- | /5.0 (;  10.7; rv:23.0) /20100101 /23.0 | 213669517no49.tbcn.      
 
 
20130902 | 10:12:52 | råffe | missa å rappotera 5 km med intervallspauser då jag 
stanna klocka. 
Kanske ä dä modellen?  
Nu  
L: 9,3 
B: 6273  
  
 
 
>----.242 | /5.0 (;  10.6; rv:23.0) /20100101 /23.0 | 62.247.6.242      
 
 
20130902 | 20:38:44 | göranl | B:?  
  
 
 
>----.93.145 | /5.0 (compatible; MSIE 9.0;  6.0; /5.0) | 8122693145no132.tbcn.      
 
 
20130902 | 21:05:01 | råffe | Ja B eller säger man fotfarande AB?  
  
 
 
>---- | /5.0 (;  10.7; rv:23.0) /20100101 /23.0 | 213669517no49.tbcn.      
 
 
20130902 | 22:39:25 | göranl | apro  VR man kan göra en intresseanmälan  redan under 
september få ett gruppstartnr som man hugger med 4:e oktober kl. 19:00 för att sedan i 
lugn o ro fylla i gruppdeltagare som ja fattat 
ja sen har vi V6EVBG, HBH de drar ihop sig 
ja åker ju inte VR om ja inte blir övertalad ere nåra mer  som befinner sig i samma 
predikament LasseL har ju anmält en giltig ursäkt såvida man inte kan flytta 
studentexamen i Åmål till en vettigare tidpunkt den ska ju va första dagarna i juni men 
då krockar den me maran 
HUR ere me TOrbjörn?  
  
 



 
>----.93.145 | /5.0 () | 8122693145no132.tbcn.      
 
 
20130903 8:45:03 | råffe | men måste man ange hur många som kruppen innehåller, 
annars ä dä ju ba å avvakta tills 4 oktober.  
Ja inser att jag me detta inlägg öppnat en liten dörr för VR, kanske ä även ja 
övertalningsbar, har sedan länge tatt studenten, å nån annan ursäkt kommer ja inte på i 
brådrasket. Dessutom så skulle ett VR14 innebära tioårsjubileum för en annan och även 
för moi.  
  
 
 
>---- | /5.0 (;  10.7; rv:23.0) /20100101 /23.0 | 213669517no49.tbcn.      
 
 
20130903 8:47:00 | råffe | Och ja klömde: EbVGV6Å14 har ja redan prickat in i 
almanackan. Va de dumt? 
Å misslyckas.  
  
 
 
>---- | /5.0 (;  10.7; rv:23.0) /20100101 /23.0 | 213669517no49.tbcn.      
 
 
20130903 | 20:48:18 | göranl | Frågor frågor e de ingen som vet nåt  
  
 
 
>----.93.145 | /5.0 () | 8122693145no132.tbcn.      
 
 
20130903 | 22:20:57 | råffe | de e så å bli kammal, å om man int fråg så får en int vet 
nå, å int ens då, om näsan ä blå, hejåhå.  
  
 
 
>---- | /5.0 (;  10.7; rv:23.0) /20100101 /23.0 | 213669517no49.tbcn.      
 
 
20130904 | 15:35:21 | råffe | jävlar, kuta 10 km i nästan ett sträck, två minipauser 
gjorde gott, och nota bene, benena sa inte stopp å hålfotsinlägg! 
De va bra å ja ä så gla.  
SUmma L:10,5  
  
 
 
>---- | /5.0 (;  10.7; rv:23.0) /20100101 /23.0 | 213669517no49.tbcn.      
 
 



20130904 | 19:04:54 | staffan | Att anmäla sej ä ju så innihilvitte jäla coolt. Så gärna 
VR14, CV14, EB14V6 men mer tveksam till SM14.  
  
 
 
>----9.98.171  7.0;  6.0; /5.0; SLCC1; . 2.0.50727;  PC 5.0; . .      
 
 
20130905 | 10:47:20 | råffe | Ja till EBv614, LjÖRundan14, VR14. 
ev ja till EBR14, LL14, SM21. 
Nej till ALLT ANNAT jävla shit!  
 
 
 
>----.242 | /5.0 (;  10.6; rv:23.0) /20100101 /23.0 | 62.247.6.242      
 
 
20130905 | 22:34:10 | Lasse L | Ja till ål och kolja, nej till kol och olja!  
  
 
 
>----234.213.191  7.0;  6.1; .      
 
 
20130906 | 13:04:36 | råffe | ja te ål i olja å nej te tvål i balja 
ja i slott å hej i koja 
hal i flott å glid i olja 
mor i mora brorsa i orsa 
då kan man morsa på sin brorsa i orsa 
farsa i farsta å morsa i orsa 
går nog också för säj eller ej, så säj. 
 
Nä vafan de här dugerej, har ju ett jobb åsköta  
  
 
 
>----92.41.129 | /5.0 (;  10.7; rv:23.0) /20100101 /23.0 | host9519241
129.mobileonline.      
 
 
20130907 | 10:42:18 | råffe | kuta 6 km på möra på ön, ja mena på möra ben på ön, 
men de gick. Inte en meter. Inte förrän grannen Smalis räddade mig, han stod på 
upploppsrakan å ja va tvungen att dämpa farten för å inte kuta ikull karln. Gick sedan 
ner te bryggan å doppa hela mäj i 18 grader. Drog sen i mäg en starkis innan ja fika. 
L: 11,1  
  
 
 
>----92.7.192 | /5.0 (;  10.7; rv:23.0) /20100101 /23.0 | host951927192.mobileonline.      
 



 
20130907 | 21:48:18 | Lasse L | Grattis Råffe, det var strongt gjort på alla sätt. Nu 
börjar en annan halka efter, inte ett löpsteg på fjorton dar. Får nog lov att friskskriva 
mig snart om det ska bli någon ordning, dvs rätt ordning i resultatlistan för LL 2013. 
Stötte under hundpromenad ihop med Spring Åmåls löptränare häromdan. Han sa 
uppmuntrande att en förkylning, det kan innebära formtoppning det. Vet inte direkt om 
jag tror påt.  
  
 
 
>----234.213.191  7.0;  6.1; .      
 
 
20130907 | 22:54:56 | Lasse H | Tänkte mej 21,5 km idag men glömde ta av glasögona 
upptäckte jag efter 500 m. Å då tänkte jag att ska det va så här då nöjer jag mej minsann 
med 16,5 km. Konstigt nog fick jag knappt en enda svettdroppe på glasögona. Måste 
bero på kepsen. "Tur har man varje dag, otur mera sällan". Vilket som  alla vet var 
president Valfridus valspråk den gång det begav sig i republiken Åsen. Valfrid på 
Holmen var i det civila apterare åt Billeruds AB och arbetskamrat med flera av morfars 
bröder. Farsan var medlem och gick under namnet Ingvarius Pimplarius mot bakgrund 
av att han var en intresserad och duktig sportfiskare samt att vi hade sommarboende nån 
km från presidentens residens. 
L:41  
  
 
 
>----237.219.226 | /5.0 () | 81237219226no133.tbcn.      
 
 
20130908 | 19:45:29 | göranl | underbara rapporter LassH.s glasögonglömska ha ja 
vart me om men eftersom mina hänger i snöre kan jag klämma in dom under tröjan 
vackert anslag med en dryg 2milare 
Råffe från klarhet till klarhet 
Lasse L en härlig vila inför en större ansträngning 
Nu e frågan? 
Vem ere som vill knoppa på Ljö inför LL? 
Staffan 
Hanna 
Hannas kompis 
 Lasse Hagerö 
Unge Lind 
Jonas 
Patrik 
Göranl 
Råffe 
? 
o vicka vill knoppa båda nättera 
alla vill förstås avnjuta segerns sötma lörkväll 



ta för fan me en madrass om ni kan någon hamnar utanför sängbeståndet men 
spännande skaföttersboende kan erbjudas speciellt andra natten vill man ju inte vakna 
av att ömsint hålla armen om en jävla LL löpare ist. f. de man trodde va frugan 
?  
  
 
 
>----.93.145 | /5.0 (compatible; MSIE 9.0;  6.0; /5.0) | 8122693145no132.tbcn.      
 
 
20130908 | 21:24:18 | göranl | osså fan va rolit de ska bli  
  
 
 
>----.93.145 | /5.0 () | 8122693145no132.tbcn.      
 
 
20130908 | 21:30:39 | råffe | Klarhet betyder dock inte att ja ä het å inte heller klar. 
Vet inte hur ja gör me livet alls. Ja vet att min gosse Johan ska kuta, han har börjat 
trena. Ska schävl försöka mig på en 15kilomätring på onsda å om de e liv i kråppen 
etter de så ä ja nog mogen. Men kan inte säja hur de e me övernattning. Ej före kan ja 
säja bestämt. Etter håller ja öppet om de går bra, vore ju som vanlit kul å summera å 
somnera å sombrero, just den spänningen som göran målar upp är ju förförisk å vakna 
upp i famnen på en LLlöpare ettersom frugan inte kutar va ja vet.  Måste be om å få 
återkomma, i detta live eller ett senare, å i så fall går jag. Igen.  
  
 
 
>---- | /5.0 (;  10.7; rv:23.0) /20100101 /23.0 | 213669517no49.tbcn.      
 
 
20130909 8:21:09 | Lasse L | Anmäler intresse för att knoppa båda nätterna.  
  
 
 
>----234.213.191  7.0;  6.1; .      
 
 
20130909 | 14:17:41 | råffe | Ja se de va ett gammalt slitet skämt, Lind knoppar. Men 
fortfarande lika rolit. 
Jag minns att det användes på en löpsedel för LasseLfadern när han gick i pension. "Nu 
kan Lind knoppa ostört" under en bild av en sovande GunnarL tagen i smyg under en 
konferens.  
Ja de va tider de. 
 
Funderar på å köra 15 km i morrn, allvarlit talat å inte så rolit.  
 
 
 
>----.242 | /5.0 (;  10.6; rv:23.0) /20100101 /23.0 | 62.247.6.242      



 
 
20130909 | 19:42:52 | Lasse H | Anmäler stort intresse för att slagga bägge nätterna.  
Samt vill jag korrigera 2 möjliga sakfel i mitt förra inlägg. Apterarna hade en 
mellanställning mellan köpare och säljare av det inmätta virket och var därför nog oftast 
anställda i ett fristående företag som kan ha hetat något i stil med "Värmlands 
inmätningsförening". Att Valfrid skulle varit anställd av Billerud är därför inte troligt. 
Däremot kan han för det mesta ha "mätt" "åt" Billerud. 
Farsan var sannolikt inte medlem/medborgare i Republiken Åsen utan snarare 
innehavare av ett konstfärdigt utfört "pass" som berättigade till inresa i republiken.  
  
 
 
>----237.219.226 | /5.0 () | 81237219226no133.tbcn.      
 
 
20130909 | 21:28:43 | göranl | nu börjar nya transportbegrepp uppstå låt säga att Patrik 
ansluter till moi i Thn vi larvar förbi Lasse L i Åmåål o Lasse h i Khmn då ere nästan 
fullt i den bilen. 
sen går färden vidare väster om sjön .Staffan Hanna Kompis kliver nog i en egen bil i 
passage Öbro där även Jonas kliver på får ju plats i ngn av bilarna som samlas på 
Eurostop för inköp osv kanske en korv me bröd innan lapparna hämtas på Lidingövallen 
Antagligen laddaR rÅFFE MED (FAST tvärtom me caps lock)med son i Sthlm 
har ja logisterat rätt eller ere nå fel i anallysen dvs ljusets kamp mot mörkretoch lukten  
  
 
 
>----.93.145 | /5.0 () | 8122693145no132.tbcn.      
 
 
20130909 | 21:39:02 | råffe | ere nå rätt kan de analyseras i annalerna 
annudazunalerna. Fel kanaliseras te kanalerna, kan skapa en ny kanalera.  
  
 
 
>---- | /5.0 (;  10.7; rv:23.0) /20100101 /23.0 | 213669517no49.tbcn.      
 
 
20130909 | 21:44:03 | Lasse L | Lysande logisterat, förutom kanske att väster skulle 
vara öster, eller vilken sjö åsyftas? 
 
Vill passa på att tacka för presidentens fina valspråk och övrig information om 
republiken Åsen.  
  
 
 
>----234.213.191  7.0;  6.1; .      
 
 



20130909 | 22:11:08 | Lasse H | Noterar också god logistik men knepig geografi eller 
så skriver Göran fortare än han tänker vilket alls inte är ovanligt nu för tiden. 
Republiken Åsens historia från 1918 till borttynande på 80talet liksom 90årsjubileét 
på museumet i Sölje googlas förstås lätt fram i såväl text som bild.  
  
 
 
>----237.219.226 | /5.0 () | 81237219226no133.tbcn.      
 
 
20130910 | 19:38:04 | göranl | ja trodde norje låg väster om sjön  
  
 
 
>----.93.145 | /5.0 () | 8122693145no132.tbcn.      
 
 
20130910 | 20:52:36 | råffe | kuta 6 km igen, de e en alldeles lagom sträcka för å bli 
redit less på skiten. Men de som e bra att de inte e nåra kremper. men di kan ju komma 
de e ju för fan två veckor kvar â€“ drykt. Siktar nu på nytt pers. Å under de gambla  
Åker inom parangtäs ofta väster om sjön annars går de åt fel håll... om man inte ska resa 
bort. Å när hände de sist. 
Ja bara frågar  
  
 
 
>----92.42.195 | /5.0 (;  10.7; rv:23.0) /20100101 /23.0 | host9519242
195.mobileonline.      
 
 
20130911 | 20:26:59 | råffe | ja vet att de finns ett norje i blekinge där de brukar 
vasweden rock vajre år men ja ha alri åkt på den sidan om sjön. bara andra sider, men de 
tar vi alltomsider.  
  
 
 
>---- | /5.0 (;  10.7; rv:23.0) /20100101 /23.0 | 213669517no49.tbcn.      
 
 
20130912 | 20:57:03 | Lasse L | Ja vet var Norge finns! Som tur é, ska ju dit i morgon! 
Tar förutom fiskedoningar med löpardojor. Men vetefan om de blir nå använda. Inte 
helt kry än, fast provsprungit lätt två ggr denna vecka.  
  
 
 
>----234.213.191  7.0;  6.1; .      
 
 
20130912 | 21:11:00 | Lasse H | Skitfiske på dej Lasse! I Norge har jag vatt å i Norje 
mä. Hyrde stuga där en semestervecka för sådär 20 år sen. Vill minnas att det var fint 



men låg några minkfarmer i närheten. OL idag. Gjorde ett par av mina vanliga fåniga 
tabbar. Svårt att lära gamla hundar minnas.  
  
 
 
>----237.219.226 | /5.0 () | 81237219226no133.tbcn.      
 
 
20130913 | 11:41:39 | råffe | Kuta 13 km me två mikropauser, de gick bra ända te ja va 
nästan hemma. Då börja vä vadfan bråka. Nu blire vila å bira, de e de enda som hjälper, 
mest bira. 
Kan ändå summera L:13 utan nåra jäla dessimaler.  
  
 
 
>---- | /5.0 (;  10.7; rv:23.0) /20100101 /23.0 | 213669517no49.tbcn.      
 
 
20130913 | 19:41:10 | göranl | vatt på kurs i halmstad höll på säga Italien för de ligger 
ju i alla fall söder om sjön inte kutat en meter sen i onsdags grattis Råffe hålleru för 13 
går 30 som en dans o du hagerö ja misstänker att du tränat bålmuskulaturen på gym o 
kan både hoppa på ena benet o dra upp det andra mot hakan på samma gång på nå 
konstgt spänstigt sätt o linden frisknar väl till i landet i väster ungdomarna klarar väl sig 
alltid 
men Staffan eru i form?  
  
 
 
>----.93.145 | /5.0 (compatible; MSIE 9.0;  6.0; /5.0) | 8122693145no132.tbcn.      
 
 
20130913 | 20:24:42 | göranl | finns de nån entusiast förVR som kan tänka sig att 
administrera en anmälan så hänger jag på  
  
 
 
>----.93.145 | /5.0 () | 8122693145no132.tbcn.      
 
 
20130914 | 16:09:21 | göranl | kutade 18 km i sol vindstilla ljuvligt nu blir det ingen 
mer lång löpnng före VR tog de lungt inga smärtor  
  
 
 
>----.93.145 | /5.0 () | 8122693145no132.tbcn.      
 
 
20130914 | 16:13:52 | göranl | jo ja glömde på väg till Gbg häromdan låg de et påkört 
vildsvin på vägrenen men ingen ren 
vilken best måste ha varit en lastbil som expedierat djuret en personbil blire mos av  



  
 
 
>----.93.145 | /5.0 () | 8122693145no132.tbcn.      
 
 
20130915 | 11:22:08 | Lasse H | Blev morfar till en liten gosse i morse. Känns 
omtumlande. Gjorde ett litet experiment i går och tog 2 varv på 10,5:an. Anpassade 
tempot så att det inte skulle kännas helt uteslutet att ta ett tredje varv men behärskade 
mej visligen och dessutom var det mörkt när jag checkade i kl. 20:00. Första varvet 
joggade jag hela tiden. Andra varvet gick jag i behärskat tempo i alla uppförsbackar. 
Varven gick på minuten lika sakta. Känns bra att veta inför LL. Det får bli sista 
långpasset även för mej. Tre härliga OL att se fram emot innan det blir dags att dricka 
tapetklister.  
  
 
 
>----237.219.226 | /5.0 () | 81237219226no133.tbcn.      
 
 
20130915 | 14:16:12 | goranl | Lasse h gratulerar ytterligare ett streck på uniformen ja 
tycker att din dotter va duktig åckså  
  
 
 
>----.93.145 | /5.0 (Linux; U; Android 4.1.2; svse; GTI9300 Build/JZO54K) 
AppleWebKit/534.30 (KHTML, like ) Version/4.0 Mobile /534.30 | 8122693145
no132.tbcn.      
 
 
20130915 | 17:52:26 | råffe | Oj vilka stressande rapporter, 18 km i ljuvlig löpning utan 
pråplem o två varv på 10,5:an.  
Ja jälar vicket lyckat experiment LasseH:s löpning innebar. Ere så jäla lätt å bli morfar 
så ska ja tamäjfanen kuta så de glöder. 
Grattis till den lyckade språngmatchen.  
Man kan ju undra va som hänt om du tagit ett tredje varv, trillingar? 
 
Ska sjävl ligga låkt nåra dar mina vadet kräver bara starka drycker inge anstränkning. 
De ställer ja uppå, en vad är en vad å om man har två så ere som å ha tvillingar fast 
tvärtom. 
 
Måste fråga en sak: när ni kutar så där lånkt tar ni allri nåra pauser dricker ni nåt längs 
vägrenen. Ja bara frågar. 
 
Må säga slutligen att de va första ggn ja hörde någon våga ärkänna att di sett ett påkört 
villsvin. Så jäla stort av dig göran att krypa te kyrkovalskorsningen! Di e ju så dödligt 
stora. Om di inte är små. Finns inga mellanting.  
Varför dras man allti te ytterligheter? 
Å extremiteter. Tänker nu senast på mina ben. Ere för lite drag under pantofflera? 
Ja bara frågar  



  
 
 
>---- | /5.0 (;  10.7; rv:23.0) /20100101 /23.0 | 213669517no49.tbcn.      
 
 
20130915 | 17:54:04 | råffe | "Inga vader" vadet, ingenting äljäst. Haren tändens å 
stafva fle när ja ä stressad â€“ heller nuckter  
  
 
 
>---- | /5.0 (;  10.7; rv:23.0) /20100101 /23.0 | 213669517no49.tbcn.      
 
 
20130915 | 19:58:20 | Lasse H | Tackar och visst har jag en väldigt duktig dotter och 
ytterligare en till förstås. För att svara på Råffes fråga så tar jag vätskebältet med om det 
blir längre än en mil och då dricker jag gåendes 2,5 dl H2O var 5:e km.  
  
 
 
>----237.219.226 | /5.0 () | 81237219226no133.tbcn.      
 
 
20130915 | 22:15:13 | råffe | springer du eljäst? 
Heller vilar du? 
Hur länge?  
  
 
 
>---- | /5.0 (;  10.7; rv:23.0) /20100101 /23.0 | 213669517no49.tbcn.      
 
 
20130915 | 22:38:39 | göran l | över 8km vätskebälte över 12 km under 18 km 1 vit 
tabalett i timmen pustar  en minut då men trots farten ingen fart  
  
 
 
>----.93.145 | /5.0 (compatible; MSIE 9.0;  6.0; /5.0) | 8122693145no132.tbcn.      
 
 
20130915 | 23:30:25 | Lasse H | Icke tagit tid men går mens jag dricker, kan bli 100
200 m sådär. Springer för övrigt eller joggar kanske är mera rätt sagt. Blivit styggt biten 
(?) av älgens lusflugor här på sista tiden. Eller så lägger dom ägg i mej dom djävlarna. 
Stora och fula blemmor blir det i alla fall.  
  
 
 
>----237.219.226 | /5.0 () | 81237219226no133.tbcn.      
 
 



20130916 | 20:45:18 | staffan | Lurad blev jag av senaste GV. Mattias Enn! Har aldrig 
hört talas om men garva länge när jag i annonsen såg hans höstprogram. Trodde de va 
en ny Gköpingspersonlighet eller nån fotbollsspelare från Skövde. Men va fn. De ä ju 
på riktigt. Eller ä de de?  
  
 
 
>----9.98.171  7.0;  6.0; /5.0; SLCC1; . 2.0.50727;  PC 5.0; . .      
 
 
20130916 | 20:48:14 | staffan | http://www.mattiasenn.se/  
  
 
 
>----9.98.171  7.0;  6.0; /5.0; SLCC1; . 2.0.50727;  PC 5.0; . .      
 
 
20130916 | 21:28:53 | göranl | ja herrregud Staffan ja vet inte hellre såg annonsen i GV 
undrar 
måtte ngn känna karln  
  
 
 
>----.93.145 | /5.0 () | 8122693145no132.tbcn.      
 
 
20130917 9:03:00 | råffe | Men vafan! Vet ni inte att hanEnn finns även utanför GV. 
Jag mejlar snart en helsida ur Kvällskvisten nr 2/2012. Vert inte hur man får in honom 
här på forumet. Vet LasseL? Fick han nån firre?  
  
 
 
>---- | /5.0 (;  10.7; rv:23.0) /20100101 /23.0 | 213669517no49.tbcn.      
 
 
20130917 | 11:39:33 | råffe | sen fanns det en annan enn som kom trea efter stenis i 
lakeplacid i storslalomen. 
Hans förnamn, tack! 
 
Värkar förresten som om de inte blir nå LL för mig. Efter fredans 13 km som slutade 
me lite smärta i vä vad så har jag vilat vadfan ska man göra. 
Tänkte nu att en lugn å fin runda skulle va kalaset. Kalas? När de börja smärta redan 
efter 50 meters kut. Linka mig framåt en bit, försökte me lite backträning. Linka hem å 
hoppades att ingen såg mäj.  
Inte världens roligaste tisda.  
  
 
 
>---- | /5.0 (;  10.7; rv:23.0) /20100101 /23.0 | 213669517no49.tbcn.      
 



 
20130917 | 18:00:52 | staffan | vicken enn, KokkEnn? sickenenn.  
  
 
 
>----6.162.3  8.0;  ; /4.0; GTB7.5; . 2.0.50727; . 3.      
 
 
20130917 | 18:44:00 | råffe | staffan ja läser däg som en öppenn bok, ja vet att tänkte 
skriva kkenn men även ja ä för feg för å skriva denn rakt ut, denn har allri förekomme 
på forumet, ej heller förkomme, så vem blir denn furste.  
  
 
 
>---- | /5.0 (;  10.7; rv:23.0) /20100101 /23.0 | 213669517no49.tbcn.      
 
 
20130917 | 18:45:47 | råffe | Inte världens roligaste tisda skrev en stor tennkare nyss 
minnet sviker. Men nog denn näst roligaste. Fick nämligenn nyss en pilsner av kär 
hustru, man vet allri var de slutar. Eller börjar.  
  
 
 
>---- | /5.0 (;  10.7; rv:23.0) /20100101 /23.0 | 213669517no49.tbcn.      
 
 
20130917 | 20:13:16 | sraffan | Nädu de va inte min tanke men såget ju när de va 
skrevet. Synn må bena män dä kangsche årner säj. Dä ä ju litte kvar.  
  
 
 
>----9.98.171  7.0;  6.0; /5.0; SLCC1; . 2.0.50727;  PC 5.0; . .      
 
 
20130917 | 20:25:36 | råffe | vafan sågduet i skrevet, då varu ju på rätt spår, kul att du 
såg enn! 
 
Vafan ja ger upp, jag kan inte avstå från ett besök hos napprapatten, ska försöka förmå 
henne å grensla för å visa speciell stretching. Men de går väl som vanlit. Man bara 
pröjsar å slinker ut me skammens obetydliga rodnad målad som en grafitti i synen.  
Nä ja mena inte å skriva gratisfitti, 
ber om urschäkt, bara slank iväg  
  
 
 
>---- | /5.0 (;  10.7; rv:23.0) /20100101 /23.0 | 213669517no49.tbcn.      
 
 
20130917 | 22:39:42 | sraffan | Ok råffe. Visste väl att du inte skulle missa en sån 
straffspark.  



  
 
 
>----9.98.171  7.0;  6.0; /5.0; SLCC1; . 2.0.50727;  PC 5.0; . .      
 
 
20130917 | 23:10:12 | råffe | du mena väl straffan? 
Ja bara frågar  
  
 
 
>---- | /5.0 (;  10.7; rv:23.0) /20100101 /23.0 | 213669517no49.tbcn.      
 
 
20130917 | 23:40:16 | Lasse L | Tycker kanske att det blir väl lössläppt när moderatorn 
är utomlands, men den nämnde drog ändå lite på smilbanden under läsningen. Som svar 
på en fråga har det blivit nåra, inte så många eller stora, men dock fiskar. Och har kutat 
10 km här i Flatanger och känner sig frisk! Hoppas det ornar sej för Råffe me foten eller 
om de va knät!  
  
 
 
>----99.129.22 | /5.0 (Linux; U; ./534.30 | host9519912922.mobileonline.      
 
 
20130918 9:01:42 | råffe | Inte fågel, inte fisk, nånstans mittemellan, å ä de en fågel så 
ä de en vadare, å ä de en fisk så ä de en badare, eller baddare. 
Nappris väntar kl 13. Va gör man inte för å glädja henne, så sej, se en firre till, hejsvej. 
(kände för å va lite lössläppt)  
  
 
 
>---- | /5.0 (;  10.7; rv:24.0) /20100101 /24.0 | 213669517no49.tbcn.      
 
 
20130918 | 19:14:23 | råffe | Rapport: jo ja blev gla av nappris, hon såg också gla ut, 
men sa inget sånt, ja bara tolka, hon kanske e blyg. Men hon våga rulla ner kallingen en 
liten bit för å kålla in höften, de e ju höft nu. De sluta me att vi satt på britsen å stretcha 
â€“ ja till bristningsgränsen. Ty just då när ja hetta till så fick ja kramp i vadjäfvulen, 
den som hon just hade behandlat så ömt och hårdhänt å properkeftfessionellt. Magin 
försvann, krampen hängde kvar ett tag men ja höll god min, pröjsa å fick ett lycka till å 
som ja vill minnas en dask i häcken, antagligen ingick de i behandlingen, skitsamma. 
Om de nu inte lyckats så ska ja storma in där å kräva röven tebaka.  
Annars anmäler jana för röveri. 
Nä ja ba skojar. Allri att ja anmeler den jäntan. Annat än för medhjälp te LL för gamla.  
  
 
 
>---- | /5.0 (;  10.7; rv:24.0) /20100101 /24.0 | 213669517no49.tbcn.      
 



 
20130919 | 19:06:27 | göranl | ja Råffe grattis te naprapaten kan bladerunner kan du 
din lilla felskrivning häromsistens får man överse med bra att tänka rätt men bättre att 
tänka fitt. 
Känner mig hyfsat fit fn orolig över en halskänsla en dag men antagligen va 
mottagligheten i bott efter sista långpasset. 
Lubba 10km (eg.som lasseh joggade) igår gick hyfsat ser fram mot samlingen i slutet på 
nästa vecka nån madrass kanske behövs eller inte 
får mig att tänka på hur viktig r:ts placering e i rod färdigpartat för idag  
  
 
 
>----.93.145 | /5.0 () | 8122693145no132.tbcn.      
 
 
20130919 | 19:10:23 | råffe | fan de e allri färdipartat dro står mot dro. Vet inte hure 
ska gå, ennannan vill ju helst kuta/jogga/trampa/traska. Men de får gå.Ska känna i 
morrn ettermidda före midda om de funkar.  
  
 
 
>---- | /5.0 (;  10.7; rv:24.0) /20100101 /24.0 | 213669517no49.tbcn.      
 
 
20130919 | 20:27:22 | staffan | Ja VR ja. Är det bara göran råffe å jag? 
Intresseanmälan kan ju göras nu antingen var för sej eller i grupp. Och starttid. När är 
bäst? Så lite mörker som möjligt, men inte senare än 05:30? Vad tycker I?  
  
 
 
>----9.98.171  7.0;  6.0; /5.0; SLCC1; . 2.0.50727;  PC 5.0; . .      
 
 
20130919 | 21:13:17 | råffe | om ja får starta 03.0004.00 å i grupp me G&S så ställer 
ja opp på pedalerna. Å om nåra fler ansluter säj så äre bra. Säjer ja.  
  
 
 
>---- | /5.0 (;  10.7; rv:24.0) /20100101 /24.0 | 213669517no49.tbcn.      
 
 
20130919 | 21:34:13 | göran l | men för jävulen Råffe å andra intresserade 
intresseanmälan öppnar 23/9 säkert nå jävla först te karvn ja gick in på mina sidor o 
bifogade en kopia till Staffan på mailen så han kan ta hand om skiten på månda 
utnämnd till grupplledare stötta grabben kolla på "mina sidor" skriv ut å scanna in 
skicka till Staffan and yoru porbelems rae gonn  
  
 
 
>----.93.145 | /5.0 (compatible; MSIE 9.0;  6.0; /5.0) | 8122693145no132.tbcn.      



 
 
20130919 | 21:44:59 | göran l | allså skicka in " min porfil" från mina sidro till Staffan  
  
 
 
>----.93.145 | /5.0 (compatible; MSIE 9.0;  6.0; /5.0) | 8122693145no132.tbcn.      
 
 
20130920 | 17:51:30 | staffan | tog fram racern som stått stilla sen VR. Tänkte åka runt 
sjön via nyasfalterade vägen LinnebäckStrömtorp. Gick så ja sakta men piggnade till 
något nä jag såg att datorn visa miles istllet för svenska km. Men vid Gottebol tog de 
tvärstopp. Hela växelpaketet flög in i bakhjulet. Tur att de hände där på en platt liten 
grusvägspassage. Alltså godset som håller hjulet hade gått av på hö sida! Så nu måste 
det bli ny hoj om VR ska bli av. (Till göran: 5an död)  
  
 
 
>----9.98.171  7.0;  6.0; /5.0; SLCC1; . 2.0.50727;  PC 5.0; . .      
 
 
20130921 | 13:37:32 | Lasse L | Kutade åter hemma 15 km med jycken igår, tyckte jag 
behövde få ett någorlunda långt pass till innan LL. Men nu vete fan, känns som jag fått 
hela växelpaketet i bakhjulet igen.  
  
 
 
>----35.134 | /5.0 (Linux; U; ./534.30 | host95195135134.mobileonline.      
 
 
20130921 | 17:36:07 | råffe | De e ju en jäla tur att ni inte fått nåt annat paket i 
bakhjule, eller bakhuve, eller i vicken jäla bakstuga som helst, fan va ni håller på, finns 
de ingen klok moderator som kan sila sill å svälja sjuka sällar. Ja bara frågar.  
  
 
 
>---- | /5.0 (;  10.7; rv:24.0) /20100101 /24.0 | 213669517no49.tbcn.      
 
 
20130921 | 17:40:11 | råffe | krypterade meddelanden är nåt annat som borde kittls 
moderatorns censurtarm.  Om de nu finns nån känsel (ja vet den avtar me hundhåren), ja 
menar om de finns nån censur, ja menar om de finns nån tarm. 
Finns de inte längre nån rejäl tarm i samhället? Eller nån ännu längre. Ja bara plägar 
plåga.  
  
 
 
>---- | /5.0 (;  10.7; rv:24.0) /20100101 /24.0 | 213669517no49.tbcn.      
 
 



20130921 | 17:46:42 | råffe | ja ja skrev (usch vicket ord) "borde kittls" de va för å ja 
tyckte att ordet "kittla" lät lite snuschkit å de vill ja allri bli påskylld för. Annat än i 
undantagsfall. 
Å därä vi inte enn.  
  
 
 
>---- | /5.0 (;  10.7; rv:24.0) /20100101 /24.0 | 213669517no49.tbcn.      
 
 
20130921 | 18:26:08 | staffan | Lubba 14 imorse. Tangerat längsta. Dimmoln men 
solen bröt igenom efter 5 nere vid Möckelns strand. Gick bra i 11 men sen gjorde sej 
hälsenan påmind. Krypteriet gällde bara en tandjävel om de va nån som undra.  
L 53 varav 24 efter SM. VM och OS. Har vi inge sånt att anmäla till?  
  
 
 
>----9.98.171 | /5.0 ( 6.0; rv:24.0) /20100101 /24.0 | 786998171no173.tbcn.      
 
 
20130921 | 18:44:15 | göranl | Bortsett från allt annat som meddelats på senare tid 
måste vi se framåt te fre nästa vecka 
Som fn ser ut så här: 
8:30 Göran o Patrik startar en biltur från Thn 
10:00 Lasse L kliver in i bilen i Åmål efter att ha bjudit på kaffe 
11:30 Lasse H kliver in i bilen utan att bjuda på kaffe för nu börjar de bli bråttom 
12:30 passerar Karlskoga ev. inne o hetsar Staffan Hanna+kompis för att synkronisera 
inköp 
13.30 Eurostop för samtliga med förberedda inköp ICA o Bolaget  
Eftersom tidtabellen vid det laget antagligen skitit sig med 1 timme 
15:00 avfärd mot Lidingön men för 1 bil avstickare i Örebro för att låta Jonas kliva in i 
en bil sedan Lidingön startbevis ca 18:00 
19:00( i bästa fall) mot Ljö  
20:30 stekning av falukorv utredning av sovplatser montering av chips och 
nummerlappar 
osså förde lyckligt lottade lilla kvällsvirren 
Nästa dag hälsar vi på Råffe med son på vallen och alla andra god tur 
ERE RÄTT?  
  
 
 
>----.93.145 | /5.0 () | 8122693145no132.tbcn.      
 
 
20130921 | 21:37:00 | råffe | ja de e rätt, kan berömma mig me att ja hade misstankar 
att de gällde en tandjäfvul men ja tycker att hälsenan ä viktigare tannhälsan må tiga still. 
going strong. hoppas man ju. Ska försöka kuta lite i morrn pitti för å kolla om enn e i 
stånd heller om inte. Men hälsa pån på vallen får man ju inte missa. Skulle ju va kul å 
träffa Hanna. Å alla annra. Minns inga annra namn just nu. Klarnar nog upp när solen 
bryter igenom, så vackert sakt staff, ä du rikti värmlänning? 



Ja ba frågar. 
På tal om värmlänning kom ja å tänka på en annan seg jävel som hette fröding. Om 
honom diktade bygdepoeten Olsson i Kisa följande: 
I hospitalets bädd  
sitter skalden Gustaf Fröding 
blek och tärd 
men ännu ingen döding. 
 
Bättre än så kan man inte rimma, då rimmar det illa.  
  
 
 
>---- | /5.0 (;  10.7; rv:24.0) /20100101 /24.0 | 213669517no49.tbcn.      
 
 
20130921 | 21:47:58 | Torbjörn | Vid Lundsberg finns tarmar. Hela årskullar på 
högstadienivå av bara tarmar. Vars uppdrag, då ljuset släckts i skolsalen, är att processa 
skiten som kamrater av högre rang ger ifrån sig. Så skapar en överklassen sitt nätverk. 
Och häri ska inte en jävel bry sig.  
  
 
 
>----.171.182 | /5.0 (;  10.5; rv:16.0) /20100101 /16.0 | cb6abe253.1126
64736c11.cust.bredbandsbolaget.se      
 
 
20130921 | 22:05:54 | dtsffan | Imorron 09.00 öppnar dom anmälningen till CV. Gäller 
å hänga på låset  
  
 
 
>----9.98.171  7.0;  6.0; /5.0; SLCC1; . 2.0.50727;  PC 5.0; . .      
 
 
20130921 | 22:30:06 | råffe | ja majla en del fakta om myself to slapphan men räcker 
de å e ja snart anmäld till VR eller blire DO.  
Ja bara frågar  
  
 
 
>---- | /5.0 (;  10.7; rv:24.0) /20100101 /24.0 | 213669517no49.tbcn.      
 
 
20130921 | 22:30:36 | råffe | CV vågar ja inte tänka på å skriva  
  
 
 
>---- | /5.0 (;  10.7; rv:24.0) /20100101 /24.0 | 213669517no49.tbcn.      
 
 



20130922 9:30:58 | staffan 9:00 öppnades som sagt anm CV. Allt förberett och bara 
att trycka på knappar. Tog väl 1520 sekunder å ladda upp rätt sida men då vare redan 
fullt. Förjävligt! Björn å hans grabb satt Dalarna menkom inte heller med. Fick ett mejl 
09:03 att jag står på nån väntelista. Va ger man för de? Risk att de upprepas till VR.  
  
 
 
>----9.98.171 | /5.0 ( 6.0; rv:24.0) /20100101 /24.0 | 786998171no173.tbcn.      
 
 
20130922 | 10:38:27 | råffe | nästan så man hoppas de, då kan man ondgöra sig och 
skriva fördjäfvligt å tycka synn om sejschälv å resa te sejschellerna i stället.  
  
 
 
>---- | /5.0 (;  10.7; rv:24.0) /20100101 /24.0 | 213669517no49.tbcn.      
 
 
20130922 | 12:34:15 | råffe | enda positiva är ju att björnen är på gång igen som de 
tycks. Dä va bra!  
  
 
 
>---- | /5.0 (;  10.7; rv:24.0) /20100101 /24.0 | 213669517no49.tbcn.      
 
 
20130922 | 17:57:14 | göran l | Fan staffan sånt härnt e inte rolit 
göru ett nytt försök me VR imorrn  heller ere för mycke förtärt? 
kuta 10 km morgens kuperat men lungt gick bera 
S:a L ca 800km lite mindre milos men rätt nödj  
  
 
 
>----.93.145 | /5.0 (compatible; MSIE 9.0;  6.0; /5.0) | 8122693145no132.tbcn.      
 
 
20130922 | 17:59:19 | staffan | Prata me björn om EBV614 å han är på. Tycker de har 
blivit viktigare än självaste VL. Bävar för imorron bitti. Undrar hur många sekunder 
man har på sej.  
  
 
 
>----9.98.171  7.0;  6.0; /5.0; SLCC1; . 2.0.50727;  PC 5.0; . .      
 
 
20130922 | 18:02:52 | göran l | Torbjörn intressant detta att kamratuppfostran på 
skolan innebär att man måste äta skit för att när de blir din egen tur kunna skita ner 
nästa kull 
spännande har kanske ngt me den kognitiva psykologin att göra  
  



 
 
>----.93.145 | /5.0 (compatible; MSIE 9.0;  6.0; /5.0) | 8122693145no132.tbcn.      
 
 
20130922 | 18:04:58 | göran l | EVBV14 v6 är viktigast Björn har rätt  
  
 
 
>----.93.145 | /5.0 (compatible; MSIE 9.0;  6.0; /5.0) | 8122693145no132.tbcn.      
 
 
20130922 | 18:59:03 | råffe | staff, ejamepå VRtåge?  
  
 
 
>---- | /5.0 (;  10.7; rv:24.0) /20100101 /24.0 | 213669517no49.tbcn.      
 
 
20130922 | 19:26:20 | staffan | Klart du e me råff. Men kan inte lova att de årner sej.  
  
 
 
>----9.98.171 | /5.0 ( 6.0; rv:24.0) /20100101 /24.0 | 786998171no173.tbcn.      
 
 
20130922 | 20:12:40 | råffe | Så jäla kul! Ville bara känna spänning och stämning, 
bättre å spänna bågen å stämma i bäcken. 
Pissa i bäcken heter de väl...  
  
 
 
>---- | /5.0 (;  10.7; rv:24.0) /20100101 /24.0 | 213669517no49.tbcn.      
 
 
20130923 | 20:52:10 | råffe | jamänn! hur gickre staff? 
Ja bara frågar  
  
 
 
>---- | /5.0 (;  10.7; rv:24.0) /20100101 /24.0 | 213669517no49.tbcn.      
 
 
20130923 | 20:55:44 | råffe | nämänn! nu sågja, ja ä ju intresseanmälld å som hurtballs. 
Dä ä skönt me ett namn som stämmer i häcken.  
  
 
 
>---- | /5.0 (;  10.7; rv:24.0) /20100101 /24.0 | 213669517no49.tbcn.      
 



 
20130923 | 21:13:29 | göran l | fan bra staffan nu finns en intresseanmäld grupp på 3 
pers där fler kan hänga på råffe kolla "mina sidor" svart på vitt å allt ansvar på staffan  
  
 
 
>----.93.145 | /5.0 (compatible; MSIE 9.0;  6.0; /5.0) | 8122693145no132.tbcn.      
 
 
20130923 | 21:16:02 | göran l | Hagerö eru me på tidtabellen på freda?  
  
 
 
>----.93.145 | /5.0 (compatible; MSIE 9.0;  6.0; /5.0) | 8122693145no132.tbcn.      
 
 
20130923 | 22:07:52 | råffe | ja ä så jäla gla 
vet knappt för va 
men hänger me till LL trots ev strul  
i morrn blire nappis de e kul 
kannse blire faktiskt LLlöp på lörda 
näppe nåra framgångar å skörda 
men ba å få va me 
de e grejer de 
inte precis som palemågeijer  
lyndons lakejer  
men de impar nog inte på heller  
på er killar å tjejer,  
de behöffs annat tjack om man så sejer  
å så tycker ja att vi alla sjunger "Seijärn ä vår" fast de känns som höst. 
Men ett järn ä man värld,  
itts a männs world ju.  
  
 
 
>---- | /5.0 (;  10.7; rv:24.0) /20100101 /24.0 | 213669517no49.tbcn.      
 
 
20130924 9:03:32 | råffe | ja våga inte skriva Palme&Geijer för då hade jag väl åkt dit 
för häst mot folkgrupp. Som för övrigt är den lösning till stora bilden i det första 
korsord jag ännu inte förfärdigat, kanse inte heller kommar att. 
En annan är "Skräddaren låg sömlös". 
Ja vet, det håller på å spåra ur.  
  
 
 
>---- | /5.0 (;  10.7; rv:24.0) /20100101 /24.0 | 213669517no49.tbcn.      
 
 



20130924 | 19:02:44 | Lasse H | Hallå! Varit lite "off(p)i(s)t" ett tag men nu sett, 
noterat och gillat inlägg 4347 varmed inlägg 4346 får anses med ja besvarat. Idag 
sprintOL med en rejäl blackout i vanlig ordning. Nu gröt och klister.  
  
 
 
>----237.239.175 | /5.0 () | 81237239175no133.tbcn.      
 
 
20130925 | 19:34:17 | Lasse H | Ska en rulla ihop en madrass å kudde å ta med till 
Ljusterö månntro? Hoppas alla är krya och har spring i benen! Lite oklart med Råffe? 
Staffan verkar ha nåt åt hälen? Själv någotsånär frisk. Det lilla onda jag kände i halsen 
häromdan verkar ha gett med sej. Formen svårbedömd. Får sikta på att försöka gå under 
tiden från i fjol i första hand. Köpt nya Nike strumpor för elitprofessionella som enligt 
Wassberg i affärn ska va kanonbra och faktiskt billigare än jämförbara strumpor av 
andra fabrikat.  
L:45  
  
 
 
>----237.239.175 | /5.0 () | 81237239175no133.tbcn.      
 
 
20130925 | 20:02:33 | göranl | te Lasse h å andra undrande: 
ja asso allt beror på om vi blir 6 pers eller 8 tror de finns en extra hopfällbar säng på ön 
me jävla tunn madrass så visst vore en madrass till bra samtidigt tar den ju plats i bilen 
men finns de nuförtiden inga luftbolster? De hade varit om inte perfekt eller optimalt så 
åtminstone bra kuddarna på plats kan vi nog dela på men får kudden plats i bilen gärna 
de. 
De e allså Staffansdottern Hanna me kompis som på ungdomars vis inte hårdplanerar 
långt i förväg  
  
 
 
>----.93.145 | /5.0 () | 8122693145no132.tbcn.      
 
 
20130925 | 20:05:57 | göranl | å hur blir på lördan Råffe? 
ere fler segrare som vill sitta me så ordnar vide så klart då kan man ju sova på golve om 
ingen väcker en efter maten  
  
 
 
>----.93.145 | /5.0 () | 8122693145no132.tbcn.      
 
 
20130925 | 20:20:52 | råffe | lördan är en skälm 
försökte kuta lite löst ida men ä fotfarande så jäla stel i muskeln etter nappris stenhårda 
behandling, ja nästan skrek men inte av vällust som man skulle önskat. få se hur de 
känns på freda morron då tänkte ja försöka försaka lättjan å dra en fyra kmrunda. Om 



de går så får de gå eller brista, men just nu är ja inte så jäla gla, orkar inte ens skriva 
hoppfallera  
  
 
 
>---- | /5.0 (;  10.7; rv:24.0) /20100101 /24.0 | 213669517no49.tbcn.      
 
 
20130925 | 20:49:42 | göran l | Råffe låter som du e fint på gång en liten relaxerarvirre 
hjälper mot både de å de andra  
  
 
 
>----.93.145 | /5.0 (compatible; MSIE 9.0;  6.0; /5.0) | 8122693145no132.tbcn.      
 
 
20130926 7:34:02 | råffe | kanse mixa me voltaren?  
  
 
 
>---- | /5.0 (;  10.7; rv:24.0) /20100101 /24.0 | 213669517no49.tbcn.      
 
 
20130926 | 14:06:46 | Lasse L | Tycker allt i inlägg 4347 ser bra ut, frånsett att korv 
vid Eurostop saknas, men det kanske kan gå att klämma in i schemat? 
Hoppas nu att jag ska kunna kliva in i Görans bil med gott mod i morgon kl 10 och inte 
med den halvförkylda tveksamhet som nu behärskar mitt väsen.  
  
 
 
>----234.213.191  7.0;  6.1; .      
 
 
20130926 | 20:36:27 | göranl | dont vorry de e de Lasse l syndrom som brukar leda till 
storslagna framtider 
allt e på gång  
  
 
 
>----.93.145 | /5.0 () | 8122693145no132.tbcn.      
 
 
20130926 | 20:51:42 | råffe | men hur ere me baktider, när börjar de jäsa i leden.  å 
vaden. 
vad min vad anbelangar så ska de under te för kutning, men miraklet ä de sista som 
överger en sprucken dröm. 
ja kommer ändå te lidandetsö för å stötta grabben å förstås grabbarna å tjejerna 
Väl mött ä halva glädjen på färden som gör målet värt att sikta mot trätopparna. 
Som en okänd poet lät uttrycka tanken å uthärda stankens blanka krankhets.  
  



 
 
>---- | /5.0 (;  10.7; rv:24.0) /20100101 /24.0 | 213669517no49.tbcn.      
 
 
20130926 | 22:46:08 | göran l | vavare Strindberg rubricerade en kolumn efter att nån 
annan celebritet hade dött vare Leopold nåväl gubbfan var död  o den andre gubben 
rubricerade sin drapa  
" Efterstanken" 
Gött mos  
  
 
 
>----.93.145 | /5.0 (compatible; MSIE 9.0;  6.0; /5.0) | 8122693145no132.tbcn.      
 
 
20130929 | 10:46:51 | råffe | vavare strinpan sa, nåt om att de e synn om mänskorna, 
just så tänker ja ida när ja inte längre kan gå längre än te muggen, har så jäla ont så de 
står härliga te. 
Såg just att ungErik kom in på 2,48. 
Ja tror att vi gamla borde få ett handikapp. Ja de har vi ju redan när ja tänker efter.  
  
 
 
>---- | /5.0 (;  10.7; rv:24.0) /20100101 /24.0 | 213669517no49.tbcn.      
 
 
20130929 | 18:52:03 | råffe | alldelens nyssens så tog jag två virrar å fick ett skönt 
svar: du ä toppen! Smärtan å stelheten inte precksis flög sin kostervals, men ja kände att 
de finns en chans å komma te jobbe i möra å se ganska anspåklös å obehörd ut. Å sen 
bre ut säj om alla vädermördor man upplevt, di ska va glaa att man återuppstått! Ja tror 
att de e schälva andemeningen i just bägräppet återuppståndelsen. Att di ska va gla. Ja 
vet att ngra tänker schnuskighäter så fort en nämner stånd men dä får stå för däm. 
Fördämningen håller nog ett tag te, te nästa gänäration. 
Men tjangsen te å nånsin åka ut på lidingandetsö nå mer beror bara på om ja vill besöka 
Milesgarten nå mer. Å de vill ja. Ja anser att de e de mäst schälvklara värdsarv som 
sTåckhlm kan bjuda världen. De ä närapå värre änn Övralid, ett av mina värre 
blamageställen å de vill inte säjalite om man så säjer. 
Men de ha ja klömt nu. Tack Värnär! för å inte varnära ditt minne.  
Som sannolikt är avec.  
  
 
 
>---- | /5.0 (;  10.7; rv:24.0) /20100101 /24.0 | 213669517no49.tbcn.      
 
 
20130929 | 19:50:51 | göranl | Grattis Råffe och Johan härlig uppvisning å alla andra 
vicket grupptryck som skickar alla i mål 
saknade er igår kväll när entrecoten avsmakades och många funderingar över världens 
tillstånd ska tipsa Obama 



Stelheten idag epidemisk men njutbar påminnande om gårdagens storhet 
Känns lite tomt nu  
  
 
 
>----.93.145 | /5.0 () | 8122693145no132.tbcn.      
 
 
20130929 | 19:52:07 | göranl | dvs saknade Råffe o Johan alla andra va ju med  
  
 
 
>----.93.145 | /5.0 () | 8122693145no132.tbcn.      
 
 
20130929 | 20:37:12 | råffe | vafan va obaman me då skulle ja ha ändrat plan men 
stelheten består, de e som en kille på Stockholms fryshus behagade uttrycka saken en 
gång för många år sedan, sannolikt runt 196465. Detta va de roligaste yttrande han 
hade å delge menigheten, å de gjorde han så ofta han fick tillfälle: "Nu e ja så jäla stel 
att ja e stel i alla leder utom en."  
Kul att killen hade förmågan att koppla av en kroppsstel te minstingens. Tänker ja dåra. 
DÄ märkliga ä att ja börjar känna bristen på smärta å bristningar ju fler promille blodet 
sväljer. Nu e ja nära smärtgränsens bortre parentäs å njuter mer än de e anständigt å 
erkänna.  
Nästa år? Finns de?  
Ja bara plågar  
  
 
 
>---- | /5.0 (;  10.7; rv:24.0) /20100101 /24.0 | 213669517no49.tbcn.      
 
 
20130929 | 20:42:32 | råffe | sakna er me, vakna i morse å tänkte att ni satt vid båren. 
Ber å få be LasseH om urschächt för sekunden som blir till en evighet i 
historieböckernas mörker. Fyfasen så oudgrundligt djävulskt! Du skulle ju ha kunnat 
löpa amok från mäj när ja behagade väsa "tjena Lasse" i ditt öra. Men så sakta du stegen 
för å göra en som staffan kallar blomkvistare å så skät de säj så förbenat. Hoppas att de 
e en näsa att lägga i blöt te annattår. Men me en så karaktäristisk löpstil må man va 
medveten om att en drar blickarna te säj. 
Detta sakt i all välmening å me tillförsikt!  
  
 
 
>---- | /5.0 (;  10.7; rv:24.0) /20100101 /24.0 | 213669517no49.tbcn.      
 
 
20130929 | 21:15:42 | Torbjörn | Så återstår för mig att lyfta på cykelhjälmen för allas 
era prestationer runt fiiina ön. (Alla andra spydigheter var bara sura rönnbär Lasse H). 
Själv har jag lyckats köra 123 mil på cykel sedan medicineringen började verka. Lugnt 
o stilla, snitthastigheter på 2728 km/t. Totalt cyklade jag lite drygt 200 mil. Nu är 



säsongen avslutad. Har börjat träna inför skidvintern med den blygsamma 
målsättningen: Öppetspår sjuochenhalvtillåttatimmar. Nu vet jag åtminstone varför jag 
inte  fått ut det jag borde, i form av resultat, av min skidträning. Ja ja det finns annat att 
ägna sig åt. För närvarande sista delen av Karl Ove Knausgårds "Min Kamp". Den 
självbiografiska romanserien är oxå ett djävla långlopp. Bitvis lika förödande tråkig 
som färden längs Vätterns västsida, förutsägbar som starten av Vasaloppet, utmanande 
som Drivdalen i ösregn, medryckande som Gudbrandsdalen i medvind, efterlängtad 
som målet på Grönsta gärde. Har ni tid över så läs. Har ni det inte så ta er. Vill ni inte så 
ger ni fan ia´et. På tal om Vättern så finns funderingar på start och i så fall en tidig. 
Målet är att, av egen kraft, tempoköra så fort som möjligt.  
  
 
 
>----.171.182 | /5.0 (;  10.5; rv:16.0) /20100101 /16.0 | cb6abe253.1126
64736c11.cust.bredbandsbolaget.se      
 
 
20130929 | 21:41:02 | råffe | Tobi du e en bjässe, ska bli så kul å tampas i ÖS, de e väl 
månda som gäller, ja ska tempoköra å göra små tjyvryck för å spräcka fältet eller i 
värsta fall arsle.  
Har köfft di tre första delarna av kampen men int börja å läsa ännu, få se. 
Fundera på å ta fram rullisarna te veckan. Känner att formen kan komma. Nån gång. 
Nånstans. Ska de bli snö igen, även om sjön stäcker vårt hopp om dät. Som du nästan 
nämnde.  
  
 
 
>---- | /5.0 (;  10.7; rv:24.0) /20100101 /24.0 | 213669517no49.tbcn.      
 
 
20130930 8:10:05 | råffe | Märkliga saker inträffar. Igår morse kom jag knappt ur 
sängen och stretade mig fram på ömma, onda, utslagna ben hela långa dagen.  
Å i morse spratt, nåja, jag upp med bara en liten antydan te ömhet i låren. Å då mena ja 
inte Sophia Låren.  
Börj fundera på å anmäla mäj te nästa års slopp. Då ere visst 50årsjubileum. Ju.  
  
 
 
>----47.6.242 | /5.0 (;  10.6; rv:23.0) /20100101 /23.0 | 62.247.6.242      
 
 
20130930 | 11:49:00 | Lasse L | Förvånad och mycket nöjd fann jag mig springa in på 
en tid som jag betraktar som min normala, strax under 3Â½ timma. Trots förkylning 
med usel träning en hel månad innan och tveksamhet om start in i det sista.  
  
 
 
>----234.213.191  7.0;  6.1; .      
 
 



20130930 | 20:11:43 | råffe | LasseL, man ska allri va förvånad bara beundrad, å de e 
du ju oftast, å speciellt nu, tänka säj hur de skulle gått om du inte gått å bleve förkyld då 
kunde de gått åt hillvitti.  
  
 
 
>---- | /5.0 (;  10.7; rv:24.0) /20100101 /24.0 | 213669517no49.tbcn.      
 
 
20130930 | 20:15:27 | råffe | å tre å en halb stunde de e en riktikt go långfilm, att njuta 
av om man är lagd. Ja tror att Warhols film me sovande snubben va över åtta å han var 
ju duktigt lagd åt ett håll. Men han vände sig visst en gång efter sex stimmar, men då 
hade ja somnat. 
Funderar på å ta en löprunda. Men de får dröja te dess de e dags. 
 
E de ingen jävel som har nån ända krempa å annonsera!!! 
Mörkertale ä stort  
  
 
 
>---- | /5.0 (;  10.7; rv:24.0) /20100101 /24.0 | 213669517no49.tbcn.      
 
 
20131001 | 19:31:23 | göran l | får buga mig för en massa forumdeltagare som 
mangrant uppfyllde sina mål under LL en annan sladdade in så småningom utan 
krämpor 2 lätta kramphugg mot slutet en fin sista kilometer tänk på immunsvikten 
efterpå har nyst ett par ggr. 
Gratulerar Torbjörn till återuppståndelsen 
lite orolig att ja inte kan uppfylla ens blygsamma mål under ÖS VL. 
Vikten ja oförändrad efter LL  
  
 
 
>----.93.145 | /5.0 () | 8122693145no132.tbcn.      
 
 
20131001 | 19:48:07 | råffe | vikten ä dä viktigaste, den får inte svikta. Ja vill inte ens 
snämna hjärtditon. 
 
Funderar fotfarande på å kuta men av vaktar senare beslut heller årder. Heller kontra. 
Men: ska ta fram rullisarna i mårron. Ba för å kålla, men inte rulla ä ni gallna1 
Känner ändå att östen närmar sig och viskar i löven. Å då mena ja inte stefan l.  
  
 
 
>---- | /5.0 (;  10.7; rv:24.0) /20100101 /24.0 | 213669517no49.tbcn.      
 
 
20131001 | 20:08:35 | Lasse H | Tackar Ljusterögänget för en fin LLhelg! Lite 
missnöjd med min tid men den var inte helt oväntad ska väl erkännas. Får väl justera nåt 



lite på träningen. Ser att jag i blindo måste ha passerat Råffe marginellt strax innan 
förvarningen men spurtat nåt fortare hade jag hur som helst inte kunnat. Torbjörns 
spydigheter är förlåtna men ska inte upprepas här. Har faktiskt fått en hel del mail från 
Stefan L på sistone. Förmodligen för att vi har "samma" partibok. Annars har jag idag 
haft lite ont under vänster fot och haltat kring lite lagom klädsamt. 
L 48  
  
 
 
>----237.239.175 | /5.0 () | 81237239175no133.tbcn.      
 
 
20131001 | 20:39:22 | råffe | Ska Stefan ställa upp nästa år? Eller vare bara ett grattis 
te presentationen? 
Eller va han gla å slippra? 
Heller ä han i lövfällningen? Heller? 
 
Kan nämna att ja kunde ha spruttat mycke mer om dä skulle ha behöffts men e gla att ja 
slapp. Slipp slorum. 
Nästa är fåru lägga på en rökare LasseH. De kan du behöva å bedöva den värste. I sprutt 
ä ja jävli.  
  
 
 
>---- | /5.0 (;  10.7; rv:24.0) /20100101 /24.0 | 213669517no49.tbcn.      
 
 
20131001 | 21:09:44 | staffan | Knän,vader å hälsenor känns som nya efter LL. 
Skillnad mot förra året då kryckorna fick tas fram några dar. Blev sen på jobbet idag 
och första cykelturen hem i mörker. Fick tvärnita halvvägs då ett trettital vildgrisar dök 
upp fem meter framför. Först några stora sen nåra mindre å sist en jäddrans massa 
småsvin. Tur att inga bilar kom. Blev också omåkt av en på rullisar. Jävligt irriterande 
med asfalthackande å skitstark pannlampa som sakta men säkert närmar sig bakifrån. Å 
tack alla för fin löparhelg  
  
 
 
>----9.98.171 | /5.0 ( 6.0; rv:24.0) /20100101 /24.0 | 786998171no173.tbcn.      
 
 
20131002 | 10:41:15 | råffe | Staffan, dramatiskt på min ära! Hur fan hann du räkna 
dem alla? Hade du nån kamera å kunde avfotografera samlingen? 
Speciellt den där som kom på rullisar skulle man villa pupplisera. 
Sista stelheten är på väg att försvinna även ur min förgängliga kropp, nä ja menar inte 
att jag är för gänglig (eller att jag är för gängligg, det vore mig fjärran) utan att ja ä gla 
att jag har en kropp som vet att göra motstånd mot genomlidna ansträngningar. De va ba 
de ja ville ha sagt.  
  
 
 



>---- | /5.0 (;  10.7; rv:24.0) /20100101 /24.0 | 213669517no49.tbcn.      
 
 
20131002 | 16:49:58 | staffan | Nej,hanninte räkna eller fota, men passerar en 
uppbökad trädgård varje morron åsom är hjälpligt tillrättalagd på kvällen innan nassarna 
dyker upp. De t är fan i mej ett problem och vår fina robotskötta matta är i farozonen. 
Lättjogg med promenad 7,5 i em. Inge ont men trött. Göran håller bertil på än? Björn 
undrar. Barnbarn till kompis behöver en hoj till VR  
  
 
 
>----9.98.171 | /5.0 ( 6.0; rv:24.0) /20100101 /24.0 | 786998171no173.tbcn.      
 
 
20131002 | 17:40:14 | råffe | Du vet väl att ryska ordet för arbete är rabota, en robot 
betyder arbete, mer arbete, arbetast. Jobbit blire me nassarna, nästan som under krige.  
  
 
 
>---- | /5.0 (;  10.7; rv:24.0) /20100101 /24.0 | 213669517no49.tbcn.      
 
 
20131002 | 17:53:26 | staffan | alltid trott arbeta, arbetare, arbetast  
  
 
 
>----9.98.171 | /5.0 ( 6.0; rv:24.0) /20100101 /24.0 | 786998171no173.tbcn.      
 
 
20131002 | 19:46:49 | göran l | arbeta arbetsam jobbavdrag så tror ja de är 
Gamle Bertil kämpade på i våras tror han blir glad om Björnen slog en signal å ännu 
gladare blir jag om han refererar till mig. Å allra gladast skulle ja va om jag fick se o 
höra deras möte via dold kamera vicka bjässar som med underdrifter skulle bygga en 
cykelrelation  
  
 
 
>----.93.145 | /5.0 () | 8122693145no132.tbcn.      
 
 
20131002 | 19:50:44 | göran l | 56km idag tvekade lite innan lite ömt i bena men 
vafan steget kom tillbaka starkare än nånsin tidigare under året fullkomligt flög fram  
  
 
 
>----.93.145 | /5.0 () | 8122693145no132.tbcn.      
 
 



20131002 | 20:44:41 | råffe | ja har en våt dröm att nånstans nångång ska de bli vår 
igen då ska ja åsså flyga fram. tror att de kommer ett skubbavdrag va vi lider, kanske e 
de skavavdrag de känner man när de e dass. 
 
Hade lite elakt hoppats på ett å annat erkännande om uppgivenömhet, senfärdighet eller 
te minstingens lite skav i skreve, men de får man då tiga om i stillhet, finns inge val. 
Funderar fotfarande på å 
ja vad då? ligt Men de hinns nog me, va ja lider  
  
 
 
>---- | /5.0 (;  10.7; rv:24.0) /20100101 /24.0 | 213669517no49.tbcn.      
 
 
20131002 | 22:34:43 | råffe | ömmande naglar? 
lätt ångest? 
mjäll?  
  
 
 
>---- | /5.0 (;  10.7; rv:24.0) /20100101 /24.0 | 213669517no49.tbcn.      
 
 
20131003 | 19:14:49 | göran l | ja e allti lite oroli på morronen men tror inte de har me 
LL å göra  
  
 
 
>----.93.145 | /5.0 () | 8122693145no132.tbcn.      
 
 
20131003 | 19:16:51 | Lasse L | Nej, nej, inget sådant, bara lite återfall i förkylningen. 
Men idag klev jag ut på banan igen och valde då grenen stavgång med inslag av älghufs 
och småspringande dubbelstakning.  
  
 
 
>----234.213.191  7.0;  6.1; .      
 
 
20131003 | 19:23:55 | göran l | jävlar dom ska asfaltera gamla banvallen Överby 
Öxnered i vår har jag tllgång till Dalsland som varit vitt på min cykelkarta kan tom 
stämma möte me unge Lind halvvägs blir roligt att cykla igen på upptäcktsfärd  
  
 
 
>----.93.145 | /5.0 () | 8122693145no132.tbcn.      
 
 



20131003 | 19:42:29 | Lasse L | Inte alldeles vitt. En gång cyklade du till Åmål, och 
sedan tillbaka. Däremellan en HBH. Det var ju närapå Torbjörnska dimensioner på den 
insatsen. Får inte glömmas. 
Men välkommen åter på Dal per cykel!  
  
 
 
>----234.213.191  7.0;  6.1; .      
 
 
20131004 7:38:02 | staffan | Vicken bild. Härligt.  
  
 
 
>----6.162.3  8.0;  ; /4.0; GTB7.5; . 2.0.50727; . 3.0.4506.2152; .      
 
 
20131004 9:32:57 | Lasse L | Tack! 
 
Men ursäkta skrivfelet i förra inlägget, ska ju stå 
.. åter på Dal per pedal.  
  
 
 
>----234.213.191  7.0;  6.1; .      
 
 
20131004 | 14:57:44 | råffe | vafan ä du en sån där pedalåfil? 
Ja bara frågar. 
 
Lätt ångest på morron hör uppvaknandet till, det är helt naturligt och närmast något att 
bejaka Göran. Man kan understundom tänka att de kan ha samband me LLå andra 
droger men man kan alltid tänka tvärtom också.  
  
 
 
>----92.100.46 | /5.0 (;  10.7; rv:24.0) /20100101 /24.0 | host95192100
46.mobileonline.      
 
 
20131004 | 18:16:45 | råffe | trodähelleräj, men nu har ja just anmällt mä te LL14, dä ä 
hopp om live!  
  
 
 
>----92.136.58 | /5.0 (;  10.7; rv:24.0) /20100101 /24.0 | host95192136
58.mobileonline.      
 
 



20131004 | 21:01:04 | göran l | ja jävlar kolla på Lassel:s foton högsta klass men va 
lätt me sånna männskoliknande objekt härliga typer även njutit av bilder tagna under LL 
Jonas målgång e inte dum övertecknads samlade uppsyn efter målgång e värd mycke 
beundran 
ja man e enna nödj 
nya anmälningar förlänger livet Råffe de blir nog så man måste jaga gammeljäveln in i 
skåpet hela tiden stampa ner han i jorden o leva vidare som nånting annat  
  
 
 
>----.93.145 | /5.0 () | 8122693145no132.tbcn.      
 
 
20131005 | 10:46:59 | staffan | En lätt släng av hybris och har just anmält till SM14 
och LL14  
  
 
 
>----9.98.171  7.0;  6.0; /5.0; SLCC1; . 2.0.50727;  PC 5.0; . .      
 
 
20131005 | 12:12:03 | Lasse L | Inte lika illa drabbad som Staffan men har i alla fall nu 
anmält mig till LL 14.  
  
 
 
>----234.213.191  7.0;  6.1; WOW64; /6.0; SLCC2; ..      
 
 
20131005 | 18:02:22 | göranl | jorå anmäld LL (SM klart sen tidigare) 
åldersspöket jagat en bit bort  
  
 
 
>----.93.145 | /5.0 (compatible; MSIE 9.0;  6.0; /5.0) | 8122693145no132.tbcn.      
 
 
20131005 | 20:33:09 | göranl | patrik e anmäld Jonas e anmäld antagligen av andra skäl 
än andra nu väntar vi på fler  
  
 
 
>----.93.145 | /5.0 () | 8122693145no132.tbcn.      
 
 
20131006 | 22:03:21 | råffe | ja tänkte såhär:kolon nån gång skava sista gången man 
kutar, varför inte nästa gång? Heller de som kommer efter? Döden kanske nån illistig 
negativ djäfvul fyller i me för å visa sig på styvalinan (Som di allri har vågat testa förut 
å på riktigt (reds anm)), pinsammt ä ordet. Nä nu ere dakx å skruva upp fjädern å lägga 
ribban så högt de går å rikta blickarna bortom Sotji14 å te ML15. ÄniMä? 



Ja ba fråga 
Har bestämt mä för å anmäla mäg te allt. 
åg att de va Sm i traktorplöjning. Men de va för sent, de ä ju för typisskt. 
 
Vill komentera att de e kul att unga mäskor lockats in i fördärfvet, ska inte Hanna 
anmäla säg te nåt? 
Ja bara frågar. (ho ä min idol, lite före Stripan)  
  
 
 
>---- | /5.0 (;  10.7; rv:24.0) /20100101 /24.0 | 213669517no49.tbcn.      
 
 
20131007 | 18:32:20 | göranl | de ska va gött o leva sa ? 
galenskaparnarätt! 
o de ede om man är anmäld  
  
 
 
>----.93.145 | /5.0 () | 8122693145no132.tbcn.      
 
 
20131007 | 22:03:07 | Lasse H | Instämmer. Fina idrottstyper som ser väl så fräscha ut 
efter loppet. Och den fina röda fisken som skymtat förbi måste väl vara en uer kan en 
tro? Pratade med en gammal klasskompis från KTH häromkvällen. Han hade sprungit 
sitt sista LL vid fyllda 76. Ingen grund för någon av oss att kasta in handduken således. 
NattOl förra veckan var mycket lärorik med ett flertal grova kardinalfel. Dock blev jag 
endast näst sist. Stod även på näsan ordentligt och dök med vänstra knät före rätt på en 
sten. Har haft rejäla känningar, särskilt vid cykling men idag har det börjat kännas bättre 
peppar peppar. Ännu inte anmäld LL14 men snart tror jag.  
  
 
 
>----237.219.206 | /5.0 () | 81237219206no133.tbcn.      
 
 
20131008 | 21:22:52 | Lasse L | Uer var helt korrekt, liksom synonymen Större 
kungsfisk hade varit, fast mindre hade passat bättre för de tre jag fick.  
  
 
 
>----234.213.191  7.0;  6.1; WOW64; /6.0;.      
 
 
20131009 | 19:44:37 | göranl | jamen nu såg ja var firren fanns o i bakgrunden eran båt 
friskt o härligt som allt som omger oss alla e på Ljö några dgr om det skulle bli 
radiotystnad ja tror att Hagerö snart vinner en OLkamp han har ju allt kompass redigt 
huvud och nästan vetenskapligt förhållade till 100 m intervaller bara o buga en 
orienterare på frammarsch  
  



 
 
>----.93.145 | /5.0 () | 8122693145no132.tbcn.      
 
 
20131009 | 19:46:48 | göranl | fast firren liknade en guldfisk  
  
 
 
>----.93.145 | /5.0 () | 8122693145no132.tbcn.      
 
 
20131009 | 20:12:50 | Lasse L | Vi va såklart i våran båt å jag plåtade en annan båt.  
  
 
 
>----99.211.135 | /5.0 (Linux; U; ./534.30 | host95199211135.mobileonline.      
 
 
20131009 | 20:54:34 | råffe | allti ä de nå fusk, hur skulle man eljäst få en firre å hänga 
i luften en sjuttondels distans från bååten? Ja bara frågar. 
 
Ja håller me göran, hagerö går en stor framtid te mötes, han kommer å bli berömd för 
sin löpstil inte minst, men bäst! Dä va på den ja kände igen en på när ja just passerte 
förvarningen på LL, dä gav en jäla sprutt åt benena å spurt tillika. OLlik alla annra  
å lik förbannat lik säj schälv, ba å försöka härma, å då mena ja inte härma frodit. 
Eller så gör ja de utan å förstå varför. 
Funderar på å kuta på freda om de inte e frost. Å då mena ja inte akademiledamoten 
Frost Enson  
  
 
 
>---- | /5.0 (;  10.7; rv:24.0) /20100101 /24.0 | 213669517no49.tbcn.      
 
 
20131009 | 21:36:10 | göranl | båtar gott  
  
 
 
>----.93.145 | /5.0 () | 8122693145no132.tbcn.      
 
 
20131010 | 15:27:28 | råffe | speciellt lakritsdito. å hallon  
  
 
 
>----47.6.242 | /5.0 (;  10.6; rv:24.0) /20100101 /24.0 | 62.247.6.242      
 
 



20131011 | 15:50:07 | råffe | kuta 3 km ba för å känna på. Drabbades inte av Göransk 
eufori, kan inte säga att jag flög fram preksis.  
  
 
 
>---- | /5.0 (;  10.7; rv:24.0) /20100101 /24.0 | 213669517no49.tbcn.      
 
 
20131012 | 23:42:12 | Lasse L | Aktiviteter inför vintern. Igår stavgång. Idag 
båtupptagning.  
  
 
 
>----234.213.191  7.0;  6.1;.      
 
 
20131013 | 18:21:13 | råffe | lite sent inlägg LasseL, de skulle ha komme före görans 
dito. Men ja håller me, ja håller me, av någon annledning så gör ja faktiskt de, jag mena, 
som vördig Zlatan vill att ja ska uttrycka de: de båtar ä gött.  
  
 
 
>---- | /5.0 (;  10.7; rv:24.0) /20100101 /24.0 | 213669517no49.tbcn.      
 
 
20131013 | 19:48:59 | göranl | mera vinterplock rullat in en markis vänt på en roddbåt 
vintertäckt "vansinnesprojektet" huggit ved 
kutat ett par ggr måste rapportera att LL fortf. fungerar som tillskott i formen tyder på 
att man nog ska lägga in nåra jävliga pass inför nästa försök 
Å vcke underbart väder hade en oförglömlig stund me fruga sonen o brorsan på em igår 
samlade runt varsitt glas strax innan trädtopparna släckte lyset  
  
 
 
>----.93.145 | /5.0 (compatible; MSIE 9.0;  6.0; /5.0) | 8122693145no132.tbcn.      
 
 
20131013 | 20:34:21 | råffe | kanse vare glaset som släckte lyse.  
Själv har ja rullat ihop ett parasoleil, dragit upp en båt å vänt den å huggi ve. Men inte 
kutat sen sist, sen ja kom sist nästan. Nä förfan ja slog ju hagerön me en sekund! Å kuta 
tre km härförknäleden. Va fan ä dä minnet som spökar men i rätt riktning. 
Å va på kalas hos pralen å dennes doter. 
Inte klokt va man hinner me å hinna me.  
  
 
 
>---- | /5.0 (;  10.7; rv:24.0) /20100101 /24.0 | 213669517no49.tbcn.      
 
 
20131014 | 14:07:24 | råffe | göran vare markis du sade? 



Ja bara frågar  
  
 
 
>----47.6.242 | /5.0 (;  10.6; rv:24.0) /20100101 /24.0 | ___47.6.242      
 
 
20131014 | 18:47:39 | göranl | de sade ja  
  
 
 
>----.93.145 | /5.0 () | 8122693145no132.tbcn.      
 
 
20131014 | 19:01:48 | Lasse L | Å nu först haja ja. Man e bra trögtänkt, men har en 
vältränad kropp så de jämnar väl ut sig.  
  
 
 
>----234.213.191  7.0;  6.1;.      
 
 
20131014 | 20:56:58 | råffe | slimmad kropp ä bättre än slemmig knopp  
  
 
 
>---- | /5.0 (;  10.7; rv:24.0) /20100101 /24.0 | 213669517no49.tbcn.      
 
 
20131017 | 19:32:07 | göranl | fan de eju torsda hur länge ska Råffe behöva sitta me 
svarte petter?  
  
 
 
>----.93.145 | /5.0 () | 8122693145no132.tbcn.      
 
 
20131017 | 21:06:01 | Lasse H | Sista OL:en för säsongen igår kväll. Rejäl och 
egentligen helt onödig blamage på andra kontrollen som kostade 7 minuter. Annars gick 
det skapligt och denna gång hade jag 4 löpare efter mej men å andra sidan 19 före. 
Vägen till den framtida förmodade segern förefaller både lång och törneströdd. Håller 
annars med angående ljuvliga kvällar. Brorsan och jag blötte några flugor i en liten tjärn 
i trakterna av Jungfruboda norr om Karlskoga i lördags och de sista solstrålarna som 
kraschlandade i spegelblank tjärn och gulnande myr ljöt en död i skönhet.  
  
 
 
>----237.219.206 | /5.0 () | 81237219206no133.tbcn.      
 
 



20131018 | 11:24:40 | råffe | tack göran räddad av gånggången en gång till  
  
 
 
>----47.6.242 | /5.0 (;  10.6; rv:24.0) /20100101 /24.0 | ___47.6.242      
 
 
20131018 | 11:29:19 | råffe | å tack LasseH för kraschlandningen i tjärnen. 
Men nu sitter ja ju lik förbenat me SP igen. 
Vi åker i morrn bitti te Italien, igen, hustruA å ja. Nån hustruB finnes ej, detta sagt för 
tydlighetsskuld.  
  
 
 
>----47.6.242 | /5.0 (;  10.6; rv:24.0) /20100101 /24.0 | ___47.6.242      
 
 
20131018 | 20:50:17 | råffe | å de e ju ingen annan som vill hamna i den penibla sittsen 
så ja kan ju fortsätta å randa utan att nån kan säja emot, om de inte e nån som har nå 
viktigt å säja vill säja, den får skylla sig schälv.  
vinterdäckena e på 
skavlan väntar 
på vadå  
  
 
 
>---- | /5.0 (;  10.7; rv:24.0) /20100101 /24.0 | 213669517no49.tbcn.      
 
 
20131019 | 20:38:46 | göranl | OK tar över kolla passet Råffe de har antagligen gått ut 
sen vill ja klaga över detta hopplöshetens mörker som sänker sig över både avfärd o 
hemkomst från förvärvet ja fullmånen lyser men mörkerhelvetet tar sig fanimej ton man 
tröstar sig me planer på skidinköp men båtarna e på land strandar liksom livet inför 
köldhelvetet som e på gång hade vi inte kläd er o hus skulle vi snart frysa ijäl om man 
inte ständigt lubbade omkring för å hålla värmen 
nov,dec,jan, feb, mars,halvaapril utan ljusglädje hur ska de gå 
javet man kan dricka vin o lossas som ingenting men eg. e de åt helvete 
HBH e ett ljus i mörkret  
  
 
 
>----.93.145 | /5.0 () | 8122693145no132.tbcn.      
 
 
20131020 | 17:08:35 | göranl | en rätt kul grej som jag inte vet om jag har nån nytta av 
jag kan låta alla som vill skriva ut på min skrivare den har nämligen en egen mailadress: 
goran.lundin.01@hpeprint.com 
går alltså att maila ett foto som blir utskrivet hemma hos mandrom 
kutade 10 km i strlande regn jävlar va gött  
  



 
 
>----.93.145 | /5.0 () | 8122693145no132.tbcn.      
 
 
20131022 | 17:23:09 | Lasse L | Hoppas du har mycket papper i skrivaren .... 
 
En annan kul grej är att Ingvar hörde av sig och meddelade sin avsikt att åka ÖS 
måndag med oss (fast han får köpa någons startplats för nu är det visst fulltecknat). Och 
då är han förstås med på gemensam logi. 
Så min fråga nu är om vår researrangör Råffe bokat in oss på något bra boende i 
Evertsberg, t.ex? 
 
Vill också passa på att uttrycka min beundran över tilltaget att springa 10 km i söndags i 
trakterna av Trollhättan! Befann mig själv närapå där då, gjorde ett stopp vid Tre Älgar 
för tankning och fika. Huanemej, sämre väder kan inte finnas, tre plus, hård blåst och 
kraftigt regn. 4 minuter utomhus var på gränsen till det uthärdliga.  
  
 
 
>----234.213.191  7.0;  6.1;.      
 
 
20131022 | 19:10:34 | Lasse H | Påminner mej starkt om SM 2012, vädret där i 
Trollhättan. Joggade 7,5 idag. Gick lite tungt men ändå an. Hade nog klätt mej allt för 
varmt till de +13C jag sen såg det var. Kul att Ingvar tänker köra ÖS!  
  
 
 
>----237.219.206 | /5.0 () | 81237219206no133.tbcn.      
 
 
20131022 | 23:09:32 | råffe | just hemkommen från Roma försöker låttsas att de e 
samma väder här som där. Där vare 25 grader på ettermidda, vi satt ute å käka vi åttatin 
på aftonen utan överdraskläder. Vin fanns även där märkte vi, de va ba å bälga. 
Alla sävärdhäter som finns på jorden hr ansamlats just i den italienska staden, de har 
ganska många jäla utlänningar upptäckt å alla ska trängas just me oss för åserom.  
ÖSmå fullsatt? Hinken ska köra? Dä va möcke å ta in på ett andetag. 
Ska sätta fart på den som ornar förlägenhet osv vid ÖSmå. Kan gå. Ska försöka springa 
nån da. Om de blir tillräcklit jävlit å blött.  
  
 
 
>---- | /5.0 (;  10.7; rv:24.0) /20100101 /24.0 | 213669517no49.tbcn.      
 
 
20131023 | 20:49:15 | Torbjörn | Våga vägra Vättern. Jodå fick tummen ur för en 
intresseanmälan. Men ett sådant spektakel. Ytterst tveksam till att fullfölja anmälan. Har 
vid det här laget trampat runt ett flertal cykellopp och ärligt talat Vätternrundan är rent 
av trälig. Trist flack bana. För många villvara cyklister blandat med lika många 



bordeintevara cyklister. Vanvettig startordning. Skulle kunna fortsätta ösa galla över 
arrangemanget men låter bli för hur som helst så kanske jag till slut ändå står på 
startlinjen. Lasse Lind du ska ju inte köra. Vad sägs om Styrkepröven som nästa år körs 
helgen efter midsommar. Nattstart från Trondheim. Siktet inställt på 24 timmar. Men 
det är lättare att cykla natt dag än dag natt. Billigast med anmälan före 1/12. Du kommer 
oxå undan en övernattning i Trondheim.  
  
 
 
>----.171.182 | /5.0 (;  10.5; rv:16.0) /20100101 /16.0 | cb6abe253.1126
64736c11.cust.bredbandsbolaget.se      
 
 
20131023 | 20:59:35 | göranl | välkommen hem Råffe har allri satt min fot i Roma 
menn skulle vilja men verka ju jobbigt me alla utlänningar 
skulle vilja en pratstund me Berlusconi verkar va en innovativ gosse i god efterföljd till 
herr M. 
Grattis till nåra trevliga dagar i värme 
Össnacket inspirerar inte annvänt stavarna än 
men kuta lite i morse pressade dom gamla benen runt 7 km/h  
  
 
 
>----.93.145 | /5.0 () | 8122693145no132.tbcn.      
 
 
20131023 | 21:04:44 | göranl | jävlar de slank ju in ett inlägg av Torbjörn vecka glaa 
nyheter grabben e på gång styrkepröven e nåt för Lasse L själv behöver ja inte ens pröva 
e stark ändå  
  
 
 
>----.93.145 | /5.0 () | 8122693145no132.tbcn.      
 
 
20131023 | 21:22:41 | göranl | å dessutom Torbjörn har ju Staffan ordnat en grupp som 
det går att fylla på LL=livet leker  
  
 
 
>----.93.145 | /5.0 () | 8122693145no132.tbcn.      
 
 
20131024 | 23:12:46 | råffe | live leker ä dä samma som akvavera? Eller starkare 
godare nyttigare ekologiskare etiskarare eller ba en glädjekälla. Man kan undra och 
fråga.  
Ja befruktar de värschta när de e göran som leker  
  
 
 



>---- | /5.0 (;  10.7; rv:24.0) /20100101 /24.0 | 213669517no49.tbcn.      
 
 
20131024 | 23:13:03 | råffe | å de e ett gott betyg  
  
 
 
>---- | /5.0 (;  10.7; rv:24.0) /20100101 /24.0 | 213669517no49.tbcn.      
 
 
20131024 | 23:15:19 | råffe | kom just å tänka på de gamla talesätte live leker alla sår 
åtminstone bonnfan. 
tror ja de va  
  
 
 
>---- | /5.0 (;  10.7; rv:24.0) /20100101 /24.0 | 213669517no49.tbcn.      
 
 
20131025 8:44:15 | råffe | ett annat talesätt lyder: ja har allri satt min fot i Roma men 
hört korna  
  
 
 
>---- | /5.0 (;  10.7; rv:24.0) /20100101 /24.0 | 213669517no49.tbcn.      
 
 
20131025 | 18:35:26 | råffe | sitter man me SPdenonde så kan man lika gärna köra på. 
Å de va just va ja jodde, körde 14 km (lite drygt) (vade) på rullisarna för de vanliga 
isarna har inte behagat lägga säj, (säj den som behagar lägga sej?ja ba frågar inom 
parentes för tydlighets skull, vadå hets förresten, nu ska vi ju ta de lugnt men ja blev 
ändå lite stressad pga ett brev från lannstinget som ville mäta min åder. Ja tänkte först 
att de hannla om ådler eftersom ja just hade läst en notis om att de fuskades me ådlarna i 
U17VM (ännu en förkorkning att ta in) i fotboll men de skiter ja nog i, ja ä nog för 
kammal). 
Ja varför denna långör? Jo rullisar. 14,24 km på 1,07,02,0073. De e så jag går i durken, 
oavsett tid så äre bra hoppfallera. 
Men min stress som nu troligen tydligt bevisats beror på att jag fick brev från 
lannstinget (kanske har ja redan nätmt detta?) om ä mäta kroppsorganet 
kroppspulsådern! Ja har ju för fan mätt å mätt pulsfan ända sedan garmin upptäcktes! 
Men så kom ja å tänka på en s.k. tråd på detta forum som ja allri har fatta den om 
mätning å ja fatta allri vem som vann. Va e rekorde?  
  
 
 
>---- | /5.0 (;  10.7; rv:24.0) /20100101 /24.0 | 213669517no49.tbcn.      
 
 



20131025 | 19:17:38 | Lasse H | Har tyvärr inge mått. Fick bara veta att förkalkningen 
var normalt framskriden för åldern. Men som den minnesgode drar sej till minnes lär det 
finnas andra gubbar här på forumet som kan prestera millimetrar om jag minns rätt!?  
PS. Görel hälsar! 
PPS. Idag kan en återigen ställa markörn i orda.  
  
 
 
>----237.219.206 | /5.0 () | 81237219206no133.tbcn.      
 
 
20131026 | 10:06:36 | staffan | Om ni intehörtet från Percy så år EB14V6 klar.  
Har anmält till Ebl den 9/2.  
  
 
 
>----9.98.171 | /5.0 ( 6.0; rv:24.0) /20100101 /24.0 | 786998171no173.tbcn.      
 
 
20131026 | 21:27:32 | råffe | Inte hörtet från Percy men dä ä lika välkommet å hörat 
från dig Staff! Ja ska försöka komma å åka. Men menaru EBR som du anmällt däg te? 
Ja ba fråga. Kannse kan en annan åsså mäla säg, så säg.  
  
 
 
>---- | /5.0 (;  10.7; rv:24.0) /20100101 /24.0 | 213669517no49.tbcn.      
 
 
20131026 | 21:48:17 | råffe | Hoppas på svar från gubbarna! Om millimetrar å 
centilitrar. 
Å hälsa mycket och hjärtligt te Görel!  
  
 
 
>---- | /5.0 (;  10.7; rv:24.0) /20100101 /24.0 | 213669517no49.tbcn.      
 
 
20131027 8:57:46 | staffan | Näj ja menar just EBL i Norberg.  
  
 
 
>----9.98.171 | /5.0 ( 6.0; rv:24.0) /20100101 /24.0 | 786998171no173.tbcn.      
 
 
20131027 | 11:28:59 | göran l | EVBv6 klart bra Percy e en klippa 
såvitt ja minns har ådrorna varierat mellan 2030 mm 
hörde just av Anders att man i Sthlm även  
får chansen att lämna skitprov får väl se hur måtten blir me den saken  
  
 



 
>----.93.145 | /5.0 (compatible; MSIE 9.0;  6.0; /5.0) | 8122693145no132.tbcn.      
 
 
20131027 | 14:21:52 | råffe | jajustja Ebl, å skitprov ja sket ide, hittills.  
Men vicket ä bäst 20 heller 30 mm å hur mycke e rekorde?  
  
 
 
>---- | /5.0 (;  10.7; rv:24.0) /20100101 /24.0 | 213669517no49.tbcn.      
 
 
20131027 | 16:52:00 | Lasse L | Jag har rekordet, 18 mm, small is beautiful. Apropå 
liten så känner jag mig just sån inför den väldiges anrop nyss, som en eka i en lugn vik 
när en  atlantångare dundrar förbi där utanför och vrålar "häng med ut på oceanerna!" 
Men till BFR 31 maj ska jag anmäla mig.  
  
 
 
>----95.216.32 | /5.0 (Linux; U; ./534.30 | host9519521632.mobileonline.      
 
 
20131027 | 17:32:20 | göranl | brudfjälls så långt e ja men ret hetere racet? 
20 mm  
  
 
 
>----.93.145 | /5.0 () | 8122693145no132.tbcn.      
 
 
20131027 | 17:36:10 | göranl | jo efter idiotisk tvekan har ja bett staten lämna sitt 
livslånga bidrag har redan missat 100 lock gu va klantigt  
  
 
 
>----.93.145 | /5.0 () | 8122693145no132.tbcn.      
 
 
20131027 | 18:16:49 | råffe | Kansse krävs ett å annat klarleggande efter  de senaste 
(257) inläggena. Pliiis! plisme, åraiplisjo  
  
 
 
>---- | /5.0 (;  10.7; rv:24.0) /20100101 /24.0 | 213669517no49.tbcn.      
 
 
20131027 | 19:21:19 | råffe | 20 mm noterat, 18 likaså närmarvi oss rekorde? 
ja bara frågar. I ångest  
  
 



 
>---- | /5.0 (;  10.7; rv:24.0) /20100101 /24.0 | 213669517no49.tbcn.      
 
 
20131027 | 19:43:48 | Lasse L | Ett klarläggande är att R står för racet. 
Men lock, är det synonym till papp? Å i så fall, så mycket kan Göran inte ha förlorat på 
3 månader på att inte ta ut sin allmänna pension, så vad menas? 
De e så klart mycket annat en inte begriper också, det får man leva med. Eller fråga, 
som Råffe brukar göra.  
  
 
 
>----234.213.191  7.0;  6.1; .      
 
 
20131027 | 20:13:54 | råffe | Ja jälar vicken bra fråga LasseL! Ja våga inte fråga för ja 
kände att ja va lite korkad, nästan som LasseL.  
Papp lapp gla att ja slapp.  
  
 
 
>---- | /5.0 (;  10.7; rv:24.0) /20100101 /24.0 | 213669517no49.tbcn.      
 
 
20131027 | 20:17:11 | råffe | Ja fundera på å anmäla meg  
men vet inte te va  
  
 
 
>---- | /5.0 (;  10.7; rv:24.0) /20100101 /24.0 | 213669517no49.tbcn.      
 
 
20131027 | 20:56:24 | göranl | ja räknar som ja kan aug. sept.okt.= 6 x 18 lock i månan 
blir 100 inser att en massa ingångsvärden och uträkningar kanske sladdar i utkanten för 
va som egenkligen gäller men ville bara je en uppfattning om hur viktigt det är att räkna 
rätt  
  
 
 
>----.93.145 | /5.0 () | 8122693145no132.tbcn.      
 
 
20131027 | 21:32:33 | göranl | dvs kändes som ett halvår  
  
 
 
>----.93.145 | /5.0 () | 8122693145no132.tbcn.      
 
 



20131028 | 19:57:54 | råffe | ett halvår går fort ungefär som en vecka förr då hinnere 
rinna en massa deg utur ungen â€“ om inte döhitisonn, vill sega 
Har inte kutat eller rullat (nä, snuskisar inget annat heller, alla tänker på prutat! å tänker 
pruttat, så jäla olustit). 
Har nån funderat på Evl ja ba frågar. 
annat än stafffan ja ba frågar  
  
 
 
>---- | /5.0 (;  10.7; rv:24.0) /20100101 /24.0 | 213669517no49.tbcn.      
 
 
20131028 | 20:00:41 | råffe | räkna rätt ä stort omöjlit å räkna stort ä större men va ä 
alternativet? ja jälar vicken gåta, passar bra för alla såta, vänner alså  
  
 
 
>---- | /5.0 (;  10.7; rv:24.0) /20100101 /24.0 | 213669517no49.tbcn.      
 
 
20131028 | 20:02:15 | råffe | detta som sagt å skrevet te göran som fråga å värka 
tresserad, men kansse ba dresserad,de klär en skönheit  
  
 
 
>---- | /5.0 (;  10.7; rv:24.0) /20100101 /24.0 | 213669517no49.tbcn.      
 
 
20131028 | 21:06:10 | göranl | masspsykos var e stormen de regnar lite  
  
 
 
>----.93.145 | /5.0 () | 8122693145no132.tbcn.      
 
 
20131028 | 23:39:43 | Lasse L | jo lite snuvad på konfekten känner man sig ju  
  
 
 
>----234.213.191  7.0;  6.1; .      
 
 
20131029 | 10:04:21 | råffe | fråga stackarn som fick ett träd över husbilen å dog, 
husbilen blev te konfettin. 
Men själv står ja pall i den storm som inte svepte förbi  
  
 
 
>---- | /5.0 (;  10.7; rv:24.0) /20100101 /24.0 | 213669517no49.tbcn.      
 



 
20131029 | 18:49:02 | råffe | de e på den man känner sig ju. Väl? Ja ba fåglar  
  
 
 
>---- | /5.0 (;  10.7; rv:24.0) /20100101 /24.0 | 213669517no49.tbcn.      
 
 
20131029 | 19:38:55 | staffan | Varfö ska man helst inte stanna å pissa Enns under VL? 
 
http://www.svd.se/kultur/berglin_8463196.svd?sidan=20  
  
 
 
>----9.98.171 | /5.0 ( 6.0; rv:24.0) /20100101 /24.0 | 786998171no173.tbcn.      
 
 
20131029 | 20:02:12 | råffe | ja fatta så jäla bra berglind ä bästa spionen sen örnen la 
av  
  
 
 
>---- | /5.0 (;  10.7; rv:24.0) /20100101 /24.0 | 213669517no49.tbcn.      
 
 
20131029 | 21:20:34 | staffan | Å fan! Så berglind håller fortfarande på? Trodde han 
lagt klackskorna på hyllan.  
  
 
 
>----9.98.171 | /5.0 ( 6.0; rv:24.0) /20100101 /24.0 | 786998171no173.tbcn.      
 
 
20131030 8:46:13 | råffe | Lägga av? En Berglind har allti klackskorna i take.  
  
 
 
>---- | /5.0 (;  10.7; rv:24.0) /20100101 /24.0 | 213669517no49.tbcn.      
 
 
20131030 | 20:03:21 | göranl | vill gärna påminna om berglund som sålde korv i burk 
verkar slutet o mystiskt som en täckmantel från arabien  
  
 
 
>----.93.145 | /5.0 () | 8122693145no132.tbcn.      
 
 
20131030 | 20:56:09 | råffe | vill ba inflika att ja har en ttröja me 



berglunds pilsnerkorv präntat heller snarare tryckt på försättsblade. Ja tror han kallades 
pullen heller nå liknande på b. Men minnet ä som de ha vare, kansse ha de fare. För 
tyvärr ä dä nog som stan&larvel sa: vi fara te sahara. Konstigt för di var svaga i 
svenska.  
Men de blir kul å träffarom, not  
  
 
 
>---- | /5.0 (;  10.7; rv:24.0) /20100101 /24.0 | 213669517no49.tbcn.      
 
 
20131102 | 19:55:49 | råffe | vill bara inflika som hastigast i det ständigt flödande 
tankeutbytet att ja lufta rullisarna för annra gången denna säsången, de låter som den 
gamla sången, den annra gången ja såg däj  dä va i sängen, borde va i schäslången, 
tänkte inte på de innan de va för sent. 
För vadå? ja hör att ni frågar, jäla gamla schnuskkrabbor, å lyckades komma hem på 
exakt samma längdangivelse på garmin, 14,2752, men inte samma tid å inte samma 
snitthastighet, men ändå het. 
Nu uppe i R: 28,5504 
Stängde nästan allt på lande, lyckades på tak över segelbåtens huve. Kan man hinne mer 
i live? 
Ja bara frågar  
  
 
 
>---- | /5.0 (;  10.7; rv:24.0) /20100101 /24.0 | 213669517no49.tbcn.      
 
 
20131102 | 22:28:50 | Lasse L | Jo man kan hinna med att skörda vindruvorna, rensa, 
skölja, repa, krossa, sätta till socker och hett vatten. 5 timmars jobb. Men med avbrott 
för en löprunda, 6 km, alltid något.  
  
 
 
>----234.213.191  7.0;  6.1; .      
 
 
20131103 | 16:10:04 | Lasse H | Rotar på med träninga. Har börjat på gym igen som 
jag tror är rätt medicin och även sköj. Bjässarna på gymet är snälla och hjälpsamma mot 
farbrorn och visar gärna tillrätta när en ser bortkommen ut. Stavgång idag i härligt 
svalkande regn och tre vändor i "Långa backen". Intressanta bäckfåror i meandrar över 
hela vägbanan gav tillfälle till fördjupade studier i hydrogeologi och vägvalsbedömning.  
  
 
 
>----237.219.206 | /5.0 () | 81237219206no133.tbcn.      
 
 
20131103 | 16:45:53 | råffe | meander är ett vackert ord! ja hade en gång en 
klasskamrat som hette molander, ganska nära. Men va e en meandertalare, äre en jävul 



som inte ger raka besked, ere en politicker, eller bara en vanli mänska som vill slingra 
säg? Säg! 
(Hade tänkt skriva ja bara frågar, men tänkte att då får jag på tafsen för de) 
 
klömde å berätta att min senaste rullis ändade i störtregn, därav tiden. (för alla icke 
rullskidsburna så äre så att de suger å köra i regn å blöt blir man precis som eljest)  
  
 
 
>---- | /5.0 (;  10.7; rv:24.0) /20100101 /24.0 | 213669517no49.tbcn.      
 
 
20131103 | 19:32:26 | göranl | 2 sikar varav en uppäten ugnsframställd underbar smak 
3 granar på backen me brorsans hjälp varv en på grannens telefonledning en båt till på 
land kutat en mil inte använt armarna än lämnade lite värme o vattnet på provar ny rutin 
ny presenning "Lihgtnin "förlåt Lasse l ja har glömt hur man stavar 
Sussi gjorde allt annat å de va inte lite  
  
 
 
>----.93.145 | /5.0 () | 8122693145no132.tbcn.      
 
 
20131103 | 20:16:08 | råffe | nä nu gälar nu blir ja nyfiken, två sikar, ä di självfiskade å 
var å på vicke djup, vicke drag, vicke agn, vicke vire? Eller vicke virre kanse man ska 
spörja. Ja bara frågar. Vare på Ljö? Finns väl inga teflonlädningar därstädes å om så 
vore så vore de en välhjärning å kapa skiten, de e ju di där fanskapen som står i vägen 
för varje anständig trädfällning. Värre om man lägger träden över en anförvannt, heller 
ännu värre över sin gamla mor, heller ännu värre över kattfan eller sig schävl. Jag träffa 
en gång en kille på personalavdelningen på LRF jobba han å han å ja satt i förhannlingar 
om löner, han ville sänka ja ville höja. Han ville alltid briljera me å räkna rätt på sin 
räknedosa, de kallades inte data på den tiden. Men ja va en jävul på å räkna i huve å 
kom allti me svare inann han hunni me å knappa in siffrorna i dosan. En enda gång, för 
å gädja karfan, så avvakta ja, lät karfan räkna klart å när han sa svare så sa ja me ett 
infernalist leende hängande som dreggel i minjipan "ja de stämmer". Kunde va 
upptakten på en skräckis,  Men va ja skulle komma te va att den karfan hittades på sitt 
lantställe me en stam, ja ett helt träd över säg, Ja skulle villa kalla de klantställe me de 
vore för grovt, för stammen va av medellek ???nytt ord har allri sett de förut men fatta 
va ja mena, lite medkänsla, men de räckte för å knäcka den gren han satt på. Killen hette 
Lapidus, tror att  brallorna passa bättre. Men va ja ville komma te va att min kommenatr 
när ja hörde om den tragiska händelsen va ett lakoniskt "ja han hade svårt å räkna rätt, 
utan dosa, men det tog lång ti". Trist avlusning på ett hedervärt liv i hans tycke. Han 
hade t.o.m den goda smaken att sätta in titeln "personalchef" i teflonkatalågen ettersom 
han var säker på å få den tjänsten (detta var ett tag före trädincidenten) men de sket säg, 
symptomatiskt skulle sykologena säga.  
Han blev allri personalchäf för han sänkte träd på säg. Men låten blev bra.  
  
 
 
>---- | /5.0 (;  10.7; rv:24.0) /20100101 /24.0 | 213669517no49.tbcn.      



 
 
20131103 | 20:32:35 | göranl | 2 nät en i varje  
  
 
 
>----.93.145 | /5.0 () | 8122693145no132.tbcn.      
 
 
20131104 | 15:52:17 | Lasse L | Tack för många intressanta iakttagelser och berättelser 
det senaste dygnet! (med denna precisering undviker jag elegant att berömma mig själv, 
fast nu gjorde jag visst det i alla fall, inte lätt att meandra rätt alla gånger). 
Vad jag dessutom vill säga är att jag nu äntligen passerat 50 mil löpning denna säsong. 
Idag, 12 km på en rejält förlängd lunch med stavar i händerna och jycke i sele, i ett 
alldeles underbart höstväder, grått men med antydan till sol ibland genom det gråa, 
alldeles tyst i skogen. Förutom några korpar som höll låda emellanåt, det var bara 
trevligt.  
  
 
 
>----234.213.191  7.0;  6.1; .      
 
 
20131104 | 18:40:21 | Lasse H | Jo Edsgatans vin är verkligen välrenommerat! Senast 
igår hörde jag beröm från en erkänd vinkännare i  bokcirkeln. Övertecknad har också 
haft förmånen att avnjuta fjolårets årgång.  
  
 
 
>----237.219.206 | /5.0 () | 81237219206no133.tbcn.      
 
 
20131105 8:54:21 | staffan | Förbannad blir man. Beredd vid datorn 18:50 igår kväll 
för att anmäla till VR. Kom inte igenom förrän 19:15 å då vare för sent. 12 min tog de 
att fylla skiten.  
  
 
 
>----6.162.3  8.0;  ; /4.0; GTB7.5; . 2.0.50727; . 3.0.4506.2152; . 3.5.30729; ..0C; ..0E) | 
213661623no173.business.      
 
 
20131105 | 10:02:55 | Lasse L | Surt! 
Men det finns ju alternativ: http://www.maratona.it/en/ inte ens hälften så långt som 
VR, men aningen fler backar, ungefär som BFR (men då springer du väl SM) 
 
Hur gick det för andra VRaspiranter?  
  
 
 



>----234.213.191  7.0;  6.1; .      
 
 
20131105 | 13:40:45 | staffan | Tyvärr skulle jag anmäla oss alla tre.  
  
 
 
>----6.162.3  8.0;  ; /4.0; GTB7.5; . 2.0.50727; . 3.0.4506.2152; . 3.5.30729; ..0C; ..0E) | 
213661623no173.business.      
 
 
20131105 | 19:49:48 | göranl | tare lugnt Staffan kan vara skönt o slippa också sen har 
vi ju kvar klassikeranmälan om man genonför ÖS eller VL e man ju tydligen garanterad 
en plats 
men vicke jävla vansinne va fan vare här me intresseanmälan tog dom emot hur många 
som helst för att sedan köra försten vinner vava finessen mot tidigare idiotier  
  
 
 
>----.93.145 | /5.0 () | 8122693145no132.tbcn.      
 
 
20131105 | 20:01:46 | råffe | satt just å kolla datan, skrev sedan ett förbannat brev te 
vetternrundan, men vet inte om de gick fram, kan inte hitta va ja skrev, de bara meddela 
mäg att de inte fanns plass man kunde anmäla säg te rollatorsm de ä jättepopulärt! 
 
NU KAN JA ME GOTT SAMVÄTE Å ME TORBJÖRNSSTYRKEPRÖV I 
RYGGENA   
säga höckt å höcktidlit 
ALLRI MER VR!  
DÄ Ä DYRT Å HELIT LÖFFTE 
å de ha ja allri sagt förut, inte sen ja gefte mä mä ankan  
  
 
 
>---- | /5.0 (;  10.7; rv:24.0) /20100101 /24.0 | 213669517no49.tbcn.      
 
 
20131105 | 20:06:41 | råffe | ja ja sir att däfinns viss ångest å upprördhät, men den ska 
bara å enkom å allenast å ofta riktas mot di där jäla skitsmålänninga som tror att di ä 
nåt. Snacka fult räcker inte om de paras mä rena oförskämdhäter. 
 
Vi ska fanimej starta en motrörelse å syckla motvalls å köra omkull alla jälar som vågar 
starta. 
 
Nytt startetablissemang, jop ja tackar! Tacka nej te alla trogna. 
Heders Staff för att du satt ve datan! 
 
Vi ska åsså bilda alternativa motionsrörelsen, där bara di som kan löva att di är normala 
får plast.  



  
 
 
>---- | /5.0 (;  10.7; rv:24.0) /20100101 /24.0 | 213669517no49.tbcn.      
 
 
20131105 | 20:09:46 | råffe | Kansse ä dä ändå ett tidens tecken, di försöker säjja att 
gambling ä inte välkommen, ägna er åt Edsgatans svin i stallet, stör inte säriosa elitister.  
  
 
 
>---- | /5.0 (;  10.7; rv:24.0) /20100101 /24.0 | 213669517no49.tbcn.      
 
 
20131105 | 20:11:29 | råffe | kansse ska man bara tro att di hörde va man sa 
kannse äde bäst som hänt 
å så jäla skönt 
finns de plast kvar te SM 
ä ja skylldi nåt för VR 
ä ja gla 
ja ba frågar  
  
 
 
>---- | /5.0 (;  10.7; rv:24.0) /20100101 /24.0 | 213669517no49.tbcn.      
 
 
20131105 | 20:22:46 | råffe | FYI: 
så här skräv ja te vätternrundan: 
 
"Detta är ett fullständigt huvudlöst meddelande! Jag är anmäld i en grupp av tre 
personer sedan länge!!! Vad inniihelvetti är det som har hänt? Har någon mutat skiten ur 
er? 
 
jag är anmäldmed anmälningskod 2001011tfn4s 
gruppens namn är: hurtbulls 
gruppledare är: Staffan Löthgren 
 
svara nu snabbt som jävulen vad det är ni missat eller saknar! 
 
Rolf Olofsson 
087734522 
0704191060  
  
 
 
>---- | /5.0 (;  10.7; rv:24.0) /20100101 /24.0 | 213669517no49.tbcn.      
 
 



20131105 | 20:28:29 | råffe | å för fan staff du satt ju ändå på plass, e de inte nästan 
som om å ha kört loppe, ja kommer å säja att ja anmälde mäj tjuge sekunder för sent på 
en gammal data, genom gammalt ombud.  
  
 
 
>---- | /5.0 (;  10.7; rv:24.0) /20100101 /24.0 | 213669517no49.tbcn.      
 
 
20131105 | 20:30:52 | råffe | Ja tänker att namnen hurtbulls å Staffan Löthgren ska ta 
skruven. 
Men ja ska lik förbannat tacka näj, även om di ber mäg.  
  
 
 
>---- | /5.0 (;  10.7; rv:24.0) /20100101 /24.0 | 213669517no49.tbcn.      
 
 
20131105 | 20:54:41 | göranl | bra råffe nu skiterom i brallera  
  
 
 
>----.93.145 | /5.0 () | 8122693145no132.tbcn.      
 
 
20131105 | 20:57:51 | råffe | å tacka ja  
  
 
 
>---- | /5.0 (;  10.7; rv:24.0) /20100101 /24.0 | 213669517no49.tbcn.      
 
 
20131105 | 21:00:53 | råffe | de värschta ä att de e just de e de bästa di vet å skita i, för 
då ä di nära sin första ursprungligaste barndom, de e ju ba nåt vi lärt oss, ren konvenans 
att de inte e fint å skita i brallan, men skönt ä dä lik förbenat. 
Testa! 
 
Men inte som å pissa irom  
  
 
 
>---- | /5.0 (;  10.7; rv:24.0) /20100101 /24.0 | 213669517no49.tbcn.      
 
 
20131107 | 11:16:06 | staffan | Kanske är man mogen för V.V.V och även V.V.V  
  
 
 
>----6.162.3  8.0;  ; /4.0; GTB7.5; . 2.0.50727; . 3.0.4506.2152; . 3.5.30729; ..0C; ..0E) | 
213661623no173.business.      



 
 
20131107 | 16:14:26 | råffe | ja ä redan medlem i V.V.V. men inte i V.V.V. ännu 
 
men sketer dä säj nästa år å man inte får va me då går ja me. 193.183.97.178 | /5.0 (;  
10.6; rv:24.0) /20100101 /24.0 | 193.183.97.178      
 
 
20131107 | 18:53:09 | göranl | men hur gick de för Torbjörn e ju ordförande i V.V.V?  
  
 
 
>----.93.145 | /5.0 () | 8122693145no132.tbcn.      
 
 
20131108 8:13:20 | råffe | han e nog snart ordförande även i V.V.V  
  
 
 
>---- | /5.0 (;  10.7; rv:25.0) /20100101 /25.0 | 213669517no49.tbcn.      
 
 
20131109 | 21:52:10 | goran l | av ett mail från VR förstår jag att dom skäms  utan att 
förstå varför de e enna gött ändå flickera på radiola  kommer i alla fall att bli lessna  när 
dom upptäcker att vi är utmanuvrerade av nån som lärt sig lean produktion 
6km stavar  onsdags  
  
 
 
>----.93.145 | /5.0 () | 8122693145no132.tbcn.      
 
 
20131110 | 17:23:14 | goran l | såg Ma Oftedal fd präst o alkolist på tv 
i morse berättade hur hennes alkoholbruk tilltagit fick så småningom blackouter efter 
kalas 
Jag har haft åtminstone en blackout i samband med cykling är jag då cyklist?  
  
 
 
>----.93.145 | /5.0 () | 8122693145no132.tbcn.      
 
 
20131110 | 18:26:41 | råffe | dä va en gåta värdig detta forumet! Eller hökt över våra 
huven. Om man stavar te onsdags så bevisar de ju inte att man ä cyklist ej heller absolut 
alkoholist, men misstanken osar som stanken från tanken, de e ju den som räknas. 
Men ja har allti undrat vem fan de e som räknar. Minns att kalgustaf å källerud räkna me 
bråk. Dä ä sånt som uppkommer. 
 
Fy fan va gla ja ä att inte behöfva känna tanken mer på VR plåga! Ja tror att de e de som 
e lycka, de e så di jälarna har räkna ute. di ä filantråper, hellre de änn pedofilist. 



Så tänker ja.  
  
 
 
>---- | /5.0 (;  10.7; rv:25.0) /20100101 /25.0 | 213669517no49.tbcn.      
 
 
20131110 | 20:33:46 | råffe | men pedalist ä bättre, men de e ju bara en drömbild som 
ibland skuggar ens inre blick just när skymningen faller utan förbön.  
  
 
 
>---- | /5.0 (;  10.7; rv:25.0) /20100101 /25.0 | 213669517no49.tbcn.      
 
 
20131110 | 21:06:46 | råffe | te PeepingLasseL: nu kan du kika gratis på 
Kvällsstundens förstasida om du går in på nätversionen och har örnblick alternativt god 
fantasi. Klicka på sidan så blir den näst intill läslig.  
  
 
 
>---- | /5.0 (;  10.7; rv:25.0) /20100101 /25.0 | 213669517no49.tbcn.      
 
 
20131111 | 14:43:48 | Lasse L | Tack, jodå jag är både skarpsynt och påhittig, så jag 
kan allt läsa´t. Blir en precis lagom dos, även om man kanske kan sakna Bertil lite, om 
han nu fortfarande lever och har hälsan. 
Kutade 10 km med vovven på lunchen idag, gick jättebra, nästan fort. Plussade på med 
en stunds skitrainer när jag kom hem.  
  
 
 
>----234.213.191  7.0;  6.1; .      
 
 
20131111 | 21:21:12 | råffe | Bravo LasseL! 
va gäller Bertil så vare så att han inte hann å anmäla säj till denna nya utgåva, han vilar 
på hannen å kommer tebakas en annan stund. Morgondito.  
  
 
 
>---- | /5.0 (;  10.7; rv:25.0) /20100101 /25.0 | 213669517no49.tbcn.      
 
 
20131113 | 20:19:59 | råffe | Nä ja ä som ni har inge å rapportera, å de e ju som plägar 
säja good news. 
Krppsplsdrn såg bra ut fick ja brev om, de va bra, men di kunde väl för fasen sakt hur 
bra! Sangtimäter, däsimäter, berätta hela sagan fö jäfvulen. 
 



Körde på pin kiv 3 km löp. Men de va ba för å hämta auton från värkstan (låter nästan 
som lärkstan där min gamla pesjo hittades, men då vare en knarr, nu vare en disel men 
ja ä nödj ändå) men ändå va ja gla, höll på å säga nöjjde!  
Just då när ja skrev de orde så kom ja å tänka på gamle benkt nådje. Vare han eller glans 
som kom in som sexa, heller vare sjua, bakom baumgartner å di annra i montreål? 
Ja bara sjuar.  
  
 
 
>---- | /5.0 (;  10.7; rv:25.0) /20100101 /25.0 | 213669517no49.tbcn.      
 
 
20131113 | 21:20:28 | Lasse H | Som dretlänning får en väl ligge lågt här iblann alle 
morkarlsdjävler å skitsmålänninger men enligt google och Dan Glans själv blev han 7:a 
fast reportern monomant upprepade att han låg på 6:e plats. Annars äre rätt så OK här i 
Lusasken. Igår hade jag lite samma känsla som Lasse att det gick nästan fort på rundan.  
  
 
 
>----237.219.206 | /5.0 () | 81237219206no133.tbcn.      
 
 
20131113 | 22:03:38 | goran l | synd de där me mellimetrarna eju bra för annalerna 
men skitprove?  
  
 
 
>----.93.145 | /5.0 () | 8122693145no132.tbcn.      
 
 
20131115 8:54:32 | Lasse L | Ja kräv din rätt att få veta Råffe, det ska vara 
millimeterrättvisa! Det viker vi inte en tum ifrån.  
  
 
 
>----234.213.191  7.0;  6.1; .      
 
 
20131115 | 13:01:14 | råffe | är rörd över er omtanke (eller nyfikenhet, skit samma) om 
mitt rör! dä ä nästan så att orden tumstockar säj i halsen, å i foten åsså kanse ä bäst å 
lägga till en aln  
  
 
 
>---- | /5.0 (;  10.7; rv:25.0) /20100101 /25.0 | 213669517no49.tbcn.      
 
 
20131117 | 15:37:10 | råffe | rullisar 14 km i hyggligt tempo, men så kom en 
gubbjävul å ba braka om, tävlingsinstinkten tog överhanden å ja koppla på men så 



försvann killen å därmed distinkt all instinkt, ba å rulla hem å försöka hålla god min, dä 
gick sådär. 
R: 5,2 (låter som nån modern diät, men om dä blir 7,8 framdeles så ä dä jobbit) 
Eljäst mår ja bra å hoppas att VR aldrig mer hör av säg, restplatser låter sekunda vara, 
de får vara).  
  
 
 
>---- | /5.0 (;  10.7; rv:25.0) /20100101 /25.0 | 213669517no49.tbcn.      
 
 
20131117 | 17:58:58 | goran l | 12 km löpning me en tendens till intervaller mellan 8
11 km i glödande sol 
för å kompensera för 23 dgrs tågresande hotelldvalnde mässbesök i Sthlm de trevliga 
va att Staffan å båda hustrurna va med tankar på älskarinnor icke! libidon har avtagit 
lugnt i brallan nu för tiden en härlig frid har spritt sig 
S:a L 90+ stavar 1,6 allt i milos 
(fick hoppa över stavarna pga lite mystiska känningar efter sista försöket) 
VR Rolph ju never now baldt ede vår å nya tankar bultar under tinningarna  
  
 
 
>----.93.145 | /5.0 () | 8122693145no132.tbcn.      
 
 
20131117 | 20:19:20 | Lasse H | Stavgångsintervaller i Långa backen ikvälls i ett blygt 
månljus som i alla fall var så pass att jag inte behövde tända pannlampan. På sista 
vändan hade fru Luna slingrat sej opp ovan trädtopparna och skickade skurar av vassa 
spjut in bland skuggorna och målade opp hela fondväggar i hyggeskanter och större 
gläntor. Såg inga djur annat än en och annan imaginär björn bland skuggorna.  
  
 
 
>----237.219.206 | /5.0 () | 81237219206no133.tbcn.      
 
 
20131117 | 20:38:17 | råffe | Långa backen i motljus å månljus å fruljus är en målerisk 
drömbild som för allti kan fassna på näthinnan å vålla dålit mörkerseende såpass att 
man må tända lyset, detta skrevet me all respekt å utan å reflektera alltför möe men 
vackert ä dä! 
Te gorani: du e en boren optimist å ja ger mäj fan på att du kommer å dra meg ennda te 
motala ba för å få köra sketen ur både däg å mäg, som i år. Jävlar va de gick! Dålit. 
Men dä ä förstås ingen urschäkt, de kan ju allti bli sämmre.  
Ja hörde att de va et jäla busliv i eståkhomla i älgen å försto att de va staff å du som va 
inblandade i dunderdrinken. Älskar innan eller etter, dä ä frågan, heller va de plågan, 
heller va de frugan, heller va de nya flugan, heller ä dä nåt man ska eftersträva eller 
bakåtsträva. Ja ba frågar. Vem vet ham let.  
  
 
 



>---- | /5.0 (;  10.7; rv:25.0) /20100101 /25.0 | 213669517no49.tbcn.      
 
 
20131117 | 21:50:53 | Lasse L | Även jag noterade kvällens måne, men under stillsam 
hundpromenad. Försökte med mobilkameran fånga den och dess blänk i Åmålsviken 
inramat av N Långgatans hus  så snyggt det var  men det blev bara sudd. Hamnen och 
kyrkan en liten stund senare gick i alla fall lite bättre, som kanske syns på startsidan. 
Har annars tränat bra i veckan, 5 gånger var länge sedan.  
  
 
 
>----234.213.191  7.0;  6.1; .      
 
 
20131119 | 23:19:45 | göran l | såg just en fotbollsmatch spännande!  
  
 
 
>----.93.145 | /5.0 (compatible; MSIE 9.0;  6.0; /5.0) | 8122693145no132.tbcn.      
 
 
20131119 | 23:23:34 | Lasse L | såklart man gjorde å de va de!  
  
 
 
>----234.213.191  7.0;  6.1; .      
 
 
20131120 | 22:17:36 | Lasse L | Åh fan, i morron ska det snöa här ser jag nu! Och 
gjorde det idag i Mellerud fick jag rapport om. 
Men håller väl fast vid HBHprogrammet tills vidare, knappast troligt att det blir så pass 
så att golfbanan kan ta emot oss på lördag tror jag, å då ska det ju dessutom vara lite 
över noll på da´n verkar det som. 
 
Riktigt rustat för vintern är det inte här ännu: Inga vinterdäck på, försöker vänta in 
bilbytet som ska ske snart, men när egentligen. Å inte har man nån pelletspanna igång 
heller, gubbarna som ska installera nytt transportsystem för pelletserna har inte kommit 
igång. Sega typer. Men förrådet är tömt och kan inte fyllas nu, för det måste vara tomt 
när jobbet ska göras. 
Gästerna ska nog ändå kunna hållas hyfsat varma på elvärme, men ta gärna med 
nattmössa.  
  
 
 
>----234.213.191  7.0;  6.1; .      
 
 
20131121 | 14:17:42 | Lasse L | Nej fan, kom bara sju flingor snö i morse.  
  
 



 
>----234.213.191  7.0;  6.1; .      
 
 
20131121 | 20:10:16 | göran l | hurere me kaminen nere i hallen går den att använda 
har packat lite inför avresa till Åmål me tåg gick inte att köpa riktiga biljetter men fick 
ett blått kort 
känns nervöst  
  
 
 
>----.93.145 | /5.0 (compatible; MSIE 9.0;  6.0; /5.0) | 8122693145no132.tbcn.      
 
 
20131121 | 21:49:39 | Lasse L | Trasig fläkt i den. Men jag har köpt lite brännvin, kan 
kanske värma lite.  
  
 
 
>----234.213.191  7.0;  6.1; .      
 
 
20131123 | 13:32:27 | råffe | Nä värm inte brännvine, då dunstar de. Å gör inte 
misstage å elda de ba för dess namn, då brinner de opp!  
  
 
 
>---- | /5.0 (;  10.7; rv:25.0) /20100101 /25.0 | 213669517no49.tbcn.      
 
 
20131124 | 20:34:27 | Lasse H | Ett tack till Lasse jag frambringa vill 
för mat så god att vågen hickar till 
för grogg och vin och så en snaps därtill 
för tufft och roligt hurt i fager dal 
för skojigt spel i skolans gympasal 
Och tack till gubbarna strong going still  
  
 
 
>----237.219.206 | /5.0 () | 81237219206no133.tbcn.      
 
 
20131124 | 21:15:35 | goran l | varenda ord håller jag för sant  
  
 
 
>----.93.145 | /5.0 () | 8122693145no132.tbcn.      
 
 



20131126 | 18:00:23 | råffe | ere inte min vanlia otur, de som brukar kallas för 
olofssonoflyte: nu har di jälarna nere i mottala fått för säj å värna om trogna cyklister, 
låter som en konsti sekt, alla som knarrat nie ggr eller mer får en plass i nästa års löp. 
Starttid 01:28. 
Nu jälar harom skite på säg, så säg. 
Har göran å staffan rönt samma öde? Ja ba frågar. 
Vaffö just nie ggr? Äre för att just ja har kört just nie ggr å inte mer å kanske alri mer. Ja 
ba frågar. 
Men hur görman å hur göran å staffan??? 
Ja ba frågar  
  
 
 
>---- | /5.0 (;  10.7; rv:25.0) /20100101 /25.0 | 213669517no49.tbcn.      
 
 
20131126 | 18:02:10 | råffe | hurgörman låter som en visa ja hörde i min ungdom, ja 
hurgörman, hurgörman, men hur gickren sen? 
Ja ba frågar  
  
 
 
>---- | /5.0 (;  10.7; rv:25.0) /20100101 /25.0 | 213669517no49.tbcn.      
 
 
20131126 | 19:08:21 | staffan | Ja dom fick allt krypa till korset där ner i mottala. Va 
säkert din ödmjuka inlaga som gjorde susen råffis. ja anmäler mej så får vi se hur de 
blir.  
  
 
 
>----9.98.171  7.0;  6.0; /5.0; SLCC1; . 2.0.50727;  PC 5.0; . .      
 
 
20131126 | 19:56:54 | goran l | tack Rolph ditt mail slog undan benen på VR 
snubbarna ja blev gla för de men hade ju redan pustat ut skönt att bli avstängd från VR  
men 
nu fullföljer ja anmälan me de snaraste  
  
 
 
>----.93.145 | /5.0 () | 8122693145no132.tbcn.      
 
 
20131126 | 19:58:08 | goran l | samma starttid 01:28  
  
 
 
>----.93.145 | /5.0 () | 8122693145no132.tbcn.      
 



 
20131126 | 20:26:14 | göran l | är anmäld VR 01:26  
  
 
 
>----.93.145 | /5.0 (compatible; MSIE 9.0;  6.0; /5.0) | 8122693145no132.tbcn.      
 
 
20131126 | 20:51:14 | staffan | också 1:26  
  
 
 
>----9.98.171  7.0;  6.0; /5.0; SLCC1; . 2.0.50727;  PC 5.0; . .      
 
 
20131126 | 23:49:37 | råffe | men ja har inte anmält mäg, de kostar 1350 spänn å så 
inte samma starttid å ett helvete te löp å en jäla ti på dögne.  
En får sova på saken  
  
 
 
>---- | /5.0 (;  10.7; rv:25.0) /20100101 /25.0 | 213669517no49.tbcn.      
 
 
20131127 | 13:26:47 | råffe | körde rullisarna i stället (vicket jäla ställ undrar någon, 
blåställe förstås!) 10 km dä va bra.  
Nu RR: 7 
Ja jag skriver RR för å förtydliga att de e Roffe som Rullar. 
Man kan förstås tänka Rolfs Royce i stället (vicket jäla ställ, ställ dig sist i kön! Vicket 
jäla kön, han har)  
  
 
 
>---- | /5.0 (;  10.7; rv:25.0) /20100101 /25.0 | 213669517no49.tbcn.      
 
 
20131127 | 20:10:03 | goran l | Rolph tänk ett varv till grupptryck grupptryck 
grupptryck grupptryck var en filantrop vem ska hålla sällskap me mig ja ska träna som 
fan för din skull 
ja skidorna e närmast men vårens möjligheter ska va öppnade får väl kosta en slant om 
de inte blir av dom får se de som en skänk från ovan  
  
 
 
>----.93.145 | /5.0 ( 6.1; WOW64; /7.0; rv:11.0) like  | 8122693145no132.tbcn.      
 
 
20131127 | 20:14:53 | goran l | lasse l fast du e i Ume nya hbhbilden är fotografiskt 
mästerverk 



ledbruten månda kunde ha förväxlats med åldrande om jag inte repat mig o kutade 
10km ida 
stavar 3 löpning 98  
  
 
 
>----.93.145 | /5.0 ( 6.1; WOW64; /7.0; rv:11.0) like  | 8122693145no132.tbcn.      
 
 
20131127 | 22:02:47 | Lasse L | Tack för vänligheter. Lasse behärskar alltså fint 
rytmisk rimmad vers också, men jag håller nog hans fria kosmiska naturlyrik högst. Den 
där med solstrålarna som dog visade jag för en medresenär på ett tåg härförleden och 
han vart mäkta imponerad. På tåg nu igen, hem från Ume. Försökte byta till singelkupe 
men de var bokade allihopa så nu blir det att krångla sig ner i bädden i en trång 3slafars 
igen. Ännu dock i bistron delandes en halv flaska rött med ingen annan än mig själv. En 
del surriga ungdomar runt omkring men helt ok miljö. Sovtåget är dock som sagt trångt 
och slitet och gammalt, de ute i Europa är fn så mycket bättre.  
Hade gott om tid innan tåget och simmade 2 km, men sista 500 fick jag flera gånger 
kramp i vadmusklerna och fick slå av på takten och ta några pauser, kanske en följd av 
innebandyn i söndags. Ja det var allt jag hade att berätta denna gång.  
  
 
 
>----99.154.228 | /5.0 (Linux; U; ./534.30 | host95199154228.mobileonline.      
 
 
20131128 | 10:41:16 | Lasse L | Fast kupéerna är rätt uppsnyggade och moderniserade 
med eluttag m.m. ser jag nu i dagsljuset, man behöver ju inte förtala mer än nödvändigt. 
Trångt och skramligt (gamla vagnar) är det likväl. Nyare tåg går betydligt mjukare på 
samma räls, det där gäller ju f.ö. även i tunnelbanan  
  
 
 
>----99.201.55 | /5.0 () | host9519920155.mobileonline.      
 
 
20131128 | 22:36:44 | Lasse H | Hrrm. Jag är väl inte rätte mannen att föreslå, men jag 
känner att stämningen kan påkalla lite centrallyrik. 
Rummen 
Många har redan lämnat rummen 
Oh denna saknad 
som en spark i magen 
Aj denna längtan 
som en kniv i ryggen. 
Ovanstående opus var inspirerat av SBN80 vari ett av kapitlen hette just rum. Versen 
skrev jag till en poesiafton i slutet av 90talet då vi en period var ett gäng som samlades 
för lite fika och högläsning av egna alster eller nåt som vi gillade. I förklarat skimmer 
framstår den utsökta sonett som författades och lästes av Stig O som dåförtiden var 
journalist på Nya Kristinehamnsposten.  
  



 
 
>----237.219.206 | /5.0 () | 81237219206no133.tbcn.      
 
 
20131129 0:26:04 | Lasse L | Bilder och recept upplagda, också en slags kulturyttring, 
kanske.  
  
 
 
>----234.213.191  7.0;  6.1; .      
 
 
20131129 | 17:36:01 | goran l | underbara bilder från helgens event men åkså 
avslöjande tycker man ser att silverlageet ser mindre slitet ut än guldgossarna  
  
 
 
>----.93.145 | /5.0 ( 6.1; WOW64; /7.0; rv:11.0) like  | 8122693145no132.tbcn.      
 
 
20131130 | 17:35:46 | Lasse H | Fina bilder! Recepten skall absolut användas, men 
kanske får det bli lamm i stället för kamel? Har avslutat min månad med 5:2 och vågen 
visar minus 2,3 kg vilket är ungefär vad metoden utlovar. Fortsätter in i en oviss framtid 
med 6:1 metoden och ser vart det barkar hän. Stavgångsintervaller i Långa backen idag. 
Inget märkligt att rapportera. Möjligen en kungsfågel men kom inte tillräckligt nära för 
att vara säker.  
  
 
 
>----237.219.206 | /5.0 () | 81237219206no133.tbcn.      
 
 
20131201 | 16:52:49 | goran l | imorrn den 2:dec finns det en sista möjlighet  för en 
gammal cykelkompis att göra en åtgärd som kan leda till en vända till känn det inte som 
påtryckning slappna njut av tanken på möjligheten  nåra jupa andetag slut ögonen jag 
säger bara låt målgången framträda för din inre blick 
Igår 7,5 km stavar+ 4km löpning och 6 tragiska försök till ruscher efteråt 
S:a L: 98 stavar 4  
  
 
 
>----.93.145 | /5.0 ( 6.1; WOW64; /7.0; rv:11.0) like  | 8122693145no132.tbcn.      
 
 
20131201 | 20:13:52 | råffe | ja ä inte lätt å övetala späsiällt som jag har bestämt att 
allri mer köra en vända just där å då eller sen.  
Hade förväntat mäj ett snyftande poem på högstämd nivå, nåt å rama in i cykelramen. 
Eller ett ramaskri, ett vrål av ångäst från det jup som jag trodde fanns.  
Men. 



Nu har ja i vicke fall anmällt mäg, ska de gå åt hellsevitti så ska det ske i 
tvåmannagrupp. 
Men ja har startti 01:28, ska ja knarra ikapp tänker du då george?  
  
 
 
>---- | /5.0 (;  10.7; rv:25.0) /20100101 /25.0 | 213669517no49.tbcn.      
 
 
20131201 | 20:20:48 | goran l | Rolph jag cyklar en bit å väntar vid vägkanten startar 
me Staffan släpper direkt å väntar 10 m från start  
  
 
 
>----.93.145 | /5.0 ( 6.1; WOW64; /7.0; rv:11.0) like  | 8122693145no132.tbcn.      
 
 
20131201 | 20:53:58 | råffe | Dä va tröstens ord jordge! Att en föll för ringtrycket må 
då va försvarligt sett ur alla perspektiv ja kan komma på. Gäller ba å komma av knarren 
etterpå.  
Ja tror att de va bilden av målgången som fällde mäj å avgörandet. Görhan det så 
görjadä, så tänkte ja, eller mer kände, man ä väl sensibel å modern, mår bra till synes, 
besökte na före söndagslunchen, hon ställer inte upp, saknar knarr.  
  
 
 
>---- | /5.0 (;  10.7; rv:25.0) /20100101 /25.0 | 213669517no49.tbcn.      
 
 
20131201 | 20:55:04 | råffe | Men var borvi? Vill inte missa flickan från Tjällmo. Kan 
bli en visa.  
  
 
 
>---- | /5.0 (;  10.7; rv:25.0) /20100101 /25.0 | 213669517no49.tbcn.      
 
 
20131202 | 20:43:56 | staffan | kalas att du anmälde dej raffe. Plötsligt föddes en 
klunga  
  
 
 
>----9.98.171 | /5.0 ( 6.0; rv:25.0) /20100101 /25.0 | 786998171no173.tbcn.      
 
 
20131202 | 20:54:10 | staffan | Moderaterna kom fram som nya moderaterna och dito 
arbetarparti men har i Grönköping tagit steget fullt ut och kallar sig de "Nya 
socialdemokrarerna"  
  
 



 
>----9.98.171 | /5.0 ( 6.0; rv:25.0) /20100101 /25.0 | 786998171no173.tbcn.      
 
 
20131202 | 21:14:22 | Torbjörn | A men råffe va dä värdet på din rättmätiga vrede. Jag 
bara frågar för att citera en känd skribent.  
  
 
 
>----.171.182 | /5.0 (;  10.5; rv:16.0) /20100101 /16.0 | cb6abe253.1126
64736c11.cust.bredbandsbolaget.se      
 
 
20131202 | 22:06:10 | råffe | Torbjörn, allt kan köpas för liten smak av vredens druva. 
På denna sanning kan man ruva. 
å nu orkar ja inte ångra nåt mer längre fram i livet kanske men då är de nog 
oåterkalleligt försent å ångra duger föga bättre lira en fuga de får duga. 
Ja brukar säga som så att bättre lyss te den säng som brast än å allri röra sin fruga. 
Ja sån ä ja.  
  
 
 
>---- | /5.0 (;  10.7; rv:25.0) /20100101 /25.0 | 213669517no49.tbcn.      
 
 
20131203 | 21:23:07 | Torbjörn | Jaru råffe så fick du följe av självaste "säcken" i att 
omvandla helig vrede till följsam foglighet.  
  
 
 
>----.171.182 | /5.0 (;  10.5; rv:16.0) /20100101 /16.0 | cb6abe253.1126
64736c11.cust.bredbandsbolaget.se      
 
 
20131203 | 22:42:40 | råffe | ja ser allti te å följa strömmen, eller leda den, så som man 
må leda den lede  
  
 
 
>---- | /5.0 (;  10.7; rv:25.0) /20100101 /25.0 | 213669517no49.tbcn.      
 
 
20131204 9:15:30 | råffe | för strömmen är ju i ledningen, men de behöver ja väl inte 
ens antyda för en så laddad krets, då går man väl på en propp å måste göra motstånd så 
man slår en volt å blir amper i tonen å tänker att om ohm inte funnes så skulle man ändå 
watt i ledningen. 
Så tänker ja  
  
 
 



>---- | /5.0 (;  10.7; rv:25.0) /20100101 /25.0 | 213669517no49.tbcn.      
 
 
20131204 | 21:11:34 | Lasse H | Flickan från Tjällmo har jag inte hört men väl den 
ljuvliga valsen Flickan från Åse nedlagda kalkbruk, vilken i durspelskretsar är så pass 
välrenommerad att den kan omnämnas som enbart Flickan. På tuben kan en även t.ex. 
se och höra Arne Modén spela sin Kyrklåt på en upptagning från durspelsstämman på 
Gråbo i Karlskoga 1993. För övrigt sällar jag mej till dem som har lite svårt att välja om 
det är bra eller dåligt att Wassberg tagit emot medaljen  
  
 
 
>----237.219.206 | /5.0 ( 6.1; WOW64; /7.0; rv:11.0) like  | 81237219206no133.tbcn.      
 
 
20131204 | 21:26:29 | råffe | Säll är den som vet hur man ska välja och vad man ska 
svälja. Ja tror att de va läge för Wassberg, han kanse hare lite halvknackit me stålarna å 
så känner han säj me all anlädning lite mossbelupen såsom glaset står lupet på bräckli 
fot, man ska allri klandra eller berömma utan att nån har jort nåt redigt galet eller 
förnämligt, sån ä ja. 
Men dä viktigaste ja vill säga som anknytning till poetens nyliga inlägg ä: Flickan från 
Tjällmo ä så stor att ja tror att hon kunde bära me säj den berömda orgeln från 1700tale 
under kjolarna utan att man skulle märkat. Å om orgelnbörja låta så kunde man tänka att 
de va vädrens makter som behagade brusa, ja nästan som en årgel skulle ja tänka för ja 
tycker om orgelmusik å även flickan från Tjällmo. Ja ska kolla ljude när vi hörs härnäst 
(konstigt ord igen, trubbnäst å långnäst å nästgårds å rövarnäste har ja i datan, men de 
hjälper föga) å ja hoppas att ja inte hörnåt ( nä inte hårnät, de kör hon inte me)  
  
 
 
>---- | /5.0 (;  10.7; rv:25.0) /20100101 /25.0 | 213669517no49.tbcn.      
 
 
20131207 9:37:43 | Torbjörn | Å va vrångkuk ä å va oförutsägbar. Etter trettitre år bara 
"hit mäa´n. Eller är det så enkelt att han inte ville medaljen skulle kunna värderas som  
tillgång i ett framtida konkursbo. Svenskans ekonomiska ställning är väl inte helt 
lysande.  
Tack för sistens Lasse.  
  
 
 
>----.171.182 | /5.0 (;  10.5; rv:16.0) /20100101 /16.0 | cb6abe253.1126
64736c11.cust.bredbandsbolaget.se      
 
 
20131207 | 20:52:27 | råffe | Å detta fårmidabla inlägg kan ja ba tillägga RR: 8,2 
Men nu ä dä kaputt me rullis, jäla snöhelvitti spåjlera alla överambitiösa utsvävningar. 
Bättre ta en hyggli virre än å daska en dirre. Så tänker ja  
  
 



 
>---- | /5.0 (;  10.7; rv:25.0) /20100101 /25.0 | 213669517no49.tbcn.      
 
 
20131207 | 21:13:57 | göranl | tunga inlägg sträva  män har fattat olika beslut tänkt  o 
funderat  o presenterat 
vackra texter  
ja har tjackat nya skider o pjexer på Intersport Överby   Fischergrejer tror ja 
blev nästan sugen på skidåkning 
funderade på att köpa kombipjäxor för att kompensera för svaga anklar men så blev det 
icke 
men va bra de hade varit stagda till anklarna bara braka på utför 
KOMMENTARER TACK  
  
 
 
>----.93.145 | /5.0 ( 6.1; WOW64; /7.0; rv:11.0) like  | 8122693145no132.tbcn.      
 
 
20131207 | 21:27:10 | göranl | jo förlåt ni har säkert hört eller läst den förut 
Har ni konkajak mot finnar? 
Nej men vi säljer brännvin mot bättre vetande  
  
 
 
>----.93.145 | /5.0 ( 6.1; WOW64; /7.0; rv:11.0) like  | 8122693145no132.tbcn.      
 
 
20131208 0:05:38 | Lasse L | Om man ångrar sig om pjäxorna ska man gå tillbaka och 
byta. Det gjorde jag senast när jag tjacka nya, ingen diskussion, fast jag kört med dom 
ett par gånger. Så gör det är mitt enkla råd. Bekvämt och stadigt är bra! 
 
Vitt på marken, inte mycket mer, men hade säkert gått att hitta en kant nånstans på 
golfbanan att åka på där vinden drivit ihop snön. Men jag var för slö för det upptäckte 
jag till min förvåning och straffade mig då genast med en timmes spinning framför TV
n som visade skidåkning, lite stakning i källaren på det. 
Ser nu framför mig måndagen som säsongspremiär för skidor,  morgondagen ska ju ge 
mera snö. 
Tyvärr ingen konstsnöläggning nu trots lämplig temperatur, dom som håller ia´t e på 
skidläger.  
  
 
 
>----234.213.191  7.0;  6.1; .      
 
 
20131208 0:10:59 | Lasse L | PS googlade på tredje ordet i Torbjörns senaste inlägg. 
Bara 9 träffar!  
  
 



 
>----234.213.191  7.0;  6.1; .      
 
 
20131208 | 18:13:53 | råffe | Ja de e förvisso inte ett ord som man/jag inte använder 
dagligdags, alltså ordet, sedan är det förstås tupp te en annan va man vill kalla 
kukhelvetet, ja googlade på de ordet å de e allmänt vädertaget, som man ropar i 
googlevinden får man svar, men sven har sagt sitt.  
Förvånad över LasseLs tvekan. Den liknar min egen. 
 
Fittscher duger nog gott, sånt som ja ba drömmer om, då förstår enoannan hur fina mina 
drömmar e.  
Förvånad sålunda över görans plösslia vurm för ankel stöd du körde ju utan minsta stöd 
annat än mentalt härförledenåret, de va bara nån jäla tygslöja som dolde dina tjusiga 
anklar, men stöd va de ju inte, vaffö ska du ha mer stöd än vi vanliga? 
Ja ba frågar.  
  
 
 
>---- | /5.0 (;  10.7; rv:25.0) /20100101 /25.0 | 213669517no49.tbcn.      
 
 
20131208 | 18:15:58 | råffe | Knepit ä dä me neggationerna. Men man vill ju inte värka 
för larvit possitiv, halare kan man vara som guss lilla bananskala som man sjönk när 
man va liten å gla.  
  
 
 
>---- | /5.0 (;  10.7; rv:25.0) /20100101 /25.0 | 213669517no49.tbcn.      
 
 
20131209 | 20:40:26 | råffe | Klat man ä knäpp om man plösslit får denna lilla strof i 
huvet,de liasom klack te: 
Hönan hon fick tuppjuck 
sade sedan me en dyster suck 
"å om detta inte räcker  
så ä inte ja den som kläcker 
då återuppstår ja väl som en duck" 
 
Ja ja vet att de haltar me de gör ju hen del hönsfögglar.  
 
Man kan isåfald ändra sista raden te: 
"då söker ja ett annat fuck" 
men de gör inte saken bättre. 
Men ett försök ä ett försök å man kan allti försöka. 
Så tänker ja. Ida.  
  
 
 
>---- | /5.0 (;  10.7; rv:25.0) /20100101 /25.0 | 213669517no49.tbcn.      



 
 
20131209 | 22:02:22 | göranl | Råffe för närvarande bländad av din poesi återkommer 
när jag hämtat mig  
  
 
 
>----.93.145 | /5.0 (compatible; MSIE 9.0;  6.0; /5.0) | 8122693145no132.tbcn.      
 
 
20131209 | 23:11:44 | Lasse L | Tycker alternativ två som sista rad är bäst. Kör på det!  
  
 
 
>----234.213.191  7.0;  6.1; .      
 
 
20131209 | 23:12:19 | Lasse L | Yess. Jag gjordea´t! 
S 1,5  
  
 
 
>----234.213.191  7.0;  6.1; .      
 
 
20131210 9:09:35 | råffe | Grattis LasseL må man säga! 
Gissar förstås att S står för snoppen. 
Men e de dm eller m. Ja ba frågar  
  
 
 
>---- | /5.0 (;  10.7; rv:25.0) /20100101 /25.0 | 213669517no49.tbcn.      
 
 
20131210 | 19:35:45 | råffe | Jajaja LasseL, du får fimpa inlägget, eller bör, ser ja nu 
när ja fått en bira. Till. Hette ett öl från Tillbryggeriet i Östersund, ja tror inte det finns 
längre. "Säg till om öl" var deras slogan, men ja tror inte den slogan tillräcklit.  
  
 
 
>---- | /5.0 (;  10.7; rv:25.0) /20100101 /25.0 | 213669517no49.tbcn.      
 
 
20131210 | 21:22:15 | göranl | Grattis Lasse som vanligt på språng först av alla? 
Ytterligare ett dilemma köpte ju skidor av en ung entusiast som grundpreparerade 
glidytor o la basewax under trampet men va oförstående till stenslipning av nya laggar " 
behövs bara på äldre belag" 
men pölder hävdar om inte tvärtom så motsatsen. 
Om orken tryter 
o skidan slinter 



mitt under vinter 
va ere då som bryter 
letargisk affekt 
för att skida perfekt  
  
 
 
>----.93.145 | /5.0 ( 6.1; WOW64; /7.0; rv:11.0) like  | 8122693145no132.tbcn.      
 
 
20131210 | 22:05:45 | göranl | Rolph läste din drapa i nya 75åriga   tidningen 
härlig halshuggning av en  justitsiefantom 
blev kvikt på gott o kvast humör  
  
 
 
>----.93.145 | /5.0 ( 6.1; WOW64; /7.0; rv:11.0) like  | 8122693145no132.tbcn.      
 
 
20131211 8:59:42 | råffe | Tackar,  
så skönt att kunna göran på glatt humör du funderar säkert på nya stordåd  
de e de som susen gör 
en sån bjässe behöver inga skidråd 
ÖSVL en dubblering som heter duga  
klaras knappast me ens fruga 
(Ja frugan måste få va me då å då) 
 
Ja har allri stenslipa, ska ja tillägga, finns de belägg att belaget mår bra av det tilltaget. 
Ja ba frågar  
  
 
 
>---- | /5.0 (;  10.7; rv:25.0) /20100101 /25.0 | 213669517no49.tbcn.      
 
 
20131213 | 19:36:47 | göranl | tror att pensionen kommer den 15:e ska bli gött att 
prova på en statlig ersättning för å dryga ut sin knappa tillvaro annars ede vår allt som 
oftast ngt löpningsliknande ibland me stavar står framme i helgen 
nästan kutat 100 mil i år stavar 4 milos 
mörkrets furste härjar värre än tidigare 
ja fy fan  
  
 
 
>----.93.145 | /5.0 ( 6.1; WOW64; /7.0; rv:11.0) like  | 8122693145no132.tbcn.      
 
 
20131214 | 22:17:57 | göranl | nåå!  
  
 



 
>----.93.145 | /5.0 ( 6.1; WOW64; /7.0; rv:11.0) like  | 8122693145no132.tbcn.      
 
 
20131215 | 14:24:36 | råffe | ja börjar åsså fundera på å smaka  
på denna samhälleliga kaka 
extra dusörer ville en ju inte försaka 
maken till kaka lär ju söka sin maka 
 
ja längre än så har jag inte kommit, ska nu försöka ansöka. Sån ä ja.  
  
 
 
>---- | /5.0 (;  10.7; rv:25.0) /20100101 /25.0 | 213669517no49.tbcn.      
 
 
20131215 | 17:03:05 | göranl | upp ur sängen 
klockan sex 
glad som en lax 
tycker mig se ljuset 
över krönet det är dags 
se den ankommande våren i vitögat  
stavlöpning runt ängen 
på slätthult 7km + 
3,5 km fri löpning poängen 
glöm inte ditt löpsteg 
janssons köttfärsdeg 
till köttbullar 
 
s:a L99, stavar 5,4  
  
 
 
>----.93.145 | /5.0 ( 6.1; WOW64; /7.0; rv:11.0) like  | 8122693145no132.tbcn.      
 
 
20131215 | 18:34:33 | staffan | Tvingade mej själv till skidåkning Kalhyttan ida. 
5C,duggregn. Tjock bred bädd med fina spår å mä möe klister gick det an. Förmodar att 
krillhÃ´leborna redan varit där.  
  
 
 
>----9.98.171  7.0;  6.0; /5.0; SLCC1; . 2.0.50727;  PC 5.0; . .      
 
 
20131215 | 20:58:44 | råffe | salt i såren, skralt me spåren, de lär ju bli allt värre me 
åren, å me låren, å då mena ja som vanlit inte sofia  
  
 
 



>---- | /5.0 (;  10.7; rv:25.0) /20100101 /25.0 | 213669517no49.tbcn.      
 
 
20131215 | 22:01:55 | råffe | Men de e ju den 15:e ida, fickru nåt skadestånd ida göran, 
eller bara de gamla vanliga oskadade. Ja ba frågar  
  
 
 
>---- | /5.0 (;  10.7; rv:25.0) /20100101 /25.0 | 213669517no49.tbcn.      
 
 
20131216 | 20:12:08 | Lasse H | Nej ingen skidåkning hittills men bytt bindning på ett 
par som blivit obrukbara pga trasiga pjäxor av äldre modell. Kul se er brottas med 
versmåtten antingen det nu är grekiskromersk eller fri stil!  
  
 
 
>----237.219.206 | /5.0 ( 6.1; WOW64; /7.0; rv:11.0) like  | 81237219206no133.tbcn.      
 
 
20131216 | 20:15:38 | råffe | Vafan LasseH, vi vädjar ju om vägledning, hitta di rätta 
greppen, slå en palindrom, daska en brottsling, måtta ett nytt slag som känns värsta 
språke, va fan, ska de va så svårt å fatta ba för att en e värmlänning, eller låssas. 
Ja ba frågar  
  
 
 
>---- | /5.0 (;  10.7; rv:25.0) /20100101 /25.0 | 213669517no49.tbcn.      
 
 
20131216 | 22:53:16 | Lasse H | Bar te rim på! Göran hade ju en hel del fina rim syns 
eg.  
  
 
 
>----237.219.206 | /5.0 ( 6.1; WOW64; /7.0; rv:11.0) like  | 81237219206no133.tbcn.      
 
 
20131217 | 19:07:16 | Lasse H | Oops! Glömde dina kluriga rim Råffe men du har 
skärsvallat oss lite med dom. Idag vanliga 7,5 km:n på asfalt. Gick sådär.  
  
 
 
>----237.219.206 | /5.0 ( 6.1; WOW64; /7.0; rv:11.0) like  | 81237219206no133.tbcn.      
 
 
20131218 | 17:43:23 | råffe | tur du skrevet annara hade ja lagt ner pennan för 
evärderlig tid, nu gäller de å hitt på ett rim på skärsvallat heller va du skrev, ja skrevet ä 
skrevet, å de e min bästa gren som han me tredje bene nog tänkte när han beskar som 
värst, hur lång är en värst förresten. Ja ba frågar  



  
 
 
>---- | /5.0 (;  10.7; rv:25.0) /20100101 /25.0 | 213669517no49.tbcn.      
 
 
20131218 | 17:46:24 | råffe | en kan staka säj fram på ovallat 
men finnen han tar kallevallat 
latmasken vill ha solvallat 
men vi tuffaste grabbsen kör me skärsvallat 
 
Betyder nog stålsicklat. 
 
de va ba ett försök, görel bättre själv fö sjuttsinga!  
  
 
 
>---- | /5.0 (;  10.7; rv:25.0) /20100101 /25.0 | 213669517no49.tbcn.      
 
 
20131218 | 19:11:20 | råffe | ja vet, 
man kan åsså vara motvalls 
vafalls?  
  
 
 
>---- | /5.0 (;  10.7; rv:25.0) /20100101 /25.0 | 213669517no49.tbcn.      
 
 
20131218 | 20:54:03 | göranl | Oh Lord vai dont juo give me a mörceidis bens 
Oh Lård vaj dont jo giv mi ö mörceidis bens 
bens o bens rimmar  
  
 
 
>----.93.145 | /5.0 ( 6.1; WOW64; /7.0; rv:11.0) like  | 8122693145no132.tbcn.      
 
 
20131218 | 22:59:59 | råffe | ja ä stum å mållös kan inte komma mäj för å skriva 
nånting, konstigt så säj! 
Dä rimmar, men ganska illa me ambitionen  
  
 
 
>---- | /5.0 (;  10.7; rv:25.0) /20100101 /25.0 | 213669517no49.tbcn.      
 
 
20131219 | 18:55:52 | Lasse H | Skärsvallad betyder i min inhemska adekvata 
vokabulär bortskämd. Jag har också hört bortskärsvallad användas. Ordet sjärsvölli kan 



enligt google ha lite olika betydelser i olika delar av Värmland och tros tydligen stamma 
från självsvåldig. Idag regn och ett pass på gymet.  
  
 
 
>----237.219.206 | /5.0 ( 6.1; WOW64; /7.0; rv:11.0) like  | 81237219206no133.tbcn.      
 
 
20131219 | 20:04:53 | råffe | ja gymet ä int lätt te å rimma på, tänker att du nog 
försökte. Men hitta inte nåt som stämde. rymmet ä väl de närmaste men ja förstås om/att 
du förkastade det. å lymmel funkar dessvärre inte heller, de e fel sista bokstav nämligen, 
men rimmar på dymmel, å igår va de onsda  
  
 
 
>---- | /5.0 (;  10.7; rv:25.0) /20100101 /25.0 | 213669517no49.tbcn.      
 
 
20131219 | 20:38:45 | Lasse H | Skall på heder och samvete hädanefter aldrig mera 
säga stålsicklat.  
  
 
 
>----237.219.206 | /5.0 ( 6.1; WOW64; /7.0; rv:11.0) like  | 81237219206no133.tbcn.      
 
 
20131219 | 21:49:02 | göranl | på gymmet 
de regnar ymnigt 
inte perfect 
men nära  
  
 
 
>----.93.145 | /5.0 (compatible; MSIE 9.0;  6.0; /5.0) | 8122693145no132.tbcn.      
 
 
20131219 | 21:51:42 | råffe | men då kan du ju LasseH inte rimma på frimicklat, hur 
ska de gå. Ja bara frågar 
 
å görans försäk ä värt all heder, rimmar nästan på jävlit veder, ja det gör ju det!  
  
 
 
>---- | /5.0 (;  10.7; rv:25.0) /20100101 /25.0 | 213669517no49.tbcn.      
 
 
20131219 | 22:03:24 | staffan | Vare agust eller kanske verner som rimma så himla bra: 
"tack för bulla å kaffe 
 affe å ulla" 
S:1  



  
 
 
>----9.98.171  7.0;  6.0; /5.0; SLCC1; . 2.0.50727;  PC 5.0; . .      
 
 
20131220 9:21:26 | Lasse L | Tack för underhållande läsning. Själv väntar jag nog 
med rimmandet till julklapparna. 
 
Tränar mest inomhus nu när snön är borta och hunden har svikit mig som löparkompis 
p.g.a. en tasskada. 
 
Hustrudotterson nr två ankom tillvaron i förrgår. 
 
S 2,6  
  
 
 
>----234.213.191  7.0;  6.1; .      
 
 
20131220 | 16:18:35 | råffe | Vill bara nämna att ågust allri var på övralid, annars hade 
de nog vatt upplagt för bulla  
  
 
 
>---- | /5.0 (;  10.7; rv:25.0) /20100101 /25.0 | 213669517no49.tbcn.      
 
 
20131220 | 22:54:15 | göranl | kuta me stavar morse 
efter 3km varse 
bristning i vänster 
vad 
utsidan vicken skräck 
vandrande stavar i hand 
ytterligare 4 enheter 
men skadan var skedd 
men till vicken bredd 
under dagen känt efter 
något har hänt 
något är bränt 
oroar mig dricker vin för att lindra 
fysisk och psykisk vinda 
ge mig tröst 
tur att det inte är höst  
  
 
 
>----.93.145 | /5.0 ( 6.1; WOW64; /7.0; rv:11.0) like  | 8122693145no132.tbcn.      
 



 
20131221 | 11:50:44 | Lasse L | Ruggig historia! Stavgång på ett ben låter svårt, 
skidåkning likaså, kan simning vara en möjlig träningsform nu? Kolla me sjukvården, 
absolut. Du får ju inte riskera vintersäsongen.  
  
 
 
>----234.213.191  7.0;  6.1; .      
 
 
20131221 | 13:01:22 | Lasse L | om det nu blir någon, +9 och regn här nu, inte en 
minusgrad i sikte och ingen konstsnö lagd. Trösterikt?  
  
 
 
>----234.213.191  7.0;  6.1; .      
 
 
20131221 | 19:02:48 | göranl | tack det är redan bättre tål promenad 
inköp till julen 
provar med gåspringa gå imorgon 
antagligen mikroskopisk skada med framvältrande smärtsymptom 
men vädret?  
  
 
 
>----.93.145 | /5.0 ( 6.1; WOW64; /7.0; rv:11.0) like  | 8122693145no132.tbcn.      
 
 
20131222 | 20:19:40 | råffe | ja tor at de e så att en e möcke mer sensibel me åren, 
finns inte en fiber som man tillåts får skava eller nervtråd som får hamna i minsta delo 
me verklighetens gnissel utan att ens inre hojtar å vädjar om uppmärksamhet å 
förståelse. Dä kostar. Unde de tre senate åren har jag naprapatat bort 2380 skattbefriade 
kronor. Ba för att. 
Dä ser ja som en ynka avgift te nöjeskontot, ety nappris inte ba fixar den lilla 
skavankan, ho tillför ny energi te mina hemligaste drömvärldar som annars inte är 
särskilt tätbefolkade.  
Ungefär som norrlands innersta inland, sån ä min värklighet. Ja, tyvärr, sån ädä iRlaivf  
  
 
 
>---- | /5.0 (;  10.7; rv:25.0) /20100101 /25.0 | 213669517no49.tbcn.      
 
 
20131222 | 20:49:14 | Lasse L | Tvivlar  
  
 
 
>----234.213.191  7.0;  6.1; .      
 



 
20131222 | 20:51:23 | råffe | ä dä ingen som sett nån barmark, ja känner meg så utsatt, 
som om jag hade lyckats crawla meg upp på en barstol å märkte att ja va full ständigt 
barskrapad å sjöng "den som inga böxer har han får ..." ja vadå, inte hjälper de, vem 
pröjsar för å se en rynki gubbhäck? Ja ba frågar  
  
 
 
>---- | /5.0 (;  10.7; rv:25.0) /20100101 /25.0 | 213669517no49.tbcn.      
 
 
20131222 | 21:46:18 | göranl | inte många som pröjsar för å se sånt  hur spännande de 
väl ändå vore kokade en skinka ida 
drar sen tillbaka min skada från offentligheten ida gå springa gå 10 km utan tilltagande 
men 
S:a L sen jan14 100, stavar 6,1 
barmark har ja sett  
  
 
 
>----.93.145 | /5.0 ( 6.1; WOW64; /7.0; rv:11.0) like  | 8122693145no132.tbcn.      
 
 
20131222 | 22:12:04 | göranl | jan13  
  
 
 
>----.93.145 | /5.0 (compatible; MSIE 9.0;  6.0; /5.0) | 8122693145no132.tbcn.      
 
 
20131222 | 23:05:17 | Lasse L | Grattis till 100! Jag har med dagens runda kommit upp 
i 59 (stavlöpning inkluderad) och är rätt nöjd med det, och att jag just stekt 130 
köttbullar.  
  
 
 
>----234.213.191  7.0;  6.1; .      
 
 
20131223 7:08:48 | råffe | grattis te 130 
ska baka skinka å trilla köttbullar ida 
men först ä dä annat på tapeten 
inte rört en fena på två veckor  
  
 
 
>---- | /5.0 (;  10.7; rv:25.0) /20100101 /25.0 | 213669517no49.tbcn.      
 
 



20131223 | 22:59:35 | Lasse L | Körde vår 3,9 kilos i mikron. Inte så originellt som jag 
trodde innan jag för säkerhets skull innan kollade på nätet.  
  
 
 
>----234.213.191  7.0;  6.1; .      
 
 
20131224 | 18:17:58 | göranl | god Jul  
härligt väder härlig mat inlagda sillen överbetyg tomten va här övertygande prestation 
motionsbrist gav mig själv mina nya ouppackade skidskor i julklapp  
  
 
 
>----.93.145 | /5.0 ( 6.1; WOW64; /7.0; rv:11.0) like  | 8122693145no132.tbcn.      
 
 
20131225 | 11:25:13 | råffe | god forts! på skinkan å julen  
  
 
 
>---- | /5.0 (;  10.7; rv:26.0) /20100101 /26.0 | 213669517no49.tbcn.      
 
 
20131226 | 12:34:53 | Lasse H | God fortsättning på er! Igår 6 km  härlig 
stavgång/jogging i regnet. Idag blir det nog som traditionen bjuder 
Kristinehamnspostens bildpromenad i år med brotema.  
  
 
 
>----237.219.206 | /5.0 ( 6.1; WOW64; /7.0; rv:11.0) like  | 81237219206no133.tbcn.      
 
 
20131226 | 13:17:57 | råffe | fick skinkan ur röven å tvinga mäj ut på rullisarna 13 km. 
Hade av märkliga själ fått för meg att de va nyårsdan å ville infria de nyårslöften ja 
ännu inte ens hade formulerat, ja kostiga äro märrens gångar. 
Innebär att ja får hitta på nåt annat å glömma å infria den dagen den nyårsmorgen.  
Innebär RR: 9,5 
 
sa ja gla forts? Ja ba frågar  
  
 
 
>---- | /5.0 (;  10.7; rv:26.0) /20100101 /26.0 | 213669517no49.tbcn.      
 
 
20131226 | 14:57:25 | Lasse L | Jo de sa du och jag säger desamma. Har i någon mån 
kompenserat julmatsintaget med igår stakning i pannrummet och idag stavlöpning i 
omgivningarna. Får jag bara till ett pass i morgon också, siktar på vattengympa, nås 
målet som är 3,5 träningstillfällen/vecka under året.  



  
 
 
>----99.216.78 | /5.0 (Linux; U; ./534.30 | host9519921678.mobileonline.      
 
 
20131228 | 21:02:41 | göranl | gott har som lasse komposterat skinkan med ett eller två 
löppass spar på stavarna till nästa övning med tanke på vad 
två dagar jourtandvård i veckan så vid gott mod pga kast mellan utsvävningar och 
verklighetsanpassning  
  
 
 
>----.93.145 | /5.0 ( 6.1; WOW64; /7.0; rv:11.0) like  | 8122693145no132.tbcn.      
 
 
20131228 | 21:09:28 | göranl | inte komposterat så klart menade komponerat pga 
skinkan  
  
 
 
>----.93.145 | /5.0 ( 6.1; WOW64; /7.0; rv:11.0) like  | 8122693145no132.tbcn.      
 
 
20131228 | 21:27:08 | göranl | sket i skogen visslande  
  
 
 
>----.93.145 | /5.0 ( 6.1; WOW64; /7.0; rv:11.0) like  | 8122693145no132.tbcn.      
 
 
20131228 | 23:38:43 | Lasse L | Och jag har apropå det just läst ut "How go shit in the 
woods". Stod inget där om att vissla men det är säkert bra.  Nu i Stockholm, i morgon 
går färden vidare mot ett snöfattigt men dock Hälsingland om någon förstår vad jag 
menar.  
  
 
 
>----99.3.30 | /5.0 (Linux; U; ./534.30 | host95199330.mobileonline.      
 
 
20131230 | 17:10:46 | råffe | ja för fasen, ja snacka me en snubbe i Hammarstrand som 
sa att de hade så mycke snö så att grässtråna stack upp ur skidspårena som de inte sett 
röken å. 
 
Gla missommar säger ja redan nu, ja glömmer de annas  
  
 
 
>---- | /5.0 (;  10.7; rv:26.0) /20100101 /26.0 | 213669517no49.tbcn.      



 
 
20131230 | 17:11:42 | råffe | ja sket i skogen för bara trän 
ing  
  
 
 
>---- | /5.0 (;  10.7; rv:26.0) /20100101 /26.0 | 213669517no49.tbcn.      
 
 
20131231 | 12:06:24 | göranl | Finns de snö i Hässjaberg?  
  
 
 
>----99.18.147 | /5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/534.24 (KHTML, like ) 
Chrome/11.0.696.34 /534.24 | host9519918147.mobileonline.      
 
 
20131231 | 15:24:33 | Lasse L | Ja för fasen fast fasligt vad lite de e. Igår i alla fall 
nära två mil och idag, på en 800metersrunda, drygt detsamma. Ungefär som hemma 
sådana vintrar då man tar bilen ett par mil för att hitta lite snö på nån skogsväg. 
S 6,8  
  
 
 
>----99.154.190 | /5.0 (Linux; U; ./534.30 | host95199154190.mobileonline.      
 
 
20131231 | 18:58:07 | råffe | Glatt Nytt Spår 
önskar ja alla 
för den som spår han mår 
och längtan läker alla sår 
snart tar jag mig på tand en tår 
då mår jag bäst som ni förstår 
å sen så blir det nog en tår påtår 
påtår påtår tills man förgår 
och snart har idag blitt till förrgår 
men först så är det ju igår... 
 
S: 0  
  
 
 
>---- | /5.0 (;  10.7; rv:26.0) /20100101 /26.0 | 213669517no49.tbcn.      
 
 
20140101 | 18:19:49 | göranl | grattis till skidåkning Lasse Staffan o jag med fruar 
letade snö runt Loka brunn i helgen men hittade bara käk bad o fyrverkerier 
S:0  
  



 
 
>----.93.145 | /5.0 ( 6.1; WOW64; /7.0; rv:11.0) like  | 8122693145no132.tbcn.      
 
 
20140101 | 21:23:47 | råffe | Hitta rullskidspår, räckte 8 km är nödj me de. 
RRS: 10.3 de va de de. 
 
Tipps: om ni inte läst Råstammens bok om Quick, gör inte de! Den orsaker ångest och 
gör en så jäla förbannad på Kwast å hans enfaldiga skaft å förstås lammbärt å bojjström 
å gubbsjuk stigsson, ja jäla vicken rättsröta!  
  
 
 
>---- | /5.0 (;  10.7; rv:26.0) /20100101 /26.0 | 213669517no49.tbcn.      
 
 
20140101 | 21:58:18 | göranl | ska inte läsa den men josefssons bok ligger i pipeline 
törs man?  
kämpar me lena andersson just nu klarsynt människa  
  
 
 
>----.93.145 | /5.0 ( 6.1; WOW64; /7.0; rv:11.0) like  | 8122693145no132.tbcn.      
 
 
20140102 | 19:36:19 | råffe | hjältarnas hjälte, kämparnas kämpe, du klarar josefsson 
förstås. 
Har hört att Anderssons roman är bra, men efter att ha försökt förstå va ho menar i sina 
krönikor i DN så ä ja rädd att allt ho skriver gå över huvet på mäj. Å de vill ja över 
huvetage inte uppläva.  
  
 
 
>---- | /5.0 (;  10.7; rv:26.0) /20100101 /26.0 | 213669517no49.tbcn.      
 
 
20140102 | 21:20:35 | Lasse H | God fortsättning alla kämpar/bokslukare! 
Hoppade över träningen i går och idag pga lite känningar i ett knä. Fortsatt nollad i 
skidkolumnen. Plus 3 Celsius och spöregn härstädes.  
  
 
 
>----237.219.206 | /5.0 ( 6.1; WOW64; /7.0; rv:11.0) like  | 81237219206no133.tbcn.      
 
 

 
Fortsättning på nya diskussionsforumet på www.hbh.cirka.se  


