
 

 

 

 

5114) Lasse H  

  

   Monday 2 november 2020 15:17 Host: c83-248-204-40.bredband.comhem.se 

 
Angående isbergen kan väl antas att vi befinner oss i slutet på en 

ovanligt lång interglacial. Isbergen är väl sålunda årtusenden bort 
snarare än århundratusenden? 

 

5113) Lasse L  

  

  Sunday 1 november 2020 12:47 Host: h-236-19.A463.priv.bahnhof.se 

 
Presidentvalet är i alla fall över snart, klenheten med håller vi 
tummarna för! Isbergen får du kanske dras med ett tag till. 

 

5112) Goranl  

  

Saturday 31 October 2020 21:34 Host: 185-219-188-39.kund.ip-osteraker.se 

 
Jag är trött på elbilar lasavtalet presidentval covid 19 haloween 
relationsakuten isberg vildsvin känna sig klen tror får gå o lägga 

mig en stund samla kraft 

 

5111) råffe  

  

Thursday 29 October 2020 20:04 Host: c188-149-179-93.bredband.comhem.se 

 
Jodå göran visst fatta ja de e ju så att upprapningar ä 
förstånnshandikappades moder. 
Hoppas du e kry å fattar 
Nya tag! 

 

5110) Lasse L  

  

Tuesday 27 October 2020 21:41 Host: h-236-19.A463.priv.bahnhof.se 

 
Jodå. Och precis framför honom går Anders och Benke, deras 
stavar kan anas på bilden. Men Lance och Torbjörn kan inte anas 

alls, de hade travat på i hög fart och var väl en kvart före oss 
andra i mål. 

 

5109) Goranl  

  

Tuesday, 27 October 2020 20:40 Host: 90-229-213-235-no68.tbcn.telia.com 

 
Hoppas nån fatta tillslut 

 

5108) Goranl  

  

Tuesday, 27 October 2020 20:39 Host: 90-229-213-235-no68.tbcn.telia.com 

 
Grabben på bilden kräver ingen närmare presentation undrar om 
nån annan i bekantskapskretsen har sån profil 
Nä lasseh är oförliknelig 

 

5107) Goranl  

  

Tuesday, 27 October 2020 20:37 Host: 90-229-213-235-no68.tbcn.telia.com 

 
Grabben på bilden kräver ingen närmare presentation undrar om 
nån annan i bekantskapskretsen har sån profil 
Nä lasseh är oförliknelig 

 

5106) Goranl  

  

Tuesday, 27 October 2020 20:36 Host: 90-229-213-235-no68.tbcn.telia.com 

 
Grabben på bilden kräver ingen närmare presentation undrar om 
nån annan i bekantskapskretsen har sån profil 
Nä lasseh är oförliknelig 

 

5105) Lasse H  

  

Monday, 26 October 2020 10:10 Host: 81-237-204-251-no133.tbcn.telia.com 

 
Tack för tipset om dubbelstakning Lasse! Kändes att 

magmusklerna fick jobba. Dubbelstaka slättförs, jogga nedförs 
och diagonala uppförs skall hädanefter bli min stavgångsmelodi. 
Om ni googlar in på facebooksidan "längdskidåkning i 
Kristinehamn" kan ni se snökanonen mullra i går kvälls. 

 

5104) Lasse H  

  

Saturday, 24 October 2020 22:14 Host: 81-237-204-251-no133.tbcn.telia.com 

 
Tackar. Tillönskar gott tillfrisknande Göran. Vi klarade oss rätt OK 

men du var allt saknad på Herrgårdscampingen. 

 

5103) goranl  

  

Saturday, 24 October 2020 20:07 Host: 185-219-188-39.kund.ip-osteraker.se 

 
har inte läst en tidning på en tidning på en vecka pga opasslighet 
ber att få gratulera oläst bfa ja en del vet att ja fick avstå 



hbhdagarna vacklat omkr. i ett töcken men covid19 var det inte 
blir säkert roligare om ett par dar 

 

5102) Lasse H  

  

Friday, 23 October 2020 19:08 Host: 81-237-204-251-no133.tbcn.telia.com 

 
Tackar! Skickade in den i förrgår kväll men är ju ett aktuellt 
ämne. 

 

5101) Lasse L  

  

Thursday, 22 October 2020 10:08 Host: 194-237-107-42.customer.telia.com 

 
Oj, oj, ja grattis ånyo! 

 

5100) råffe  

  

Thursday, 22 October 2020 09:54 Host: c188-149-179-93.bredband.comhem.se 

 
De börjar bli tjatit men likafullt GRATTIS LASSEH. Den här fatta 
ja genast efter några minuters betänketid. 

 

5099) råffe  

  

Tuesday, 20 October 2020 17:08 Host: c188-149-179-93.bredband.comhem.se 

 
Heller Sjösala, heller nottre damm, trist ä dä. 
De e rökningens fel, ä man i rökstugan å röksugen så ere lätt 
hänt att de blir bränt. 
Ingen rökstuga utan eld som en del säjer. 

 

5098) Lasse L  

  

Tuesday, 20 October 2020 13:14 Host: h-8-170.A463.priv.bahnhof.se 

 
rökstugan 

 

5097) Lasse L  

  

Tuesday, 20 October 2020 13:11 Host: h-8-170.A463.priv.bahnhof.se 

 
Det måste ju vara nån som köpt hunden, eller hur? Han som höll i 
kameran till exempel. 
Nu en tråkig nyhet. Kurt Eides bostadshus, med röksugan från 
sextohundratalet, i Mattila har brunnit ner till grunden. 
Sorgligt i klass med när S:a Råda kyrka brann ner. 

 

5096) Lasse H  

  

Tuesday, 20 October 2020 09:32 Host: 81-237-204-251-no133.tbcn.telia.com 

 
Å förresten ser jag knuten men kunden är djävligt väl 
kamouflerad. 

 

5095) Lasse H  

  

Monday, 19 October 2020 22:12 Host: 81-237-204-251-no133.tbcn.telia.com 

 
Tackar! Det var några veckor sen jag sände in den så jag blev lite 
överraskad att den kom in. 

 

5094) Lasse L  

  

Monday, 19 October 2020 22:05 Host: h-8-170.A463.priv.bahnhof.se 

 
Min pollett har inte trillat ner ännu, men jag instämmer ändå i 
gratulationerna! 

En bild säger ju mer än tusen ord, så hunden stunden och bunden 
kan vara väl så rätt som grunden lunden kunden och förbunden, 

men de fångar tillsammans bara en bråkdel av dess budskap. 

 

5093) roffa  

  

Monday, 19 October 2020 12:59 Host: 94.191.136.63.mobile.tre.se 

 
Grattis än en gång LasseH! /RåffeiÄlta 
Å så undrar ja om bilden på ingångssidan, äre en rebus, nåt me 
hunden som e bunden i stunden. Heller? 

 

5092) Råffe  

  

Friday, 9 October 2020 20:43 Host: 37-122-148-240.kund.ip-osteraker.se 

 
Vilket underbart statement heller va en ska säj nuförtin Torbjörn! 

Just så känner ja me, att de ä de viktigaste å allenasaligörandest 
å få köra en gång te melon Barga å Mora. Heller två gånger, 
heller fler. Ja kör inte (längre) för å bli betittad å (och betuttad i) 
nån vacker, underbar och understbar jänta. Nä nu ä den tiden för 
längesen förbi, ja såg på mitt fotografi, å just därefter i spegeln, 

nämligen. 

Jo vi ses i Evertsberg för vidare äventyr. Om inte förr. Så senare. 
Tjeneare! 

 

5091) Torbjörn  

  

Friday, 9 October 2020 13:57 Host: c83-248-192-109.bredband.comhem.se 

 



Fan råffe så många fjollor det finns. Av båda könen dessutom, 
glöm inte kärringarna. Nu var jag fördomsfull, tänkte inte på att 

det finns en stor grupp som inte vill vara varken det ena eller 
andra. Men nu inkluderas oxå dom i mitt tänkande. Vi säger oss 

gilla olika men då ljuger vi för egentligen gillar vi lika. Konstiga 
figursydda kläder skyler vi oss med. Tämligen funktionella dock, o 
de finns anpassade för olika fjolliga aktiviteter. Inget 
överkorsande här inte. Måste erkänna att jag använder en 
skidjacka då jag cyklar i lite kyligare temperaturer, men säg 
inget. 
Liksom vi kan stå enade om att klassisk skidåkning är den 

förnämsta av stärkande sysselsättningar, så kanske vi kan enas 
om att den tid då vi tränade för att konservera mandom o 
ungdom är förbi. Numera tränar, åtminstone jag, för att orka 
åldras, ett styvt jobb för både kropp o själ. Eller hur? Låt oss 
hålla oss friska, överleva o gå vidare i våra senare år, för att än 
en gång få åka om`et sträckan Berga by-Mora. 

 

5090) råffe  

  

Friday, 9 October 2020 07:27 Host: c188-149-179-93.bredband.comhem.se 

 
Fjolligt är ordet säger ja me! 

Samma som jag känner för alla dessa gårtexade och 
elastaniserade kondomöverdragna gubbar me stål i blicken som 
på sina specialbeställda sadlar och nyservade hojar jagar 
kilometrar i hopplös önskan om ungdom och mandom. 
Så de ä ba å jaga vidare. Beställde nyss ett nytt bakhjul te 
rullisen. Sen jälar ska ja hetsa vidare. 

 

5089) Torbjörn  

  

Thursday, 8 October 2020 17:06 Host: c83-248-192-109.bredband.comhem.se 

 
Rullskidor är fanimejingen lite fjolligt, inte undra på att det går åt 
helvete. 

 

5088) Lasse H  

  

Thursday, 8 October 2020 10:08 Host: 81-237-204-251-no133.tbcn.telia.com 

 
Minns känslan Råffe! Jag fick skrubbsår i ansiktet också. Åkte 
rullis några gånger till efter det men lade av definitivt efter att 
precis ha undgått att halka in under en lastbil en blöt och slirig 
höstdag på highway 26. 

 

5087) råffe  

  

Wednesday, 7 October 2020 16:53 Host: c188-149-179-93.bredband.comhem.se 

 
Gjorde ja me, den där jäla florinskallen va ha han nu hitta på. Allt 

ä ba båg! Fejk skulle en annan ha sagt å då mena ja inte en 
annan utan just en annan. 
Motionerade ida rullisarna me en niokilometring, Hade ja tänkt. 
Men vid 8,71 (villket inom parangtäs ä ett anständigt hopp nästan 
som bimon) ändrades historien å drömmen. Tvärstopp! Ena 
bakhjule nöp till å sto still. Men ja själv fortsatte å daska i 

asfalten på beprövat sätt. Trettiotre sekunder senare sto ja på 
benena me skrubbsår på armbåge å knä. Nästan ingen såg 
debackle glad ja ä för de. 
Traska hem plåstra om meg å tog ett varmt bad. 
Mer har ja inte å säj. 

 

5086) Goranl  

  

Tuesday, 6 October 2020 17:01 Host: 90-229-213-235-no68.tbcn.telia.com 

 
Läste om henne i såningsmannen bra gjort av Bertil florin 

 

5085) råffe  

  

Tuesday, 6 October 2020 15:58 Host: c188-149-179-93.bredband.comhem.se 

 
Vem var den andre sprintern, vare du Lasse? 

Å så fyller ju Åke år just idag. 
Och även Jenny Lind som blir 200, inte illa! Men det är ju en 
annan femtilapp. 

 

5084) Lasse L  

  

Monday, 5 October 2020 23:19 Host: h-189-12.A463.priv.bahnhof.se 

 
Vet inte om jag såg det nyhetsinslaget men kan ha gjort och 
något triggades igång. Men annars är ju mäster Taube alltid 
närvarande. Och för att hylla en sådan bragd som Görans må 

man ju ta hjälp. Det gjorde jag också till den andra meningen, 



som säkert har noterats, det var ungeför så en annan sprinter 
yttrade sig om Usain Bolt. 

 

5083) Lasse H  

  

Sunday, 4 October 2020 16:35 Host: 81-237-204-251-no133.tbcn.telia.com 

 
Angående byxor har jag numera två idoler och föredömen. Göran 
L förstås och grannen Tjocke KorvDanielsson som också har en 

lång kortbyxsäsong. Delar av grannens smeknamn kommer sej 
av han drygade ut hushållskassan genom att ta upp beställningar 
från släkt, vänner, grannar och arbetskamrater och sen åka till 
charkfabriken i Sköllersta och handla i fabriksförsäljningen. 

 

5082) Goranl  

  

Sunday, 4 October 2020 11:34 Host: 90-229-213-235-no68.tbcn.telia.com 

 
Ja tack men innan jag läste inlägget i morse hade jag nynnar på 
Bluebird av Hull vilket sammanträffande eller själarnas harmoni 
kom då o tänka på ett nyhettsinslag på tv man intervjuade en 

amerikaexpert där namnskyĺten visade att hon hette Stranne 

undrar om unge lind såg detsamma? 

 

5081) Lasse L  

  

Saturday, 3 October 2020 23:36 Host: host-217-214-152-207.mobileonline.telia.com 

 
En viking, en örn! Det är en stor ära bara att få ha funnits på 
denna jord samtidigt som du. 

 

5080) Goranl  

  

Saturday, 3 October 2020 13:16 Host: host-217-213-84-186.mobileonline.telia.com 

 
Idag är en märkesdag inför planerad färd till Thn är jag iklädd 
Långbyxor för första gången sedan slutet på maj första dagen i år 

jag kallar höst 
Kommentarer till det? 

 

5079) råffe  

  

Saturday, 3 October 2020 08:31 Host: 94.191.137.3.mobile.tre.se 

 
Tack för all uppmuntran! Att vara veckans sämsta är inte det 

sämsta! Och skenhelighet varar längst, det är det bästa. 

 

5078) Goranl  

  

Friday, 2 October 2020 18:05 Host: 185-219-188-39.kund.ip-osteraker.se 

 
Grattis råffe nu såg jag den fast jag såg den i morse men inte 
underskriften skenbart ouppmärksam 

 

5077) Lasse H  

  

Friday, 2 October 2020 12:44 Host: host-217-214-152-18.mobileonline.telia.com 

 
Grattis Råffe! Nu väntar vi bara på spårsnö! 

 

5076) Lasse L  

  

Friday, 2 October 2020 09:35 Host: host-217-214-152-207.mobileonline.telia.com 

 
Ingen riktig urspårning men rätt dålig var den. Grattis Råffe! 

 

5075) Goranl  

  

Sunday, 27 September 2020 07:58 Host: 185-219-188-39.kund.ip-osteraker.se 

 
Först undra ja va ni prata om för ja kom in via den gamla bilden 
men sen såg jag valrossarna 

 

5074) Lasse L  

  

Saturday, 26 September 2020 21:52 Host: h-91-36.A463.priv.bahnhof.se 

 
Zoomar man in lite ser man att den stora flodhästen i mitten inte 
är det utan en strandad kvastfening. 

 

5073) Lasse H  

  

Saturday, 26 September 2020 20:44 Host: 81-237-204-251-no133.tbcn.telia.com 

 
På min skitmobil är det bara en massa döda stenar.😢 

 

5072) Råffe unnrar  

  

Saturday, 26 September 2020 19:53 Host: 37-122-148-240.kund.ip-osteraker.se 

 
Vafan! Äre en massa flodhästar som drunknat vid Vänerstranden? 
Ja mena på ingångsbilden, heller ere stendöda sälar? 

Ja inte vetja. 

 

5071) Lasse L  

  

Sunday, 20 September 2020 20:51 Host: h-91-36.A463.priv.bahnhof.se 

 
Oj, fyrsiffrigt! 

5070) Torbjörn  Saturday, 19 September 2020 17:28 Host: host-95-199-9-184.mobileonline.telia.com 

 



 

  803,2 

 

5069) Lasse L  

  

Friday, 18 September 2020 10:36 Host: h-91-36.A463.priv.bahnhof.se 

 
Undrar hur långt Torbjörn cyklat nu. Och Staffan vad pysslar du 
med? 

 

5068) Lasse L  

  

Friday, 18 September 2020 10:33 Host: h-91-36.A463.priv.bahnhof.se 

 
Har jag inte märkt av, och verkar funka ok nu alla fall. 
Båtskjulet nu inte bara rivet utan också helt bortstädat, två fulla 

kärror till tippen. Virke till det nya beställt. 
L 50 

 

5067) Goranl  

  

Thursday, 17 September 2020 21:47 Host: host-217-214-149-
156.mobileonline.telia.com 

 
Ere lite störningar på åtkomsten till våran sida? 

 

5066) råffe te gårdsch  

  

Wednesday, 16 September 2020 22:33 Host: 37-122-148-240.kund.ip-osteraker.se 

 
Vetduva Göran? Endera ringer ja å ger nödiga svar på dina 
frågor. Heller så kommer ni över på en roadtrip å kållar läge! 
Nu är vi på ön te på freda milda. 
Heller så ringer ja. 

Å hanabra! 

 

5065) Goranl  

  

Wednesday, 16 September 2020 21:55 Host: host-217-214-151-
233.mobileonline.telia.com 

 
När fyller Åke år? 
Byggeru till Ljö? 
Livet e fullt av frågor o få är svaren men nåra kan väl kanske 
uppdagas nu på ön igen å undrar va jag ska hitta på 

 

 

5064) råffe  

  

Tuesday, 15 September 2020 20:44 Host: c188-149-179-93.bredband.comhem.se 

 
Fina rapporter om sköna vedermödor. De e dom vi är skapta å 
danade för, tänk så och öka förståelsen. 
Själv har ja skreve en artikel för Kvällis om Jenny Lind. Hade 

ingen aning om att ho ska fylla 200 bast samma da som Åke. 
Fast han ä ju ännu en aningens yngre. 
Nu äre annars mest gräsklipp, potatisplock, årupptagning, koll på 
tillbyggnadstempot på ön å lite annat. Men rullisarna har ja inte 
rört på ett par vecker. Blire klartecken för Vasa21 så tar ja ny 
fart. Snart. Så klart. Som korvskyn. 

 

5063) Goranl  

  

Tuesday, 15 September 2020 17:57 Host: host-217-214-147-
145.mobileonline.telia.com 

 
Touren är uppmärksammad rycker lite i benen 

men inser att jag aldrig kommer att vinna haft ett par thdagar 
med gräsklippning tung promenad frugan tandhyg + bl.prov dock 
inte ang.farsoten 
Imorrn till ljö för att riva panel i halltak o beskåda gräsets grodd 
på den utkärrade jorden 
Så är det 

 

5062) Lasse L  

  

Sunday, 13 September 2020 13:21 Host: host-217-214-152-239.mobileonline.telia.com 

 
Sitter i bilen och har tråkigt i väntan på att regnskuren ska 

passera. Ska sedan fortsätta att röja upp efter det rivna skjulet 
innan bygget av det nya kan ta vid, om någon vecka. Har tur för 
två båtplatser bort är det en som håller på att bygga ett skjul 
efter samma principer som jag tänkt, och kan få lite tips och 
idéer. På kvällarna kollar jag touren på Eurosport play, 

snabbspolar reklam och tråkiga partier av etapperna som jag 

avverkar på ett par timmar istället för fem. Tycker verkligen det 
är underhållande med touren. Nä nu slutar regnet, ut å jobba. 

 

5061) Lasse L  

  

Wednesday, 9 September 2020 20:28 Host: h-91-36.A463.priv.bahnhof.se 

 



På frågan om jag var ensam vid båtskjulsrivningen är svaret ja. 
På frågan om det var den grejen jag försökt få in ett tag på NoN 

är svaret nej. Det här var en ny grej som dom tog in direkt. Tack 
för grattisarna! 

 

5060) råffe  

  

Wednesday, 9 September 2020 18:45 Host: c188-149-179-93.bredband.comhem.se 

 
Inte först men hittills sist ber jag att få framföra mitt grattis till 
LasseLi i Åmål! 
Bra gjort och funderat! 

 

5059) Lasse H  

  

Wednesday, 9 September 2020 10:11 Host: 81-237-204-251-no133.tbcn.telia.com 

 
Grattis Lasse! Var det en ny eller den du försökt några gånger? 
Bräder och krattor är farliga. Tur det gick bra! 

 

5058) Goranl  

  

Wednesday, 9 September 2020 09:29 Host: 185-219-188-39.kund.ip-osteraker.se 

 
Ganska snabbt för att vara mig ber jag att få gratulera lassel till 

dagens kloka ord på NoN 

 

5057) råffe  

  

Tuesday, 8 September 2020 19:17 Host: 94.191.152.64.mobile.tre.se 

 
Ja grattis LasseH till inlägget och till LasseL för lyckligen 
överståndet blodvite. Di där jäla brädera borde få lära sig en läxa! 
Slå en spikjävel rätt genom ändan. På dom. 
Har börjat fundera på NoN men inte kommit te sans. Har försökt 
nån gång men blivit refused, då blir man förbannad. 

 

5056) Goranl  

  

Tuesday, 8 September 2020 17:26 Host: 185-219-188-39.kund.ip-osteraker.se 

 
Fan det kunde gått åt helvete blodvite rätt i nyllet var du ensam? 

Annars impad att du vågar kliva omkring på stegar o höjder har 
klarat mig hittills utan men men lite stel av skottkärreövningar o 
tapetrivning om gaddarna bara ömmar lätt o inte vickar gick det 

nog bra 

 

5055) Lasse L  

  

Monday, 7 September 2020 20:25 Host: h-91-36.A463.priv.bahnhof.se 

 
Rubrikerna verkar dom alltid vilja sätta egna. Det är minst tredje 
gången den om ställningarna är med, men jag var först, så det 
så! Har skickat in en bra grej två gånger, med lite olika 

formuleringar men den vägrar dom ta in. Annars kan jag berätta 
att jag i dag börjat riva det en gång fina båtskjul som några av er 
hjälpte mig att resa år 2001. Det funkar fortfarande men är slitet 
och framför allt för trångt för en gammal man att röra sig i. Så nu 
ska byggas nytt. Jobbade på stege med stor försiktighet, höll mig 
bara i delar som tillsvidare skulle vara kvar, när jag lossade 

nockbräder och andra längsående brädor på taket. Allt gick bra. 
Men plötsligt händer det. Nere på marken kom en av de lossade 

bräderna farande mot mig och slog mig rejält på käften och 
spräckte läppen, spottade blod och ser väl inte så fin ut men 
tror/hoppas att inga tänder tog skada. Tröstar mig nu till den 
sena middagen med lite portugisiskt Vino Verde. Eller ganska 
mycket, det är ju alkoholsvagt. 

 

5054) Goranl  

  

Monday, 7 September 2020 12:20 Host: host-217-214-150-5.mobileonline.telia.com 

 
Grattis lasse ! 
Jag är inte heller med 

 

5053) Lasse H  

  

Monday, 7 September 2020 10:23 Host: 81-237-204-251-no133.tbcn.telia.com 

 
Tackar! Man hade tappat bort den tillhörande rubriken 
"postindividualister". Har en i pipen som innehåller en känd ort i 
Dalsland. Allmänheten varnas eventuellt! Såg att du hade fått en 

copycat häromdan angående ställningshållandet. 

 

5052) Lasse L  

  

Monday, 7 September 2020 10:15 Host: h-91-36.A463.priv.bahnhof.se 

 
Lasse vitsar till det på NoN. Det föll tydligen på min lott att vara 
den förste att gratulera. Grattis! 



 

5051) Lasse L  

  

Wednesday, 2 September 2020 19:44 Host: h-91-36.A463.priv.bahnhof.se 

 
Det är godkänt med marginal som träningspass Göran. En gång 
för många år sedan körde jag några ton sand med skottkärra till 
växthusets odlingsbäddar det var också godkänt. 

 

5050) goran l  

  

Wednesday, 2 September 2020 17:59 Host: 185-219-188-39.kund.ip-osteraker.se 

 
kört skottkärra med brorsan i 3 dgr 12 ton av 22 utlagda kallar 

jag träning 

 

5049) råffe  

  

Monday, 31 August 2020 22:10 Host: c188-149-179-93.bredband.comhem.se 

 
vakna å vägde 69,9. 
Stack ut på rullisarna körde 8 km 
kom hem rätt så slut 
SLUT! 

 

5048) råffe  

  

Sunday, 30 August 2020 20:53 Host: c188-149-179-93.bredband.comhem.se 

 
Å jarå! Har inte tatt ett enda löpsteg, inte rullat, bara orkat nåt 
enstaka paddeldrag. Är tjock som en tunntarm, nere i under 72 

pannor, ska börja rulla i morron har ja sagt i flera vecker. 
Inväntar besked om de blir nån vasa först heller så kör ja en 
vända redan i möra. 
Bundrar LasseL för milarundan. 
Avensjuk orkar ja inte va. 

 

5047) råffe  

  

Sunday, 30 August 2020 20:52 Host: c188-149-179-93.bredband.comhem.se 

 
Å jarå! Har inte tatt ett enda löpsteg, inte rullat, bara orkat nåt 

enstaka paddeldrag. Är tjock som en tunntarm, nere i under 72 
pannor, ska börja rulla i morron har ja sagt i flera vecker. 
Inväntar besked om de blir nån vasa först heller så kör ja en 

vända redan i möra. 
Bundrar LasseL för milarundan. 
Avensjuk orkar ja inte va. 

 

5046) Goranl  

  

Wednesday, 26 August 2020 19:27 Host: 185-219-188-39.kund.ip-osteraker.se 

 
Grattis till löpsteget lufsade 5mkm igår utan riktig känsla (kånkar 

på 89 kg) rör oss min 5km/dag njuter av svalkan 

 

5045) Lasse H  

  

Tuesday, 25 August 2020 10:25 Host: 81-237-204-251-no133.tbcn.telia.com 

 
Grattis Lasse! Skön känsla när en kan ta ut löpsteget. En blir 
änna inspirerad till att göra ett litet försök igen. Satte ut och tog 
in kontroller för ungdomsträningen i går. På hemvägen såg jag 
två råbockar som stod och stångades mitt ute på en åker. Lite för 
långt håll för att fota men kul att se. 

 

5044) Lasse L  

  

Monday, 24 August 2020 21:34 Host: h-91-36.A463.priv.bahnhof.se 

 
Idag var jag ute och sprang igen, utan stavar (vilket jag gör 
ungefär var fjärde gång). Och för första gången jag vet inte på 
hur länge så kändes det faktiskt som jag sprang med lite fart, 
med riktigt löpsteg, kunde ta i lite grann. 
L 45 
C 9 

 

5043) råffe  

  

Monday, 24 August 2020 20:06 Host: 94.191.137.218.mobile.tre.se 

 
Underbara inlägg av Göran å Lasse! Vicken reise! Lycklig ä ja att 

ja slapp va me. 

 

5042) Lasse L  

  

Saturday, 22 August 2020 14:13 Host: h-91-36.A463.priv.bahnhof.se 

 
O ja, glömde jag instämma l, det är också en av mina bästa 
måltider den där på Nämdö (slår klart tornedoserna på Minerva 
till och med). Vet ni vad vi betalade då år 1968 tillsammans för 
kyckling (fin mat på den tiden) två öl en pava rött jordgubbar och 
kaffe? Jo hela 60 kr. Underförstått i loggbokstexten är det en del 

pengar. Kollar man prisomräknaren på SCB ser man också att det 



idag motsvarar 537 kr. Rätt mycket för två fattiga studenter var 
det allt. Men väl satsade pengar utan tvekan. Sedan åter ut på 

sjön och därpå en kulen natt direkt på tältets galongolv i bara 
kalsingar eller regnställ. Vi eldade i spritköket och fick upp 

värmen och kunde somna men vaknade huttrande och fick tända 
på nytt o.s.v. Fint minne! 

 

5041) Lasse L  

  

Wednesday, 19 August 2020 22:30 Host: h-91-36.A463.priv.bahnhof.se 

 
Klart du kommer ihåg rätt Göran, stämmer med mina 
minnesbilder och med loggbokens vittnesmål. Dock gjorde vi, 
säger loggboken, en avstickare med övernattning på Huvudskär 
innan vi var åter på Ornö och de relaterade händelserna 
utspelade sig. Beträffande vattendjupet i tältet på morgonen 

säger loggboken att det var för grunt att dyka i men tillräckligt för 
att simma. 

 

5040) Goranl  

  

Wednesday, 19 August 2020 20:09 Host: 185-219-188-39.kund.ip-osteraker.se 

 
Kommer jag ihåg rätt Lasse l kan du fortfarande kolla i 
loggboken? 

 

5039) Goranl  

  

Wednesday, 19 August 2020 20:05 Host: 185-219-188-39.kund.ip-osteraker.se 

 
Sitter o påminner mig en annan seglats med unge lind 
Vi hade övernattat på Fjärdlång öster I snö men nåtts av ryktet 

att det var dans på Ornö bygdegård tiĺl kvällen det rykte en 
kuling med brytande sjö emellan öarna men vi revade 
segelkanotens segel o inför häpna seglare gav vi oss ut på den 
skummande fjärden för att hindra sjön att fylla båten som för fort 
fram bland sjöarna satt en av oss på fördäck med benen på 
varann för att avleda vågorna lyckades med gott sjömanskap 
lägga till i kyrkviken Ornö satte upp vårt tält stärkte oss med 

medhavd dryck letad oss genonom skogen till bygdegården 
musiken strömmade genom dörren vackra flickor flamsade i 
närheten vi äntrade trappan ut ur dörröppningen flög en ortsbor 
drämde unge Lind på käften sen gick vi in försökte väl kritisera o 
dansa med damerna från ön gick trögt väl hemma i tältet 
slocknade vi för att vakna mot morgonen för att upptäcka att 
regnet vräkt ned under natten 2cm vatten på tältgolvet inte ett 

torrt plagg återstod det fanns inga krogar i skärgårn på den tiden 
efter avsegling i kalsonger o regnställ mot em nästa dag la vi till 
vid Nämdö såg en liten skylt -servering vacklade kylslagna dit en 
snäll tant serverade dessa regnställdsklädda herrar kyckling 
rödvin o plockade jordgubbar i t rädgårn såg vi genom fönstret 
som vi sen åt med vispgrädde 

En av mina bästa måltider 

 

5038) Lasse H  

  

Monday, 17 August 2020 22:32 Host: 81-237-204-251-no133.tbcn.telia.com 

 
Det var en fin tur men bäst minns jag nog hur pass sjösjuk jag 
var när jag satt hopkurad i kölsvinet och pumpade läns den 
överbrytande sjön innan vi gillade läget och länsade in till 
nödhamnen på Stora Axelön (?). Minns också fiskljusen som 
häckade där samt segelsuparna på morgnarna. Ledsamt var det 
ju förstås att Lasse flyttade från oss i Kristinehamn men vi har 

alltid känt oss välkomna till Åmål på bluesfester, HBH och annars. 
Glada var vi ju också för att Lasse hittade sin Renée. Och vi är 
väldigt glada i Renée också. 

 

5037) Lasse L  

  

Saturday, 15 August 2020 23:01 Host: h-91-36.A463.priv.bahnhof.se 

 
Efter att ha kört grabben till Karlstad, nej inte Alvar honom har 
jag ju inte med att göra annat än att jag gläds väldigt mycket åt 

hans existens, utan Hampus så klart så svängde jag på 

hemvägen ner till Skutberget. Bytte om och gav mig ut att kuta 
på motionsspåret. Oj vad folk det var där förresten, vid stranden 
innan spåret vek av in i skogen. Fin vy ut mot Skoghall och 
nånstans där lite längre ut den lilla ö där Lasse och jag tog 
nödhamn när Grannfrun inte klarade att stånga mot vågorna med 



kurs mot Värmlandsnäs. Detta var 1990 och båten skulle 
förflyttas från Krhmn till Aml. På den lilla ön fanns en labyrint, vi 

var inte de första som sökt skydd här kunde man tänka, på den 
första plats som erbjöd lä för sydliga vindar när man kom utifrån 

öppna Vänern. Nästa dag var det en strålande sommardag med 
måttlig, nästan för måttlig, vind och vi kunde fortsätta färden 
söderut med sikte på Gaperhult där Lasse skulle mönstra av och 
Renée på. På vägen dit, i maklig kryss och som sagt härlig varm 
sommar, kom Lasse att tänka på kontinentalförskjutningen och sa 
att tänka sig att här, det var vid Medelhavet tidigare. Det är 
därför vi tycker så mycket om pizza sa jag. Det kommer jag ihåg 

för det var ju riktigt kul sagt av mig (kommer man bäst ihåg sina 
egna skämt?). Men sen gick motionsspåret upp i skogen, skönt 
för det skuggade i den tjusjugradiga värmen. Hade tänkt springa 
5 eller 7,5 km rundan. Avfarten till 5 kom så snabbt att det 
kändes larvig så jag fortsatte på 7,5. Missade sedan nästa 
vägvalspunkt och förstod så småningom att jag var ute på tian. 

Vände och hittade in på rätt spår men resultatet blev 10,5 

sprungna när jag var tillbaka till bilen. Längsta i år utan stavar, 
och bra kändes det hela tiden och de sista två km var de 
snabbaste. 

 

5036) goranl  

  

Friday, 14 August 2020 21:41 Host: 90-229-213-235-no68.tbcn.telia.com 

 
frugan klippte thgräs jag grävde thpotatis ida på em efter 
slätthultspromenad fm bara för o kolla om vi skulle få värmeslag 
ett glas iskallt vitt räddade oss 

Alvar fyllde 1 v.i kstad tillbaka till ön imorrn 
den svalkande morgonen blir viktigare för var dag 
upp o hoppa 

 

5035) Lasse L  

  

Wednesday, 12 August 2020 09:54 Host: h-91-36.A463.priv.bahnhof.se 

 
Efter en stund i solen flyttar man in i skuggan med frukostkaffet. 

 

5034) råffe  

  

Friday, 7 August 2020 23:13 Host: 37-122-148-240.kund.ip-osteraker.se 

 
Ja grattis te lundinfamiljerna! Roligt, roligt! Men orolig blirja när 
gossen tappar så snabbt i vikt, måste stävjas! 
Kråkera å måsarna må vi återkomma te, en å annan blir väl gla 

om måsskrin blir utkonkurrerade av barnaskrin, så även ja. 
Hoppfallera! 

 

5033) Lasse L  

  

Friday, 7 August 2020 20:18 Host: h-91-36.A463.priv.bahnhof.se 

 
Kråkorna neråt Tösse gamla kyrka struntade i listningen och 
visade sig i stort antal vid åkerkanten när jag där kom cyklande 
på en av mina sällsynta vändor med detta motionsredskap för ett 
par timmar sedan. 

 

5032) Lasse H  

  

Friday, 7 August 2020 19:50 Host: 81-237-204-251-no133.tbcn.telia.com 

 
Stort grattis till alla berörda Lundinare med familjer och 
välkommen till nybörjaren säger jag. 

 

5031) Lasse L  

  

Friday, 7 August 2020 15:45 Host: h-91-36.A463.priv.bahnhof.se 

 
Där var det läge för ett grattis. Alltså stort grattis till alla 
generationerna! Han kanske är 52 cm lång vågar man gissa. 
 
Jo men nu har en kollat och sett att måsen hamnat på rödlistan 
tillsammans med bl a kråkan. Förbättrad sophantering antas vara 

en orsak. 

 

5030) Goranl  

  

Friday, 7 August 2020 14:52 Host: 90-229-213-235-no68.tbcn.telia.com 

 
Korrigerar vikt 3725 gram 

 

5029) Goranl  

  

Friday, 7 August 2020 14:49 Host: 90-229-213-235-no68.tbcn.telia.com 

 
Nästan bara enstaka tärnor men i thn vid slussarna 
tidvis massor har också upplevt uteblivna måsar på ljö vid 



fiskrens men är ännu mer förvånad över grannens strömming 
men mest är vi glada över nytt barnbarn sonen o My fick en kille 

idag 5,2 kg kejsarsnitt! 

 

5028) Lasse L  

  

Friday, 7 August 2020 00:17 Host: h-91-36.A463.priv.bahnhof.se 

 
Konstigt med Råffes måsar. Så fort det vankas lite fiskens brukar 

de komma från ingenstans. Alltid. Har inte kunnat bjuda på något 
fiskrens på ett tag, men många måsar iakttagna, absolut. Ja 
Göran, rapportera nu hur det är i din vik. 

 

5027) Råffe  

  

Thursday, 6 August 2020 20:38 Host: c188-149-179-93.bredband.comhem.se 

 
Jaså vare så enkelt! 
Men hur äre på Södra Lj-ö? JBF 
Hur mås det där i viken? JBF 
Heller ere ba vita örnar som rör på sej? JBF 

 

5026) Lasse H  

  

Thursday, 6 August 2020 09:46 Host: 81-237-204-251-no133.tbcn.telia.com 

 
Di har flyttat te Värmland. Vi har haft en 6-7 stycken knallandes 
omkring här på gräsmattan, ätandes mask (förmodligen) eller 
pingbaggar (obs. ej norrmän), mitt inne i stan. 

 

5025) Råffe  

  

Thursday, 6 August 2020 08:47 Host: 37-122-148-240.kund.ip-osteraker.se 

 
Måste ba få fråga er kloka innan ja blir galen 
Vart fasen har alla skränande måsfåglar tage vägen 
La ut fiskrens på berge igår hade fått strömming av grannas 

Allt förr kom de mås som höll rent under starkt oväsen 
Men igår låg renset kvar orört etter flera tilmmar 
Fick dölja allt under hopskrapad mossa 
Å nere vid viken har ja inte sett nån mås på hela sommarn 
Fått nöja mig me Måsart på grammofon 

Va fasen tre som händer 
Å hur kan en sakna måsarnas skrän 

Om detta har ja försökt hålla truten 
I dagar nätter 
Men nu må ni kloka berätta 
Hur de e 

 

5024) Goranl  

  

Sunday, 2 August 2020 17:12 Host: 185-219-188-39.kund.ip-osteraker.se 

 
Idag är det varmt igen har trotsigt målat ett fönster inifrån å ut 
men vill nu påminna om hur gott en gintonic smakar när svalkan 

kommer o man pustar ut efter dagens id 

 

5023) Lasse L  

  

Tuesday, 28 July 2020 11:55 Host: host-217-214-148-74.mobileonline.telia.com 

 
Fint väder har vi inte tröttnat på för vi har inte haft mycket, bara 

en och annan hyfsad dag emellanåt, som igår. Idag regerar 
regnet. 

 

5022) Goranl  

  

Monday, 27 July 2020 20:48 Host: 185-219-188-39.kund.ip-osteraker.se 

 
För att förklara mig ytterligare den är lågpris singel malt ja brukar 
söka mer len sort men budade dotterns karl som släpade hem 
den här lite mer islaybetonade som inbjuder till enstaka 

finsmakningar 
Men nu tar jag mig en till 

 

5021) Goranl  

  

Monday, 27 July 2020 20:41 Host: 185-219-188-39.kund.ip-osteraker.se 

 
Börjar bli less på allt fin väder bör ju utnyttjas tackar vet ja nåra 
mulna dagar då man borde fått nåt gjort 
Lösningen har blivit Ileach Single Malt 

 

5020) Lasse L  

  

Friday, 24 July 2020 12:41 Host: h-91-36.A463.priv.bahnhof.se 

 
Blåbär oj oj! 

5019) goranl  Wednesday, 22 July 2020 08:34 Host: 185-219-188-39.kund.ip-osteraker.se 

 



 

  vacker bild trolsk som sagt högsomrig 

 

5018) Lasse H  

  

Tuesday, 21 July 2020 10:03 Host: 81-237-204-251-no133.tbcn.telia.com 

 
Nu kom nya bilden upp! Fint! Änna som en av sagornas och 
sägnernas hålvägar! 

 

5017) råffe  

  

Monday, 20 July 2020 22:41 Host: c188-149-179-93.bredband.comhem.se 

 
Ja LasseL å LasseH, 
vicka killar 

båda två 
ä ju såna man gillar 
Hejåhå! 
 
Låg åsså etter me NoNläsande efter en veckas takrenoveringar i 
Östergötlands landskap. 
Har nu läst mig ikapp 

å ä nästan före 
 
Men mer om de 
fåre bli när näsan ä sne. 
Kanske i inlägg 5792 
om de inte redan ä opptatt 

 

5016) råffe  

  

Monday, 20 July 2020 22:41 Host: c188-149-179-93.bredband.comhem.se 

 
Ja LasseL å LasseH, 
vicka killar 
båda två 
ä ju såna man gillar 
Hejåhå! 
 

Låg åsså etter me NoNläsande efter en veckas takrenoveringar i 

Östergötlands landskap. 
Har nu läst mig ikapp 
å ä nästan före 
 
Men mer om de 
fåre bli när näsan ä sne. 
Kanske i inlägg 5792 

om de inte redan ä opptatt 

 

5015) Goranl  

  

Sunday, 19 July 2020 07:45 Host: 185-219-188-39.kund.ip-osteraker.se 

 
Har i värmen börjat halka efter i tidninsläsandet mycke som ska 
hinnas me första turen med "tuffen" tex barnbarnet som kapten 
bada måste man trångt som fan på bryggan 

Men så gårdagens tidn i morse 
Snyggt lasseh 

 

 

5014) Lasse H  

  

Saturday, 18 July 2020 18:45 Host: 81-237-204-251-no133.tbcn.telia.com 

 
Tackar! Lite minns en allt av dä en lärde i fölkskolan! 

 

5013) Lasse L  

  

Saturday, 18 July 2020 10:40 Host: h-91-36.A463.priv.bahnhof.se 

 
Tack igen, men nu Grattis till Lasse för dagens publicering! 

 

5012) Goranl  

  

Friday, 17 July 2020 22:28 Host: 185-219-188-39.kund.ip-osteraker.se 

 
Läste fan inte blaskan förrän nu o upptäcker att unge lind har 

åstadkommit en folkstorm av bifall kanske största genomslaget 
hittills 

Jäklar grattis igen 

 

5011) Goranl  

  

Friday, 17 July 2020 21:31 Host: 185-219-188-39.kund.ip-osteraker.se 

 
Visst ere skönt att umgås tom bara kallprata lite viktigt att få 
reda på att man finns 



 

5010) Lasse L  

  

Friday, 17 July 2020 17:06 Host: h-91-36.A463.priv.bahnhof.se 

 
Kör på 5010 istället, verkar säkrare 

 

5009) råffe  

  

Friday, 17 July 2020 07:51 Host: 94.191.152.241.mobile.tre.se 

 
Ja hoppas på 5009 men de e nog opptaget 

 

5008) Lasse H  

  

Wednesday, 15 July 2020 15:36 Host: 81-237-204-251-no133.tbcn.telia.com 

 
Ange gärna nummer. 

 

5007) råffe  

  

Wednesday, 15 July 2020 08:16 Host: 94.191.152.241.mobile.tre.se 

 
Hänvisar till framtida inlägg 

 

5006) Lasse H  

  

Sunday, 12 July 2020 12:32 Host: 81-237-204-251-no133.tbcn.telia.com 

 
Hänvisar till tidigare inlägg (4929). 

 

5005) Goranl  

  

Sunday, 12 July 2020 12:27 Host: host-217-214-150-119.mobileonline.telia.com 

 
Ser attjag i inlägg 5002 skrev lassel när jag menade lasseh men 
mottogs väl ändå 

 

5004) Lasse L  

  

Sunday, 12 July 2020 11:01 Host: h-91-36.A463.priv.bahnhof.se 

 
Nej, jag har inte gjort Lasses trista upptäckt, vilket möjligen mitt 
NoN-inlägg skulle kunna vara ett belägg för. Men kanske inte, för 
jag fick nog påhittet mer intellektuellt/verbalt än visuellt. Det där 

med klubborna då man kan se det hela framför sig kom sent i 
processen. Det verbala födde det visuella och inte tvärtom. 

 

5003) Lasse L  

  

Saturday, 11 July 2020 23:02 Host: h-91-36.A463.priv.bahnhof.se 

 
Tack, tack. Känner mig också lite smickrad att det kom under 

vinjetten NoN:s brevlåda. Men inget slår förstås Lasses 
vertikalpublicering för något år sedan. 

 

5002) Goranl  

  

Saturday, 11 July 2020 16:42 Host: 90-229-213-235-no68.tbcn.telia.com 

 
Men lassel om du hantverksmässigt gör målar tecknar en bild o 
bara tänker på samma gång kanske det lossnar igen 

 

5001) Goranl  

  

Saturday, 11 July 2020 13:54 Host: 90-229-213-235-no68.tbcn.telia.com 

 
Grattis nonlasse den intressanta idén med mänskligt svar på 
klaviatur mynnar ut i en fråga 
Jag tror att enda möjligheten att realisera projektet återfinns i 
Åmål 

 

5000) Lasse H  

  

Saturday, 11 July 2020 10:28 Host: 81-237-204-251-no133.tbcn.telia.com 

 
Grattis Lasse! Kul! Förmågan att föreställa sig det som inte finns 
eller som en inte själv sett dvs. fantasin är också en viktig bit i 

den mänskliga hjärnan. Med åldern har jag fått allt svårare att 
bygga och framförallt hålla kvar och utveckla inre bilder. 
Tänkandet blir allt mer hänvisat till ord i stället för bilder. Någon 
annan som gjort denna trista upptäckt? Det ligger mycket i 
uttrycket att en bild säger mer än tusen ord. 

 

4999) råffe  

  

Saturday, 11 July 2020 09:44 Host: c188-149-179-93.bredband.comhem.se 

 
Grattis LasseL, mycket bra! Men ja vill inte va me i kören om du 
ska slå på mig med en klubba, ba såru vet! 

 

4998) Torbjörn  

  

Thursday, 9 July 2020 21:04 Host: c83-248-192-109.bredband.comhem.se 

 
Ja ni pöjker, int så vanlitt mä körv å brännvinn här i Värmlann 
söm en skull kunn tro. Å skull dä vare tocken mat på bole så dä 
föll hackörv å renat som dä ä fråga öm. 

 

4997) Lasse H  

  

Wednesday, 8 July 2020 10:38 Host: 81-237-204-251-no133.tbcn.telia.com 

 



Även undertecknad har köpt och till Lundgrens eminenta 
Värmlandskorv provsmakat Tamnavulin (Rödvinsfatlagrad). 

Mycket nöjd och kommer även ju förr dess hellre att prova även 
övriga två fatlagringsvarianter samt även Glen Grant förstås. 

Precis som Lasse blir jag mer och mer imponerad av den 
mänskliga hjärnans förmåga. Nyfikenheten är förstås en viktig 
komponent i sammanhanget. 

 

4996) Lasse L  

  

Wednesday, 8 July 2020 00:06 Host: h-91-36.A463.priv.bahnhof.se 

 
Köpte på forumets inrådan idag Tamnavulin (sherry cask) och 
provsmakar den nu. Det är ju något helt annat än den regerande 
lågprissingelmaltfavoriten Glen Grant (även den en 
forumrekommendation på sin tid om jag minns rätt). Tmnv är 

mycket kraftigare och smakrikare, lite väl mycket bett tycker jag 
nog, ändå helt ok men jag låter GG sitta kvar på tronen då en ljus 
mild wisky är vad jag mest föredrar. 

Nu ska jag berätta en annan sak. Här i huset har vi nu installerat 
en stuprörsutkastare, högt upp på ett stuprör för att få fall till vår 
högt på tomten placerade tank för regnvatten (ska byggas ut till 
fler tankar på sammanlagt 3 kbm). Det fina i kråksången är 

själva utkastaren som monteras genom att man bara borrar ett 
hål i stupröret med det medföljande hålborret, kanske 4 cm i 
diameter. I det hålet trycker man in utkastaren som är av gummi 
och inne i röret vecklar ut sig till en ränna som lägger sig som en 
ring mot rörets inre yta. Konstruktionen bygger på det faktum att 
vattnet naturligt häftar vid ytan och på så sätt kan man samla 

upp och leda ut vattnet till en slang. Men regnar det mer än 
slangen kan svälja så svämmar rännan över och det rinner då 
alltså ner mer i mitten av röret. Så genialt att man rodnar. 

 

4995) Lasse L  

  

Tuesday, 7 July 2020 12:26 Host: host-217-214-150-185.mobileonline.telia.com 

 
Hissa flaggspelet på tuffen, kör en runda på viken och motta 
folkets jubel! 

 

4994) Lasse H  

  

Tuesday, 7 July 2020 11:53 Host: 81-237-204-251-no133.tbcn.telia.com 

 
Grattis på dagen Göran! Tårta? Presenter?Inte så dumt att vara 
ett fyllo väl? 

 

4993) Råffe  

  

Tuesday, 7 July 2020 07:35 Host: 37-122-148-240.kund.ip-osteraker.se 

 
Å nura! Nu kan det vara lämplit att höja en kaffekopp för Göran 
på 72-årsdan. Å ja ä ba 71! 

 

4992) råffe  

  

Monday, 6 July 2020 21:36 Host: 37-122-148-240.kund.ip-osteraker.se 

 
Nä ja vete fan om de blir nåt ÖS2021. Ja räknar inte me de, men 

om de blir så lövar ja å int snyta heller snora av rädsla för å 
sprida konora. 
Men glädjande ä å höre att du ser fram mot 2022. Då ä du lika 

gammal som ja! Hoppfallera! 
 
Men nu måste ja passe på å önske Göran bjässen en gla fölseda i 
möra. Ja vet att je glömmer de när de e dax. 
Precis som ja glömde lillpojken Hasse som fyllde den andre. 
Men kanske ja ringer även. 
Om ja inte glömmer bortet alldeles oförhappandes. 

 
Inget mer ida, hejfalldera! 

 

4991) Torbjörn  

  

Monday, 6 July 2020 15:46 Host: c83-248-192-109.bredband.comhem.se 

 
Tror du på ett ÖS 2021 råffe? Måste bara fråga. Är du trakterad 

av att skida som en i ett led med hostande, spottande, sig i 
näven snytande åkare innan ett vaccin finns tillgängligt? Så borde 
nog frågan formuleras. Jag är det inte. Vi siktar på 2022. 

 

4990) Råffe  

  

Saturday, 4 July 2020 22:08 Host: 37-122-148-240.kund.ip-osteraker.se 

 



Hur jäla nära å glömma dagens aldra största begivenhet kan man 
inte komma när man ägnar allt intresse te mördarsniglarjävlarna! 

Säkert 50 fick stryka på foten (å ja fick stryka av stöveln lika 
många ggr). Di anfaller helst i skymningen. När man själv helst 

kryper mellan lakan. 
Så va va de ja skulle komma ihåg? 
Ja int va dä Trumpen 
utan Sir Tobis inträdande i de mogna ungdomarnas krets! 
Grattis gode Vännen min! 
Vi får (inte) fira när vi ses. Kanske ÖS 21? 
JBF 

 

4989) Goranl  

  

Saturday, 4 July 2020 09:19 Host: 185-219-188-39.kund.ip-osteraker.se 

 
Idag är det dags att paradera på många olika sätt i Kristinehamn 
Torbjörn firar sin 70årsdag 
Skål o hjärtligt grattis 

 

4988) Lasse H  

  

Friday, 3 July 2020 18:49 Host: 81-237-204-251-no133.tbcn.telia.com 

 
Har inte provat Tamnavulin själv men ska göra det nästa gång 
jag köper virre, vilket verkar bli snart. Däremot har jag gett bort 
det som present någon gång då det verkat prisvärt och 

spännande. Angående öl så håller jag det finska Laitilan Kukko 
Helles i jämnbredd med paradpilsnern som jag också gillar. 

 

4987) Torbjörn  

  

Friday, 3 July 2020 13:54 Host: c83-248-192-109.bredband.comhem.se 

 
Jaha’ru råffe. Melleruds Parad Pilsner. Gött nog för mäj. 

 

4986) råffe ursäktar säj  

  

Thursday, 2 July 2020 20:04 Host: c188-149-179-93.bredband.comhem.se 

 
Ber om tillgift! Men det är så att jag högst oavsiktligt vergesst att 
berätta om mina senare erfaringar av whisky, enkannerligen 

skotsk och då gärna den singelmatlska. 
Ska man köpa relativt billig virre, ja faktiskt den billigaste singeln 

för tillfället, så faller min röst på den som faktiskt är billigast och 
därmed är värd namnet "bästa brukswhisky". 
Det är Tamnavulin, finns i två olika editioner, en i rövinstunna 
lagrad å en annan som ja tror är börbåntunnelagrad. Minns inte 
just now. 
Båda editionerna är väl värda att inmundigas, gärna i glada 
vänners sällskap. Men just nu i koronans tid så går det lika bra å 

smutta på den helt själv/solo/ensam/glad/uppsluppen/dyster 
eller vafansomhelllst som rider ens tankar. 
Ba man får i sig sina dagliga droppar. 
Ja sån ä ja. 

 

4985) Goranl  

  

Thursday, 2 July 2020 10:58 Host: host-78-77-211-55.mobileonline.telia.com 

 
Missade dn igår men har nu bättrat mig 
Grattis råffe brorsan fick ett åsså men han kommer att bli gladare 

för en flaska rom 

 

4984) råffe  

  

Wednesday, 1 July 2020 15:04 Host: c188-149-179-93.bredband.comhem.se 

 
Tackar för komplimenterande orden! 
Görans 4970 ger jag en komplettering: 
"Ett olidligt lidande är ändå ett lidande 
å ett oredigt ridande kan göra ändan svidande" 
Mer än så blev dä inte. Inte komplett alså. 

 

4983) Lasse L  

  

Wednesday, 1 July 2020 12:11 Host: h-91-36.A463.priv.bahnhof.se 

 
Instämmer, tack för att du tog oss ur ökenvandringen! 

 

4982) Lasse H  

  

Wednesday, 1 July 2020 10:09 Host: 81-237-204-251-no133.tbcn.telia.com 

 
Grattis Råffe! Riktigt kul inlägg på NoN! 

 

4981) Lasse H  

  

Monday, 29 June 2020 22:14 Host: 81-237-204-251-no133.tbcn.telia.com 

 



Nu har ni väl i stort sett gett ordet fyllo en vidare och mera 
inkluderande mening. Helt OK tycker jag! 

 

4980) Lasse L  

  

Monday, 29 June 2020 21:47 Host: h-91-36.A463.priv.bahnhof.se 

 
Ingvar 2 juli Anders 1 augusti själv är jag redan fyllen sen ett tag 

 

4979) råffe  

  

Monday, 29 June 2020 20:25 Host: c188-149-179-93.bredband.comhem.se 

 
resten ha ja noteratetter koll i manackan att kusin hasse fyller 65 

bast snarast, å Sir T (ja nämner inget efternam) 70, å sedan 
bjässen 72 (som han aviserat) inom parangtäs kan tilläggas 
följande: (en helt godtagbar ålder å även matchsvikt). Men sen 
då? Vem vill fylla näst? LL, Andrew???JBF 

 

4978) råffe (ibland skriver 
datan roffa)  

  

Monday, 29 June 2020 20:20 Host: c188-149-179-93.bredband.comhem.se 

 
jamen jälar! 
Göran å tuffen ä ju samma sak 

om 40 bast ä dom vrak. 

Precis som vi, precis som vi 
efter sista skvätten ådevi 
men de skiter vi ju i 
å ägnar oss åt eskapi- 
sm 
Kan live bli bättre? JBF 

Möjligtvis i en lajvversion 
en larvversion 
en larvföttersdistraktion 
nä nu behövs en interjektion! 
heller va fan de heter 

 

4977) Torbjörn  

  

Monday, 29 June 2020 16:52 Host: c83-248-192-109.bredband.comhem.se 

 
Muggevigge, muggevigge tuff, tuff, tuff 
mahognyskrov med ruff, ruff, ruff. 

 

4976) Torbjörn  

  

Monday, 29 June 2020 11:50 Host: c83-248-192-109.bredband.comhem.se 

 
Han, tror jag. 

 

4975) Lasse L  

  

Sunday, 28 June 2020 21:02 Host: h-91-36.A463.priv.bahnhof.se 

 
Du eller tuffen? 

 

4974) Goranl  

  

Sunday, 28 June 2020 19:24 Host: 185-219-188-39.kund.ip-osteraker.se 

 
I vattnet igen 

 

4973) Goranl  

  

Saturday, 27 June 2020 22:23 Host: 185-219-188-39.kund.ip-osteraker.se 

 
I morse premiärbad ljö 24-25 grader i vattnet försökt kupa ett 
potatisland i 10minuters intervall inte lyckats sjösätta tuffen ännu 
brorsan upptagen med gäster skyller jag på, snickarn i 

duschrummet på plats till 19:30 fikade med oss 1.5 tim han lever 
på tryggt avstånd från infarkten 

 

4972) Lasse H  

  

Saturday, 27 June 2020 11:38 Host: 81-237-204-251-no133.tbcn.telia.com 

 
Haver badat hittills 4 ggr i år. Två i Vänern samt i Stora Älgsjön 
och Vilången. Njutbara temperaturer överlag. 

 

4971) Lasse L  

  

Saturday, 27 June 2020 11:07 Host: h-91-36.A463.priv.bahnhof.se 

 
Forumet håller andan och väntar på den första badrapporten från 
södra Ljusterö. 

Från Dalbosjön kan för övertecknads del inrapporteras fyra 

badningar, de senaste två trots från friliggande öar en bit ut med 
väl över tjugo grader i vattnet. 
Hörde Lance prata i morgonens Kropp och själ i P1. 

 

4970) Goranl  

  

Thursday, 25 June 2020 20:52 Host: 90-229-213-235-no68.tbcn.telia.com 

 
Lidande på hög bortskämdshetsnivå är ett lika stort lidande! 



 

4969) Goranl  

  

Thursday, 25 June 2020 20:49 Host: 90-229-213-235-no68.tbcn.telia.com 

 
Fan[ man blir galen av den här jäkla värmen dessutom strandsatt 
i thn försöker hålla oss undan från snickaren på ljusterö han med 
duschrummet men imorron kväll bär det iväg igen där kan man 
kanske våga bada har inte skett ännu 

Kutat o promenerat tidiga mornar men nu ere fanimig nog 

 

4968) roffa impad  

  

Monday, 22 June 2020 22:12 Host: c188-149-179-93.bredband.comhem.se 

 
Ändå ganska välfunnet! Ä dä e smartfon? JBF 

 

4967) Goranl  

  

Sunday, 21 June 2020 17:02 Host: 90-229-213-235-no68.tbcn.telia.com 

 
Ingås av unionen i förra inlägget hittade telefonen på själv 

 

4966) Goranl  

  

Sunday, 21 June 2020 16:56 Host: 90-229-213-235-no68.tbcn.telia.com 

 
Vikom till Thn dan före midsommarafton för planerat besök av 

göteborgsbarnbarnet igår grillade under parasoll med naken 
Frans i ösregn ny har dom farit hemåt o vi väntar sonen med 
höggravid kvinna ikväll regnat hela dagen dom ska pga farsot bo 

på hotell ingås av unionen 
Vi har lyckats pricka in förra veckans regn östkust o nu 
västkustskyfall sluppit värsta värmen 

 

4965) Lasse L  

  

Saturday, 20 June 2020 18:10 Host: h-91-36.A463.priv.bahnhof.se 

 
Midsommardagens motionspass blev 42 minuters spinning i 
tvättstugan. Kan tyckas fånigt när det är så fint väder. Men så 
kan det bli när man har en valp och behöver ransonera tiden eller 

vad en ska kalla det. 

 

 

4964) Lasse H  

  

Wednesday, 17 June 2020 21:49 Host: 81-237-204-251-no133.tbcn.telia.com 

 
Jo i förra seklet kunde det vara spännande att fylla år. Det må ha 
varit när jag fyllde 40 (50?) det kom ett gäng skumma figurer en 
bra tapp efter midnatt. Tårtan tändes utanför dörren och sen 
vidtog lite strul. Så när gänget väl kom inom dörrn brann det 
friskt i tårtan (maräng?). Brandlarmet gick igång och hela 
familjen Cederstrand-Hagerö fick ett bryskt uppvaknande. Men 

kul var det och som jag minns gick i alla fall en del av tårtan att 
äta. 

 

4963) Torbjörn  

  

Wednesday, 17 June 2020 21:25 Host: c83-248-192-109.bredband.comhem.se 

 
Stämmer Lasse L, femtio fyllde jag o det var mottagning där i 
radhuset. Ni sjöng en sång om Mora o skidspår till melodi av 
"Öppna Landskap". Jag blev full framåt småtimmarna o allt var 
väldigt trevligt. Så det fick vara nog med firande därefter. 

 

4962) råffe  

  

Monday, 15 June 2020 19:15 Host: 94.191.153.50.mobile.tre.se 

 
Ja de e ju för jälit Göran å slänga ut tre kvarts miljard på ett 
negativt bräde. Du kan å andra sidan säga/tycka att de va värt de 
för att ytterligare ett antal ggr sedermera få pröjsa nya test å 
som å spela på biljard, nä ja mena rolette, få känna spänning i 
live. Allti kul. 
Ja vet inte å vet inte om ja vill just nu få veta om huruvida ja 
har/har haft/ska få/vill undvika/är immun sen födseln/är odödli 

etc. 
Badat nyss i Stångån i södra Ö-götland. Överlevde simtur på ca 
tjuge meter, i tjuge grader fast ja ä i riksgrupp 71. Möttes av två 
unga ungdomar , 11-12, som kom farandes i motorbåt å som hör 
å häpna stängde av motorn å rodde när de hade observerat den 

gamle badaren. I ställe för å ramma. Undrade så om det gamla 

brygghus som ligger vid strömmen jämte var otäckt, de tyckte 
de. Jag höll mig flytande ett simtag till å lyckades klämma ur mäj 
”ja, de spökar orimligt mycke där”. ”Ä då sant”, sa den ene 
glopen. ”Javisst, tror du att ja simmar här å juger” svara ja innan 
ja tog nästa kallsup. ”Hej då”, sarom å vinka å sa sen ”ha de så 
bra”. Ja såna är barnena i märkliga enklaver i södra Ö-götland. 



 

4961) goranl  

  

Saturday, 13 June 2020 22:52 Host: 185-219-188-39.kund.ip-osteraker.se 

 
jävlar råffe o Torbjörn o lassarna tillbaka på ön de sorgsna 
grannarna va västsvenska dom har det tysta lidande uttrycket 
nu ska jag berätta hur det går med övermod övertygad om att 
jag i januari genomlidit farsoten pröjsade jag 750 sv.kr för 

antikroppstest sket sig negativt pengarna i sjön men tröstar mig 
med att antagligen biter inte pandemier på mig 

 

4960) råffe  

  

Saturday, 13 June 2020 21:28 Host: c213.100.209-68.bredband.comhem.se 

 
Ja, herr Röösen, bäste Sir Tobi, vännen i viken, 
nog gör du mäj en aningens trött å besviken, 
vi kunde ju sjungit å fått fart upp på liken! 
 
Men vem fasen skulle villa fylla ett ytterligare år 

om man då måste lämna stadiet av fri å omistli 
å sen hamna i en sali röra av riskgruppsfår 

en patetisk skara som bara bör få lira frisbee 
å int störa annra som kräver platser på karolinski. 
 
Av fylla å fira 

så väljer ja både å fylla stopet me bira 
å tänka på mårrondans möjligheters svira 
få fira att ja fixat ännu ett år 
å hoppas på att några fler återstår 
å att ja kan stå i förfäders öppna spår 
ännu nått år 
om psyket ej fått oreparabla sår. 

 
Sen ä de ju tystnad som återstår. 
De e lugna tider de. 

Hoppas je. 
Men såklart kommer ja på kalase! 
Om så än i min ensamhets tanke, me några glas of Glengranten. 
Om ja får för frugan som inte vill kallas tanten. 

 
SLUT för Ida 

 

4959) Lasse L  

  

Saturday, 13 June 2020 19:42 Host: h-91-36.A463.priv.bahnhof.se 

 
Inte firar, nä nä, men jag minns en gång när du bodde i det där 
radhuset. Men det kanske var vi som firade och inte du. Det var 
hursomhelst trevligt och 4 juli var det. Tackar för intressant 
information om att trampa Vättern på distans. Men får avstå då vi 

just grillat på altanen, för svårt att kombinera. 
I morgon kan det bli tredje lektionen i sjöhundskap för Cirka. 
Bryggsegling och stilla motorgång har hon redan klarat. 

 

4958) Torbjörn  

  

Saturday, 13 June 2020 16:05 Host: c83-248-192-109.bredband.comhem.se 

 
Messömmer öm e vekke. Det här dygnet skulle rundan runt 
Vättern cyklats i delvis ny sträckning. Dessutom längre än 
någonsin. Intet blev det av det. Visserligen kan man, om jag 
förstått det hela rätt, cykla distansen på distans för att sedan 

rapportera bedriften via en applikation i det där översmarta 
helvetet vi all bär med oss. Sedan då allt rapporterats, godkänts 
o förts in i registren ska medaljer o diplom distribueras. Så slapp 
arrangören återbetala anmälningsavgiften. För skulle hen så 
behöva göra hade konken varit ett faktum. Vi kan nog med fog 
ställa oss frågan om tiden för stora motions arrangemang av den 
typ vi under stundom deltar i är över nu? Själv har jag lite svårt 

tänka mig sitta i en cykelklunga, eller för den delen vara en i ett 

långt led av stakande skidåkare, där det spottas, fräses o snyts i 
näven, för att sedan toppas med dusch o ombyte i överbefolkade 
utrymmen. Jaja, den som håller sig frisk, överlever o därmed kan 
gå vidare i sina senare år lär bli varse den saken. Sverigetempot, 
som flyttats fram ett år, har ett litet startfält som lär spridas ut 

ordentligt under de 210 milen. Visst luften gick ur mig då 2020 



blev virussmittat men har ändå ambitionen att starta nästa år. 
Nä råffe ingen är inbjuden till sjuttioårsfest enär det inte ska 

hållas någon sådan o heller aldrig varit planerat att hålla någon 
beroende på att jag inte firar födelsedagar. 

 

4957) råffe  

  

Friday, 12 June 2020 20:38 Host: c213.100.209-68.bredband.comhem.se 

 
Vars ä dä så tocken torrt så att grannarn tyck att de ä int lönt 
säj? Å subbväntjoner, mena ja. 
Ä dä i vättsverje helle på ön? 
JBF 

 

4956) goranl  

  

Friday, 12 June 2020 17:43 Host: 90-229-213-235-no68.tbcn.telia.com 

 
tyvärr? 
sådant skänker stuns o liv i berättelsen 
fan va torrt de blåser har vattnat hela dan till grannarnas ordlösa 

sorg (vi betalar vattnet gemensamt) 

 

4955) Lasse H  

  

Friday, 12 June 2020 17:26 Host: 81-237-204-251-no133.tbcn.telia.com 

 
Jo, en ä inte nån riktigt pålitlig purist, tyvärr? 

 

4954) Lasse L  

  

Thursday, 11 June 2020 17:08 Host: h-91-36.A463.priv.bahnhof.se 

 
Förlåt, men är det inte en stilbrytning där mellan allmänt 
mellansvenskt bonnsnack och halvgammal stadsslang (tjacka)? 
 
Idag stavgång/löpning 7 km och räkneverket har nu passerat 25 

mil för denna säsong. 

 

4953) Lasse H  

  

Wednesday, 10 June 2020 16:55 Host: 81-237-204-251-no133.tbcn.telia.com 

 
Ja ä så fresker att ja efter förfrågan feck gå både in och ut när ja 
skulle te sjukhusapteket å tjacka medikamenter! 

 

4952) råffe  

  

Tuesday, 9 June 2020 20:10 Host: c213.100.209-68.bredband.comhem.se 

 
Ja missstänkte de, men bra å veta. 
I mårrn far vi te ön igen för å måla väggar invärtes å olja brygga 
ovanledes. 
Å nå siljjanrunt lärde väl int bli. 

så däffö sikterna i å skura skiten å jonnen. 
De gäller ba å hålla go pandemin i bedrövelsen. 
Hopps att alla mår prima! 

 

4951) Goranl  

  

Tuesday, 9 June 2020 11:22 Host: 185-219-188-39.kund.ip-osteraker.se 

 
Svaret gällde första delen av frågan 

 

4950) goran l  

  

Sunday, 7 June 2020 11:36 Host: 185-219-188-39.kund.ip-osteraker.se 

 
japp! 

 

4949) råffe  

  

Sunday, 7 June 2020 08:16 Host: 185-180-255-253.kund.ip-osteraker.se 

 
Förresten Göran, ere inte som så att din moder å min moster 

skulle fyllt 100 just ida. 
Heller tar ja miste? JBF 

 

4948) Goranl  

  

Saturday, 6 June 2020 15:28 Host: host-217-214-149-232.mobileonline.telia.com 

 
Ja en vuelta nån gång eller som nåra av oss brukar säga numera 
en välta! 
Kul med pöompö den minns jag men vulltan hade ja glömt men 
kanske såddes ett minnesfrö 

 

4947) råffe  

  

Thursday, 4 June 2020 19:45 Host: c213.100.209-68.bredband.comhem.se 

 
Å ja då, jaharju missat Tobis flotta inbjudan te fets, väl inte 
meningen att en annan ska få förstöra kalase. De får nån annan 
göra. 
Men tack ändå för omtanken. 



 

4946) råffe  

  

Thursday, 4 June 2020 17:30 Host: c213.100.209-68.bredband.comhem.se 

 
Vet du va Göran va vi i vårt begynnande senilitetstillstånd helt 
har vergessen? JBF 
och du svarar: ”Klart ja vet men just nu ä dä helt som bortblåsten 
från hafvet.” 

Å ja säger: ”De e int nyutgåvan av Strinnpans nyskrivna dikter. Ej 
heller den tilltänkt minnesvärda sångarda som Hasse så vänligt 
annonserat i nu snart åtta år. Nä de e nåt helt annat å ännu 
viktigare. Ja nu börjar du ana! De e Ljö-vueltan ja snackar om. 
Vafan, den ska ju gå i maj, i mitten, å en Anners ä allti me, me 
kaffe å goa bullar. Hur kunde vi vergessa de? JBF. 
Förresten ä de e kul ord de där vueltan. De har ja hört farsan 

säga, å säkert din åsså i långeliga tider. Då sarom ”vulltan” utan 
å mena nåt snuskit me de. De kunde va ”ska vi ta en vulta ner te 
viken/affärn/bolage” etc etc å annat betydelsefullt. 
Ja tror att mjöligtvis Nisse kunde parlera lite spanioso men inte 

Matte. 
Ja vet åsså att min farsa ”Matte” allti trodde att fransoserna hade 
snott de jämtska ”pöompö” från folket oppe i norr. 

Ja, så äre me de 
å om inte näsan far på sne 
så kan vi väl ta en vulta nästa år, heller åre därpå? JBF. 
Å Hasses sångarda 
den bli åsså kul 
hoppfallera! 

 

4945) Goranl  

  

Wednesday, 3 June 2020 17:18 Host: host-217-214-149-161.mobileonline.telia.com 

 
Tack lasseh för filosofisk klarhet man muss doch nästan försöka 
klart beschreiben på Kants o andra jättefilosofers hjärtespråk den 
klarhet i tanken zum begripen alles wurt gut alle dingen am sich 

Hat doch bönen plantiert zum das evige kretsgang angenommen 

 

4944) Lasse H tänker till  

  

Wednesday, 3 June 2020 10:16 Host: 81-237-204-251-no133.tbcn.telia.com 

 
Om en jämt eller tills vidare fyller ett visst kalenderdatum varje 
år är inte helt lätt att entydigt slå fast. Att en fyller jämnt med ett 
angivet intervall är en ganska väletablerad konvention. 

Förmodligen kan en i någon mening fylla både jämt och jämnt på 
postum basis. 

 

4943) Goranl  

  

Tuesday, 2 June 2020 22:35 Host: host-217-214-149-161.mobileonline.telia.com 

 
Frågan är fri som tonåringarna säger de väger jämt jämnt mellan 
mellan vem som vet vad eller inte 

 

4942) Goranl  

  

Tuesday, 2 June 2020 21:46 Host: host-217-214-149-161.mobileonline.telia.com 

 
Eller fyller han jämt år dem 4 juli? 

 

4941) Goranl  

  

Tuesday, 2 June 2020 21:39 Host: host-217-214-149-161.mobileonline.telia.com 

 
Fyller torbjörn jämnt år den 4 juli? 

 

4940) Lasse L  

  

Tuesday, 2 June 2020 16:24 Host: h-91-36.A463.priv.bahnhof.se 

 
Korrekt, Torbjörn fyller jämt den 4 juli och just i år fyller han 
dessutom jämnt kan jag komplettera med. 

 

4939) råffe bräcker  

  

Tuesday, 2 June 2020 09:17 Host: 94.191.152.202.mobile.tre.se 

 
Å jarå! Ja ä oppe på 12/12 å ännu på grön kvisst 

 

4938) Lasse H  

  

Tuesday, 2 June 2020 09:17 Host: 81-237-204-251-no133.tbcn.telia.com 

 
Alltså 2 dagar att komma ihåg där i början på juli. Torbjörn fyller 
ju jämt på självaste "the fourth of July". 

 

4937) Lasse L  

  

Tuesday, 2 June 2020 08:43 Host: h-91-36.A463.priv.bahnhof.se 

 
Eftersom skallen inte är att lita på skrev jag in 7/7 i mobilens 

kalender. Under Upprepa markerade jag "Varje år" och under 



Varaktighet det förvalda "För evigt". Är det ok med dig Göran? 
"Tills vidare" hade väl inte känts så bra. 

 

4936) goranl  

  

Monday, 1 June 2020 17:18 Host: 90-229-213-235-no68.tbcn.telia.com 

 
7/7 är en sifferkombination som ni ska etsa i skallen om ni vill 
gratulera mig på någraårsdagen av min födelse 

förra veckan jogga intervall 5km två gånger + 1,5 tim 
gräsklippning 
igår i thn 5tim trädgårdsarbete bl.a planterat stångbönor rensat 
rabattkanter lika stor dragningskraft från vår himlakropp 
påverkar mig fortfarande men tror att relativt större muskeltyngd 
är en del av förklaringen 

 

4935) Lasse L  

  

Monday, 1 June 2020 13:22 Host: h-91-36.A463.priv.bahnhof.se 

 
Nästa som försöker får nog 9/9. 

Lyckades få till fyra träningspass den gångna veckan två löpning, 

en stavgång och en spinning. Men Cirka tar den mesta tiden. Igår 
fick hon bekanta sig med båten under en stunds bryggsegling. 

 

4934) Lasse H  

  

Sunday, 31 May 2020 13:17 Host: 81-237-204-251-no133.tbcn.telia.com 

 
Jag fick 8/8 på fartygen hur det nu kunde komma sej? En annan 
som ä en riktig landkrabba. 

 

4933) Lasse L  

  

Saturday, 30 May 2020 19:32 Host: h-91-36.A463.priv.bahnhof.se 

 
7/7 på DN:s kviss om berömda fartyg, på altanen med ett glas 

vin om sanningen ska fram, och även relativt nyklippt. Hustrun 
fick agera frisör, törs/ska inte gå till syriern ju, tills vidare. Och 
valpen mår bra. Efter de två första nätterna låter hon oss också 
sova. 

 

4932) råffe  

  

Thursday, 28 May 2020 20:23 Host: 185-130-167-37.kund.ip-osteraker.se 

 
De talas vitt å brett om LasseL:s nya frilla, mycket viktigare än 
jycken, tänk hur enkla mänskor kan va, utan å skämmas. 
De e ba ja som göre. 

 

4931) råffe  

  

Sunday, 24 May 2020 19:02 Host: c213.100.209-68.bredband.comhem.se 

 
Tack LasseH för dagens omistliga punktkunskap! Inte fasen visste 
ja att ja hadde såna tentakler att ja anade mig rätt! Men ja lyssna 
nog mest på MM när jag kolla. Å kolla åsså må ärkännes... 
Ja syndernas tid ä ju förbi. 
Hoppas ja inte. Tiden går ju. 
Men den kommer även. 

 

4930) Lasse L  

  

Sunday, 24 May 2020 08:21 Host: h-91-36.A463.priv.bahnhof.se 

 
Kvissa kan man göra när man är på muggen (kissa också). Jag 
fick 10/10 på en om borra och 10/10 på en om såga men bara 
5/12 på en om bildelar. Lasse H:s fick jag 0/1 på. Tänkte att det 
kanske var Kinasyndromet som ju på sätt och vis handlade om 
fel. Nu åker vi och hämtar valpen. 

 

4929) Lasse H  

  

Saturday, 23 May 2020 21:58 Host: 81-237-204-251-no133.tbcn.telia.com 

 
Korrekt! "Well, nobody´s perfect" låter den kända slutrepliken i "I 
hetaste laget" (Some like it hot). 

 

4928) råffe  

  

Saturday, 23 May 2020 20:04 Host: c213.100.209-68.bredband.comhem.se 

 
Välan inte some like it hot? 
Heller Kinasyndromet? Vore ju aktuellt 

Men va fan ha de me saken å göran? 
JBF 

 

4927) Lasse H  

  

Saturday, 23 May 2020 17:30 Host: 81-237-204-251-no133.tbcn.telia.com 

 
Rätt skådespelare men fel film! 

4926) råffe changsar  Saturday, 23 May 2020 17:15 Host: c213.100.209-68.bredband.comhem.se 



 

   
De måste va Griniga gamla gubbar som han syftar på. 

Eller så äre Dagen efter maskrosorna. Ja tror han blev 
Oscarsnominerad för den, men de sket säj. 

Men han höll masken. 
Liksom ja. 
Fast ja har ju inte ens blitt nominerad. 
Då hade ja vunnit. 
Tror ja. 

 

4925) Lasse H  

  

Saturday, 23 May 2020 16:32 Host: 81-237-204-251-no133.tbcn.telia.com 

 
Kan förstås tala om det men håller spänningen uppe med en liten 
quiz i filmkunskap på forumet. 

 

4924) Goranl  

  

Saturday, 23 May 2020 16:22 Host: 185-219-188-39.kund.ip-osteraker.se 

 
Vad vet Jack lemone som jag inte vet? 

Sitter sysslolös i begynnande regn o filosoferar så går det när 
anbudsförfaranden förstör äldrevården Tare lungt eg. ingen politik 
på detta forum men ja var tvungen å få de sagt 
Ida 5km jogg i föŕrgår osså lite mer intervallartat i.st.f gnetande 
för att få upp farten 

 

4923) Lasse H  

  

Saturday, 23 May 2020 10:26 Host: 81-237-204-251-no133.tbcn.telia.com 

 
Ingen fara Råffe. Redan Jack Lemmon viste hur det är. 

 

4922) råffe  

  

Saturday, 23 May 2020 08:49 Host: 185-180-255-17.kund.ip-osteraker.se 

 
Ja blir galen på detta eviga rättande som datoren vill göra, allt 
blir galet, liksom ja. 
Ja ville ju skreva att ”allri har ja sett så feta maskroser” 
Å sen ska ja nog förtydliga att ja ville ha sagt att de va + 14 

grader i vattne i viken, tidigare skrivning kunde missförstås. 
Hoppas på forumets förståelse. 

 

4921) råffe till ägg  

  

Friday, 22 May 2020 19:10 Host: 185-180-255-17.kund.ip-osteraker.se 

 
Glömde å berömma maskroserna, de lyser onekligen med sin 
närvaro. Allt har ja sett så feta exemplar i vår ägandes 
gräsmatta. Nästan synn å kalla den gräsmatta, mer som en 
rosmaska. 
Vi va just nyss nere vi viken å kolla in det klara vattnet, kolla 
tempen - 14 grader. 

Undvek dock badgalenskap. 

 

4920) Goranl  

  

Friday, 22 May 2020 16:35 Host: host-217-214-149-197.mobileonline.telia.com 

 
Håller me råffe 

Ljust nu där också o njuter av solen 
Utan mugg pga renovering 

 

4919) råffe  

  

Friday, 22 May 2020 08:11 Host: 185-180-255-17.kund.ip-osteraker.se 

 
Har ni nånsin i live sett en så blommande vår/försommar? Allri så 
mycket gullvivor, allri så mycke blom på körsbär, hägg, äppel, 
allri så många tranor å allri så blommande panchisgubbar. 

Kanske har ja skrive de förut, i en annan tid, i ett annat liv. De 
må väl va mig förlåtet och förgätet. 
Och förmätet. 
Just nu på Ljusterö, just de - rö. 

 

4918) Lasse H  

  

Thursday, 21 May 2020 11:07 Host: 81-237-204-251-no133.tbcn.telia.com 

 
Jäpp rördrom är kul att höra liksom kornknarr. Lite primitivt och 

ålderdomligt liksom. Såg härom veckan på nära håll en spelande 

tjädertupp invid milspåret på Hultet. Också kul. Hoppas jag inte 
redan rapporterat om detta i närtid. 

 

4917) Lasse L  

  

Wednesday, 20 May 2020 22:57 Host: h-91-36.A463.priv.bahnhof.se 

 



Jo jag tycker mig minnas ha läst en sådan åldersrapport från 
gymmet tidigare. Men inte nyss, så minnesfunktionens ålder är 

nog inte så väldigt hög ändå. 
Nu ikväll hörde jag rördromen i vassen intill vägbanken till Nöten, 

dit jag stavgångat eller snarare stavlöpt. Det är nog också något 
som skrivits här tidigare. Tror det var jag som gjorde det, men 
inte nyss det heller utan för några år sedan. Nu hördes dess 
märkliga läte mäktigt tydligt, kan inte ha varit långt borta. 
Stannade och tänkte spela in det men då knep den förståss näbb 

 

4916) Lasse H  

  

Wednesday, 20 May 2020 22:05 Host: 81-237-204-251-no133.tbcn.telia.com 

 
Provade i afton Tjurskallens rökta hackkorv till kvällsvard. Rätt så 
gott men tycker nog att vanliga orökta hackkorven är väsentligt 

godare. Särskilt av fabrikat Lundgrens Chark som dock är svår att 
komma över. På träningsfronten OL, stavgång och gym i 
sedvanlig omfattning. Har även börjat med yoga. Testerna på 

gymet påstår att jag styrkemässigt är 29 år gammal (benen 21 
och överkroppen 38 samt mage/rygg mitt emellan). 
Konditionsmässigt anses jag vara 57 år. Rätt OK för en 70-åring 
med 40 %-ig hjärtsvikt! Kan ha berättat detta tidigare? I så fall 

ett mått på minnets ålder. 

 

4915) råffe  

  

Tuesday, 19 May 2020 17:55 Host: c188-149-150-155.bredband.comhem.se 

 
(Göran, snacka inte me mäj om självupptagen. För nåra veckor 
sedan skulle ja gräva opp trägårslanne å då hitta ja säkert två 
kilos me oupptagna pärer. Önska då att de skulle vatt mer 
självupptagna redan i höstas. 
Men de märkliga - och lyckliga - i sammanhange va att pärena 

hade vatt så oupptagna me sin bälägenhät att di va som mogna 
frukter, gula, glimrande å sagolikt goa. Men skälen till de va 
förståss som alla hajar att tjälen inte gått genom jorden å förstört 

potatissjälen.) 
Men de va en parangtäs för nu tänkte ja berätta om dagens 
rullistur som blev summerad te 9,2 km. Ba för att ja skulle 
passera 50-milastrecke. 

Så nu lägger ja av den räkningen, börjar på ny kula, vänder bla, 
som blahakonunga behaga blamera när han inte ens va i 
Blattnicksele. 
Annars ä allt som de va å som de ska å som man kanse 
kontinuerar å ha de när man hadde de. 
Ha de bra, om vi inte hörs mer ida. 

 

 

4914) Goranl  

  

Friday, 15 May 2020 17:52 Host: 185-219-188-39.kund.ip-osteraker.se 

 
En självupptagen rapport: 
Lör förra veckan-idag 3 ggr 5km joggning sista med 

intervalltendenser som var roligare hade turen möta en granne 
under en stund med högre fart -fan du har fått upp farten -som 
jag uppfattade beundrande uttalande 

 

4913) råffe  

  

Monday, 11 May 2020 16:34 Host: c83-254-235-130.bredband.comhem.se 

 
Tack LasseH nu har ja tatt de lungt ett tak kört gräsklippare å 
rivit maskrosor känner mig mycket atrappare nu. 

Förresten fattar ja först i vuxen riskålder vaffö de heter maskros. 
Nästan varenda koka me tillhörande växt har en mask slingrande 
intill sig. Som en sublim kärlekshandling ser de ut. 
Vackert är de. 
Man nästan minns hur de va. 
Å va mask. 

 

4912) Lasse H  

  

Monday, 11 May 2020 12:35 Host: 81-237-204-251-no133.tbcn.telia.com 

 
Råffe behöver meditera över innebörden av ordet attrapp syns 
det. 

 

4911) råffe  

  

Monday, 11 May 2020 10:40 Host: c83-254-235-130.bredband.comhem.se 

 



Ja jälar! Inte ens ja hade nyttjat spegeln på annat än vanlit, 
narcissistiskt vis. Borrf-ttan hade jag i min oskuld allra hört 

nämnas. 
En sak dock: ja testa me penna precis som LasseL föreslog men 

de va ett helvitti å få hål på brädan, blev ba ett rejält 
blyertsmärke. 
Va har ja missuppfattat och varför? 

 

4910) Lasse H  

  

Monday, 11 May 2020 10:26 Host: 81-237-204-251-no133.tbcn.telia.com 

 
Samma här. Jättebra knep som jag bommat minst 2/3 av livet. 
Borrfittan görs oftast med hjälp av snöre och granris eller en 
jutesäck by the way och dämpar stänk när en blötborrar för hand 
i berg. Om nu till äventyrs detta var obekant. 

 

4909) Goranl  

  

Sunday, 10 May 2020 21:25 Host: 185-219-188-39.kund.ip-osteraker.se 

 
Fan lasse jag har levt nästan ett helt liv inser nu att jag levt det 

bara till hälvten då jag missat detta tips kunde ha blivit en lycklig 
snickare 
Jag har en fäbless för pappersfakturor o har nu fått en 
handskriven enda avsteget var en stämplad info om bankgirot 
som presterades av vår alltmer älskade duschrumssnickare 

 

4908) Lasse L  

  

Sunday, 10 May 2020 18:03 Host: host-217-214-151-35.mobileonline.telia.com 

 
Ni är i stort sett i mål. Spegeln är ett hjälpmedel för att borra 
vinkelrätt (där har vi både första och andra ordet) mot den yta 
där borrhålet ska vara. Pröva själva (Ni kan ju ha en penna som 
borrmaskinsatrapp) lägg spegeln, som bör sakna ram precis intill 
borret. Rikta in så att borret och dess spegelbild ser ut som ett st 
rakt borr tillsammans. 

 

4907) Goranl  

  

Sunday, 10 May 2020 17:34 Host: 185-219-188-39.kund.ip-osteraker.se 

 
Tror råffe hat rätt kan va bra att ha när man kollar borrvinklar 

spec. på rampens sneda yta som kan luras 

 

4906) råffe  

  

Sunday, 10 May 2020 17:32 Host: c83-254-235-130.bredband.comhem.se 

 
Nu hetta de till ordentlit spänningen ä olidli. 
Vafan ä dä fråga om? 
jbf 

 

4905) Lasse H  

  

Sunday, 10 May 2020 16:56 Host: 81-237-204-251-no133.tbcn.telia.com 

 
Å inte kan det vara borrfittan heller såvida inte rampen är gjord i 
granit. 

 

4904) Råffe  

  

Sunday, 10 May 2020 16:39 Host: c83-254-235-130.bredband.comhem.se 

 
Inte 
Kolla borrvinkeln 
väl. 
För hur fasen går de till? 
Jbf 

 

4903) Lasse L  

  

Sunday, 10 May 2020 16:33 Host: h-91-36.A463.priv.bahnhof.se 

 
Nu är du nära Råffe. 
Det andra ordet har lika många bokstäver som snorkråkor, men 

är inte ett substantiv. 

 

4902) råffe fundrar vidare  

  

Sunday, 10 May 2020 15:17 Host: c83-254-235-130.bredband.comhem.se 

 
Heller hare nåt me borra att göra? 

jbf 

 

4901) råffe  

  

Sunday, 10 May 2020 15:15 Host: c83-254-235-130.bredband.comhem.se 

 
Inte massagestav väl, det vore för avancerat. 
Men jag tänker att det är ett verktyg som nyttjas när en ska kolla 
hårbeväxningen i nasus. 



Alså: verktyge är en näshårstrimmer. Och de första av de två 
sökta orden är ganska säkert: Kolla. 

De annra är endera snormängden. Heller snorkråkor. 
Men antale bokstäver stämmer ba i första falle. 

Ja funderar ett slag te. 
Hur lång betänketid har en på säj? 
JBF 

 

4900) Lasse L  

  

Saturday, 9 May 2020 11:23 Host: h-91-36.A463.priv.bahnhof.se 

 
Rätt antal bokstäver i de båda orden, men inte rätt svar ändå. Ny 
ledtråd: Man använder ett handhållet verktyg när spegeln gör 
tjänst. 

 

4899) Lasse H  

  

Saturday, 9 May 2020 10:38 Host: 81-237-204-251-no133.tbcn.telia.com 

 
Titta underifrån? 

 

4898) Lasse L  

  

Friday, 8 May 2020 19:30 Host: h-91-36.A463.priv.bahnhof.se 

 
Nej Lasse, det behöver du inte. Spegeln är nämligen användbar i 
många situationer där man behöver kunna ..... .......... 

 

4897) Lasse H  

  

Friday, 8 May 2020 17:40 Host: 81-237-204-251-no133.tbcn.telia.com 

 
Behöver kunna visualisera hur rampen är konstruerad för att ev. 
kunna begripa spegelns funktion. 

 

4896) Lasse L  

  

Wednesday, 6 May 2020 20:55 Host: h-91-36.A463.priv.bahnhof.se 

 
Eleganta förslag, men inte precis i närheten av det rätta svaret. 
Undrar om Torbjörn vet, han har ju ändå pysslat en del med att 

få saker rätt. 

 

4895) roffa  

  

Wednesday, 6 May 2020 18:03 Host: 94.191.137.76.mobile.tre.se 

 
Spegelns uppgift är juatt hjälpa oss alla att se runt hörn och även 
blicka bakåt, det kan hjälpa mot rampfeber. På ett sätt som jag 
inte kan förklara. 
Vare rätt? 

 

4894) Goranl  

  

Wednesday, 6 May 2020 16:34 Host: 90-229-213-235-no68.tbcn.telia.com 

 
ist.för att ta selfies tar du dig en titt på din stolta nuna när du fått 

en planka snyggt på plats 

 

4893) Lasse H  

  

Wednesday, 6 May 2020 10:20 Host: 81-237-204-251-no133.tbcn.telia.com 

 
Nej! 

 

4892) Lasse L  

  

Tuesday, 5 May 2020 22:49 Host: h-91-36.A463.priv.bahnhof.se 

 
Säsongspremiär igen. Denna gång för cykling. Inte så fort och 
inte så långt, men rätt skönt. Förvånansvärt pigga ben som väl 
förklaras av att jag spunnit rätt mycket de senaste månaderna. 
Ett minst lika bra tips som det om pajdegen är att alltid ha en 
liten spegel till hands i sin arbetsoverall. Idag fick jag användning 

för den igen när jag byggde sista biten av rampen upp till 
altanen. Vet ni vad spegelns uppgift är? 

 

4891) Goranl  

  

Sunday, 3 May 2020 16:05 Host: 90-229-213-235-no68.tbcn.telia.com 

 
De e bra Torbjörn å nu finns de Asterix i jorden i thn å nu finns de 
käk till hösten 

 

4890) Torbjörn  

  

Sunday, 3 May 2020 13:20 Host: c83-248-192-109.bredband.comhem.se 

 
...fan ågg, ble stöllitt...dä ä möe rart... 

 

4889) Torbjörn  

  

Sunday, 3 May 2020 13:17 Host: c83-248-192-109.bredband.comhem.se 

 
Ja ni pöjker dä möe rart. 

4888) råffe  Saturday, 2 May 2020 19:40 Host: c83-254-235-130.bredband.comhem.se 

 



 

  va fan! 
Nu blevre Roffa igen. Vem fan ä dä? JBF 

 

4887) roffa  

  

Saturday, 2 May 2020 19:38 Host: c83-254-235-130.bredband.comhem.se 

 
Ja Göran hur kunderu missa/glömma inlägg 4878? De e ju inte ba 
vårt födelsenummers början utan åsså de år som ligger mellan 

alla våra barns födelsedito! Mellan tumfingre å näsan. 
Men så jäsa bra att allt ä bra me potatis å allt. Snart kommer vi 
söderöver på besök, men int blire i möra för då ska vi köra te 
sydligaste Ö-götland trotsandes pandemibältet ity ett gäng 
oförvägna asbesttakavlägsnare ska gästa vår nya fastighet me 
besök. Å de besöke går före för denna gången. 
Men de kommer ju nya tider inte bara gamla (som ju redan har 

runnit förbi kom ja å tänka på). 
Minns plösslit att SirT sa säj ha svårt å fatta va ja skrev, ja va 
tvungen å erkänna desamma. Me viss tvekan. Å skam. 

Å just nu fatta ja inte va ja just skrev. 
Men de gör desamma. 
Väl? 
Ja gör ett nytt försök i möra. 

Om ja minns va ja just randa. 

 

4886) Lasse L  

  

Friday, 1 May 2020 23:00 Host: h-91-36.A463.priv.bahnhof.se 

 
Göran, jag hänvisar till inlägg 4878 som svar på din fråga. 

 

4885) Goranl  

  

Friday, 1 May 2020 17:24 Host: 185-219-188-39.kund.ip-osteraker.se 

 
Men lassel då funderar jag på vad ni gjorde där? 
Undr[i][/i]ingar från heldagsregnigt ljö 

 

4884) Lasse L  

  

Friday, 1 May 2020 10:31 Host: host-217-214-151-15.mobileonline.telia.com 

 
Ja Grattis Staffan på födelsedan! Nåra grattis för genomförda lopp 
blir det kanske inte mer i år, till någon av oss. Möjligen LL, alltså 

inte jag utan det där loppet på den där ön i september. 
Hälsningar från en rastplats mellan Halle- och Hunneberg. 

 

4883) Lasse H  

  

Friday, 1 May 2020 10:26 Host: 81-237-204-251-no133.tbcn.telia.com 

 
Grattis Staffan! Bråten regerar! 

 

4882) Goranl  

  

Friday, 1 May 2020 09:11 Host: 185-219-188-39.kund.ip-osteraker.se 

 
Staffan fyller ju år så jag passar på att gratulera 

 

4881) Råffe  

  

Friday, 1 May 2020 08:26 Host: c83-254-235-130.bredband.comhem.se 

 
Tänk att ja kom ihåg att gratulera Staffan ida! 
De va bra! 

Så nu fattas ba att ja skriver "Grattis Staffan!" 
Å mormor Hanna sänder ja åsså en tanke, förstås! 

 

4880) Råffe  

  

Thursday, 30 April 2020 21:03 Host: c83-254-235-130.bredband.comhem.se 

 
Ja, Staffan är värd att ihågkommas i möra, de ska ja försöka 
göra. 
Å då ska ja åsså tänka på mormor Hanna som skulle fyllt 126 år 
om hon levat vidare. 
Men de va ju att hoppas för mycke. 

 

4879) Goranl  

  

Thursday, 30 April 2020 17:01 Host: 185-219-188-39.kund.ip-osteraker.se 

 
En valborgsmässoafton som kommer att gå spårlöst förbi så när 
som på att elgolvvärmen till duschumsrenovering är beställd och 

att jag kutade 5km ida 
Staffan fyller år imorrn kom ja ihåg Ida får se hur det går imorrn 
grattis till lassel tillskott till familjen 

 

4878) Lasse L  

  

Thursday, 30 April 2020 12:36 Host: host-217-214-151-15.mobileonline.telia.com 

 



En stor sak är att vi i morgon ska åka och titta på valpen som vi 
hoppas och tror blir vår om en månad. 

Båten är i sjön sedan en dryg vecka och en kort seglingstur har 
det också blivit, men nu är det ju inte sådant väder. 

Bl.a. med tanke på att ha matsäck till morgondagens resa hade vi 
häromdagen serieproduktion av pajer. Det är så lätt om man 
använder det recept på pajdeg som finns under Recept här på 
startsidan. Det är dagens tips från mig. 

 

4877) råffe  

  

Sunday, 26 April 2020 12:49 Host: 94.191.152.157.mobile.tre.se 

 
lite avensjuk på asterisken, fick ba tag på connect å princess men 
de ha ja ju redan nämnt! Tar tebaka allt jag just skrivi. 
Å skrev ja nokia i st f connect så hoppas ja att ja får dra tebaka 

de åsså. 

 

4876) Goranl  

  

Saturday, 25 April 2020 15:40 Host: 185-219-188-39.kund.ip-osteraker.se 

 
Men lastade rivningsmaterial från duschrum på kärra i 1,5 Tim 
jmf styrketräning bra motionsdag 

 

4875) Goranl  

  

Saturday, 25 April 2020 11:35 Host: 185-219-188-39.kund.ip-osteraker.se 

 
Hårda grabbar kùtar 8km kör rullisar o står i förra veckan va i thn 
då vare inte mycket till motion sussi damp på ändan o har rört sig 
med krycka nåra där 

Men tillbaka på ljö igår potatis i jorden 2 Tim Asterix o ìda 5km 
lufsning>9 min/km 
Renoverar duschrum (gör inget själv) 

 

4874) råffe  

  

Thursday, 23 April 2020 19:14 Host: c83-254-235-130.bredband.comhem.se 

 
Va fan! Äre 20 grader å kortbraller på Mont Äverrest? 
And the rest is nedfrysning? 

Själv sitter ja i kortbraller, nyinköpta från Widforss rea på näte, å 
försöker hitta på ett bidrag te Aftonkvisten, å då tar ja tacksamt 

emot, just de ja, Mont Överjäst. 
Kan ja göra nåt kul utå, te minstingens i egna öron. 
Rört på mäj noll ida. Just hemkommen från lande. Där tre nu 
potatis i lande, Connect å Princess för de vill ja va tydlig me här å 
nu. Som landsfadern plägar säja. 

 

4873) Lasse H  

  

Thursday, 23 April 2020 08:51 Host: 81-237-204-251-no133.tbcn.telia.com 

 
Grattis Lasse! Du har just tangerat Mount Everest! 

 

4872) Lasse L  

  

Wednesday, 22 April 2020 19:22 Host: h-176-223.A463.priv.bahnhof.se 

 
I dessa coronatider kutade jag på eftermiddagen 8 km i 8:48-
tempo, sol, plus tjugo och kortbrallor. 

 

4871) råffes senaste  

  

Monday, 20 April 2020 11:15 Host: c83-254-235-130.bredband.comhem.se 

 
12 km rullis ida. 
totalt 49,4 milo. 
50 hägrar. 
Såg jag ej där. 

 

4870) råffe  

  

Sunday, 19 April 2020 17:48 Host: c83-254-235-130.bredband.comhem.se 

 
Men dä ä allt e märklig pil som sticker ner från skyn! Äre Guss 

finger i förenklad, förklädd form? Förklätt gussfuck? 
JBF 

 

4869) råffe  

  

Saturday, 18 April 2020 11:30 Host: c83-254-235-130.bredband.comhem.se 

 
Tack LasseL! De va precis när ja kom opp i 45 grader! 

 

4868) Lasse L  

  

Friday, 17 April 2020 22:44 Host: h-176-223.A463.priv.bahnhof.se 

 



Vill ogärna att 
du får nackspärr Råffe 

 

4867) råffe  

  

Friday, 17 April 2020 13:26 Host: c83-254-235-130.bredband.comhem.se 

 
Ser det som en livsuppgift att vrida nacken 45 grader utanför 
bilden. Är nu uppe i 8 grader. Men de blåser så förbannat, lär väl 
ge nackspärr före 15. 

 
Helt kommit å mä mä rullisarna, åt helvitti i rät vinkel. 

 

4866) råffe  

  

Thursday, 16 April 2020 15:14 Host: c83-254-235-130.bredband.comhem.se 

 
Ja ja minns killen Göran, då satt vi på sommardäcke å fika. 
Å korvarigt is måste ju ha me körka å göra? Heller me körv? Ha 
ja rätt nu igen? JBF 
På månda äre dax för sommardäck för mäj. Hos bilmeckarDanne 

som allri haft flunsan heller kräksjukan, tror att han slipper den 

nu åsså. Ba de inte bryter ut på månda möra... Så tänker ja. 

 

4865) Goranl  

  

Wednesday, 15 April 2020 20:37 Host: 185-219-188-39.kund.ip-osteraker.se 

 
Alltså ingen ko heller vacker bild hur hann du ta dig dit i dessa 
corona tider såg en sädesärla idag snickarn i duschrummet 
kglbygg som råffe har fikat med o förundrats över 
Sommardäck på freda 

 

 

4864) Lasse L  

  

Wednesday, 15 April 2020 17:24 Host: h-176-223.A463.priv.bahnhof.se 

 
Nej ingen is, rejält blåsigt och det kan kanske anas när man tittar 

noga på sjöns yta. Å det är bara profana byggnader som skymtar 
i bilden. Så två fel av två möjliga, bra jobbat! Men vänder du 
blicken en 45 grader utanför bilden åt höger så sticker faktiskt 
tornet av Edsleskogs kyrka upp över trädtopparna, och för en 

dryg månad sedan var det korvarigt is på sjön. Så egentligen 
hade du nästan alla rätt, bra jobbat Råffe! 

 

4863) råffe glömde  

  

Wednesday, 15 April 2020 17:04 Host: c83-254-235-130.bredband.comhem.se 

 
Ä dä nån som drabbats av viruset? 
Å i så fall, har nån överlevt? 

 

4862) råffe nyfiken  

  

Wednesday, 15 April 2020 17:02 Host: c83-254-235-130.bredband.comhem.se 

 
Ä dä is på sjön? Ä då en kyrka mitt i bilden? 
JBF 

 

4861) Lasse H  

  

Wednesday, 15 April 2020 09:55 Host: 81-237-204-251-no133.tbcn.telia.com 

 
Fin bild över Edslan. En minns hur pass brant Orsberget var när 
en tittar på bilderna från vandringen. I går OL uppikring 

Fornborgen vid Östervik. Lade bort 6 minuter på en lurig brant 

pga. slarvig kartläsning. Annars gick det hyggligt bra. 

 

4860) Lasse L  

  

Saturday, 11 April 2020 19:00 Host: h-70-169.A463.priv.bahnhof.se 

 

http://hbh.cirka.se/lazarus/public/img-1587156227.jpg


Stilfullt inlägg av Torbjörn. Hälsningen framförd. Hon kunde gissa 
direkt från vem när den lästes upp. 

Jobbet med kontakten tog sex timmar. Förväntat egentligen. En 
fastrostad skruv fick borras loss, som ett litet exempel på hindren 

på den banan. Å pillrigt med trådarna var det så som förmodats. 
Klart och ser snyggt och prydligt ut men nu ett dygn senare har 
jag ännu inte vågat pröva att koppla kärran. 

 

4859) Lasse H  

  

Saturday, 11 April 2020 13:00 Host: 81-237-204-251-no133.tbcn.telia.com 

 
Discgolf idag på Woodpeckers Course vid Björkvallen. Gick 26 
över par. Perset är 25 över par. Glad Påsk igen! 

 

4858) goran l  

  

Saturday, 11 April 2020 10:18 Host: 185-219-188-39.kund.ip-osteraker.se 

 
såg en gång grannen här på ljö byta dragkrokskontakten har ett 
minne av ett virrvarr av olikfärgade elkablar som han satt o 

petade med 

lassel önskas lycka till med detta 
rapport förstås 
5km lufsande igår slipper alltså duscha idag strålande 
promenadväder 

 

4857) Torbjörn  

  

Saturday, 11 April 2020 09:44 Host: c83-248-192-109.bredband.comhem.se 

 
Glad Påsk på er gubbar, dela med er av budskapet till era 

kärringar. Tänkte skriva något mera men det ger jag fan i. 

 

4856) Lasse H  

  

Thursday, 9 April 2020 22:12 Host: 81-237-204-251-no133.tbcn.telia.com 

 
Heja Lasse! Våndades själv över att jag sölat med att boka tid för 
byte till sommardäcken. Gissa om jag blev glad när jag upptäckte 
att Transportstyrelsen skjutit fram deadlinen till 30 April! 

 

4855) Lasse L  

  

Thursday, 9 April 2020 21:33 Host: h-70-169.A463.priv.bahnhof.se 

 
Ja Glad Påsk, absolut! Igår fick vi för andra året i rad ett brev 
från Transportstyrelsen där det informerades om att vår bil hade 
körförbud. P.g.a. utebliven besiktning. Varför är det ingen som 

påminner oss? Storebror var är du! Lyckligtvis fanns en ledig tid i 
dag på förmiddagen här och slapp åka till Säffle som förra året. 
Allt gick nästan bra men anmärkning för massakrerade kontakten 
till släpvagnen. Men den fungerar ju försökte jag helt 
sanningsenligt med, men hade ingen inverkan så klart. Ringa 
verkstad eller fixa själv. Svårt beslut. Är väl för gammal för sånt 

där meckande, men också för gammal för att betala typ en 
tusenlapp för en sak man ganska enkelt bör kunna ordna själv. 
Eller? Blev så trött av ett att jag måste lägga mig och sova en 
stund. Men sen var jag beslutsför och trotsandes FHM:s råd steg 

jag in på Mekonomen och köpte kontakten för 57 kr. Sprita mig 
duktigt så klart efteråt. Nu får morgondagen visa hur den 
praktiska delen av projektet faller ut. 

 

4854) Goranl  

  

Wednesday, 8 April 2020 19:32 Host: 185-219-188-39.kund.ip-osteraker.se 

 
Glad påsk 
Kommer att firas på Ljö efter 2dgr i thn men i stillhet då barn o 
barnbarnet vägrar besök för att spara på mor- o farföräldrar om 
det går 
 
Förra veckan 2× 5km joggning + 3ggr 5km promenad + 
vedsågning o klyvnimg sen 6km promenad i Thn 

 

4853) Lasse H  

  

Wednesday, 8 April 2020 17:32 Host: 81-237-204-251-no133.tbcn.telia.com 

 
Funderade på att anmäla mej till Långfredagstripletten men 
såsom ansvarskännande 70+:are stavgår jag milen i stället. Glad 
Påsk tillönskas alla! 

4852) råfe som vil va 
sprsam me bkstävr  

Wednesday, 8 April 2020 17:14 Host: c83-254-235-130.bredband.comhem.se 

 



 

  Ber just ida på askonsdan att få aska en kvestion: 
"Äre nån som anmält säj? Till nån enda grej?" 

Gäller både kille å tjej! 
Svejs, svejs å Hej hej! 

 
Å förstås ska som till ägg tilläggas 
Happy ister, Mister and sister! 

 

4851) råffe  

  

Tuesday, 7 April 2020 11:06 Host: c83-254-235-130.bredband.comhem.se 

 
Ja va nära å falla in i motionslöshetens trista trall men bättra mäj 
i går å körde 9 km rull. 
Börja till å me å grunna på pedaleri. Läste att Silljanne runt 
kanske ska köras 12 september 2020! Kan ju va nåt å ha som 

tanke. Tre nån som anmält säj så säj! 

 

4850) Lasse H  

  

Monday, 6 April 2020 10:21 Host: 81-237-204-251-no133.tbcn.telia.com 

 
Fina bilder och ett jättebra arbete av curatorn Lasse! Om jag ska 
leka amatörepidemiolog så hade Värmland en topp på antalet 
positiva testade runt den 5 mars. Detta var italienresenärer 
(skidåkare) och kontakter till dessa. Därefter har kurvan hittills 
varit nedåtgående. Smittskydd i Värmland gjorde ett jättebra 

jobb med spårning och isolering. Men snart kommer kurvan i 
Värmland att börja gå upp igen genom kontakter med 
omgivningen t.ex. Örebro län som haft en stadigt uppåtgående 
kurva och nu ligger på 20-25 positiva per dag. Skulle tro att efter 
påsk behöver vi här i Kristinehamn börja bli ännu mera noga med 
att följa gällande rekommendationer vilka hittills haft ett 
stockholmsperspektiv. Ni får nog snart börja passa er i Trollhättan 

också! Det börjar ta fart i Västra Götaland med. Med 50 
konstaterat positiva följer 300-500 skapligt sjuka som ligger 
hemma och något tusental ganska krya som kan sprida smittan 

vidare. Cherioo! 

 

4849) Goranl  

  

Sunday, 5 April 2020 23:48 Host: 90-229-213-235-no68.tbcn.telia.com 

 
Tack lasse för bilderna hbh 2019 snyftar av glädje 

 

4848) Goranl  

  

Sunday, 5 April 2020 23:30 Host: 90-229-213-235-no68.tbcn.telia.com 

 
Javet att de börjar bli dödfött men känner fortfarande ingen 
farsotsförklarad börjar bli fundersam igen 

Ge en tvivlare tröst 

 

4847) råffe  

  

Saturday, 4 April 2020 20:30 Host: c83-254-235-130.bredband.comhem.se 

 
Inte ja heller! Va menar han? 
JBF 

 

4846) Torbjörn  

  

Saturday, 4 April 2020 14:59 Host: c83-248-192-109.bredband.comhem.se 

 
Ibland förstår jag inte vad du skriver råffe. 

 

4845) råffe unnrar  

  

Friday, 3 April 2020 20:41 Host: c83-254-235-130.bredband.comhem.se 

 
Omloppe är en bra fråga, om loppe blir å senare så ere fråga om 
de e just de loppe som inte blev å som då blir å, å hur de e för 

blodomloppe för alla som blev å med loppe som inte blev å blir 
dårå, de får vi nog allri kunna komma på de klara me å då ere ju 
så att man själv får tänka på hur de skulle ha kunnat gå om 
loppet hade blivi å. 
Så hur skare gå? 
Om näsan ä blå? 

 

4844) Goranl  

  

Friday, 3 April 2020 17:21 Host: 185-219-188-39.kund.ip-osteraker.se 

 
De Ere där stålarna tillbaka eller kunna senarelägger stora 
summor i omlopp 

 

4843) Torbjörn  

  

Friday, 3 April 2020 08:29 Host: c83-248-192-109.bredband.comhem.se 

 



Jahaja, så fattade till slut ledningen för rundan runt långa, smala, 
djupa sjön att världen runt omkring plötsligt förändrats. 

 

4842) Lasse H  

  

Tuesday, 31 March 2020 11:23 Host: 81-237-204-251-no133.tbcn.telia.com 

 
Å då tacker ja förstås Råffe mä! Tur att en hölls mä OL. 
Träningera 2 dar i vecka kan bli å under förutsättning dä int 

kommer för möa Väseräver, Hammerötasser å fiskmåser ifrå 
Karlskoga å andre utsocknes personascher. 

 

4841) råffe  

  

Tuesday, 31 March 2020 11:01 Host: c83-254-235-130.bredband.comhem.se 

 
Som sista vagnen etter loket ber jag nu att få framföra ett djupt 
känt grattis till LasseH:s upphöjelse! 
 
Ber samtidigt att få harangera ledstjärnorna LasseL och SirT te 
beslute å skjuta på KB-löpet te senare. Kanse kan de kombineras 

me rullislöpe te Karlsta när nu de kan tänkas avgå från dansladan 

i Uddehoml. 

 

4840) Lasse H  

  

Tuesday, 31 March 2020 10:55 Host: 81-237-204-251-no133.tbcn.telia.com 

 
Tackar! Jo det blir ju att en firar lite diskret i dessa tider. Det 
planerade släktkalaset ställde jag in. Men det blev i alla fall en 
liten trevlig fest med mina lokala vänner. Som en vaccination mot 
allsköns jävelskap sjöng vi alla verserna på Kungssången. 

 

4839) Torbjörn  

  

Tuesday, 31 March 2020 09:08 Host: c83-248-192-109.bredband.comhem.se 

 
Vid ett samtal med Lasse L enades vi om att skjuta på 
Klarälvsbanerittet (som nörskera skulle kall’et) till månadsskiftet 
augusti september. 

 

4838) Goranl  

  

Tuesday, 31 March 2020 08:52 Host: 185-219-188-39.kund.ip-osteraker.se 

 
Efter ytterligare nåra dags funderande gick det upp en talgdank 
Lasse h ett mycket senkommen Grattis ! 

 

4837) Lasse H  

  

Monday, 30 March 2020 15:24 Host: 81-237-204-251-no133.tbcn.telia.com 

 
Tackar! Känns fint å hamna i så pass celebert sällskap! 

 

4836) Lasse L  

  

Monday, 30 March 2020 15:15 Host: h-70-169.A463.priv.bahnhof.se 

 
Ett några dagar försenat Välkommen till riskgruppen Lasse! 

 

4835) råffe  

  

Sunday, 29 March 2020 08:59 Host: 94.191.141.153.mobile.tre.se 

 
Å ja som tyckte att första inlägget var mer kraftfullt å göranskt! 
Men ja har väl fel som så ofta där ja sitter insvept i min 
självgodhets fliskofta. 

 

4834) Goranl  

  

Friday, 27 March 2020 19:31 Host: 90-229-213-235-no68.tbcn.telia.com 

 
Trodde inte på kraften i mitt första inlägg 

 

4833) Goranl  

  

Friday, 27 March 2020 19:29 Host: 90-229-213-235-no68.tbcn.telia.com 

 
Jag håller också med fhm tycker bara att ungdomarna kan hålla 
sig borta från allmänna platser o butiker gå direkt till arbetet 

producera nyttigheter som vi kan konsumera för att hålla 
maskineriet igång 

 

4832) Goranl  

  

Friday, 27 March 2020 19:24 Host: 90-229-213-235-no68.tbcn.telia.com 

 
Jag tror åsså på fhm tycker bara att ungdomarna ska hålla sig 
undan allmänna platser butiker gå närmaste vägen till jobbet o 
kämpa på i bakgrunden för att hålla samhället igång så vi kan 

konsumera resultatet av deras ansträngningar 

 

4831) Lasse L  

  

Friday, 27 March 2020 17:26 Host: h-70-169.A463.priv.bahnhof.se 

 
Vacker tanke Göran att göra tvärtom och släppa ut oss istället. 
Men klarar vi av att bemanna vattenverken, soptipparna, 



falukorvsfabrikerna och annat nödvändigt? 
Osäkert. Jag tror på FHM jag och har t.ex. slutat gå till badhuset. 

 

4830) goran l  

  

Thursday, 26 March 2020 23:30 Host: 90-229-213-235-no68.tbcn.telia.com 

 
återkommer till en tidigare tanke jag har hypoteiskt börjat 
acceptera att en farsot härjar men ser att den i så fall har 

missuppfattats 
omsorgen om de äldre som omhuldas i media bygger på fel 
premisser den medelålders o kanske yngre medelklassen har i så 
fall fraktat hit skiten dom kan jobba hemifrån har kapacitet o 
sköta sina inköp hemifrån o ska inte titta snett på äldre 
människor som vacklar omkring på stan i gympaskor för att sköta 
det nödvändigaste vi smittar inte kan möjligen bli smittade av 

hänsyn till de äldre bör dom alltså hålla sig ur sikte ! i karantän 
inte visa sig ute sjunga för varann på balkongerna o fördjupa sig i 
filosofiska studier av sitt vansinniga vardagsbeteende 

låt oss andra vandra fritt konsumera se till att konsumera o hålla 
samhället igång klart nåra okunniga 80talister o 90talister måste 
vårda sin vardagsångest med att stå bakom butiksdiskarna för att 
hövligt servera sina dagars ursprung 

 

4829) Goranl  

  

Thursday, 26 March 2020 11:32 Host: host-217-214-150-232.mobileonline.telia.com 

 
Ledsamt med Sverigetempot men har man tur så kan manä tillåta 
sig att bli ännu mer förbannad när det skulle gått av stapeln 

 

4828) Torbjörn  

  

Thursday, 26 March 2020 10:09 Host: c83-248-192-109.bredband.comhem.se 

 
Nä råffe nå NL kommer mina onda leder aldrig att klara av. Berga 
by-Mora är redan det för långt. 

 

4827) råffe  

  

Wednesday, 25 March 2020 21:10 Host: c83-254-235-130.bredband.comhem.se 

 
Trist å höra, men då haru ju nåt kulit å se fram emot nästa år. 
Kanske åsså NL? JBFigen 

 

4826) Torbjörn  

  

Wednesday, 25 March 2020 18:31 Host: c83-248-192-109.bredband.comhem.se 

 
Idag kom ett väntat besked. Sverigetempot flyttas fram ett år. 

 

4825) råffe vill muntra opp  

  

Tuesday, 24 March 2020 21:03 Host: c83-254-235-130.bredband.comhem.se 

 
Men i morrn då jälar Göran! 
Men då stägerom visst redan vi elva. 
Dä gäller ä va me 
om man ska få va me 
eljäst får en låta bli 

å nöja säj me en sjabli. 
Dä ä nog så live ä som björn 

(å då mena ja inte rönnbärgarn) 
etter räinkarnationens törn 
då fåren ideligen slappa 
å suga på de berömda ramarna 
som en jäla gallerist 

då skiter man om live ä trist 
men vaknar opp som en hungrig ekvilibrist 
i brist på livets gröna kvist 
men bäst som sist ä dä bäst som, 
ja just de sist 
å svepa sista dropparna 
å skaka av de sista dropparna 

di där som allti stannar kvar på de flesta snopparna. 
Men dä först i möra Göran! 
Nu får gå i ide 

såsom ja. 
 
Nånting sånt. Man vill ju allti va snygg å proper. 

Heller hur? 
JBF 



 

4824) Goranl  

  

Tuesday, 24 March 2020 17:58 Host: 185-219-188-39.kund.ip-osteraker.se 

 
Startade tidgt för proviantering åkersberga- bolaget stängt 
öppnar kl12 vicka svinpälsar den ständigt pågående 
rapporteringen om farsoten har inte informerat mig 
Blir en afton i avhållsamhet o kontemplation 

 

4823) råffe  

  

Tuesday, 24 March 2020 15:04 Host: c83-254-235-130.bredband.comhem.se 

 
På tal om motion så satte ja rullisarna i rörelse ida igen. 8,2 km 
rullade undan och ja kan notera 47,3 mil totalt. Och inge otalt me 
nån, hoppas ja. 

 

4822) råffe  

  

Tuesday, 24 March 2020 09:21 Host: c83-254-235-130.bredband.comhem.se 

 
Ja en grävare kanse inte ä lika förstoppande för avloppet. 
Så tänker ja å skiter vidare. 

 

4821) Lasse H  

  

Tuesday, 24 March 2020 09:10 Host: 81-237-204-251-no133.tbcn.telia.com 

 
Har mellan raderna förstått att Göran håller på och fixar med 
avloppsanläggningen. Ett nog så angeläget projekt. Normalt 

brukar det kanske engageras en grävare med skopa men 
skottkärra ger bättre motion! 

 

4820) Goranl  

  

Monday, 23 March 2020 23:04 Host: 185-219-188-39.kund.ip-osteraker.se 

 
Ja förlåt igen 
Så länge bologet håller öppet hankar man sig fram 
Jag har slutat tömma tarmen ett bekymmer mindre ser med visst 
överseende på dom som fortsätter skita 

De va all klokskap för idag 

 

4819) råffe  

  

Monday, 23 March 2020 19:59 Host: c83-254-235-130.bredband.comhem.se 

 
Men va fasen göru me skottkärran Göran? 
Kör omkring meren ba för å demolera densamma (heller heter de 
densamme, som i den ensamme, visst vare väl nån som skrev 
romanen som hette nästan så? Nä re va nog Hjalmar som gav säj 
i den leken. Eller?) Skitdesamma. 
Frågan kvarstår. 

Men imponerande aktivitet i koronans tid uppvisar du, det 
skänker hopp om en framtid som annars bara kan betecknas som 
urtid när klockan tickar. 
Ticktack för orde! 

 

4818) råffe  

  

Monday, 23 March 2020 18:32 Host: c83-254-235-130.bredband.comhem.se 

 
Dä ä ba å snacka me admin så fixar de säj! 
Väl? 

JBF 
 
Fick nyss meddelande från en gammal jobbarkompis som skulle 
fira sin 70-årsda med en resa te Vietnamn, you name it! De for 
iväg den 9 mars tror ja visst att de va å kom hem i lördags me 
sista planet back. Typisk backpacker. 
Ja kommer å kalla honom Iskalle Göran, ity Göran ä hans namn. 

Men hans namne ba grävde å sprang på Ljusterö, de rö! 
 
Å ja rå? 
Jo vi bunkra å hamstra vidare ida. Kommer knappt in i huse 
längre. Å inte heller ut. Å de e ju så de e tänkt. 
Räknar me å stå ut framåt krille fluýgare sen tre nog kört. 
Ut te landet. 

Ut te fåglarne. 

 

4817) Lasse L  

  

Monday, 23 March 2020 14:32 Host: h-70-169.A463.priv.bahnhof.se 

 
Ack om det funnes en gillaknapp på detta forum. Vad jag hade 
tryckt på den! 

4816) Goranl  Monday, 23 March 2020 12:45 Host: 185-219-188-39.kund.ip-osteraker.se 



 

   
Skryt: 

Idag 5km joggning + 1,5tim skottkärra 
Igår 5km promenad + rep. av skottkärra 

Förrgår 5km joggning +1,5 Tim tung skottkärra sen gick ena 
handtaget av 
Dan innan 5km promenad 
Dan innan 5 km joggning 
Allt har hänt på ön 

 

4815) råffe  

  

Sunday, 22 March 2020 16:45 Host: c83-254-235-130.bredband.comhem.se 

 
Grattis också te Råffe som körde 8,2 km rullis igen, 46,5 totalt i 
mil räknat. Men inte fick ja nån bronsmedalj för de, var väl för 

gammal för M40. 

 

 

4814) Lasse H  

  

Sunday, 22 March 2020 10:26 Host: 81-237-204-251-no133.tbcn.telia.com 

 
Grattis Jonas! DM-brons i M40! Imponerande! 

 

4813) råffe impad!  

  

Saturday, 21 March 2020 17:36 Host: c83-254-235-130.bredband.comhem.se 

 
Grattis till Jonas! Starkt kutat i vinden! Och i längden! 

 

4812) Goranl  

  

Saturday, 21 March 2020 16:52 Host: 185-219-188-39.kund.ip-osteraker.se 

 
Ett glädjande besked i dessa tider sonen Jonas kutade idag Nora 
Marathon tid 3:21 han är ganska mallig 

 

4811) LasseH  

  

Saturday, 21 March 2020 12:38 Host: 81-237-204-251-no133.tbcn.telia.com 

 
Tyckte väl att professorn var ”bekant” och visst har jag 
frustrerats av hans kluriga uppgifter i Kemisk Tidskrift under 

många år. 

 

4810) råffe  

  

Saturday, 21 March 2020 11:33 Host: c83-254-235-130.bredband.comhem.se 

 
Görans fråga, liksom LasseL:s, är svår att besvara, inte minst för 

mäj. De beror ju på att man inte säkert vet om nån ungdom i ens 
närkrets har eller har hatt sjukan som en mild östanfläkt. Rikard 
har varit krasslig med symtom som skulle kunna va corre, vår 
Martin har konstig hosta å ont i huvet, så hu vet om man känner 
nån eller ej. Trots att ja känner båda. 
Men 5000 bekanta har ja inte, inte såna som ja träffar. Bara 
Ankan. Å hon räknas till de äldre, en risk, men ännu en frisk 

sådan. 

 

4809) Lasse L  

  

Friday, 20 March 2020 23:57 Host: h-70-169.A463.priv.bahnhof.se 

 
Vet inte hur stort umgänge du har Göran men enligt mina 
beräkningar måste det vara uppemot 5000 personer för att mer 
eller mindre säkert bland dem ha en som drabbats av sjukdomen. 
Rätta mig någon om jag räknat fel. 
Idag 11 km stavgång, mestadels löpandes (ja, ja lufsandes då). 

Håller med om att det gäller att hålla lungorna i trim, men det gör 
vi väl alla. 

 

4808) Goranl  

  

Friday, 20 March 2020 22:50 Host: 185-219-188-39.kund.ip-osteraker.se 

 
Jag tvättar mig naturligtvis fortfarande även om händerna osv 

 

4807) Goranl  

  

Friday, 20 March 2020 22:29 Host: 185-219-188-39.kund.ip-osteraker.se 

 
Återkommer till ett tidigare spörsmål ede nån som hört om nån 
som drabbats av farsoten inte via bekant utan i första led dvs ett 

direkt samtal från nån som drabbats av farsoten 
Jag tror fortfarande att den inte finns 

Lycka till 

 

4806) Lasse L  

  

Friday, 20 March 2020 12:30 Host: h-70-169.A463.priv.bahnhof.se 

 



Läste i DN idag om ingenjören, fysikprofessorn och orienteraren 
80 år, som sa att ingenjörer är överrepresenterade i 

orienteringssporten. Naturligt alltså Lasse att du klarar dig bäst 
på kluriga banor. Men fint om du känner att bättre flås också 

bidragit! 

 

4805) Lasse H  

  

Friday, 20 March 2020 09:16 Host: 81-237-204-251-no133.tbcn.telia.com 

 
Tackar! Jo ibland tycker jag själv att flåset är lite bättre. Men i 
förrgår var det också lite klurigare än vanligt så flera av dom som 
brukar klå mej hade stämplat fel. 

 

4804) Goranl  

  

Thursday, 19 March 2020 16:44 Host: 185-219-188-39.kund.ip-osteraker.se 

 
Glömde gratulera Lasse h till framskjuten placering tydligen är 
grabben på tydlig uppgång 

 

4803) Goranl  

  

Thursday, 19 March 2020 16:40 Host: 185-219-188-39.kund.ip-osteraker.se 

 
Bra rullat råffe en härlig solskensdag 

men en märklig glidning har inträffat 
gamlingarna börjar ses som farliga men dom smittar ju inte mer 
än andra vårt hot utgörs ju av att vi kan bli så sjuka att vi upptar 
en intensivvårdsplats om nu farsoten finns 
Joggat 5km på ön kanonväder 

 

4802) råffe  

  

Thursday, 19 March 2020 11:22 Host: c83-251-146-232.bredband.comhem.se 

 
Ja så är de, rullistur blir rollistor om en inte är djävulskt 

noggrann. 
Men rullistur blev det även om man känner den rättmätiga 
åldringsskammen. Solglas som kamoflas underlättar. Men det var 
ju bara åldringar ute vid Hellas så faran för häktning och inlåsning 
var inte överhängande. 

8,2 km fick räcka. 45,7 milos totalt. 
De gäller å hålla lungorna i fin form. Ju. 

 

4801) Lasse H  

  

Wednesday, 18 March 2020 22:29 Host: 81-237-204-251-no133.tbcn.telia.com 

 
Tänkte först att vafan ska du ut me rollatorn Råffe. Sen kom jag 
på bättre tankar. Idag blev jag 5:a av 12 startande på långa 
banan vid Veteran-OL avslutningen för säsongen. Det tar sej sa 
mordbrännar´n osv....Ingen gemensam (obs. könsseparerad) 
dusch inomhus utan ombyte i kallförråd och ingen 
avslutningslunch (fläskfilé o potatisgratäng) pga. ni vet vad. 

 

4800) råffe  

  

Wednesday, 18 March 2020 21:20 Host: c83-251-146-232.bredband.comhem.se 

 
Glömde å säja att ja ännu inte senfärdi och sent utvecklad till 
sinnet som ja ä har hunnit å tänkt på å mäla mäj an te ÖSmå21 

men tänker görat. Börjar teåme börjat fundera på å köra tills ja 
kan titulera mäj väteran. De skulle om Mora-Nisse å gud ä goda 
kunna ske runt 2027 så dä ä nära. De e en önskan att nära. 
Å i möra ska ja ta en rollistor. Om de inte stretar emot för mörke 
i huve. Hu vet. 

 

4799) råffe  

  

Wednesday, 18 March 2020 13:42 Host: c83-251-146-232.bredband.comhem.se 

 
ST kan nog betyda litt av varje, beror på vicket humör man ä på 
eller vicken humor man besitter, eller bådadera, de kan man 
dividera om å resultatet brukar te slut bli ett primtal. Å då mena 
ja inte Tommy även om han va cyklist. 
Så Göran har förstås rätt om han tycker StressTåli. 
Å LasseL:s Stockholmsruska duger. Statens Tillstånd kan ju en å 

annan tänka på efter Löfvens "Vår beredskap är god". 

 
Precis som KB kan stå för en massa olika ting men väl inte 
KarlskogaBladet. Dock KungsBoa. Å säkert en mängd snuskiga 
ord som många säkert vill redovisa. 
Inte ja. 
Som håller Ankan instängd ity hon ä 70. 

Å hon håller mäj kort. 



 

4798) Lasse L  

  

Wednesday, 18 March 2020 12:32 Host: h-70-169.A463.priv.bahnhof.se 

 
Va e de me mej? ST är ju Sverigetempot i den här spalten. Jag 
tror tyvärr det är rätt stor risk för ST20, trots månaderna dit. 
Vår Bornholmsresa (folkmusik/dans) i månadsskiftet maj-juni 
börjar också kännas osannolik. 

Och som tillhörande riskgrupp pga hög ålder får man knappt gå 
ut. Men tror nog jag badar ikväll i alla fall, om de inte hunnit 
stänga simhallen innan dess. 
Nä, har inte träffat någon smittad vad jag vet, men kompisar som 
skulle komma till helgen fick hålla sig hemma eftersom en av de 
två varit på bilresa och skidsemester i Långberget med en som 
sedan visade sig ha smittan. 

De e det närmaste hittills. Men det kommer mer och värre, 
tyvärr. Tycker inte det här är särskilt kul alls. 

 

4797) Lasse H  

  

Wednesday, 18 March 2020 12:26 Host: 81-237-204-251-no133.tbcn.telia.com 

 
No worries. Återstår bara ca 5 998 833 svenskar som skall ha 
Coronan! 

 

4796) Lasse L  

  

Wednesday, 18 March 2020 00:58 Host: h-70-169.A463.priv.bahnhof.se 

 
Vem eller vad är ST? Stockholmstidningen är ju nedlagd sedan 
länge. 

 

4795) Goranl  

  

Tuesday, 17 March 2020 23:07 Host: 185-219-188-39.kund.ip-osteraker.se 

 
För att förtydliga om nån tror att farsoten finns längtar jag efter 
en lightvariant som gör att immuniteten blockerar mina 
kamraters oro 

 

4794) Goranl  

  

Tuesday, 17 March 2020 23:03 Host: 185-219-188-39.kund.ip-osteraker.se 

 
Jag tror på ST 
Och drar nu mitt starkaste kort 
Känner ingen som fått säker diagnos av farsoten 
Tror alltså att den inte finns 

vill gärna testa er stresstålighet med kommentarer till detta 

 

4793) Torbjörn  

  

Tuesday, 17 March 2020 13:15 Host: c83-248-192-109.bredband.comhem.se 

 
Sverigetempot har 250 deltagarplatser, så med nuvarande gräns 
för hur stor en folksamling får vara skulle det vara möjligt att 
starta loppet. Då det är många utländska deltagare kan de 
omfattande reserestriktioner som nu råder vara det som stoppar 
loppet, liksom att många anmälda blir smittade o sjuka. Det är 

inte fråga om att ställa in utan att skjuta fram ett år. Vi som är 
anmälda till årets lopp har i så fall våra startplatser kvar, om vi så 

önskar. det är den information som arrangörerna hittills gått ut 
med, information som ständigt uppdateras. 
Hur som helst har jag trots blåst, regn o kyla kommit igång med 
cyklandet, hittills har det rullat på dryga 55 mil, vardags 
cyklandet oräknat. Förhoppningsvis ska vi kunna cykla längs 

Klarälvsbanan, men just nu är det väl inte möjligt att inteckna 
framtiden allt för långt. Vi får se om några veckor. Eller hur? 

 

4792) Lasse L  

  

Monday, 16 March 2020 10:48 Host: h-70-169.A463.priv.bahnhof.se 

 
Har också tänkt att det vore förfärligt tråkigt om ST också ställs 
in. Där är det väl ännu färre deltagare än i NL och ännu mer 
utspridda. Så borde vara ok att köra, det som kan bli svårt är 
kanske övernattningarna? Men KB 20 i maj ska väl kunna köras 
som planerat, eller? 

 

4791) råffe  

  

Sunday, 15 March 2020 20:05 Host: c83-251-146-232.bredband.comhem.se 

 
Ja jälar, ja som hade tänkt övertala SirT att jåjna mej norröver. 
Vi kunde ju ha kvartat i Kiruna nästan gratis (?), kunde ja ju ha 
hoppats på. 
Men de får bli nästa år. Å då petalar ja. 
Men girot ha ja gett opp sen länge. Petalar inte. 



Dock. Sverigetempot är plågsamt, ity ja vet hur viktit de e för dej 
å få körat. Om du vill körat nästa år så ä ja me. 

Försåvitt du åsså tar me mäj på NL. Då ä vi nog friskförklarade 
även om vi hör till alla möjliga berömda riksgrupper. 

Heller så är vi döa. 
Å då ä dä inge å snacka om. 
Väl? 
JBF 

 

4790) Torbjörn  

  

Sunday, 15 March 2020 18:51 Host: c83-248-192-109.bredband.comhem.se 

 
Blev nyss varse att Nordenskiöldsloppet ställs in. Hmmm, några 
hundra skidåkande stolleprovs deltagare utspridda i den 
Norrbottniska ödemarken, i sin monumentala självspäknings 

envishet säkerligen immuna mot allt. Jaja, kanske det bästa vad 
vet jag o någe djävla troll vill jag inte vara. Sverigetempot är oxå 
i fara, o Girot lär heller inte bli av. 

 

4789) Lasse L  

  

Sunday, 15 March 2020 17:24 Host: h-70-169.A463.priv.bahnhof.se 

 
Jo först prövar man med en billig skanner för 1000 kr. Blir inte 
alls bra. Sedan testar man med att rigga upp kamera mot en 
diabildshållare och fixar bra ljus. Går, men alltför omständligt, 

och lite varierande resultat. Sedan går man upp två trappor och 
lånar en flatbäddsskanner som är försedd med diabildslock. Fyra 
bilder åt gången i en hållare. Ger helt ok resultat. Men varje bild 
tar ca 30 sekunder att skanna, i praktiken blir det mer med i och 
urplockning och avtorkande av damm etc. Kan nämna att "En 
bildband" hör till det som skannats. 

 

4788) Goranl  

  

Sunday, 15 March 2020 16:20 Host: 90-229-213-235-no68.tbcn.telia.com 

 
Hur scannar man? 

 

4787) Lasse L  

  

Sunday, 15 March 2020 12:03 Host: h-70-169.A463.priv.bahnhof.se 

 
HBH-bilderna kommer, så småningom. Ska först avsluta 
megaprojektet att skanna pappas efterlämnade 25 000 diabilder. 
Eller en handfull procent av dem men även det tar sin rundliga 
tid. Mina egna diabilder är jag redan klar med. 

 

4786) Lasse L  

  

Sunday, 15 March 2020 00:05 Host: h-70-169.A463.priv.bahnhof.se 

 
Tackar för intressant läsning! Har idag varit på utflykt till 
slukhålet mellan Ödskölt och Bäckefors. Snö på skogsvägarna 

där. 

 

4785) goran l  

  

Friday, 13 March 2020 23:45 Host: 90-229-213-235-no68.tbcn.telia.com 

 
har nämligen hämtat mycken kunskap ur "Diogenes the cynik 

Sayings and anecdotes " 
rekommenderas 

 

4784) goran l  

  

Friday, 13 March 2020 23:15 Host: 90-229-213-235-no68.tbcn.telia.com 

 
sitter o funderar om jag ska våga berätta om frugans0 min 
hemfärd till thn tankar alltid först i åberga lite rörigt vd okmacken 
i pga av väg o omgyggnadnader i övrigt soligt o fint men lite kall 

nordan parkerar vid pumpen vet att dom har två sorters diesel så 
jag spanar i skarpt motljus in två val sätter igång vill kolla som 
jag brukar på pumpen att allt ok men då jag står på fel sida om 
slangen fär jag runda pumpen för att upptäcka att jag tankar 
bensin i dieselbilen 22 liter hann hända går runt beskriver mina 
bekymmer ringer tankafelakuten står som tur är kvar vid pumpen 

ringer förs.bolag osv sitter o fikar i bilen för att reta övriga 

kunderefter 2 timmar dyker en mkt trevlig typ upp o börjar ordna 
saker o ting en fantastiskt trevlig timme uppstår med en 
konversationens mästare som för 10 år sen råkat ut för nåt 
liknande o fått en affärsside som han efter pensioneringen gjort 
slag av var värt vartenda öre som tömdes ur min plånbok å sen 
kände vi båda till varandras livshistoria 



 

4783) Goranl  

  

Thursday, 12 March 2020 13:30 Host: 185-219-188-39.kund.ip-osteraker.se 

 
Joggat 5km innan regn på ön 

 

4782) Lasse H  

  

Wednesday, 11 March 2020 22:31 Host: 81-237-204-251-no133.tbcn.telia.com 

 
Instämmer, jättefin bild! Väntar också på de dimhöljda bilderna 
från HBH! Nejdå vi har aldrig trott att du är en lorträka Lasse. 

 

4781) Goranl  

  

Wednesday, 11 March 2020 17:51 Host: 185-219-188-39.kund.ip-osteraker.se 

 
Såklart att jag tog fel trodde inte du försökte beskriva dig själv 

utan sökte nedsättande benämningar i allmänhet 
Grattis vicken fin välkomstbild vid en för snabb anblick såg jag 
inte snön men kan det ha varit samma plats. 
2 Tim grovarbete idag mer singel markduk överskottning helt 
ledbruten 

 

4780) Lasse L  

  

Wednesday, 11 March 2020 09:18 Host: h-70-169.A463.priv.bahnhof.se 

 
Puppa, inte f-a. Jag är väl inget orenlighetsskaldjur! Det där med 
agronom är från ett bidrag på NoN av en person som vi inte 

känner. 
F.ö. väntar jag på beröm för snygg bild på startsidan. 

 

4779) Goranl  

  

Tuesday, 10 March 2020 21:45 Host: 185-219-188-39.kund.ip-osteraker.se 

 
Senaste två inläggen lämnar mig frågande 
Acidokokong kanske avser sur-f-a men agronomnånting lämnar 
mig i blindo 
Kört singel i skottkärra i 2 Tim för att dölja en nödreparation av 

en infiltrationsbädd för avlopp joggade 5 km häromdagen 
engagerad i tillbyggnad med brorsan och egen renovering av 
duschutrymme lever helt skyddad för smittan till på freda då 

tillbaka till thn 

 

4778) Goranl  

  

Tuesday, 10 March 2020 21:42 Host: 185-219-188-39.kund.ip-osteraker.se 

 
Senaste två inläggen lämnar mig frågande 
Acidokokong kanske avser sur-f-a men agronomnånting lämnar 
mig i blindo 

Kört singel i skottkärra i 2 Tim för att dölja en nödreparation av 
en infiltrationsbädd för avlopp joggade 5 km häromdagen 
engagerad i tillbyggnad med brorsan och egen renovering av 
duschutrymme lever helt skyddad för smittan till på freda då 
tillbaka till thn 

 

4777) Lasse H  

  

Monday, 9 March 2020 14:45 Host: 81-237-204-251-no133.tbcn.telia.com 

 
Shocking and annoying in a way that is difficult to ignore, på 

adekvat inhemsk vokabulär. 
Grattis själv! Acidkokong är klart bättre än agronomkleptoman 
som ju dessutom inte är helt logiskt. 

 

4776) Lasse L  

  

Monday, 9 March 2020 13:23 Host: h-70-169.A463.priv.bahnhof.se 

 
Vet inte vad Inyourface har för slags innebörd men gratulerar 
Lasse H ändå, och till att ha fått efterföljare i den nya genre som 
startades med förra inlägget. 

 

4775) Lasse H  

  

Thursday, 5 March 2020 21:29 Host: 81-237-204-251-no133.tbcn.telia.com 

 
Tackar igen! Å grattis till löpturen Lasse! Har själv varit på 

Mediyoga för att om möjligt kunna förmå min andningsautomatik 
att fungera bättre. 

 

4774) Lasse L  

  

Thursday, 5 March 2020 20:14 Host: h-70-169.A463.priv.bahnhof.se 

 
Jag är ingen acidkokong så jag gratulerar också! 
 
Idag säsongspremiär för löpning utan stavar. Väldigt stappligt och 
tungt i början, fick stanna till och gå några steg då och då, men 



efter en km lättade det och de följande fem kändes helt ok. Soligt 
värre var det och i Näsviken låg en flock granna storskrakar. 

 

4773) Goranl  

  

Thursday, 5 March 2020 18:30 Host: 185-219-188-39.kund.ip-osteraker.se 

 
Grattis lasseh erkänner direkt att jag fick ta hjälp av nätet 
Jag kanske är en sån flyter i alla fall bra 

 

4772) Lasse H  

  

Thursday, 5 March 2020 16:48 Host: 81-237-204-251-no133.tbcn.telia.com 

 
Tackar! Ja en får tänka på va en säjer nu för tia. 

 

4771) råffe  

  

Thursday, 5 March 2020 10:24 Host: c83-251-146-232.bredband.comhem.se 

 
Grattis till torrbollen LasseH! 

 

4770) råffe  

  

Wednesday, 4 March 2020 20:07 Host: c83-251-146-232.bredband.comhem.se 

 
Ja samma här inte fan drar ja ner te virushåle för å dö. Väntar te 

2027 heller åtta så att ja snart ä åtti då känns de möcke mer 
adekvat. Sen kör ja NL å birkebäjner ba för å reta alla. Å sen dö. 
Å återoppstå som alla riktigt trovärdiga plägar göra. 

 

4769) Torbjörn  

  

Wednesday, 4 March 2020 08:12 Host: c83-248-192-109.bredband.comhem.se 

 
Nä inget Marcialonga för min del. Lockande javisst, men det 
räcker med den första, sista o enda gången 2013. 

 

4768) råffe  

  

Tuesday, 3 March 2020 17:41 Host: c83-251-146-232.bredband.comhem.se 

 
Marcialonga 2021 någon? 
Kanse ja? 

 

4767) Råffe te Tobi  

  

Tuesday, 3 March 2020 15:56 Host: c83-251-146-232.bredband.comhem.se 

 
Då ä vi ju båda på rull mot nya mål! 

Haru förresten tänkt nå mer på NL? 
Tänkte väl det! 

De känns som en för kortning. 
Om de blir nåt av Klarälva i maj så kanske en annan kan va me. 
Och eljest kanske till å me ja kan komma me, me rullisarna. 

 

4766) Torbjörn  

  

Tuesday, 3 March 2020 15:12 Host: c83-248-192-109.bredband.comhem.se 

 
Å en annan har plockat fram cykeln o rullat iväg. 

 

4765) råffe  

  

Tuesday, 3 March 2020 11:18 Host: c83-251-146-232.bredband.comhem.se 

 
Tog en kort rullis idag för å komma över abstinensen. Kändes 
ganska okej, ska nog fortsätta rulla om de int kommer någon 

snö. Tänk att man plötsligt önskar det! 
7 km RR ger totalt 44,9. 

 

 

4764) Lasse H  

  

Monday, 2 March 2020 10:08 Host: 81-237-204-251-no133.tbcn.telia.com 

 
Sekten var förstås Kristinehamns OK vars ungdomar var på 
träningsläger i Sälenfjällen. Tre av ledarna ingick sedermera i det 
10-milalag som avgick med segern 1967. Några var duktiga 
skidåkare som vid Vasaloppen bodde i Sixtens stugor och via 
denna kontakt kunde utverka en audiens för träningslägret hos 

skidkungen. En orienteringsklubb är (i likhet med de flesta 
föreningar) enligt mej ett utmärkt exempel på en ganska 
oförarglig sekt med för utomstående ganska märkliga ritualer 
som utspelar sig så gott som varje helg under säsongen. 

 

4763) Goranl  

  

Sunday, 1 March 2020 22:49 Host: 90-229-213-235-no68.tbcn.telia.com 

 
Kan va percys 27:e lämnar bara tre till klassiker men minns först 

årets 20års medaljer jag harangerar på nytt 

Meb lasseh har du verkligen skakat Sixten s valkiga näve vicken 
sekt fikade hos gubben? 

 

4762) roffa impad  

  

Sunday, 1 March 2020 19:57 Host: c83-251-146-232.bredband.comhem.se 

 



Vicken kille! 
Ingen annan av oss kom i mål i dag men van Pärsi klippte en 

massa ungtuppar på öronen. Nu äran ba fyra lopp från veteran! 
Heders! 

 
Å Korsgren va inte heller så toki! 

 

4761) Goranl  

  

Sunday, 1 March 2020 11:12 Host: 90-229-213-235-no68.tbcn.telia.com 

 
Percy har passerat mångsbodarna 

 

4760) Lasse H  

  

Saturday, 29 February 2020 22:02 Host: 81-237-204-251-no133.tbcn.telia.com 

 
Eftersom jag i mitten på 60-talet tillsammans andra 
sektmedlemmar varit hemma och druckit kaffe hos Sixten och 
även skakat hans hand ligger jag väl närmast till att uttolka hans 
vilja. Och sannerligen säger jag eder att när i tränen skolen i 

alltid från början köra så hårt att andan tryter eder i bröstet och 

blodsmaken tränger fram i eder mun på det att i icke skola 
övermannas av latmasken under tävling eller allvarligare 
prestationer. 

 

4759) Lasse L  

  

Friday, 28 February 2020 10:56 Host: h-70-169.A463.priv.bahnhof.se 

 
Måste varit besöket på Sixten Jernbergsmuseet i tisdags som 
triggat igång denna religiösa stämning på forumet 

 

4758) råffe  

  

Thursday, 27 February 2020 20:38 Host: c83-251-146-232.bredband.comhem.se 

 
Ja ja ser åsså ditt altare Sir Tobi och ditt alter ego, som jag vet 
bara måste komma te start nästa år. Ja måste ha en blåslampa 
bakom röven men tål även att bli ikappåkt och kränkt i min 
egocentriska enfald. 
Men kom ihåg att du ska vända blicken mot Mora och djävlarna 

där för din tillbedjan så att dina böner inför altaret ska bli 
allvaret. Eller inte alls tagna på just detsamma. 

Ser fram emot nästa år gör ja. Men åsså mot andra glada stunder 
under innevarande år. Undrens tider är inte förbi, ty de väntar 
oss! 

 

4757) Goranl  

  

Thursday, 27 February 2020 19:10 Host: 90-229-213-235-no68.tbcn.telia.com 

 
Naturligtvis ser vi ditt altare framför vår inre syn lägg en kudde 
på golvet framför för tiĺlbedjan av skidturen eller flytta temporärt 
sängen inom synhåll så att du ser installationen så fort ögat 

öppnas fota arrangemanget skicka bilder till nära o kära 
Annars skön läsning av skidans fröjder redgörelserna av loppet 
njutningar får en att fundera på nästa år annars snö 4-5cm i thn 
fruset i backen 5 till ovem vet vad som händer 

 

4756) Lasse L  

  

Thursday, 27 February 2020 14:20 Host: h-70-169.A463.priv.bahnhof.se 

 
Vi ser, vi ser, Torbjörn. Underbart! 

 

4755) Torbjörn  

  

Thursday, 27 February 2020 13:00 Host: c83-248-192-109.bredband.comhem.se 

 
Då de två, både trevliga o vackra, kvinnorna vid 
medaljutlämningen också prackade på mig ett diplom for jag till 

IKEA o köpte en ram. Billig som fan råffe o inte var det rea, iväg 
o köp. Hemkommen ramade jag in diplomet, knöt av steksnöre 
tvenne öglor, fäste dessa i ramens nedre kant med hjälp av de 
två vikbara plåtflärpar som är fästa i densamme med funktion att 
hålla ramens innehåll, diplomet, på plats. I dessa öglor hänger nu 
mina båda minnesmedaljer. Hela spektaklet hänger på en av 

sovrumsväggarna, hänger över en sekretär som min morfar fick 

på sin ettårsdag (!). Ack om ni nu, med hjälp av denna min 
torftiga beskrivning, bara kunde se denna den klassiska 
skidåkningens Altartavla framför er. 
För övrigt så känns kroppen bra, skidorna rengjorda och 
undanstoppade tillsammans med all annan utrustning som hör 
ihop med dem. Visst var vädret det bästa, liksom spåren efter de 

förhållanden som en snöfattig mildvinter skapat, men jag håller 



ändå mitt första öppna spår som nummer ett. Strålande sol, gott 
om snö, efter några dagars mildväder frös det på med hårda, 

hållbara, snabba spår som följd. !991 var året och tiden 7:12 är 
min näst bästa. 2006 gjordes personbästa med 6:29, det året 

skattar jag som nummer två. Vädret, snötillgång, spårstatus var 
klart det absolut bästa, men magin i att göra något länge 
efterlängtat för första fanns naturligtvis inte. Var det sista 
gången? Så var det tänkt o så tänker jag fortfarande. Gör helt 
enkelt för ont under tiden jag åker när det gått några timmar. 
Vore jag smärtfri nog att visa råffe ryggen inte bara då det går 
uppför skulle han fanimejingen få slita pisset. 

 

4754) råffe  

  

Thursday, 27 February 2020 11:10 Host: c83-251-146-232.bredband.comhem.se 

 
LasseL:s inlägg skulle ha kunnat vare skrevet av mäj! Håller med 
om det mesta frutom att ja inte stöp på stenarna i spåret, 
knäckte därmed ingen stav eller annat väsentligt. Men kunde 

därmed inte reafynd såsom LasseL ju gjort. Det känns förargligt 
som Pancho att inte delta i den köpfesten. 
Har bestämt mäj förå anmäla mandrom te nästa års ÖSmå dock 
inte androm te varnagel. 

 

4753) Lasse L  

  

Wednesday, 26 February 2020 23:00 Host: h-70-169.A463.priv.bahnhof.se 

 
Bara lite allmänt sömnigt trött men inte alls sliten har jag känt 
mig efter ÖSmå. Efter kvällens vattengympa då jag jobbade rätt 
bra har jag också piggnat till ordentligt. Så är alltså dagens läge. 
 
I måndags var det också fint, har väl aldrig åkt sträckan i bättre 
väder, det går väl inte ens att föreställa sig vad ett bättre 

skidväder skulle kunna vara. Spår och före höll mycket högre 
klass än man hade anledning att frukta. Faktiskt imponerande hur 
dom fått till det med den ringa snömängden. Snabbt på de flesta 

sträckor, ofta isigt i spårbottnen, men bra kanter. Bromsade ändå 
till ibland även där det bara var en flack sluttning när det 
närmade sig en kurva, försiktig som jag är. I brantare utförslöpor 
var det hårt och sällan spår men det var ändå så pass mycket 

snöskrap ovanpå att det gick att plogbromsa där det behövdes, 
vilket det oftast gjorde. Inte alls tal om att behöva gå nedför. 
Hade kunnat köra på lite mer nerför på många ställen, men är ju 
som sagt försiktig av mig. Tog det också rätt lugnt överlag och 
jagade ingen särskild tid. Det blev en skön och fin skiddag helt 
enkelt. Här och var men inte så ofta var spåren ändå naturligt 

nog sämre, eller fanns knappt alls. Sämst var väl där det fanns 
grus i den dittransporterade snön som gav hugg i skidorna. Det 
hände några gånger, den sista 7 km från mål på helt plan mark 
där jag fick tvärstopp och stupade. Ingen fara för mig, men ena 

staven hade knäckts märkte jag efter ett tag och fick staka lite 
försiktigt sista biten. I går kväll innan jag somnade beställde jag 
ett par nya OneWay till nedsatt pris på Intersport. Åtta- istället 

för fjortonhundra kronor. 

 

4752) råffe  

  

Wednesday, 26 February 2020 20:54 Host: c83-251-146-232.bredband.comhem.se 

 
Ere ingen ÖSlöpare som vill vittna om dagsläget? JBF. 
Själv har jag tvärvänt från mitt tvärsäkra nej till kommande års 
löp till ett lika tvärsäkert ja. Nästa år då gälar! 

 

4751) Goranl  

  

Monday, 24 February 2020 18:44 Host: host-217-214-151-184.mobileonline.telia.com 

 
Vicka snubbar alla bekämpar össpåret ska bli kul att få en 
uttömmande beskrivning av vedermödorna 
Va onte alls avensjuk i morse men på lvällens glam förstås 

Grattis 

 

4750) Lasse H  

  

Sunday, 23 February 2020 17:26 Host: 81-237-204-251-no133.tbcn.telia.com 

 
Detsamma, God tur! Hoppas fru Fortuna står er bi! 

4749) Goranl  Sunday, 23 February 2020 17:17 Host: host-217-214-150-52.mobileonline.telia.com 

 



 

  Tänkte passa på å önska morgondagens blivandeç skidhjältar en 
god tur 

 

4748) Lasse L  

  

Sunday, 23 February 2020 08:15 Host: h-70-169.A463.priv.bahnhof.se 

 
Åker strax nu. Kan köpa kaffe, och dasspapper. 

 

4747) råffe  

  

Saturday, 22 February 2020 22:00 Host: c83-251-146-232.bredband.comhem.se 

 
Men inge våffeljärn. 

Kaffe någon? 

 

4746) Lasse L  

  

Saturday, 22 February 2020 20:03 Host: h-70-169.A463.priv.bahnhof.se 

 
Ja vad annat kan man ens säga. Jag plockar upp Torbjörn och så 
far vi uppåt lite före lunchtid skulle jag tro. Du har väl med ett 
vallajärn Råffe? 

 

4745) råffe  

  

Saturday, 22 February 2020 18:32 Host: c83-251-146-232.bredband.comhem.se 

 
Grabbar som tänker köra! 
Vi kan väl på vägen opp ge varann ett öra 
så att vi allesammans får höra 

allt som tänkas kan förstöra 
kanske rentav förgöra 
allt vårt hopp i denna vinterröra. 
Och i glad gemenskap i tanken lagom möra 
Innan vi våra skidskor må på bladen snöra 
och våra lagg till framgång föra. 

Inget annat vettigt kan vi ju nu i stunden göra... 
Heja gubbalage! 
 
Ska vi säja så? 
 

JBF 

 

4744) råffe  

  

Saturday, 22 February 2020 11:19 Host: c83-251-146-232.bredband.comhem.se 

 
Taxi är beställd! Vi ska konfirmera det på söndag em. 

Ba så ni vet. 

 

4743) råffe  

  

Saturday, 22 February 2020 10:39 Host: c83-251-146-232.bredband.comhem.se 

 
Ja tar me en laddning köttfärssås o tagliatelle som 
ackompanjemang, de ska räcka till alla. Dessutom en ring 
falukorv å ett antal ägg. 
Frukostjox för egen räkning. 
Å nåra öl. 

Å karboloder. 
Å brickanylen. 

 

4742) Lasse L  

  

Friday, 21 February 2020 17:40 Host: h-70-169.A463.priv.bahnhof.se 

 
Saxat från Skidforum.se för en stund sedan: 
 
"Fick precis rapporter från en kompis som åkt Kortvasan idag. 
Snabba hårda spår och inget problem med grus och skräp i 
spåren. Ok glid hela vägen i mål trots plusgrader både igår och 

idag. Söndag har ju bättre förutsättningar att bli bra och måndag 
ser ut att bli riktigt fint. Kommer en del regn i morgon, men inte 
alls så mycket som det befarades. 
 
Jag tror vi får två riktigt bra dagar söndag/måndag. Klister under 
skidan och en trasa med vallaväck i väskan så kommer det gå 

bra" 

 
Kanske kommer mer info där, i tråden Väder och vallanojja ÖSS 
och ÖSM 2020 

 

4741) Lasse L  

  

Friday, 21 February 2020 16:19 Host: h-70-169.A463.priv.bahnhof.se 

 



Undrar fortfarande om det hela trots Görans glada tillrop och att 
Råffe redan klarat alla backar. Men beställ taxi till den tid du 

tycker blir bäst! 

 

4740) råffe  

  

Friday, 21 February 2020 10:00 Host: c83-251-146-232.bredband.comhem.se 

 
Gomorra! 

I natt har jag kört nedför varenda backe mellan Berga by och 
Mora, de finns en jäla massa. Vill gärna tro att Görans metod är 
den bästa men tvivlar så smått. Har mest funderat på hur man 
bäst mildrar fallet/fallen. 
De har inte fallit män in att man inte faller, sån ä ja, just för 
tillfallet, hoppsan sa här fallerja. 
 

Vicken tid vill deltagarna att taxin ska hämta på många morron. 
Ja lutar åt 05:15. 
Jag har starttid 07:20 

men björnen har visst 07:00, veteranen. 

 

4739) Goranl  

  

Thursday, 20 February 2020 20:18 Host: 185-219-188-39.kund.ip-osteraker.se 

 
De e bara o köra få stopp innan utanförslöpningen sen släppa på 
kan bli snabbaste loppet i en äldre ynglings liv inte tveka bara 

köra fort utav helvete 
Mycket avundsjuk på era möjligheter ta chansen nästan inget kan 
hända 

 

4738) råffe  

  

Thursday, 20 February 2020 19:57 Host: c83-251-146-232.bredband.comhem.se 

 
Klart att du går med, du går ju med på allt SirTobi! De blir ju ett 
stålbad inför tempot fattaru väl! De e så di har tänkt utett. Di ä ju 
i maskopi Dkdj och navskådarna/rövslitarna, fattar knappt ja ens. 
Ja ber å få avakta några nätters sömnfri tillvaro innan ja drar 

merej te morkarlsdjävlarnas hemort på jorden. 
Å då skarom få se på fjållträskarnas raseri, me racer i. 

 

4737) Torbjörn  

  

Thursday, 20 February 2020 18:00 Host: c83-248-192-109.bredband.comhem.se 

 
Gå du råffe kanske går jag med, om jag startar vill säga är 
ytterligt tveksam. Vi är gamla o sköra numera, åtminstone jag. 
Varför riskera hela cykelsäsongen ett år då Sverigetempot körs 
för att mkd inte har förstånd nog ställa in då förutsättningar 
saknas. Dom vill inte ha dit oss men har inte stålballar nog till o 

säga`t. 
Fortsättning följer. 

 

4736) Lasse L  

  

Thursday, 20 February 2020 16:19 Host: h-70-169.A463.priv.bahnhof.se 

 
Alla fall är det nollgradigt och kraftigt snöfall i Mångsbodarna just 

nu (Trafikverket) 

 

4735) råffe  

  

Thursday, 20 February 2020 13:02 Host: c83-251-146-232.bredband.comhem.se 

 
De två sista LasseL-frågorna är nu ständigt i mitt oroliga huvud. 
Jag tror att det kommer att gå att åka. Men kanske mer gå än 

åka, te minstingens utför. T.o.m tävlingsledaren uppmanar 
osäkra deltagare att osäkra bindningarna och promenera utför. 
Vem vågar utföra den manövern med en SirTobi i laget? JBF 

 

4734) Lasse L  

  

Thursday, 20 February 2020 12:38 Host: h-70-169.A463.priv.bahnhof.se 

 
Avslutade träningen inför ÖS med ett spinningpass nu på 
förmiddagen, innan frukost. Tycker jag utifrån förutsättningarna 
har fått till det bra med lagom blandning av distanspass och 

intervalldito. Dessutom mindre förkyld än jag brukar vara så här 

dagarna innan. 
Men kommer det alls gå att åka? Om ja, kommer man att vilja 
åka? 

 

4733) råffe  

  

Thursday, 20 February 2020 10:52 Host: c83-251-146-232.bredband.comhem.se 

 



Å ja då, ja hoppas att de inte blir inställt, ja ä inställd på å köre. 
Sån ä ja. Kanse ännrar ja mäj sen, men då ä ja ju för sen. 

 

4732) råffe heter ja  

  

Wednesday, 19 February 2020 22:00 Host: c83-251-146-232.bredband.comhem.se 

 
Ja litar på yr, precis så som jag är i mössan esomoftast. De blir 
perfekta spår, de kommer å gå jäkligt fort å de gäller ba å hålla 

säj på benena. Men ja har nästan allti fel i mina prognoser å 
förhoppningar tross att ja jobba på Prognosinstitutet på SCB en 
gång, en sång för länge, längesen. 

 

4731) Torbjörn  

  

Wednesday, 19 February 2020 21:07 Host: c83-248-192-109.bredband.comhem.se 

 
Men råffe numera blir man ju tilldelad en starttid utifrån en 
självskattad sluttid. Är proceduren den samma som förra året 
startar jag 07:20. Spåren o även förhållandena runt omkring lär 
vara miserabla, min förhoppning är att det oväder som nu är på 

ingång tar en något nordligare bana så det värsta av regn o blåst 

hamnar där VL-spåret drar fram. I så fall ställs, åtminstone, de 
första loppen i VL-veckan in. Vilket en högt uppsatt 
morkarlsdjävul lovade i en eko intervju tidigare i veckan. 

 

4730) roffa  

  

Wednesday, 19 February 2020 13:27 Host: c83-251-146-232.bredband.comhem.se 

 
Fastnade på prick 13 km RR ida igen, visst ä dä märklit, så säj 
ifrån! 

Nu S:a RR: 44,2 
Å nu har ja tvättat av rullisarna å ska smörja in rom inför nästa 
schäslong. Klarälvsloppe någon? 
 
De blir ba Johan-son å ja som kommer från Sthlm på sönda. 
Ska bli så där lagom festligt. Känner lite av ena jumsken, ska vila 
den i fomr. 

Funderar på å starta sent, vid 8:15. Att starta 7:30 ä nog de 
sämsta. Men hur blire me spåren? JBF 

 

4729) Lasse L  

  

Monday, 17 February 2020 12:59 Host: h-70-169.A463.priv.bahnhof.se 

 
Men grattis! Då återstår bara att få ut Göran på snö 

 

4728) Lasse H  

  

Monday, 17 February 2020 11:24 Host: 81-237-204-251-no133.tbcn.telia.com 

 
En annan har i alla fall varit 2 vändor ggr 11 km till Kalhyttan. 
Alltid något! På onsdag blir det orientering i mitt favoritområde 
uppe vid Sättra. Väg- och stiglöst och en splittrad mosaik av 

mossar, myrar och sönderskurna höjdpartier. 
S:2,2 

 

4727) roffa  

  

Monday, 17 February 2020 10:52 Host: c83-251-146-232.bredband.comhem.se 

 
Jäspaltans! Nu har ja kört 13 km RR! 
S:a RR: 42,9, S: 10,3 
Nu fåre nästan va nog. 
Kanske en sista vulta på onsda. Kanske en 21-kilometring. 

 

4726) Lasse H  

  

Monday, 17 February 2020 10:10 Host: 81-237-204-251-no133.tbcn.telia.com 

 
Till frågan kan läggas att enligt Knut Warmlands Värmländsk 

Ordbok: 
jäspalt = maskulinum, blodpalt; milt kraftord (eufemism f. 
djävulen).Exempel Nu jäspalt! 

 

4725) Torbjörn  

  

Monday, 17 February 2020 09:54 Host: c83-248-192-109.bredband.comhem.se 

 
Farsan sa alltid ”jäspalt i välling” då något var extraordinärt. 

 

4724) roffa  

  

Sunday, 16 February 2020 19:58 Host: c83-251-146-232.bredband.comhem.se 

 
Oj! Första gången jag kommer i kontakt med ordet "jäspalt"! Å ja 
som sysslade me spalter nästan redan som liten palt, men man 

kan inte kunna allt. Å inte sjunga alt, som min gamle bas sa. 
Å ja säjer nog ändå rätt snart "jäsiken va de regnar". Har tage 
fram sydvästen men hoppas att den bedarrar framåt mårronen, 



har tänkt ta en sista rullis före Ösmo, men inte ända fram. 
Jäla rättstavning! Ja mena ju ÖSmå, en jäla differens. 

Hur skaregå? JBF 

 

4723) Lasse L  

  

Sunday, 16 February 2020 10:10 Host: h-70-169.A463.priv.bahnhof.se 

 
Jäspalt vad det regnar! Trodde ett tag att det blir nog inget ÖS 

när det ska komma så mycket regn däroppe också. Men nu tycks 
det inte göra det, inte alls lika mycket som här. Och i slutet av 
veckan lite snö. Kanske rentav blir bra spår? 
Haft en bra vecka med två långa stavlöpningar, en vattengympa 
och en spinning. 
S 28 
L 4 

 

4722) Goranl  

  

Saturday, 15 February 2020 16:22 Host: 90-229-213-235-no68.tbcn.telia.com 

 
Torbjörn du är en mästare lågt kan lyftas till högt 

 

4721) Torbjörn  

  

Saturday, 15 February 2020 13:21 Host: c83-248-192-109.bredband.comhem.se 

 
Nja den postmoderna dekonstruktionen av det alldeles uppenbara 
ligger inte för mig. Kirurgen var en nutida yrkeskvinna, pratade 
om barn, skidåkning, oförstående man, rallykurs med 
motorintresserad morfar och en del om det hon gjorde med mig 
och varför. 

 

4720) Goranl  

  

Thursday, 13 February 2020 21:38 Host: 90-229-213-235-no68.tbcn.telia.com 

 
Kan numera ha sina sidor att bedöma kön efter uppenbarelse 
men jag litar på dig Torbjörn du kände de nog på lukta 

 

4719) Torbjörn  

  

Thursday, 13 February 2020 18:41 Host: c83-248-192-109.bredband.comhem.se 

 
Så där ja nu va´re klart. "Känns det bra så åk du" sa kirurgen, 

som själv hade åkt tjejvasan för något år sedan. Nä råffe ingen 
tvekan om att det var en kvinna. Så nu planerar jag utifrån att 
åka ÖS. Visst allt har sin egen gång men så är livsvillkoren. 
Det lär väl inte bli någon mer skidåkning dessförinnan,åkte sista 

passet i miserabelt väder och före igår, +5, regn, blåst o 
konstsnöslinga på 1,1km. Fy fan. 2mil blev det o det ger totalen 
43,2mil skidor på snö. 

 

4718) råffe  

  

Thursday, 13 February 2020 14:07 Host: c83-251-146-232.bredband.comhem.se 

 
Nu har ja kört 13 km RR! 
S:a RR: 41,6 
 

Kanske kör ja lite mer men inte mycke. Kommer ja te 45 mil så 
lägger ja av. 

En brakare. 
 
Inväntar Tobis rapport. 

 

4717) Lasse L  

  

Wednesday, 12 February 2020 23:52 Host: h-70-169.A463.priv.bahnhof.se 

 
Håller tummarna för välsytt på Torbjörn i morron. Och vad bra att 
Råffe får plats i spåret. Men det blir nog inte trångt där i år, eller 

så blir det det om det typ bara blir ett och inte fyra i bredd, 
väderprognoserna ser inte lysande ut. I alla fall är det bra att 
träna. Märkte det själv i går på en tiekilometers 
stavgångslöpningsrunda. Oj vad lätt det gick. Måste vara den s.k. 
Evbv6effekten. 

 

4716) råffe  

  

Wednesday, 12 February 2020 22:51 Host: c83-251-146-232.bredband.comhem.se 

 
Nu har ja tatt över Hampus plats i spåret! 

Så nu börjar de bli allvar, kanske kör ja RR i morrn igen, en kan 
ju inte hålla igen, de har blitt en vana i blidvädre. 

 

4715) roffa  

  

Wednesday, 12 February 2020 18:04 Host: c83-251-146-232.bredband.comhem.se 

 



Ja tror att de e ganska enkelt å byta namn på deltagande ÖSmå-
kille/gube. Men de värkar som om Hampus måste dra det 

snabbaste spåret te stacken, stackarn (som inte får åka.) 
De förklarar det me konstiga meningar på vasaloppet.se. 

Men de ska gå. 
Sen kommer vi å behöva två startplatser till. Kanske kan vi köpa 
på startplatser.se men om nån äventyrs hör talas om nån som vill 
sälja så är budet 600 spänn pär plast. 
Skicka ett fax te "en som inte ett jäla någe" så flyter live vidare in 
ril laif heller ba lajv. 
I mörn ska ja köra RR de känns prima, på förhann. 

 

 

4714) Goranl  

  

Wednesday, 12 February 2020 16:53 Host: 90-229-213-235-no68.tbcn.telia.com 

 
Torbjörn jag ser påt med tillförsikt men säg till innan att du ska 
åka ösmån så att dom både tråcklar o tejpar ordentligt lycka till 

 

4713) råffe  

  

Wednesday, 12 February 2020 13:19 Host: c83-251-146-232.bredband.comhem.se 

 
Gnetar vidare. Ida 13 km de snabbaste hittills under schäslongen! 
S:a RR: 40,3 

Börjar känna mig rätt ok inför vad som komma skall. 
Å då mena ja inte döden. 
Hoppas ja slippa ju. 

 

4712) råffe  

  

Tuesday, 11 February 2020 10:58 Host: c83-251-146-232.bredband.comhem.se 

 
Kan lägga 17 km te RR-kontot. S:a 39. 
 
Önskar SirT lycka till på torsdag! 

 

4711) Torbjörn  

  

Tuesday, 11 February 2020 08:16 Host: c83-248-192-109.bredband.comhem.se 

 
13/2 14:40, hur ser du på’t Göran? 

 

4710) Goranl  

  

Tuesday, 11 February 2020 07:35 Host: 185-219-188-39.kund.ip-osteraker.se 

 
Ljö 

 

4709) Lasse L  

  

Monday, 10 February 2020 23:03 Host: h-211-179.A463.priv.bahnhof.se 

 
Pratar vi Lj-ö eller Thtn? 
I Åm-l klarade sig båtskjulet. 

 

4708) Goranl  

  

Monday, 10 February 2020 20:00 Host: 185-219-188-39.kund.ip-osteraker.se 

 
Klarade blåsten igårnatt bra 2 träd gav sig baktill på tomten 
enstaka träd hängde längs vägen på elledning 

 

4707) Goranl  

  

Monday, 10 February 2020 19:58 Host: 185-219-188-39.kund.ip-osteraker.se 

 
Ja du däng-jan hade nog problem med mitt något rigida 

funderande förkortningar på olika språk det låste sig 
Nu har det lättat grattis till allt o tack för barnhistorierna 
avväpnande oskuldsfullhet 
Men har inte fått svar på när dom skar i Torbjörns rygg gör det 
svårt att bedöma hans ösmånchanser på ett semiprofessionellt 
sätt 

Tränat hyfsat på ljö lufsat ett par 5kilometare raskt promenerat 
ännu fler 5kilometate sågat o klyvt 1 kubikmeter ved 

 

4706) Goranl  

  

Monday, 10 February 2020 19:55 Host: 185-219-188-39.kund.ip-osteraker.se 

 
Ja du däng-jan hade nog problem med mitt något rigida 
funderande förkortningar på olika språk det låste sig 
Nu har det lättat grattis till allt o tack för barnhistorierna 

avväpnande oskuldsfullhet 
Men har inte fått svar på när dom skar i Torbjörns rygg gör det 

svårt att bedöma hans ösmånchanser på ett semiprofessionellt 
sätt 
Tränat hyfsat på ljö lufsat ett par 5kilometare raskt promenerat 
ännu fler 5kilometate sågat o klyvt 1 kubikmeter ved 



 

4705) råffe  

  

Monday, 10 February 2020 19:43 Host: c83-251-146-232.bredband.comhem.se 

 
Lite ny information te alla ÖSmå-ryttare: 
Gamle gossen och sonen Johan har börjat fundera på å åke ÖS. Å 
kanske kommer åsså hans inköpte ryske svåger Sasja, eg. 
Alexander me. 

Ba så ni vet inför alla diskussioner om logistik och aritmetik. Utan 
att ge avkall på etik men lämna erotik te dem som tycker om de. 
Ja, ja ba konstaterar. JBK 

 

4704) råffe  

  

Monday, 10 February 2020 19:04 Host: c83-251-146-232.bredband.comhem.se 

 
Fick ett kort snack me staff ida å berätta då för femtielfte gången, 
me anlening av fusking amal-historien om Ankans å min (Ja ja 
vet att en ska säja min å ankans, men skitesamma), 
gemensamma upplevelse av vår äldste sons uttalande i höjd me 

Botkyrka, ja lite mer norröver för å va exakt. Gossen Johan var 
vid tiden fyllda fem men hade lärt läsningens konst en tid innan. 

Plötsligt får vi från baksäte höra följande reflexion: "Jag tycker 
inte om det där ordet Fittja. Jag tycker att det låter nästan som 
fitta." 
Ja, va säjer man dåra? JBF. 

Nej, ja körde inte av vägen, varken Ankan heller ja rörde en syn- 
eller hörbar skrattmuskel. Vi drev oss hemåt genom den tätnande 
trafiken och brast ut i garv långt efter att gossen i sin oskuld 
somnat för natten. 
De e möcke better än å somna vi ratten. 
Så tycker ja. 

 

4703) råffe  

  

Monday, 10 February 2020 10:57 Host: c83-251-146-232.bredband.comhem.se 

 
Same procedur som alla vägar, de låter bra! Hoppas att vi träffs i 

stugan på söndan. Me Staffan å LasseL. 

Å ja lövar å ta hann om hen i taxin! 

 

4702) Torbjörn  

  

Sunday, 9 February 2020 18:30 Host: c83-248-192-109.bredband.comhem.se 

 
Ös måndag? Du bara frågar, eller hur herr råffe? För egen del kan 
jag ej ännu svara på frågan. Dock planerar jag som om ett 
deltagande i det öppna spåret skulle vara möjligt trots ett öppet 
sår på ryggen. Hur vi tar oss hit o dit. kan vi inte göra som vi 
brukar. Taxi, skidor, bil? Å du råffe bokar o håller taxikullan 

sällskap där fram. 

 

4701) råffe  

  

Sunday, 9 February 2020 16:45 Host: c83-251-146-232.bredband.comhem.se 

 
Grattis LasseH! 
Näst sista förkortningen fatta ja direkt. Kom då att tänka på min 
gamle knegarkompis Lasse H som berätta om grejen när han och 

hans sexåriga dotter stod på Odenplans 
t-banestation och framför sig hade affischen för då aktuella 

Moodyssonfilmen. Jäntan hade just lärt sig läsa och sa: "Fusking 
vet ja va de e, men va betyder Åmål?" 
 
Vicka kommer te ÖSmå? Å hur tar alla sej te starten? Å tebaka? 

 

4700) Lasse H  

  

Sunday, 9 February 2020 15:38 Host: 81-237-204-251-no133.tbcn.telia.com 

 
Torde vara engelska för knulla. 

 

4699) Goranl  

  

Sunday, 9 February 2020 15:32 Host: 185-219-188-39.kund.ip-osteraker.se 

 
Hurrö Däng-Jan jag går bet på näst sista förkortningen 

 

4698) Lasse H  

  

Sunday, 9 February 2020 10:22 Host: 81-237-204-251-no133.tbcn.telia.com 

 
Hmm. Tvärtemot vad en kan tro är det faktiskt övertecknad som 
gömmer sig bakom signaturen Däng-Jan. 

 

4697) Lasse L  

  

Saturday, 8 February 2020 22:15 Host: h-211-179.A463.priv.bahnhof.se 

 



Av alla maskar som rörde sig under skinnet såg det ut som om 
räven, som låg i ett uthus, rörde på sig. Berättade förstås Björn. 

 
Det undrades däruppe vad det skulle kosta att driva ett sånt hus, 

som det vi bodde i där. Jag kan ge besked genom att jämföra 
med Hässjaberg, ett ungefär lika stort hus. Jag har tittat på 
rapporterna för sex år 2013-2018. 
Medelkostnad per år är 54000 kr, varav el 13400 kr. Lägsta 
kostnad ett år är 26000 och högsta 90000 kr (elkostnaden 
varierar bara mellan 12000 och 15000 kr). 
Året med endast 26000 kr i utgifter hade vi inga speciella 

utgifter, utan det var el som sagt och försäkring, skatt, 
renhållning och diverse småinköp. Exempel på 
utgifter/investeringar som höjt kostnaden andra år är möbler, 
slåtterbalk, elarbeten, annan hantverkarhjälp (snickeri, målning), 
trimmer/röjsåg, ny vv-beredare, spiskasett och 
huggormssanering. 

Man kan nog tänka sig att huset i Evertsberg drar klart mer el då 

man har basvärme på jämnt och att det inte är lika välisolerat. 

 

4696) Goranl  

  

Saturday, 8 February 2020 19:12 Host: 185-219-188-39.kund.ip-osteraker.se 

 
Berätta mer om räven jag vet en om en inmurad grävling en mus 
slutar lukta på 2 veckor 

 

4695) Lasse L  

  

Saturday, 8 February 2020 16:54 Host: h-211-179.A463.priv.bahnhof.se 

 

För kännedom: 
dessa livsmedel lämnade jag kvar i skafferiet i Evb. Kan kanske 

komma till användning till ÖS. Tyvärr råkade jag också lämna 
några gamla bananer uppe på kylskåpet, kom jag på när jag 
redan var i Malung. Lär inte vara användbara till ÖS, hoppas de 
bara lugnt och stilla skrumpnar ihop och inte beter sig som den 

döda räven 

 

4694) Lasse L  

  

Thursday, 6 February 2020 19:22 Host: host-217-214-151-15.mobileonline.telia.com 

 
Jo det var precis det jag skrev att det var bra i Evertsberg med 

gott sällskap och trevlig mat! 
Ska försöka få Hampus att svara på Råffes proposition. 

 

4693) råffe  

  

Thursday, 6 February 2020 18:59 Host: c83-251-146-232.bredband.comhem.se 

 
Ja håller me om att de va bra hoppfallera i Evers! Om de nu va de 
Lassel skrev, vill tro de. Ja ser redan fram mer emot nästa EvBv6 
än en fyra på trisslotten. 
Ja körde åsså lite drygt 10 mil å drygt vare stunntals å bitvis. 
Men de e ba å bita ihop men stunntals å bitvis vare gött som 

ölänningen säjer näre int ä nån snög. 

Nu börjar tro på ett ÖSMÅ. Undrar ba om Hampusen vill bli av me 
sitt livs gyllene stund. JBF 

 

4692) Lasse L  

  

Thursday, 6 February 2020 18:22 Host: host-217-214-151-15.mobileonline.telia.com 

 
Det är några som varit här i Evertsberg i veckan. Jag är en av 
dom och jag är fortfarande kvar. Övriga har lämnat kåken, 

http://hbh.cirka.se/lazarus/public/img-1581177198.jpg


Karlskogingarna idag, en rejäl portion av klanen Olofsson igår. 
Med dagens 23 km kom jag upp i lite över tie mil här. Det är jag 

nöjd med. Far hemåt i morgon. Den lilla snö som kom i Åmål 
häromdan är borta nu berättade hustrun nyss, blir kanske inte nå 

mer skidor innan 24 februari. 

 

4691) råfa  

  

Thursday, 30 January 2020 21:35 Host: c83-251-146-232.bredband.comhem.se 

 
på tal om pidecimals så kan ja åsså rabbla 123457, glömmer ofta 
sex. 

 

4690) råffa  

  

Thursday, 30 January 2020 21:33 Host: c83-251-146-232.bredband.comhem.se 

 
alleluva! 
ja fixar med hampusen så snart han pluggat sig klok nog att inte 
vilja krama dyra panchostålar ur den gamle. har sett att de går å 
tjacka ÖSmåstart för mindre än en måsart fick ihop när det begav 

sej i wien. 

Tänker bjuda 600 bagis å bäkåstar schävl de 250 spännena i 
transavgitf. Ba för att je bott i bagis. Å ändå inte rik på riktit. 
Å inte riktit klok. 

 

4689) Lasse L  

  

Thursday, 30 January 2020 21:09 Host: h-211-179.A463.priv.bahnhof.se 

 
och Hampus är informerad om Råffes kontaktsförsök skulle jag 
också skrivit innan jag råkade snubbla på submittangenten. Och 

så skulle jag också skrivit att jag åker upp söndag, kommer inte 
alltför sent på eftermiddagen hoppas jag för att hinna ta en tur 
redan då i dagsljus. 
 
Så här står det på skidspår.se under Evertsbergs bygdegård, 
dagens datum: "Vasaloppsspåret spårat med skoter Västerut , 
Evertsberg - till Sundetvägen ca 12 km fram och tillbaka, spårat i 

kramsnö. 
 
Hyfsat spår, lite blött i botten på ett par ställen" 

 

4688) Lasse L  

  

Thursday, 30 January 2020 20:58 Host: h-211-179.A463.priv.bahnhof.se 

 
Halleluja det är friskt igen. 
Hacket borta, kan tacka Hampus för avgörande tips som jag 
sedan lyckades följa. 

 

4687) staffan  

  

Thursday, 30 January 2020 20:49 Host: 78-69-102-164-no173.tbcn.telia.com 

 
Läste i lokalbladet igår att världsrekordet i att rabbla pi-decimaler 
har en indier som under 17 timmar och 14 minuter memorerade 
70030 decimaler. 
En svensk utmanare påstås kunna 123457 men vid rekordförsök 

gjorde han en miss redan efter 18640 och blev förstås väldigt 
besviken. 
Där fick du allt nått att bita i Roffan. 

Björn o ja kommer upp vid 2-tin imôra. Hade tänkt ta med 
rullisarna men dom får stå. 
Badhuset har 50-metersbassäng med 27-gradigt vatten så tar 
med badbraller utifallatt. 

 

4686) råffa  

  

Thursday, 30 January 2020 18:15 Host: c83-251-146-232.bredband.comhem.se 

 
Konstigast eju att ja kan hålla allt i minnet så jäla länge! De e ju 
mer än svenska rekorde på minneslucka. 
Konstigast eju att ja kan hålla allt i minnet så jäla länge! De e ju 

mer än svenska rekorde på minneslucka. 
Heller ere nån som slått de åsså? JBF 

 

4685) råfe  

  

Thursday, 30 January 2020 18:10 Host: c83-251-146-232.bredband.comhem.se 

 
Ja de görja nästan direkt. Konstigast ä att ja som en ara kan 
upprepa exakta ordalydelsen, de ä jo fantaschtiskt. 

4684) Goranl  Thursday, 30 January 2020 15:38 Host: 90-229-213-235-no68.tbcn.telia.com 

 



 

  Råffe glömmerubort dina inlägg på 3 min o skriver ett nytt? 

 

4683) råffe  

  

Thursday, 30 January 2020 14:51 Host: c83-251-146-232.bredband.comhem.se 

 
Sökte han Hampus men han va nog på Campus, 
svarade ej men fick ett meddelande tillsänt te sej. 
Om en LasseL av en händelse får kontakt 
så ä ja beredd å skriva kontrakt, 

hälsa gärna sonen detta som jag nu har sagt! 
 
Kan tillägga att de blev 13 km ida 
så nu ä ja oppe i 37,3 å ä riktigt oppåt, ja nästan gla! 

 

4682) råffe  

  

Thursday, 30 January 2020 14:48 Host: c83-251-146-232.bredband.comhem.se 

 
Sökte han Hampus men han va nog på Campus, 
svarade ej men fick ett meddelande tillsänt te sej. 
Om en LasseL av en händelse får kontakt 

så ä ja beredd å skriva kontrakt, 
hälsa gärna sonen detta som jag nu har sagt! 
 
Kan tillägga att de blev 13 km ida 
så nu ä ja oppe i 37,3 å ä riktigt oppåt, ja nästan gla! 

 

4681) råffe  

  

Thursday, 30 January 2020 14:46 Host: c83-251-146-232.bredband.comhem.se 

 
Sökte han Hampus men han va nog på Campus, 

svarade ej men fick ett meddelande tillsänt te sej. 
Om en LasseL av en händelse får kontakt 
så ä ja beredd å skriva kontrakt, 
hälsa gärna sonen detta som jag nu har sagt! 
 
Kan tillägga att de blev 13 km ida 

så nu ä ja oppe i 37,3 å ä riktigt oppåt, ja nästan gla! 

 

 

4680) Lasse L  

  

 Wednesday, 29 January 2020 18:08 Host: h-211-179.A463.priv.bahnhof.se 

 

Råffe borde kunna köpa Hampus startplats ÖS må ifall han inte 
redan hunnit sälja den vilket jag inte tror. Ring eller smsa honom 

på 072-7291172. 
 
Övrigt: 
Imponerande kroppkakeproduktion i Trollhättan! 
Slut på konstsnön i Åmål. 
Det har nog snöat i Evertsberg 

Idag har jag vattengympat 70 minuter. 

 

4679) Goranl  

  

 Wednesday, 29 January 2020 17:57 Host: 90-229-213-235-no68.tbcn.telia.com 

 

Kanske borde tillagt tillagades 21 kroppkakor i thn idag 

 

4678) Goranl  

  

 Wednesday, 29 January 2020 17:07 Host: 90-229-213-235-no68.tbcn.telia.com 

 

Råffe?blir orolig över stavning vill gärna stötta en panchogubbe 
med min imaginära plats hann ju allri anmäla mig 
Torbjörn när hamnar du under kniven berom sy med björntråd 
såru pallar en vurpa i össpåret 

 

4677) Goranl  

  

 Wednesday, 29 January 2020 17:05 Host: 90-229-213-235-no68.tbcn.telia.com 

 

Råffe?blir orolig över stavning vill gärna stötta en panchogubbe 
med min imaginära plats hann ju allri anmäla mig 
Torbjörn när hamnar du under kniven berom sy med björntråd 
såru pallar en vurpa i össpåret 

 

4676) roffa  

  

 Wednesday, 29 January 2020 16:27 Host: c83-251-146-232.bredband.comhem.se 

 

Båjs & gubbs! 
Ä dä nån av er som känner nån som har anmält nån te ÖSmå å 

denne nån inte vill/kan/orkar/är i stånd till utnyttja platsen på 
startplatsen? 
Isåfall kan ja erbjuda mäj å köpe benämnda plast. 
/sign. "Pancho som letar snålvägar" 



 

4675) råffe  

  

 Tuesday, 28 January 2020 11:46 Host: c83-251-146-232.bredband.comhem.se 

 

36,0 ä de nu. 

 

4674) råffe  

  

 Monday, 27 January 2020 22:20 Host: c83-251-146-232.bredband.comhem.se 

 

Nä 34,7 skare va! 
Å Staffan kommer har ja hört! 

 

4673) råffe  

  

 Monday, 27 January 2020 22:16 Host: c83-251-146-232.bredband.comhem.se 

 

Nä 34,7 skare va! 
Å Staffan kommer har ja hört! 

 

4672) råffe, råffe, råffe  

  

 Monday, 27 January 2020 22:13 Host: c83-251-146-232.bredband.comhem.se 

 

Har gett mäj fan på å uppfostra datahillvittet te å stava rätt men 
de går åt fanders hela tin. råffe ska de va, inte nån jäla tjåck-
roffa. 
Basåallavet. 

 

4671) roffa (som inte vill 

heta Roffa, ba så ni 
vet)  

  

 Monday, 27 January 2020 21:03 Host: c83-251-146-232.bredband.comhem.se 

 

Å Eversbärgsränne ä inställt hur fan skare då gå me Bretjärn?jbf. 
Å forum ä dödsdömt å inte fan vill ja ha Kina inblannat. 

Ja har lövat mäj schälv å int ha nå mer me den jäla sketregime å 
göra, allra att ja skulle käka sån såja å allra att ja skulle tjacka e 
volvo heller nå annat som doftar songmongching. 

 

4670) roffa  

  

 Monday, 27 January 2020 20:4 Host: c83-251-146-232.bredband.comhem.se 

 
Jävla skit SirT! Hoppas vi ses på ÖSmå, allt annat är natta! 
NL har ja lagt i framtida bragders postlåda, nu tar vi en liten resa 

i tage! Kämpa på, kämparnas kämpe! 
Sa ja att ja körde rullisar ida, gjorde ja visst. Träffa där en ung 

dame som stoppa mäj mitt i stege å undra hur hon skulle kunna 
ta säj ner för den utförslöpa som hon borde löpa vidare på. Ja la 
benen i kors å såg andaktsfull å förtroendegivande ut å tänkte 
säga "huva va vacker ni ä". Men så kom ja på att ja ha lövat mäj 
å inte bli inblannat i mito å sa åtta å stå opp för böfvelen å inte 

va rädd å skrämd å falla inåt i kurvan å inte ut i trafiken. 
Ja hoppas de gick bra. 
Å att ja får sena i möra. 
Hon ska köra storvasan har ho tänkt. Åka sa att ho kanske skulle 
pröva me ÖSmå i ställe. Men den raggiga gjorde inge intryck, 
heller avtryck, såvitt ja kunna se. Den tiden ä förbi. Så jäla skönt. 

 

4669) Lasse L  

  

 Monday, 27 January 2020  16:34 Host: h-211-179.A463.priv.bahnhof.se 

 

Det där kan man ju inte klicka gilla på, ens om det gått på detta 
forum. Håller tummar och önskar välgång! 

 
------ 
Min web har hackats och försöker koppla upp sig mot en server i 
Kina, dock utan att lyckas. Det kan vara en förklaring till 
segheten. Har fått instruktioner från webbhotellet om hur jag kan 
försöka åtgärda, jobbar på det men rätt vad det är kanske 
forumet ligger nere. Men fortsätt skriv här när det går, jag tar 

frekventa backuper. 

 

4668) Torbjörn  

  

 Monday, 27 January 2020  15:39 Host: c83-248-192-109.bredband.comhem.se 

 

Nä du råffe jag har såpass ont i höftlederna då jag klämt några 

mil på laggen så du blir nog före under den där devisen som är 
nästa mål för feministisk dekonstruktion. Dessutom, vilket är 
värre, så har jag diagnostiserats med ett malignt melanom på 
ryggen, nu måste man skära bredare o djupare än man gjorde då 

det togs bort. Där rök Evb 6 veckan, men OS är förhoppningsvis 
möjligt. 

 
4667) råffe  

 Monday, 27 January 2020 13:05 Host: c83-251-146-232.bredband.comhem.se 

 
Ja Staffan förstås! Den killen slipper vi aldrig undan! 
Å så kommer nog ja åsså. 



 

   
Körde 13 km igen ida. Totalt 34,5, tror ja. 

 

4666) Lasse L  

  

 Sunday, 26 January 2020 22:21 Host: h-211-179.A463.priv.bahnhof.se 

 
Än Staffan då? 

 

4665) råffe  

  

 Sunday, 26 January 2020 18:14 Host: c83-251-146-232.bredband.comhem.se 

 
Detta är vad jag vet, vad jag hört på omvägar och vad jag tror 

och misstänker: 
Åke kommer, Rikard med delar av sin familj (Christina och Anton, 
14) kommer. 
Björnen å Percy kommer enligt Nalles nos. 
Jag kommer tesammans me yngste sonen Henke. Vi stannar prel 
lördag-onsda (ev något längre för min del dock allra längst te 
freda morron). 

sTorbjörnen kommer väl? 

Å så LasseL. 
Göran kommer dessvärre inte, trots sitt björnlika lufsande. 
Andrew å Hinken har inte anmält något som helst deltagande. Jag 
ber att få framföra mitt deltagande (men det har jag väl redan 
gjort?, jbf) 

Jag tar me lite käk å lite dricka. Bra mot hicka. 
Jag ser fram emot kul å snö. 

 

4664) Lasse L  

  

 Sunday, 26 January 2020 15:24 Host: h-211-179.A463.priv.bahnhof.se 

 
Grattis Göran! Att det var så segt. Jo skidåkning förekommer 
otroligt nog. Jag har nu avverkat totalt drygt tio mil på den ca 
220 m långa konstsnöstumpen här. Senast fredag denna vecka. 
Noterar att det nu ges en bra snöprognos för Evertsberg 
kommande vecka, och veckan därpå är det ju Evbv6. 

Jag skulle kunna åka upp söndag 2/2 eller på måndagen, och 
stanna 3-4 dagar. Helst i samåkning med någon. Vad är möjligt, 
vilka planerar att komma när och stanna hur länge? 
(sonen har ställt in sina ÖS planer i år pga för mycket plugg) 
S 18 

 

4663) goranl  

  

Sunday, 26 January 2020 14:53 Host: 90-229-213-235-no68.tbcn.telia.com 

 
halleluja jag är frisk igen vilken lättnad 
varit ute o lufsat 2 varv på Slätthult i fuktigtgrådis härligt att få 

röra på påkarna igen 25 dgr med rossliga bronker ringde en gång 
primärvården tänkte kolla lunginflammation men ångrade mig 
och besgrade den själv 
att någon åkt skidor på snö förefaller otroligt från mina horisonter 
ofattbart men säkert underbart 

 

4662) goranl  

  

Sunday, 26 January 2020 14:52 Host: 90-229-213-235-no68.tbcn.telia.com 

 
halleluja jag är frisk igen vilken lättnad 

varit ute o lufsat 2 varv på Slätthult i fuktigtgrådis härligt att få 
röra på påkarna igen 25 dgr med rossliga bronker ringde en gång 
primärvården tänkte kolla lunginflammation men ångrade mig 
och besgrade den själv 
att någon åkt skidor på snö förefaller otroligt från mina horisonter 
ofattbart men säkert underbart 

 

4661) råffe  

  

Friday, 24 January 2020 13:28 Host: c83-251-146-232.bredband.comhem.se 

 
39 mil på snö de va de jäligaste! Nu lär du daska mäj duktig – 

även om de inte blir mycket te snö i dalanejderna. Men lopp blire 
nog å ja som har hatt noll km snö under sulorna får trösta mäj 
me 33,4 på asfalten den svarta. 

Men EvBv620 finns som livlina - å hängsel. 

 

4660) Torbjörn  

  

Friday, 24 January 2020 09:59 Host: c83-248-192-109.bredband.comhem.se 

 
Åter i det grönt snölösa. Tvi vale. Har i alla fall lyckats åka 39,2 
mil skidor på natursnö denna mild vinter. Med januari 

temperaturer på mellan -5 till -15 betraktas vintern som mild 



också i nordvästra Lappland. Förutom milen på snö har jag ca:7 
mil i stakmaskin, maskinen som gett meningslösheten ett fysiskt 

uttryck. Stavgång o stakmaskin är väl det som återstår som 
träning inför det där öppna spåret som jag tror ställs in. Fick ett 

mail från Vasaloppet där man skröt om all den snö som tillverkas 
för utläggning i spårgatan, men hur blir det med bärigheten då 
det knappt är fruset i våtmarkerna? Ja, ja, ett arrangörs problem, 
jag vill åka för tjugonde o sista gången så jobba på ni 
morkarlsdjävlar. 

 

4659) råffe  

  

Thursday, 23 January 2020 14:12 Host: c83-251-146-232.bredband.comhem.se 

 
Hur fasen kom "bleker" in i bilden? Vare min hudfärg efter RR 
heller? JBF 

 

4658) råffe  

  

Thursday, 23 January 2020 14:09 23 Host: c83-251-146-232.bredband.comhem.se 

 
Ja så bleker, ja rulla 13 km igen. Nu 32,1 

 

4657) råffe  

  

Thursday, 23 January 2020 14:08 Host: c83-251-146-232.bredband.comhem.se 

 
Ja ja rulla 13 km igen. Nu 32,1 

 

4656) Lasse H  

  

Thursday ,23 January 2020 14:07 Host: 81-237-204-251-no133.tbcn.telia.com 

 
Jäpp, du slog huvudet i spiken Råffe! Det finns en till berättelse 
som jag hört och som är jävla rolig, den om vägkäpparna, men 
den måste vara i tredje boken med berättelser. Jag lånade bara 
dom två första på bibblan. 

 

4655) råffe undrar  

  

Thursday, 23 January 2020 11:09 Host: c83-251-146-232.bredband.comhem.se 

 
Vare den däringa som slutar me "de e den som möter som ska 
väja"? 
JBF 

Den ä bra! Inge stolpskott. 
 
Sitter just nu å väntar på att de ska bli pluss på asfalten så en 
slipper sladda omkring på rullisarna. Kanse vid tolvblecket, de ger 

säj. 

 

4654) Lasse H  

  

Thursday, 23 January 2020 08:58 Host: 81-237-204-251-no133.tbcn.telia.com 

 
Tackar för komplimangen, men denne typen av betraktelser är 
faktiskt förbehållna Forumet. Skickade häromdagen in en liten 
tankefrukt till Non. Få se om den kommer in. Tyckte själv den var 
både något tänkvärd och lite rolig. 

 

4653) Lasse L  

  

Thursday, 23 January 2020 01:05 Host: h-211-179.A463.priv.bahnhof.se 

 
Såå fint. Skicka in hela inlägget, precis som du skrev det till NoN! 

 

4652) Lasse H  

  

Wednesday, 22 January 2020 18:32 Host: 81-237-204-251-no133.tbcn.telia.com 

 
Var Veteran-OL ansvarig idag tillsammans med Sten A. Vi hade 
lagt banorna ute på fd. mentalsjukhusområdet Marieberg för att 
vara garderade mot ev. snöfall. Härligt väder och ganska nöjda 
deltagare. Till lunchen hade Märta och Gunnel kokat en jättegod 
soppa med morötter och purjolök samt bakat äppelkaka till 
kaffet. Kulturinslaget bestod denna gång av att undertecknad 
läste en ganska skojig novell (Möte i Värmland) av Sven Stolpe. 

Se där en ögonblicksbild från dagens Sverige på gränsen till 
systemkollaps. 

 

4651) råffe lever på hoppe  

  

Tuesday, 21 January 2020 12:12 Host: c83-251-146-232.bredband.comhem.se 

 
Knäckte 30 utan å knäcka mäj schälv. Nu RR 30,8. 
Annars mår ja bra. 
Tross att snön ä en hägring. 
Man får söka annan fägring 

Kanske rentut å en lägring? 
Hoppfallera. 



 

4650) råffe  

  

Monday, 20 January 2020 13:11 Host: c83-251-146-232.bredband.comhem.se 

 
Inte fasen mena ja att ja skulle "bära män i möra"! Men bättra 
mäj hade ja tänkt. Å gjorde. Så nu ä dä 29,5 RR-mil. Hoppas 
knäcka 30 i veckan. 
Å ser fram emot å mala Läde-Mora T/R te minstingens fyra ggr i 

vecka 6. 

 

4649) råffe  

  

Sunday, 19 January 2020 22:45 Host: c83-251-146-232.bredband.comhem.se 

 
Ä oppe i 28,2 RR-mil. Ska söka bära män i möra. 

 

4648) råffe  

  

Sunday, 19 January 2020 12:23 Host: c83-251-146-232.bredband.comhem.se 

 
Ja LasseL googla vidare på granrise, de verkar som om 
LasseHorse behöver hjälp på traven. 

 

4647) Lasse H  

  

Saturday, 18 January 2020 09:05 Host: 81-237-204-251-no133.tbcn.telia.com 

 
Stängde själv forumet ett antal ggr först men råkade sen vänta 
lite till och då dök texten upp. Så nu väntar jag enträget. Dags 
att reka lite granris Lasse? 

 

4646) Lasse L  

  

Friday, 17 January 2020 22:13 Host: h-211-179.A463.priv.bahnhof.se 

 
Det går lite trögt för datorerna att serva detta forum för 
närvarande, men blir nog snart bättre. Bara att ha lite tålamod. 
Idag åkte jag faktiskt på konstsnön igen, några underbara 
galningar hade jobbat och hämtat snö från de krympande 
högarna som ännu fanns kvar i området. Inget spår visserligen, 
men snö på en sträcka av precis över 200 m. Nu S 14, inte långt 

från 15. 

 

4645) Lasse H  

  

Thursday, 16 January 2020 11:29 Host: 81-237-204-251-no133.tbcn.telia.com 

 
Ser ut på google som att det kan ha gått flera dokumentärer om 
Lars Theodor på TV. Jag tror att Lappen är den senaste av dessa. 
Han är även en av åkarna som är med i Simas film "De sista 
skidåkarna". Angående granriset har jag ett svagt minne av att 
det förekommer i en film där det även finns en drömliknande scen 
där en skidåkare förekommer tillsammans med en fågel (morkulla 

eller någon sorts snäppa). Någon annan som hittar denna scen 
bland sina minnen? 

 

4644) Lasse L  

  

Wednesday, 15 January 2020 21:01 Host: host-217-214-152-
131.mobileonline.telia.com 

 
Nu har jag lärt mig en hel del om både Lars Theodor och Kiruna-
Lasse. Tack för det. Men något om barmarksträning på granris 
har jag inte stött på. Inte heller kan jag minnas att jag läst om 

det tidigare, stod väl inget om det i "Femmila" som annars var 
mycket trevlig att läsa (tack för den!) men når inte riktigt upp till 

samma nivå som danskens bok om Tour de France. Har f.ö. 
nyligen läst ut en annan gåva "Pemmikan". Det är grejer det! 
Både ämnet och boken. 

 

4643) Lasse H  

  

Wednesday, 15 January 2020 18:14 Host: 81-237-204-251-no133.tbcn.telia.com 

 
Helt rätt för en gammal livryttare! 

 

4642) råffe  

  

Tuesday, 14 January 2020 19:24 Host: c83-251-146-232.bredband.comhem.se 

 
Från o me nu ska jag bara kalla Lasse H för Lasse Horse, gnägg, 
gnägg. 

 

4641) Torbjörn  

  

Tuesday, 14 January 2020 11:54 Host: c-98e9235c.09-77-6c756c90.bbcust.telenor.se 

 
Vill minnas jag hörde ur hästens mun, Lasse H’s, att Kiruna 
Lasses barmarksträning var skidåkning på granris. Kan ha fel, 
rätta mig om så är. 

 

4640) Lasse H  

  

Tuesday, 14 January 2020 09:10 Host: 81-237-204-251-no133.tbcn.telia.com 

 



Då var det kanske inte Lars Theodor utan någon annan "gammal" 
skidåkare som åkte på granris. Sovit tungt på granris har vi väl 

däremot alla gjort!? Återkommer i frågan om och när jag vet 
mera. 

 

4639) Lasse L  

  

Monday, 13 January 2020 22:01 Host: host-217-214-152-131.mobileonline.telia.com 

 
Inget preparerat i Vasaloppsspåret utom i trakterna av Eldris 
enligt Skidspår.se. Men ibland kommer vintern sent som jag 
minns det. Kanske detta år med. F.ö. vill jag veta mer om 
Theodors granris. Har googlat utan resultat och t.o.m. tittat 
igenom filmen "Lappen" på SVT Öppet arkiv. Fanns inget där 
heller. 

 

4638) råffe  

  

Monday, 13 January 2020 16:46 Host: c83-251-146-232.bredband.comhem.se 

 
Körde 13 km RR ida (ja, ja vet att de låter tjatit, iyen) så nu ä ja 

oppe i 26,9. RR-mil alså. 

Kanske helt i onödan vill ja pånytt poängtära, inte fan kanrom väl 
fixa farbara spår däroppe om de inte har nån snö i rockämren. 
Heller skarom ta säj i röven? JBF. 
Heller måste man vänta på å hamna däroppe? Däre allti ä gull å 
mjuka skogar å man skiter i vicket. Samma vär åre om. 

 

4637) råffe  

  

Sunday, 12 January 2020 18:30 Host: c83-251-146-232.bredband.comhem.se 

 
Körde 13 km RR ida (ja, ja vet att de låter tjatit) så nu ä ja oppe i 
25,6. RR-mil alså. 
Kanske helt i onödan, inte fan kan rom väl fixa farbara spår 
däruppe om de inte har nån snö i rockämren. Heller skarom ta säj 
i röven? JBF. 

 

4636) råffe vänn av 
ordning  

  

Saturday, 11 January 2020 20:35 Host: c83-251-146-232.bredband.comhem.se 

 
Å te Göran vill ja säga att i ditt tillstånd skaru va gla att du ä 
gravt förkyld å inte förskyllt gravid. 

Då hadde ja tillkallat personal. Ba såru vet. 

 

4635) råffe  

  

Saturday, 11 January 2020 19:45 Host: c83-251-146-232.bredband.comhem.se 

 
De va de jävligaste! Sa Lars Theodor granris? Å när? Inte te mäj i 
vicke fall tross att je vjuade honom i två timmar. 
Men dä ä ju nu längesen, säkert nästan 40 år sen. 
Å nu ä han ju dö så ja kan int fråga ham. 
Å ja ä nästan halvdö, inte så illa när man ä 40 år sen. 

 

4634) Lasse H  

  

Saturday, 11 January 2020 15:43 Host: 81-237-204-251-no133.tbcn.telia.com 

 
Kanske dags ta upp Lars Theodors idé och lägga ut en sträng av 
granris att åka på? Borde gå bra med värsta fulskidorna! 

Stärkande för karaktären också! 

 

4633) Goranl  

  

Saturday, 11 January 2020 14:30 Host: host-217-214-152-34.mobileonline.telia.com 

 
Gratulerar alla som rullar o skidar själv är jag gravt förkyld hostar 
o sover mig geñom tillvaron 
Ja nåra promenader rastad av frugan 

 

4632) Lasse L  

  

Saturday, 11 January 2020 12:20 Host: host-217-214-152-131.mobileonline.telia.com 

 
Vår lilla konstsnöstump börjar bli illa åtgången. På ett par ställen 

är det både smalt och tunnt, kommande natts regn kan nog 
tyvärr sätta stopp för vidare aktiviteter där. Detta konstaterade 
jag igår då jag prövade att åka. Tänkte i början, missnöjd med 
hur pass dåligt det var, att 5 km (ca 11 vändor) får jag väl ändå 
köra när jag nu tagit mig hit (har ju inget Kirunaalternativ att ta 

till). Men ett par km till kan jag väl ta tänkte jag sedan, ser så illa 

ut i träningskalendern (som bara jag läser) med bara 5 km. 
O.s.v. Till slut blev det säsongens längsta tur hittills med 20 km. 
S 13 

4631) råffe  Thursday, 9 January 2020 20:19 Host: c83-251-146-232.bredband.comhem.se 

 



 

  Så enastående blygsamt av LasseH och så fint att hylla pralen! 
Och så extremt hänsynslöst av Sir T att strå salt i spåren för 

snölösa å dra norröver. Men vågar han komma te EvB? JBF. 
Klart han ska, då skare bli åka av me heller utan skare. 

Körde 13 km rullisar ida nu are 24,3. Jojatackarja te å köra lite 
till. 

 

4630) Goranl  

  

Thursday, 9 January 2020 17:40 Host: 90-229-213-235-no68.tbcn.telia.com 

 
Jag gratulerar Lasse h till publikationen ďå han bevarat minnet av 
lillbrorsans anekdot för övrigt mår småsyskon bra av att hållas 
kort 

 

4629) Lasse H  

  

Thursday, 9 January 2020 14:51 Host: 81-237-204-251-no133.tbcn.telia.com 

 
Tackar! Är tänkt och ska väl ses som en hommage snarare? 

 

4628) Lasse L  

  

Thursday, 9 January 2020 12:19 Host: host-217-214-152-131.mobileonline.telia.com 

 
Men grattis till brorsan! 

 

4627) Lasse L  

  

Thursday, 9 January 2020 12:18 Host: host-217-214-152-131.mobileonline.telia.com 

 
En sorts proxypublicering alltså. 

 

4626) Lasse H  

  

Thursday, 9 January 2020 10:23 Host: 81-237-204-251-no133.tbcn.telia.com 

 
Ähumpf, måste väl erkänna att det inte är jag som är brorsan i 
dagens NoN utan min äldste lillebror Kjell som berättade detta 
minne för mej. 

 

4625) Torbjörn  

  

Wednesday, 8 January 2020 12:21 Host: c83-248-192-109.bredband.comhem.se 

 
Igår for jag upp till Kalhyttan Filipstad där det finns ett 1.6km 
långt spår men med skidåkning blev det intet. Spårmakarna hade 

gjort sitt bästa, dock klarar inte ens Kalhyttans trollkarlar av att 
skapa vinterförhållanden då temperaturen visar +5, regndis 
bäddar in skidstadium o kraftiga vindbyar fönar den konstsnö 
som trots allt fanns. For hem o bokade biljett på nattåget mot 
norr, såvitt banverk o det statliga järnvägsbolaget gör sitt 
yppersta står jag på skidor vid lunchtid lördag. 
Börjar så smått fundera över att för engångsskull haka på 

Evertsbergslägret v6 om det blir något. 

 

4624) Lasse L  

  

Wednesday, 8 January 2020 10:23 Host: h-211-179.A463.priv.bahnhof.se 

 
Nio grader varmt i januari. Fy f-n. 
Åkte i alla fall skidor i Hälsingland där det var lite mer vinter. 
Tillräckligt med snö men som kallast -1, mestadels 3 plus, och en 
hel del blåst. Det blev lite kortare sträckor än brukligt i 
nyårsveckan, men kan i alla fall nu skriva S 11. 

 

4623) råffe  

  

Tuesday, 7 January 2020 17:54 Host: c83-251-146-232.bredband.comhem.se 

 
Körde 13 km RR ida idog som jag vill va men sällan lyckas me. 
Börjar kännas okej så ja kommer te EvB vecka 6 antagligen me 
yngste sonen som följare och omhändertagare. 
 
Summa RR: 23 

 

4622) råffe  

  

Monday, 6 January 2020 22:33 Host: c83-251-146-232.bredband.comhem.se 

 
Ere nån som tror att de blir spår i EvBv0620. Undrans tider ä inte 
förbi, tänker ja i förbigående. 

I morron kör ja rullisar, åtminstone förbi gående. Helst skarom 
förbli stående. Å ha förbiseende. Leende. 

 

4621) Lasse L  

  

Monday, 6 January 2020 18:21 Host: host-217-214-152-131.mobileonline.telia.com 

 
Idag har jag kört till båten (för att sätta batterierna på 
underhållsladdning) vidare till biltvätten (för att tvätta bilen) och 
hem igen (för att komma hem igen). Summa 7 km körväg, 
ingenstans längs resan bjöds det på mat eller vin. 



 

4620) Goranl  

  

Monday, 6 January 2020 17:34 IP: 185.224.57.161 

 
Åker 46 milos idag stundtals uppe i 200km/tim förbeställt käk ett 
glas vin i handen (Skövde) 
Imorrn åter till verkligheten 

 

4619) Goranl  

  

Monday, 6 January 2020 17:32 IP: 185.224.57.161 

 
Åker 46 milos idag stundtals uppe i 200km/tim förbeställt käk ett 

glas vin i handen (Skövde) 
Imorrn åter till verkligheten 

 

4618) råffe  

  

Saturday, 4 January 2020 13:15 Host: c83-251-146-232.bredband.comhem.se 

 
Körde 10 km RR idag på nyoljad rullisar, de märktes skillnad. Har 
gnetat på runt 11 km/h i 20 mil, nu blevre 12,6. 
Bra för självkänslan. 
Nu oppe i 21,7 milos 

 

 

4617) Lasse L  

  

Wednesday, 1 January 2020 01:33 Host: host-217-214-152-
131.mobileonline.telia.com 

 
Så klart det gör, uthållighet och kraft är bara förnamnet, mod och hjältedåd följer 
därpå. Nyårshälsningar från Hälsingland. 

 

4616) Goranl  

  

Tuesday, 31 December 2019 20:14 Host: 90-229-213-235-no68.tbcn.telia.com 

 
Tillönskar den spm tittar ett Gott Nytt År 
Joggade 3.5 gymmade 1 tim innan barna kom med barnbarnet som fyller år nu 
ganska matt 
Som sagt hoppas att nästa år bjuder på mer uthållighet o kraft 

 

4615) råffe  

  

Tuesday, 31 December 2019 15:45 Host: c83-251-146-232.bredband.comhem.se 

 
+4,2 just nu. 
För första gången sedan 9 december satte jag igång rullisarna. Har hatt en 
segdragen sträckning nere i ryggmuskel på hö sida (från mig sett) och har gått runt 
me värmande gördel mest hela tiden. 
Men så ida tog ja chansen/risken å körde ett långsamt 7 km- pass. 
Inga känningar etterpå. Hoppet om EvB0620växte. Å även om ÖSmå20. 
Forts följer framöver när de finns nåt som vill bli offentligt. 

 

4614) Lasse H  

  

Tuesday, 31 December 2019 12:11 Host: 81-237-204-251-no133.tbcn.telia.com 

 
Tillönskar alla ett Gott Nytt År och lite oanade krafter! Nu är det bara plus 3,7 grader 
fast solen skiner! 

 

4613) Torbjörn  

  

Monday, 30 December 2019 13:51 Host: c83-248-192-109.bredband.comhem.se 

 
Polarnatten, ja det är en sällsam upplevelse. Skymning råder några timmar under 
förmiddagen, jag hann åka två varv på ett, enligt spårbeskrivning, medeltungt tolv 
kilometers spår. Sedan mörknar det. Jag upplever det som både kravlöst o vilsamt. 
Tidsvill är dock lätt att bli. I krillehöla visar den digitala gradstocken 8.7 varma 
Celsius grader, för att besvärja denna sketvinter anmälde jag mig idag till ÖSMÅ 
2020-02-24. Drar nog snart åter till Kiruna om ingen bättring i vädret kan skönjas 
inom det närmaste. Orkar fan inte köra bil 2x5 mil för att snurra runt i konstsnösörja 
med barmark strax intill. 
Ett gott slut på det gamla o en god början på det nya året/decenniet ska ni ha 
gubbar. 

 

4612) råffe  

  

Monday, 30 December 2019 11:10 Host: c83-251-146-232.bredband.comhem.se 

 
Ja, Celsius. Sa Bill. 
Sällsamt sa Bull 

 

4611) råffe  

  

Monday, 30 December 2019 11:08 Host: c83-251-146-232.bredband.comhem.se 

 
Våra tre termometrar runt huset i Älta visar i skrivande stund, måndagen den 30 
december 2019 kl 11:08 
+9,2, +9,6, +9,8 
 
Are ja som läser fel? Fel dag, fel månad, fel tid för mänskligheten? Eller hög tid? 
Eller högtid? 
JBF 

 

4610) staffan  

  

Tuesday, 24 December 2019 11:41 Host: 78-69-102-164-no173.tbcn.telia.com 

 
Grönt i Kga också. Mp måtte jubla 

 

4609) Lasse L  

  

Monday, 23 December 2019 19:09 Host: h-211-179.A463.priv.bahnhof.se 

 
Grönt var ordet sa Bill, snarare grått sa Bull. Men vitt, säger jag, är det i alla fall 
ännu på en liten sträcka i Hanebolsskogen. Var där igen nu, och utan regn denna 
gång men grått och disigt vare. God Jul. 



 

4608) råffe me på tåge  

  

Monday, 23 December 2019 08:24 Host: c83-251-146-232.bredband.comhem.se 

 
Grönt lyser gräset även här i Älta, men var det är grönast ska vi väl inte älta nu? 
Bara konstatera att en vit jul blir det definitivt inte. 
En glad och kul Jul önskar även jag er alla. Förstås. 

 

4607) Lasse H  

  

Monday, 23 December 2019 08:15 Host: 81-237-204-251-no133.tbcn.telia.com 

 
Tillönskar detsamma! Från ett lika grönt Kristinehamn. 

 

4606) Goranl  

  

Monday, 23 December 2019 07:14 Host: 90-229-213-235-no68.tbcn.telia.com 

 
God Jul! 
önskas alla forumdeltagare från ett grönt trollhättan 

 

4605) Goranl  

  

Saturday, 21 December 2019 18:38 Host: 90-229-213-235-no68.tbcn.telia.com 

 
Torbjörn härlig rapport men berätta mer om polarnatten 

 

4604) staffa  

  

Friday, 20 December 2019 21:04 Host: 78-69-102-164-no173.tbcn.telia.com 

 
Grattis LL. Åmål går inte af för hackor kan man hålla med om efter att ha blifvit totalt 
utklassad i "på spåret" 

 

4603) Torbjörn  

  

Friday, 20 December 2019 10:47 Host: c83-248-192-109.bredband.comhem.se 

 
Gjorde säsongspremiär på skidor 9/12, skidade i perfekta natursnöspår. Premiären 
följdes av ytterligare några turer under en veckas Kiruna vistelse. Tretton komma 
två mil kom jag upp i. Råder en underbar vinter där uppe, allt vi skidåkare saknar 
här finns tillgängligt utanför dörren där. Saknad efter vinter är gigantisk då jag nu 
åter trampar barmark i Krillehöla. 

 

4602) Goranl  

  

Thursday, 19 December 2019 23:20 Host: 90-229-213-235-no68.tbcn.telia.com 

 
Grattis till skidpremiere 450m tor bildar 1,1 svenska milos i duggregn Respekt 
respekt 
Men hur många vändor blir det? 
4 vändor per 900m ger 40 vändor för 9 km saknas 11 km 2 vändor till blir 900m 
summa sa 9.9 mil saknas 2km 
3 vändor till blir1350m sa 11250m måste ha slirat i huvudräkningen men ger godkänt 
för 
S 1.1 

 

4601) Goranl  

  

Thursday, 19 December 2019 23:19 Host: 90-229-213-235-no68.tbcn.telia.com 

 
Grattis till skidpremiere 450m tor bildar 1,1 svenska milos i duggregn Respekt 
respekt 
Men hur många vändor blir det? 
4 vändor per 900m ger 40 vändor för 9 km saknas 11 km 2 vändor till blir 900m 
summa sa 9.9 mil saknas 2km 
3 vändor till blir1350m sa 11250m måste ha slirat i huvudräkningen men ger godkänt 
för 
S 1.1 

 

4600) Lasse L  

  

Thursday, 19 December 2019 20:38 Host: h-211-179.A463.priv.bahnhof.se 

 

Åkbart 450 m fram å 
tillbaka, plus 4 och tidvis regn. 
S 1,1 
L 42 

 

4599) Lasse H  

  

Thursday, 19 December 2019 09:02 Host: 81-237-204-251-no133.tbcn.telia.com 

 
Kylan kan bli ett problem, ja. Kalhyttan hade bara 1,1 km spår som igår och där 
uppe är ju faktiskt lite bistrare än här i Krillehöla. 

4598) Lasse L  Wednesday, 18 December 2019 22:02 Host: h-211-179.A463.priv.bahnhof.se 

 

http://hbh.cirka.se/lazarus/public/img-1576784122.jpg


 

  Snökanoner ja. Fint att ni får det. Men det behövs kyla också. Har det inte varit 
mycket av nu, desto mera regn som sagt. Till min förvåning ser jag ändå nu på 
klubbens FB-sida att det finns ett mycket kort men åkbart spår här. Siktar därför på 
skidpremiär före jul! 

 

4597) Lasse H  

  

Wednesday, 18 December 2019 19:43 Host: 81-237-204-251-no133.tbcn.telia.com 

 
Skulle ta mej en runda med stavarna på femman här i kväll men elljuset funkade inte 
så jag åkte hem och åt rostat bröd med makrill i tomatsås och te i stället. Ska ta 
pannlyset med nästa gång. Arbetena med konstsnöanläggningen är i full gång vid 
Hultet och 2 grävmaskiner på plats så nästa vinter då jävlar. 

 

4596) råfett  

  

Wednesday, 18 December 2019 18:57 Host: c83-251-146-232.bredband.comhem.se 

 
Ja göran du får alltid näst sista orde, klart att ja håller me i grunden om din glädje 
över påfyllnad. Fundera just på å fylla på nivån lite till, eljest ä de mesta bra å ja ska 
gratta alla igen, over and over, när de börja å kännas som nivån nått knäna. De lär ju 
va höjden av tåsvett, om ja nu inte minns alldeles galet. Heller vare den av 
snabbhet? Heller iskyla? Ja jbf. 

 

4595) råfett  

  

Wednesday, 18 December 2019 18:56 Host: c83-251-146-232.bredband.comhem.se 

 
Ja göran du får alltid näst sista orde, klart att ja håller me i grunden om din glädje 
över påfyllnad. Fundera just på å fylla på nivån lite till, eljest ä de mesta bra å ja ska 
gratta alla igen, over and over, när de börja å kännas som nivån nått knäna. De lär ju 
va höjden av tåsvett, om ja nu inte minns alldeles galet. Heller vare den av 
snabbhet? Heller iskyla? Ja jbf. 

 

4594) Goranl  

  

Wednesday, 18 December 2019 17:59 Host: 90-229-213-235-no68.tbcn.telia.com 

 
Kollade in idealisten i dn o fann glädje i lasseh:s fundering grattis!håller även med 
om att sidan i övrigt varit lite poänglös ett tag 
Håller lite på julhälsning men påminner om den stora glädje vi måste känna över 
grundvattenpåfyllnaden en glädje som fylls på varje dag 
Grattis! 

 

4593) råffe  

  

Wednesday, 18 December 2019 17:56 Host: c83-251-146-232.bredband.comhem.se 

 
Ja positiv ska en va, men behöver apan gno så jävlit? 
Å på tal om jävlit så lövar int yr nå annat än blöta. 
Å ja som ville ha en vit jul. 
Nu fåren ändå ta en jävel i hand skåla för alla söta, 
goda, brajta som har en skitkul jul 
å har osannolik å avunnsvärd röta 
att finnasi en plats där det råder vinters fimbul, 
men vi ses väl i EVB en liten stunn etter jul, dä vore kul. 
Väl? 
JBF 

 

4592) Lasse H  

  

Wednesday, 18 December 2019 17:34 Host: 81-237-204-251-no133.tbcn.telia.com 

 
Jag väljer den positiva tolkningen av Lasses inlägg. 

 

4591) Lasse L  

  

Wednesday, 18 December 2019 16:57 Host: h-211-179.A463.priv.bahnhof.se 

 
Tack och Grattis idealisten, och alla ni andra med. Idag tänkte jag när jag läste NoN 
att nivån sjunkit lite väl mycket. Tills jag hittade Lasses inlägg. 

 

4590) råffe  

  

Wednesday, 18 December 2019 16:39 Host: c83-251-146-232.bredband.comhem.se 

 
Jamän då ä dä ett osökt å idealistiskt läge å önska LasseH i första hann å alle andre 
på forume kort däretter en ridit Gla å Go Jul me möcke kul å ett Glatt Nytt spår te 
näste år för i år läre int bli så glatt. Men polmann kanske spelar oss ett spratt om 
han lever? Leve polmannen, både den i nord å den i syd (höll på å skreva "synd", 
urschäkta den blamagen (den ä en av de fyra magar som finns i min värd). Vicka di 
andra ä? Ja dä fåri lista ut schälfva! Men ja kan säja att om du säjer eller tänker 
imagen så äru på rätt spår. Resten ingår i Råffes berömda jul- å nyårs- å 
missommarsquiz. 
Å de e ju en jäla stunn till de sistnämda. 
Men tänk till ett slag vetja! Fina vinster väntar! De allra flästa ä för di redan dästa 
nån gång etter decennieskiftet, nästa (mena ja). 
Men då jälar! 
Står ja på alla hälar! 
Då från se på alla sälar som överlevde valåre 88 
å även di som nu ä själar 
(om ni nu råkar tro på sälavandring, men de görvi väl alla. JBF!). 

 

4589) Lasse H  

  

Wednesday, 18 December 2019 11:46 Host: 81-237-204-251-no133.tbcn.telia.com 

 
Äum, skulle väl kanske nämna att det är jag som är Idealisten på dagens NoN. 

 

4588) staffan  

  

Tuesday, 17 December 2019 14:04 Host: 78-69-102-164-no173.tbcn.telia.com 

 
Inte så mycke “grattis” nuförtin därför ett grattis till alla. Grattis till vad? Att de snart 
ä jul eller vaf-nsomhelst. Grattis å God Jul. 

4587) råffe  Saturday, 14 December 2019 10:44 Host: c83-251-146-232.bredband.comhem.se 



 

   
Tack för deltagandet! 
Å visst haru rätt LasseH, livet ä som en enda raka. Men inte kan en hålla full fart för 
de! Åren går förvisso, å låren står, velåren alså. Å valåren kommer allt tätare å 
sofialåren ä ett minne kort. 
Ja nu harja inte mycket å tillägga för stunden 

 

4586) Goranl  

  

Friday, 13 December 2019 21:50 Host: host-217-214-151-
163.mobileonline.telia.com 

 
Joggat 3.5 gymmat 1 tim nästan sol en liten stund i morse 

 

4585) Lasse H  

  

Thursday, 12 December 2019 20:23 Host: 81-237-204-251-no133.tbcn.telia.com 

 
Grattis Råffe! Att lägga år till åren ä dä enda raka. Har inte skidpremierat men kollat 
skidorna och har koll på läget. Här ingen åkbar snö i sikte. Säsongsavslutning på 
Veteran-OL i går med kluriga banor och ett förnämligt julbord, komplett med ris a la 
malta med saftsoppa till det facila priset av 75 spänn. Till veckan blir det julbord 
med PRO för 225 spänn. Tvivlar på att det blir så mycket bättre. 

 

4584) goranl  

  

Thursday, 12 December 2019 18:33 Host: 90-229-213-235-no68.tbcn.telia.com 

 
idag är det den 12/12 12+ 12 är 24 då är det julafton 
men idag fyller råffe år 
grattis till rrfantasten men har ingen skidpremierat än? 
5km hård promenad idag 

 

4583) råffe  

  

Monday, 9 December 2019 15:47 Host: c83-251-146-232.bredband.comhem.se 

 
11 km RR ida ger totalen 20 mil. 
Sen ä dä ba vädergudarna som vet om de kan bli noe mer innan snön förstör all RR-
åkning. 

 

4582) råffe  

  

Monday, 9 December 2019 10:01 Host: c83-251-146-232.bredband.comhem.se 

 
Bra skrevet Göran! Nu fick vi svar på klyvningen å slipper undra mer. 
Å så bra att EvB0620 å ÖSmå i EvB ä fixat, tanks to Björnen o Percy! 

 

4581) Goranl  

  

Sunday, 8 December 2019 19:39 Host: 185-219-188-39.kund.ip-osteraker.se 

 
Vedklyven ursprungligen grön el från Eon dvs vind vatten osv så den går nästan av 
egen kraft assisterar med muskelkraft som drivs av kokt höns curry osv som föds 
upp frigående inomhus så att det inte regnar på fåglarna riset odlat indier som 
hämtar kraft från uppeldade kvinnor slutligen står vi där med kluven ved som eldas i 
den energieffektiva roslagsspisen vars värme sprids i kåken för att slippa betala eon 
för värme via elradiatorer 

 

4580) Lasse L  

  

Sunday, 8 December 2019 15:40 Host: h-211-179.A463.priv.bahnhof.se 

 
Bra jobbat Göran! Nu fick vi svar om sågens drivning, men klyvningen, hur drivs 
den? Muskler eller elektricitet. JBU. 

 

4579) goranl  

  

Sunday, 8 December 2019 14:06 Host: 185-219-188-39.kund.ip-osteraker.se 

 
ja avvaktar med anmälan tiss ja vet om ja kan åka skidor 
motorsågen e en bensinare aspenbensin 
joggat 5km ida o 5 km förrgår kluvit > 1m3 ved igår + promenad 5km 
pissväder på ljö 

 

4578) råffe  

  

Sunday, 8 December 2019 12:13 Host: c83-251-146-232.bredband.comhem.se 

 
Ja ska görat, så snart pangsjon ha kommi. 
Nåt nytt om härbärge? JBF 

 

4577) Lasse L  

  

Sunday, 8 December 2019 10:40 Host: h-211-179.A463.priv.bahnhof.se 

 
Å sonen 

 

4576) Lasse L  

  

Saturday, 7 December 2019 23:11 Host: h-211-179.A463.priv.bahnhof.se 

 
Ja e 

 

4575) staffan  

  

Saturday, 7 December 2019 21:14 Host: 78-69-102-164-no173.tbcn.telia.com 

 
Nån som är anmäld till Ösm? 

 

4574) råffe  

  

Friday, 6 December 2019 13:28 Host: c83-251-146-232.bredband.comhem.se 

 
bensin heller el. Eller? JBF 

 

4573) Goranl  

  

Thursday, 5 December 2019 22:46 Host: 185-219-188-39.kund.ip-osteraker.se 

 
Lillemånda? 
haru redan firat halva helgen? 
promenerat 5km burit vedträn genom skogen köpt ny motorsåg Stihl går som en 
klocka härdad kedja som att såga i smör 
Nästan månda imorrn 



 

4572) staffan  

  

Thursday, 5 December 2019 21:52 Host: 78-69-102-164-no173.tbcn.telia.com 

 
Idag cykling för andra gången efter Vr. 24 km i sakta mak på m-biken 
Blåst å lite regn. Behaglig tur runt Granbergsdal -Öfalla -Utterbäck. Nytt pb 1:18 
jämfört med det gamla endast 1:08 en förbättring med hela 10 minuter. 
Ångrade nästan att jag strök startplatsen till Vättern. 
Men imorrn är det äntligen lillemånda. C:160 

 

4571) roffa  

  

Thursday, 5 December 2019 13:26 Host: c83-251-146-232.bredband.comhem.se 

 
13 km ida ger 18,9 totalt 
totalt slut va ja inte riktigt 
men nödj me å ha orkat hem 
utan nödjälp 
men varför gåre så trekt 
Ja ba frågar 

 

4570) råffe hackern  

  

Wednesday, 4 December 2019 17:22 Host: c83-251-146-232.bredband.comhem.se 

 
Känns jobbit å höra att jag hackat mäj igenom alla brandväggar å inte behövt eller 
fått bli godkänd av admin. 
Men samtidigt lite stolt. Kan jag briljer me inför barnena. 

 

4569) Lasse L  

  

Wednesday, 4 December 2019 12:58 Host: h-211-179.A463.priv.bahnhof.se 

 
Men så bra! 

 

4568) Lasse H  

  

Wednesday, 4 December 2019 09:08 Host: 81-237-204-251-no133.tbcn.telia.com 

 
Fick felmeddelande först med uppmaningen att vänta en stund. Väntade en halv 
minut och då gick det fram. 

 

 

4567) Lasse H  

  

Wednesday, 4 December 2019 09:07 Host: 81-237-204-251-no133.tbcn.telia.com 

 
Funkade ju bra! 

 

4566) Lasse H  

  

Wednesday, 4 December 2019 09:05 Host: 81-237-204-251-no133.tbcn.telia.com 

 
Testar lite. Roligt höra att Ingvars bröllop varit lyckat! 

 

4565) Lasse L  

  

Tuesday, 3 December 2019 22:41 Host: h-211-179.A463.priv.bahnhof.se 

 
Äsch, strular igen, nu vart ja tvungen att godkänna mina egna inlägg. Pröva, håll ut! 
Det kanske löser sig, bara servern som har en dålig dag? 

 

4564) Lasse L  

  

Tuesday, 3 December 2019 22:37 Host: h-211-179.A463.priv.bahnhof.se 

 
Bingo. Lämnade dessa problem och satte mig att diskutera andra problem, 
nämligen de med vår pelletspanna, med mina medboende över ett glas visky. Å när 
jag nu kommer tillbaks till datorn ser jag ett inlägg från råffe på forumet, utan att det 
krävt något godkännande av mig! 
 
Ska nu passa på att berätta att bröllopet i Stockholm var trevligt och fint, nästan lite 
rörande. Ingvar var i bra form och brudparet dansade (sic) ut i kyrkans mittgång till 
tonerna av Så länge skutan kan gå. Sedan var det champagne och käk på en 
närliggande krog med den lilla skaran brölloppsgäster, trevligt och bra det med. 

 

4563) RÅFFE!  

  

Tuesday, 3 December 2019 20:59 Host: c83-251-146-232.bredband.comhem.se 

 
Ja då ere väl ingen anledning för mäj å skriva om allt ä inställt å underkänt å regna 
skvalar. Ere tjall på linjen frågar kloka, å ja me, men va ska en göran dåra, ska man 
ba inse omöjlighetens kranka visshet heller hysta yxan i brevlådan. Ja de gör de 
samma ingen kommer ju å få läsa ändå å inte fan kommer admin å godkänna denna 
smörja. 
Hoppas ja. 

 

4562) Lasse L  

  

Tuesday, 3 December 2019 20:34 Host: h-211-179.A463.priv.bahnhof.se 

 
Prövar och prövar, f.n. behöver jag godkänna inlägg innan de syns. Men jag har ju 
inställt på att godkännande inte ska krävas. 

 

4561) Lasse L  

  

Tuesday, 3 December 2019 20:25 Host: h-211-179.A463.priv.bahnhof.se 

 
Verkar svårlöst det här. 

 

4560) Lasse L  

  

Tuesday, 3 December 2019 20:15 Host: h-211-179.A463.priv.bahnhof.se 

 
Hoppas ni har en fortsatt fin kväll! 

 

4559) Lasse L  

  

Tuesday, 3 December 2019 20:07 Host: h-211-179.A463.priv.bahnhof.se 

 
God kväll! 

4558) Lasse L  Tuesday, 3 December 2019 19:56 Host: h-211-179.A463.priv.bahnhof.se 

 



 

  Testar att skriva här för att se om det stämmer det som Göran säger, att det inte går 
att göra det nu. 

 

4557) G  

  

Tuesday, 3 December 2019 19:36 Host: 90-229-213-235-no68.tbcn.telia.com 

 
Ere fjäll på linjen? 
Två sumpade inlägg 

 

4556) Goranl  

  

Tuesday, 3 December 2019 19:34 Host: 90-229-213-235-no68.tbcn.telia.com 

 
Vart från tog mitt inlägg vägen? 

 

4555) Goranl  

  

Tuesday, 3 December 2019 19:32 Host: 90-229-213-235-no68.tbcn.telia.com 

 
Kort regnuppehåll va det ja men vi håller ihop så fort det regnar och det är ju nästan 
jämnt men senaste dagarna har ägnats åt trippade på isskorpan i thn men igår till 
Stadium där man saluför icebugdojer som man kan prova direkt i butik inge jäkla 
internnethandlande sålunda ägare till såna 
Gick aĺlt bra för hinken o frugan? 
Sticker till ljö imorron för att återuppta träning 

 

4554) Lasse L  

  

Friday, 29 November 2019 21:33 Host: h-211-179.A463.priv.bahnhof.se 

 
Tråkigt att du har uppehåll med frugan Göran, men ni kanske hittar varann snart 
igen. Som Ingvar gjort med sitt ex, gifter om sig med varandra till och med gör dom. 
I morrn ska man bli vittne till det. 
Kan rapportera om uppddragning av eka idag, det som hurtbullarna hjälpte till med 
förra året. Tyvärr hamnade den i sjön igen i våras och behövde dras upp ånyo. Nu 
låg den och flöt i strandkanten med en del snö och is på sig och vatten i sig, men 
upp kom den i alla fall. 
Själv är förkyld och har inte tränat något sedan vi var på det där berget. Kan bli lite 
kinkigt att klara av målet på tre träningstillfällen per vecka år 2019. 

 

4553) råffe unnrar  

  

Friday, 29 November 2019 20:26 Host: c83-251-146-232.bredband.comhem.se 

 
Han kan men han kanske villint. 
Men hinken vill väl, 
modigt! 

 

4552) Goranl  

  

Friday, 29 November 2019 16:47 Host: 90-229-213-235-no68.tbcn.telia.com 

 
Apropå hinkens framfart kan lassel detaljerna 
10mm regn igår kväll som övergick i 2cm snö o en jäkla isskorpa fick sätta dobbar 
på skorna för att kunna göra inköp 

 

4551) råffe  

  

Friday, 29 November 2019 11:02 Host: c83-251-146-232.bredband.comhem.se 

 
Ingvar? Ere Hinken du snackar om? Ä inte han överåri för giftning? 

 

4550) Goranl  

  

Thursday, 28 November 2019 23:03 Host: 90-229-213-235-no68.tbcn.telia.com 

 
Satt o läste helgens recept o fylldes återigen av ätandets glädje kände smakerna 
återkomma njöt av nubbens värme o glammet omkring 
Lassel vilken bragd återigen tackar å allas vägnar 
Hälsa Ingvar på lördag grabben gifter sig ju o tacka renée för våldgästningen 
 
6km hård promenad i fmuppehåll me frugan 

 

4549) råffe viking  

  

Thursday, 28 November 2019 13:40 Host: c83-251-146-232.bredband.comhem.se 

 
Har ni hört Erlannsons slutplädering: 
Ja lår inte för att jag måste lägga fingrarna emellan, men bara emellanåt, inte när ja 
åt. Men de finns ju ett före-efterspel. 

 

4548) råffe  

  

Wednesday, 27 November 2019 19:50 Host: c83-251-146-232.bredband.comhem.se 

 
Ja jälar Göran! 
Nutidspolkan går som en dans 
det gör ingenting alls 
om man fingrar och gör damer till lags. 

 

4547) Goranl  

  

Wednesday, 27 November 2019 19:25 Host: 90-229-213-235-no68.tbcn.telia.com 

 
Nån taubemelodi: 
Elanson rör på påkarna 
Elanson rör på på påkarna 
Inte tafsar jag alls 
nej de passar ej alls 
cepartistens kotteri 
men under bordet e ja fri 
att ta nån på baken 
gör mitt sinne fritt 
 
Ida 3,5 km högg + en Tim gym 

4546) råffe  Wednesday, 27 November 2019 17:10 Host: c83-251-146-232.bredband.comhem.se 

 



 

  Men de va inte de ja skulle rappotera. 
Utan att ja körde 15 km ida å då är ja oppe i toppe som Nisse von Toppe. 
Å summerar säsongens hittillsvarande presentation till 17,6. 

 

4545) råffe  

  

Wednesday, 27 November 2019 17:08 Host: c83-251-146-232.bredband.comhem.se 

 
Å kanse admin orkar delita åtminstone några av mina tidigare inlägg. Å då mena ja 
inte hålfotsdito, för då går fotnoten åt helvitti. Å leden åsså. Ja jälar som den gamla 
foten led. 

 

4544) råffe ijen  

  

Wednesday, 27 November 2019 17:05 Host: c83-251-146-232.bredband.comhem.se 

 
Ja har hört att han tänker ge rätten en fingervisning på sin ofingerfärdighet. Hoppas 
ingen försöker lägga fingrarna emellan olika partier framdeles -eller bakledes för 
den delen. 
Fingerat är det ord ja tänker på. Men vet inte va ja menar. 
Å förstås fingrarna i syltburken. Å bonnlurken. 
Å nåt fel haran förstås jort när moderatissorna inte tände på alla cylindrar. 

 

4543) staffan  

  

Wednesday, 27 November 2019 15:28 Host: 78-69-102-164-no173.tbcn.telia.com 

 
Men hade han fortsatt lite till hade han kunnat hamna riktigt i klistret. Å då vet man 
inte vad som ärlansonshänder. 
Kutat 0,8 idag. 
R:3 
L:55 

 

4542) råffe ursäktar 
dubbeltupp  

  

Tuesday, 26 November 2019 21:16 Host: c83-251-146-232.bredband.comhem.se 

 
tyckte ja tryckte ba en gång 
sa erlannson 
men så blevre flera 

 

4541) råffe me på notera  

  

Tuesday, 26 November 2019 21:14 Host: c83-251-146-232.bredband.comhem.se 

 
Å de e klat LasseH att erlannson blir frikänd 
hur fan ska en liten centerkrympling kunna nå opp te jumsken på en långbent 
moderatkärring 
skulle ju bli frikänd för hopplöst försök 
inte fälld för övertramp 

 

4540) råffe me på notera  

  

Tuesday, 26 November 2019 21:14 Host: c83-251-146-232.bredband.comhem.se 

 
Å de e klat LasseH att erlannson blir frikänd 
hur fan ska en liten centerkrympling kunna nå opp te jumsken på en långbent 
moderatkärring 
skulle ju bli frikänd för hopplöst försök 
inte fälld för övertramp 

 

4539) råffe me på notera  

  

Tuesday, 26 November 2019 21:14 Host: c83-251-146-232.bredband.comhem.se 

 
Å de e klat LasseH att erlannson blir frikänd 
hur fan ska en liten centerkrympling kunna nå opp te jumsken på en långbent 
moderatkärring 
skulle ju bli frikänd för hopplöst försök 
inte fälld för övertramp 

 

4538) råffe me på notera  

  

Tuesday, 26 November 2019 21:14 Host: c83-251-146-232.bredband.comhem.se 

 
Å de e klat LasseH att erlannson blir frikänd 
hur fan ska en liten centerkrympling kunna nå opp te jumsken på en långbent 
moderatkärring 
skulle ju bli frikänd för hopplöst försök 
inte fälld för övertramp 

 

4537) råffe  

  

Tuesday, 26 November 2019 20:57 Host: c83-251-146-232.bredband.comhem.se 

 
Javisst ja, de e ju inte färdigplogat ännu... 
Men man kan ju som min Ankan undra om de e så att gamle jordbruksministern helt 
har tappat sin fingertoppskänsla. 
Häpp! 

 

4536) Lasse H  

  

Tuesday, 26 November 2019 18:09 Host: 81-237-204-251-no133.tbcn.telia.com 

 
Råffe, du får la vänta me å tafsa tills Erlandsson ev. blir frikänd?! 

 

4535) Goranl  

  

Tuesday, 26 November 2019 13:48 Host: 90-229-213-235-no68.tbcn.telia.com 

 
Haren glömt haren-nej den var härlig 

 

4534) Goranl  

  

Tuesday, 26 November 2019 13:46 Host: 90-229-213-235-no68.tbcn.telia.com 

 
Börjar med att hålla med lasseh ang hbhhelgen njutbara ansträngningar och vackert 
i höstdimman 
Råffe rullar flitigt 
Staffan håller hög framtidsprofil 
Jag joggade 3.5km plus 1 tim gym redan igår 



 

4533) råffe förtjust!  

  

Tuesday, 26 November 2019 09:46 Host: c83-251-146-232.bredband.comhem.se 

 
Äntligen! Har en fd minister givit vikingasjukan ett ansikte! 
Fritt fram å tafsa på bordsgrannars lår ba för å träna sina svårt sjuka fingrar. Det 
öppnas sannolikt möjligheter även för andra finger(o)färdiga att låta sina krattor 
plöja lite varstans. Tänk ba på kleptomanens försvar: ja va ba tvungen å mjuka opp 
mina händer, sörru. 

 

4532) Lasse H med foten  

  

Tuesday, 26 November 2019 09:34 Host: 81-237-204-251-no133.tbcn.telia.com 

 
Tackar speciellt Lasse men även övriga inblandade för en fin HBH! Kanonkäk och 
Toppenstrapats. Granskogssluttningarna påminde starkt om motsvarande i Alperna. 
Berättelserna vid torpruinerna påminde oss om en tuffare tid som inte var så 
hemskt länge sen. 

 

4531) råffe  

  

Monday, 25 November 2019 17:27 Host: c213-89-17-158.bredband.comhem.se 

 
12 km RR betyder 16,1, börjar rulla lite lättare vete fan varför kanske oljan för koljan 
ha ja inte smakat. Ba lite konjak. Funderar på å följ opp den me e liten virre å skölja 
ner den me pilsner. Dä ä ju ändå lilltorsda. 

 

4530) staffan  

  

Sunday, 24 November 2019 14:22 Host: 78-69-102-164-no173.tbcn.telia.com 

 
Percy meddelar att huset V6 är klart, men 
glömde ösm. Björn försöker fixa det. Han är anmäld till både ösm och vl. Har trots 
allt gjort en intresseanmälan vr -20. Huvudanmälan öppnar på onsdag 19:00. 27/11. 
Anmälningskoden : 206626-4h8uj4 om nån är intresserad. 

 

4529) råffe  

  

Thursday, 21 November 2019 20:15 Host: c213-89-17-158.bredband.comhem.se 

 
Men tänk så här Göran: Man slipper backen opp te Hammarsundskontrollen å alla 
plågsamma höjdmeter fram te medevi å kanske blir de ba utför i medevinn från 
aksersunn å därifrån te eviheten i motalaruse. Ja tänka säj gåran Göran! 
Men de e ju ba för alla andra inte fan ska vi förödmjuka oss ännu mer än vi redan 
har sett till å få slippa. De rimmar på snippa kom ja just å tänka på. Men inte fan 
kommer ja å tänka om! Om inte. 

 

4528) råffe  

  

Thursday, 21 November 2019 19:19 Host: c213-89-17-158.bredband.comhem.se 

 
HBH betyder ho ba hostar. Ja de e äckligt men då fårom stanna hemma. De e inget å 
hosta opp säj för. 
Hoppas ni verlfver helgen de e visst älgvarning i dalgångarna å på hödjera. Ha ja 
inte hört. 

 

4527) Goranl  

  

Tuesday, 19 November 2019 23:04 Host: 185-219-188-39.kund.ip-osteraker.se 

 
Förkylt är väl ok men en förkyld käring är värre man blir orolig mardrömmar rantar 
omkring suger i sig viruseptil vänder frånsidan till nattetid kramas lite bortvänd o 
har ett mentalt helvete ska hon aldrig sluta snörvla o lukta förkyld 
Nä mej är det synd om o visst har Vr blivit för långt 

 

4526) råffe  

  

Tuesday, 19 November 2019 10:10 Host: c213-89-17-158.bredband.comhem.se 

 
Bara bra, då har man en fullgod förklaring till att en allri mer ska körat. 30 mil må gå 
an men inte en meter mer. 
Krya påre LasseL! 

 

4525) Lasse L  

  

Monday, 18 November 2019 23:57 Host: h-176-17.A463.priv.bahnhof.se 

 
Jag är lite förkyld. Och regn har man mest varje dag, uppehåll mera sällan. Men det 
går väl bra ändå. Värre är att man nu kan konstatera att man aldrig cyklat runt hela 
Vättern, bara den gamla korta fuskrundan. 

 

4524) råffe  

  

Monday, 18 November 2019 13:34 Host: c213-89-17-158.bredband.comhem.se 

 
15 km RR innebär 14,9 totalt mil alså. 
Gör fortfarande trögt hjälper inte me smorning de e nog gubben som ä trögast. 
Muntrar just nu opp mäj me mobergsbiografin tegelstenen som göran skrev om 
förra året nu har ja sent omsider läst de mesta om bjässen den märklige. Boka blir 
allt bättre börja som rullisarna lite trögt ja släpa mäj genom de första 300 sidorna 
sen börja de rulla på. 
Ja vicken jäla kille! 

 

4523) goranl  

  

Thursday, 14 November 2019 19:55 Host: 185-219-188-39.kund.ip-osteraker.se 

 
jorå hasse o evas nybygge är på plats väntar på tegeltak elektriker o innerväggar 
ska försöka skicka en bild på telefonen 
provade kängor på 5kmpromenad igår spikat dörrfoder idag 

 

4522) råffe  

  

Wednesday, 13 November 2019 22:48 Host: c213-89-17-158.bredband.comhem.se 

 
12 km RR ida 
totalt 13,4 

 

4521) råffe  

  

Monday, 11 November 2019 18:14 Host: c213-89-17-158.bredband.comhem.se 

 
Tack Göranl! Mest för de gnisslande rullisarnas kamp mot underlaget. Det kan bli 
underlag för en novell åtminstone. 



Fresten, hur hare gått me Hasse&Evas nya barre, ståren på plast? 
JBF 

 

4520) Goranl  

  

Monday, 11 November 2019 17:30 Host: 90-229-213-235-no68.tbcn.telia.com 

 
Råffe jag dristar mig till en gratulation men inkluderar för säkerhets skuld rullisarna 

 

4519) råffe  

  

Monday, 11 November 2019 15:39 Host: c213-89-17-158.bredband.comhem.se 

 
Körde rullis 12 km tyckte de gick fort som satan men klockan avslöja 
bedrägligheten händsyndslödst. 
Men likafullt ä ja nu oppe i 12,2 
förra åre vare 20,6 vi samma tipunkt... Ja säjer inge mer så har ja inge sakt. 

 

4518) råffe  

  

Monday, 11 November 2019 15:28 Host: c213-89-17-158.bredband.comhem.se 

 
Men rejäla felstavningar hittar den jäveln inte! 

 

 

4517) råffe  

  

Monday, 11 November 2019 15:28 Host: c213-89-17-158.bredband.comhem.se 

 
Men rejäla felstavningar hittar den jäveln inte! 

 

4516) råffe  

  

Monday, 11 November 2019 15:20 Host: c213-89-17-158.bredband.comhem.se 

 
Nänä Roffa heter ja ej, de e ba datans rättstravningsporgram som envisas. Innan ja 
hinner se de. 

 

4515) roffa  

  

Monday, 11 November 2019 10:10 Host: c213-89-17-158.bredband.comhem.se 

 
Tack för medkänslan Lasse H! 
Ja har just skickat in nära andra som blitt refused här hemma, de e just så vi gör. 

 

4514) Lasse H  

  

Monday, 11 November 2019 09:36 Host: 81-237-204-251-no133.tbcn.telia.com 

 
Aha! Det är så ni gör! 

 

4513) Lasse H  

  

Monday, 11 November 2019 09:32 Host: 81-237-204-251-no133.tbcn.telia.com 

 
Grattis Råffe! Eller var det nu en skulle kondolere? 

 

4512) Lasse H  

  

Monday, 11 November 2019 09:32 Host: host-217-214-149-
140.mobileonline.telia.com 

 
Grattis Råffe! Eller var det nu en skulle kondolere? 

 

4511) råffe  

  

Friday, 8 November 2019 20:48 Host: c213-89-17-158.bredband.comhem.se 

 
Å så är ja ju inte ens bjuden 
de e som å missa sista changsen me bruden 

 

4510) råffe  

  

Friday, 8 November 2019 20:44 Host: c213-89-17-158.bredband.comhem.se 

 
Nä för fasen inte Orsberge de ligger ju i Orsa de hörs ju på namne vi får välan ses i 
taubska nejder hoppas jeg. 
Orsbärge vågar ja mej inte på ja ä ju för faslit hödjrädd ä ja rädd. 

 

4509) råffe  

  

Friday, 8 November 2019 19:59 Host: c213-89-17-158.bredband.comhem.se 

 
Ja LasseH, 
veckorna gå 
hej å hå 
å snart ä vi där i Bärge 
en bit opp i Svärje 
å sen äre vår tur 
att ta en tur 
i ur å skur 
i snö helt natur- 
ell om vi har tur 
- eller hur? 

 

4508) Lasse H  

  

Friday, 8 November 2019 18:16 Host: 81-237-204-251-no133.tbcn.telia.com 

 
Grattis Lasse! Å tack Råffe för erkänslan. Å eja komme vi till Orsberget (hette det 
väl?) 

 

4507) Goranl  

  

Friday, 8 November 2019 17:04 Host: 90-229-213-235-no68.tbcn.telia.com 

 
O vicken fin bild på välkomstsidan undrar om man får komma dit nångång ? 

 

4506) Goranl  

  

Friday, 8 November 2019 15:00 Host: 90-229-213-235-no68.tbcn.telia.com 

 
Lasse l gratuleras till nonbragd som han tidigare viskat om 

4505) råffe  Friday, 8 November 2019 13:30 Host: c213-89-17-158.bredband.comhem.se 

 



 

  Sänångarn kom allri fram, ligger för ankar i avvaktan på bättre tankar. 
Eller för att tala med Cello (tror ja nog att de va): Lätta tankar som lättat ankar. 

 

4504) Lasse L  

  

Friday, 8 November 2019 10:45 Host: h-176-17.A463.priv.bahnhof.se 

 
Oj oj, ti hi, ha ha. Men Hur gick det för seineångaren? 

 

4503) Lasse L  

  

Friday, 8 November 2019 10:45 Host: h-176-17.A463.priv.bahnhof.se 

 
Oj oj, ti hi, ha ha. Men Hur gick det för seineångaren? 

 

4502) råffe  

  

Friday, 8 November 2019 09:51 Host: c213-89-17-158.bredband.comhem.se 

 
GRATTIS LASSEL! 

 

4501) råffe  

  

Thursday, 7 November 2019 22:27 Host: c213-89-17-158.bredband.comhem.se 

 
Rent ut sagt "Lysande Lasse H!" 
Den var i en för hög klass, ovanför huvet på NoN-redaktionen! Det har ju den bevisat 
genom sina egna helt obegripliga s.k. skämt lyckligtvis tryckta i grått och utan 
avsändare. 
Ja herreminje sa han som hade näsan å sne. 

 

4500) Lasse H  

  

Thursday, 7 November 2019 21:13 Host: 81-237-204-251-no133.tbcn.telia.com 

 
Ja vad kan en säga annat än grattis Råffe! 
En annan försöker ibland men utan synbar framgång på ett tag. T.ex. försökte jag få 
in den här under transonymen Pantertanten: 
"Min unge och smidige älskare kommer från Göteborg. Så jag brukar kalla honom 
min töjböj" 

 

4499) råffe  

  

Thursday, 7 November 2019 19:59 Host: c213-89-17-158.bredband.comhem.se 

 
känner mig nära botten, taråm in nästa grej så ger ja opp. 
Ja skicka in den ida ba för å testa gränsera. Den lät så här: 
"Igår blev ja fly förbannad på en kille som ville ge mig på käften. Så ja fick fly 
förbannad." 
Ja ja vet, ja fick inge gehör fören här hemma ens 
Försökte me en till men den vågar ja inte nämna överhuvetage. 
Ty sån ä ja, ja kan skämmas nå så fruktansvärt. 

 

4498) Goranl  

  

Thursday, 7 November 2019 16:48 Host: 90-229-213-235-no68.tbcn.telia.com 

 
Kanske mon smala lycka att jag vågar klämma in ett grattis till till Råffe 

 

4497) Råffe  

  

Thursday, 7 November 2019 13:40 Host: c213-89-17-158.bredband.comhem.se 

 
Ja, ja hoppas att de e på upphällningen, de e ju jobbit me allt detta tackande! 
Tackar! 

 

4496) Lasse L  

  

Thursday, 7 November 2019 12:18 Host: h-176-17.A463.priv.bahnhof.se 

 
Hur mycket ska vi behöva älta detta grattis? Grattis! 

 

4495) goranl  

  

Tuesday, 5 November 2019 23:01 Host: 185-219-188-39.kund.ip-osteraker.se 

 
sket sig med löpardojorna men bra för mina tår att röra sig i normalt formade skor 
på långa promenader får lederna att forma sig i ny riktning 
har dessutom slipat och börjat lacka ett sovrumsgolv nu 3 ggr av 5 
men i trollhättan på torsda ska jogga o gymma för att snabbt komma iform för 
kommande utmaningar 
annars strålande höstväder 

 

4494) Lasse L  

  

Monday, 4 November 2019 23:36 Host: h-176-17.A463.priv.bahnhof.se 

 
Det där gick ju så där. Men hur gick det med att skaffa ett par löpardojor till 
Ljusterö? 

 

4493) Goranl  

  

Monday, 4 November 2019 20:02 Host: 185-219-188-39.kund.ip-osteraker.se 

 
Menade eg.tvärtom 

 

4492) Goranl  

  

Monday, 4 November 2019 20:01 Host: 185-219-188-39.kund.ip-osteraker.se 

 
Håller med Lasse o tipsar även om 
Dolstoy" Brott och Fred" 
Förlåt menade Toljevski Krig ooch Straff 

 

4491) Goranl  

  

Monday, 4 November 2019 20:00 Host: 185-219-188-39.kund.ip-osteraker.se 

 
Håller med Lasse o tipsar även om 
Dolstoy" Brott och Fred" 
Förlåt menade Toljevski Krig ooch Straff 

4490) Lasse L  Sunday, 3 November 2019 16:55 Host: h-176-17.A463.priv.bahnhof.se 

 



 

  Jo gör det. Å Strindberg på gotländska kan du då också ta med, alltså Hemseborna. 
Kör hårt, testa gränserna! Du lever ju bara en gång (om du nu inte blir en sån där 
Ibsengfigur vill säga). 

 

4489) råffe  

  

Sunday, 3 November 2019 15:01 Host: c213-89-17-158.bredband.comhem.se 

 
Nänä, de här skickar ja inte in till non, nono, non! 
 
Ibsen på franska: Seineångare 
 
Ibsen på samiska: Renfångare 
 
Inte heller 
Ibsen på tyska: Rhenångare 

 

4488) råffe  

  

Friday, 1 November 2019 20:21 Host: 94.191.135.37.mobile.tre.se 

 
Ibsens värk får inte bli din huvudverk Göran mitt i verksamheten! Men du är på rätt 
spår han va ju en scengångare. Tror ja. 
Måste få kunna få tillstånd att få till stånd ett betraktande av nytapeten! Men är just 
nu i Ö-göt-l-d så ett besök kan inte va på tapeten än kanske etter EVB. Heller så 
kommer du dit å ha mere ett smakprov. Vem vet. Inte ja, vem vet. Inte du. Ja vet 
ingenting nu. Som hon så träffsäkert sjöng. 

 

4487) Goranl  

  

Thursday, 31 October 2019 21:24 Host: 185-219-188-39.kund.ip-osteraker.se 

 
Råffe jag såg non 
Mén tänkte erkänna kan för lite om Ibsens värk 
har han skrivit nåt som heter Gengångare? 
Tapetserat färdigt på ön glömt löparskorna hemma men utjagad på smärtsamma 
promenader varje dag i 
dåliga skor 5kilometare sportaffären i åkersberga har packat ihop får se om vi kan ta 
oss till Arninge eller Norrtälje imorrn 

 

4486) Lasse H  

  

Thursday, 31 October 2019 15:18 Host: 81-237-204-251-no133.tbcn.telia.com 

 
Och här ett senfärdigt grattis från mej! Nu har väl pröppen gått ur rektigt. 

 

4485) Lasse L  

  

Thursday, 31 October 2019 10:08 Host: h-176-17.A463.priv.bahnhof.se 

 
Men det bara strömmar in lustigheter från Älta på NoN! Man blir smått importerad. 

 

4484) råffe  

  

Monday, 28 October 2019 15:01 Host: c213-89-17-158.bredband.comhem.se 

 
gav män fan på å ta en runda även om huvet stretade mot åt andra hållet. Blev te 
slut en tolva så nu ä de 
RR: 9,8. 
Men trögt gåre, funderar på å smörja laggen. Men de mår de väl inte bättre av? 

 

4483) råffe  

  

Thursday, 24 October 2019 13:53 Host: c213-89-17-158.bredband.comhem.se 

 
Ja hade en arbetskamrat som hette Acke Fall, men de föll mig allri in att han hade 
nåt me Visby å göra. Han va chefred för Hus&Hem så me hus å hem hade han i 
vicke fall nåt å skaffa. 
Bodde nära Enskede gård å kanske bor han där än. Om han lever å kan hälsa. Vill 
säga. 
Men han kanske har flyttat te gutestan. 

 

4482) Lasse L  

  

Thursday, 24 October 2019 00:06 Host: h-176-17.A463.priv.bahnhof.se 

 
Men han hette väl Attefall fall jag minns rätt, hus i helsike sa man då när det brann, 
eller kort och gott attefallshus. 

 

4481) råffe  

  

Wednesday, 23 October 2019 11:45 Host: c213-89-17-158.bredband.comhem.se 

 
Han som brandskatta Visby vet ju varenda jäkel! 

 

4480) Goranl  

  

Wednesday, 23 October 2019 09:42 Host: 90-229-213-235-no68.tbcn.telia.com 

 
Ja råffe grattis snygg kontrast bildning mot verklighetsstudier fick du slå upp 
Atterbom? 

 

4479) Lasse H  

  

Wednesday, 23 October 2019 09:07 Host: 81-237-204-251-no133.tbcn.telia.com 

 
Grattis igen Råffe! Den satt fint! 

 

4478) Goranl  

  

Tuesday, 22 October 2019 22:55 Host: 90-229-213-235-no68.tbcn.telia.com 

 
Vem fan e Fellini 
hade jag velat svara 
men de kanske varit o ta i 

 

4477) råffe  

  

Tuesday, 22 October 2019 13:55 Host: c213-89-17-158.bredband.comhem.se 

 
Körde en långsam åtta-km i skön sol och blåst. Gick förvånansvärt bra efter nästan 
två veckors avhållsamhet. 
Kände av knäet först etterpå, men inget alarmerande. Jag hoppas på ÖSmå ännu en 



tid. 
 
Nu RR: 8,6 
bättre än Fellini 

 

4476) råffe  

  

Monday, 21 October 2019 17:59 Host: c213-89-17-158.bredband.comhem.se 

 
Heller väljer den berömde hosten att sudda, sudda bort åtminstone ett av de inlägg 
som min hålfot inte nyttjar? 
JBF 

 

4475) råffe  

  

Monday, 21 October 2019 14:41 Host: c213-89-17-158.bredband.comhem.se 

 
Ska ja tare en gång te? 
JBF 

 

4474) råffe  

  

Monday, 21 October 2019 14:40 Host: c213-89-17-158.bredband.comhem.se 

 
Skönt å få de utreda! Ja blev lite konfunderad över LasseH.s passning om LasseL:s 
kanslisvenska men jag vet att jag såg den grejen i non skriven av en Lasse L i 
Sollentun. Och tyckte int att de stämde försåvitt int nya kåken i målÅ kallas just 
precis så. 

 

4473) råffe  

  

Monday, 21 October 2019 14:40 Host: c213-89-17-158.bredband.comhem.se 

 
Skönt å få de utreda! Ja blev lite konfunderad över LasseH.s passning om LasseL:s 
kanslisvenska men jag vet att jag såg den grejen i non skriven av en Lasse L i 
Sollentun. Och tyckte int att de stämde försåvitt int nya kåken i målÅ kallas just 
precis så. 

 

4472) Lasse L  

  

Monday, 21 October 2019 13:49 Host: host-217-214-151-161.mobileonline.telia.com 

 
Instämmer i grattiset, välfunnet! Den Lasse L det hänvisas till är inte jag. 
Har fått upp båten och väntar nu på snön. Är ganska flitig med stavgång och 
joggning f.n. 

 

4471) Lasse H  

  

Monday, 21 October 2019 11:26 Host: 81-237-204-251-no133.tbcn.telia.com 

 
Grattis Råffe! En riktigt old fashioned klurighet. Angående LL:s kanslisvenska 
apostrofering är jag mera brydd. Menas telefonsvararen, har jag missat något eller 
är jag bara glömsk? 

 

4470) råffe  

  

Monday, 21 October 2019 10:37 Host: c213-89-17-158.bredband.comhem.se 

 
de va råffe som sände förra meddelandet åsså men datan vill inte acceptera de vill 
ha roffa i ställe 

 

4469) roffa  

  

Monday, 21 October 2019 10:36 Host: c213-89-17-158.bredband.comhem.se 

 
Men överalltihopa värmer grattis mest! 
Tacka får man göran 

 

4468) Goranl  

  

Monday, 21 October 2019 09:12 Host: 90-229-213-235-no68.tbcn.telia.com 

 
Nongrattis råffe! 
Den värmde 

 

 

4467) råffe  

  

Sunday, 20 October 2019 16:28 Host: c213-89-17-158.bredband.comhem.se 

 
Tackar som frågar! Ida är en bättre da än den da som va förut. Men ja har inte frestat 
knäets hållbarhet, dock börjar ömhet bli överstånden tror på rullis i morrn. 
Morrn morrn för ida! 

 

4466) Goranl  

  

Friday, 18 October 2019 08:43 Host: 90-229-213-235-no68.tbcn.telia.com 

 
Råffe hur gick det med knät 
Igår 3,5 km jogg plus 1tim gym på slätthult känns bra ida 
köpt en halv krabba till oss var ida 
ida en bra da 

 

4465) Goranl  

  

Thursday, 17 October 2019 15:46 Host: 90-229-213-235-no68.tbcn.telia.com 

 
Råffe hur gick det med knät 
Igår 3,5 km jogg plus 1tim gym på slätthult känns bra ida 
köpt en halv krabba till oss var ida 
ida en bra da 

 

4464) råffe  

  

Wednesday, 16 October 2019 16:02 Host: c213-89-17-158.bredband.comhem.se 

 
Jäla skit, förra veckans rullisvurpa spökar ännu. Den tog i samma knä som min 
cykelvurpa annu dazumal och ömmar lite. Kanske är det bara knät som är brutet, va 
tro ni? JBF. 
Ska ändå försöka en tur i möra, om inte alla blöta löv känns för farliga, vill inte vurpa 
igen. I så fall får jag välja andra knäet. 

 



 

4463) Lasse L  

  

Saturday, 12 October 2019 18:04 Host: h-176-17.A463.priv.bahnhof.se 

 
Kort minne du har Göran, men bra joggat! Och grattis till Jonas 
också, lite men klart snabbare per km än jag var som bäst på 

Götajoggen (15 km) på den tiden det begav sig. 

 

4462) goranl  

  

Saturday, 12 October 2019 16:48 Host: 185-219-188-39.kund.ip-osteraker.se 

 
har glömt vad ni syftade på 
men är klar för tapetsering i ett sovrum på ljö 
jonas kutade Åstadloppet halvmara på 1:29:25 2 sek pb 
har joggat o promenerat 5km mest varje dag(om vartannat) 

 

4461) råffe  

  

Saturday, 12 October 2019 15:49 Host: c213-89-17-158.bredband.comhem.se 

 
Bra rutet LL, men jag befruktar att det är en sandning med 

mordifikation. Heller harja fel? Som vanlit. JBF 

 

4460) Lasse L  

  

Saturday, 12 October 2019 10:22 Host: h-176-17.A463.priv.bahnhof.se 

 
Nejdå, detta forum är, som har bevisats otaliga gånger, helt 
immunt mot syntaxiska, grammatiska och vad nu stavning kan 

heta med ett finare ord fel. 

 

4459) råffe  

  

Friday, 11 October 2019 14:56 Host: c213-89-17-158.bredband.comhem.se 

 
Vare ett syftningsfel? 
JBF 

 

4458) Lasse L  

  

Thursday, 10 October 2019 16:37 Host: h-176-17.A463.priv.bahnhof.se 

 
Ska ut på en liten stavgångsrunda nu. Så vet ni det! Skriver 
också för att testa forumet, eftersom det skickade ett 

felmeddelande nyss. 

 

4457) råffe  

  

Wednesday, 9 October 2019 15:36 Host: c213-89-17-158.bredband.comhem.se 

 
F´låt LL, inte fasen syfta ja på nåt fel ville ba peka på att de 
handla om indien i görans grova lajmerick. Men kul va´ren. 

Å Hemavan har jag nästan badat i, men de va Hornavan och de 
va 35 minus så ja bad å få slippa. Den e ju så jäla jup. 
Körde en 15-runda rullis alldeles nyss, höll på å gå bra tills ja 
fastna i nåt skräp etter 14,04 km stöp i backen å en mycket ung 
donna kom trippandes över gatan i sin korta kjol å de va nästan 
så att jag såg den liggandes som ja va me huvet just rest från 
asfalten. De va nog en vacker syn å då syfta ja på gubben, inte 

frökens. 

 

4456) Lasse L  

  

Tuesday, 8 October 2019 12:16 Host: h-176-17.A463.priv.bahnhof.se 

 
Hellre varm i så fall, men jag tycker nog inte det fanns något 
syftningsfel där. 

 

4455) råffe  

  

Monday, 7 October 2019 09:15 Host: c213-89-17-158.bredband.comhem.se 

 
De va de grövsta! Va menar LL att muspekaren ska vila på? JBF. 
Måhända kallkutta. 
Körde en tolva i fredas uppe i 6,3. Men pausar nu ity nått har 
hamnat i halsen hoppas inte på böld. Eller värre. 

 

4454) Lasse L  

  

Sunday, 6 October 2019 21:36 Host: h-176-17.A463.priv.bahnhof.se 

 
Klart godkänt för den eleganta limericken. 
Nä bilden är från Sverige, närmare bestämt Hemavan (vilket 

visas om man låter muspekaren vila på den). Ett av våra 
övernattningsstopp på uppvägen. 

4453) Goranl  Sunday, 6 October 2019 15:47 Host: 90-229-213-235-no68.tbcn.telia.com 

 



 

  Ifall nån har missat denna pärla i limerickfloran: 
En strandraggare i Calcutta 
gjorde bort sig en dag hos en brutta 
bjöd på tonic och gin 

och sa med ett flin 
-vore skoj att få se fröken 
smutta 

 

4452) Goranl  

  

Saturday, 5 October 2019 17:34 Host: 90-229-213-235-no68.tbcn.telia.com 

 
En härlig höstbild pryder hbhsidan eren norsk? 

 

4451) staffan  

  

Wednesday, 2 October 2019 11:22 Host: 78-69-102-164-no173.tbcn.telia.com 

 
Vicken morgon. 3C, regn, å börsen faller. Lidingö gick bättre än 
väntat. Tog det lugnt å bara följde med den långsamma 

strömmen. Kanske passerade en och annan 80-plussare. Mindre 
trött än i tidigare lopp men såklart stum i benen från Grönsta. 

Sparsamma regnet gjorde varken till eller från. Fast roligare när 
vi var fler å bodde på Lj-ö. Igår rullispremiär på 
rockesholmsvägen i fint höstväder. Percy, som numera bor i 
Falun, och Björnen är inställda på v.6. Hur många blir vi? 
R:11km 

 

4450) Goranl  

  

Tuesday, 1 October 2019 19:48 Host: 185-219-188-39.kund.ip-osteraker.se 

 
Där satt den 

 

4449) Goranl  

  

Tuesday, 1 October 2019 19:47 Host: 185-219-188-39.kund.ip-osteraker.se 

 
Bra råffe din tid är nu 
Mörkret kommer din skönhet blomstrar kring juletid 

 

4448) Goranl  

  

Tuesday, 1 October 2019 19:46 Host: 185-219-188-39.kund.ip-osteraker.se 

 
Bra råffe din tid är nu 

Mörkret kommer din skönhet blomstrar kring juletid 

 

4447) Goranl  

  

Tuesday, 1 October 2019 19:43 Host: 185-219-188-39.kund.ip-osteraker.se 

 
Bra råffe din tid är nu 
mörkret tilltar din skönhet blomstrar kring jul 

 

4446) Lasse H  

  

Tuesday, 1 October 2019 17:36 Host: 81-237-204-251-no133.tbcn.telia.com 

 
Grattis Råffe! Självinsikten ökar med decimalroten ur åldern. 

 

4445) Råffe på skotsk 
mark  

  

Tuesday, 1 October 2019 16:02 Host: host31-49-22-152.range31-49.btcentralplus.com 

 
Torsken å norrsken i all ära 
Norsken som torska hade allt å lära 

 

4444) Lasse L  

  

Tuesday, 1 October 2019 11:51 Host: h-70-145.A463.priv.bahnhof.se 

 
Fanns en modell på Jula, men den var slutsåld. En annan på 
Mekonomen hade bara ett års garnti. Så valet föll på en 35-liters 
på en webshop, minns inte vilken just nu. Men funkar bra, går på 
både 12 och 230 V. Jobbigast var att under resan kånka in den, 

full med fisk, på kvällarna för att ansluta till 230 V under natten. 
Ryms bak i bilen gör den ju. Grattis till Råffe för skumt inlägg på 
NoN 

 

4443) Goranl  

  

Monday, 30 September 2019 22:31 Host: 185-219-188-39.kund.ip-osteraker.se 

 
Lassel det var bra tänkt o gjort ! 

Nu e jag lugn igen men mobila frysboxar e för mig ett okänt 
begrepp o undrar om dom i verkligheten dyker upp på Jula o kan 
tas med i skuffen eller kräver släpkärra? 

Avundsjuk på färsk torsk e ja ändå 



 

4442) Lasse L  

  

Monday, 30 September 2019 18:27 Host: h-70-145.A463.priv.bahnhof.se 

 
Vad vore värst: Fara till Lofoten och få en massa fisk men inte 
kunna ta hem den, eller köpa en mobil frysbox för en bra slant 
men inte få nån fisk? Det förstnämnda kom vi snart fram till. 

 

4441) Goranl  

  

Monday, 30 September 2019 11:10 Host: host-217-214-149-
212.mobileonline.telia.com 

 
Åt ni upp torsken eller har den legat bland bagaget o mognat? 

 

4440) Lasse L  

  

Sunday, 29 September 2019 23:14 Host: h-70-145.A463.priv.bahnhof.se 

 
Just hemkommen från en 400-milsresa över bl.a. Lofoten, Umeå 
och Hälsingland ansluter jag mig ödmjukt till gratulanterna av 
Staffans bedrift! 

Har inte blivit så mycket motionerande på resan men i alla fall ett 
par stavgångslöpningar, och en 367 höjdmeters bergsbestigning. 
Har sett örnar, tumlare, havssulor och norrsken och dragit upp en 
massa torsk. 

 

4439) Råffe  

  

Sunday, 29 September 2019 16:19 Host: host31-49-22-152.range31-
49.btcentralplus.com 

 
De e ju fsntsschtiskt Staffan! Ja blir nästan sugen på å lkuta 
nästa år men ba nästan har gott om tid å sansa mäj. Hoppas på 
rapport om loppet direkt från pudelns näsa. 

 

4438) Lasse H  

  

Saturday, 28 September 2019 21:12 Host: 81-237-204-251-no133.tbcn.telia.com 

 
Grattis Staffan! Förbättrad placering loppet igenom! Görbra! 

 

4437) Goranl  

  

Saturday, 28 September 2019 18:04 Host: host-217-214-149-
212.mobileonline.telia.com 

 
Grattis Staffan 3:51! 
Matt av beundran 

 

4436) Lasse H  

  

Saturday, 28 September 2019 10:27 Host: 81-237-204-251-no133.tbcn.telia.com 

 
Heja Staffan! I princip går en lika fort uppför som en springer. 

 

4435) Lasse L  

  

Friday, 27 September 2019 22:33 Host: host-217-214-145-13.mobileonline.telia.com 

 
Heja Staffan! 

 

4434) goranl  

  

Friday, 27 September 2019 10:18 Host: 90-229-213-235-no68.tbcn.telia.com 

 
allt tyder på att Staffan startar i LL imorgon 

så jag önskar 

God Tur ! 

 

4433) råffe  

  

Monday, 23 September 2019 14:32 Host: c213-89-17-158.bredband.comhem.se 

 
Trögåkte ida 15 km rull. Nu oppe i 5,1. Vågar inte ta reda på hur 
mycket jag hade vid samma tid i fjor. Men inte vare minnre. Men 
nog gick de fortare. 
Far te Skottland för en veckas rehabb i möra. 
Älska snö? En icke-fråga, finns ju ingen å älska. Älska i snö? Take 

it isi! 
Vicka löper LL har ja redan frågat men vet bara SL. 
Ung Erik förmodas de. Men vet ej. 

 

4432) Lasse H  

  

Sunday, 22 September 2019 10:27 Host: 81-237-204-251-no133.tbcn.telia.com 

 
Grattis Göran! I dagsläget skulle jag nog utveckla ungefär samma 

modus operandi. Lite snuvig och rosslig sen igår. Vilopulsen 58-
60 i st.f. som normalt 50-52. Skulle ejenkligen varit stavgång 



idag men nöjer mej nog med ett makligt gympass ifall jag ens 
orkar det. 

 

4431) goran l  

  

Saturday, 21 September 2019 19:18 Host: 185-219-188-39.kund.ip-osteraker.se 

 
härligt att höra positiva framtidstoner men Staffan är ju fn värst 
ruffe rullar 
jag säger så här vecka 6 absolut fram till dess har det klarnat om 

förhållanden av olika slag tillåter ytterligare skidåkningsplaner har 
problem med att älska snö 
härifrån till nu tvättmskinen klarade sig nu bytt startsnöre på 
motorsåg en baggis för lasseh jag började igårkväll av respekt för 
uppgiften letade jag upp en bruksanvisning från 60-70talet där 
man beskrev hur man skulle demontera grejorna( det enda man 
kan göra bara genom att titta på grejorna) sen sa man sätt 

tillbaka i omvänd ordning men glömde prata om själva snöret 

stoppknut eller inte ovanpå eller under linhjulet 
pga medfött självförtroende provade jag glömde förspänna 
monterade ihop provade misslyckades mellan 5-6 ggr varav tre 
igårkväll sov sen oroligt nya försök pyjamasklödd kl 06:00 tre nya 
varianter med fullständiga påmonteringar för små knutar slet ut 

hela snöret gjorde alla misstag som går att göra men vann till 
slut 
nu vunnit så mycket kunskap att jag kan byta startsnöre på 
marknadens alla modeller 

 

4430) staffan  

  

Thursday, 19 September 2019 10:05 Host: 78-69-102-164-no173.tbcn.telia.com 

 
Vette f-n om inte innebörden i de andra orden närmar sig med 
stormsteg. 

 

4429) Lasse L  

  

Wednesday, 18 September 2019 21:17 Host: 78-26-49-21.network.trollfjord.no 

 
ÖSmå? Ja det vill man försöka sig på igen, och sonen med vad 
det verkar. 

 

4428) roffe även kallad den 
late å läspiske  

  

Wednesday, 18 September 2019 18:52 Host: c213-89-17-158.bredband.comhem.se 

 
Staff, ett enda ord räcker, å då mena ja inte stafett: ja mena 

importinerad, sån ä ja! 
å då mena ja inte de andra. orden. 
ännu. 
Men blir en biten å en kråkådil på ett skansenskt akvarium just 
när en ska importera på en pöblik så vete fan, de beror på vare 
tar. 
In- eller am- 

de e de som ä den berömda 

(å ofta trastvererade) frågan. 
Ja, som vanligt ere den som lever som får se. Eller kanske di 
annra även? JBF 

 

4427) Lasse H  

  

Wednesday, 18 September 2019 16:41 Host: 81-237-204-251-no133.tbcn.telia.com 

 
Heja Staffan du är värst och bäst! 

 

4426) staffan  

  

Wednesday, 18 September 2019 15:36 Host: 78-69-102-164-no173.tbcn.telia.com 

 
ösmå -20, tänker ja åtminstone vame i starten å bor helst i almgården kuta 17 igår 
ådå ä man nästan i grönsta å ba en miljävel kvar. Kan gå 
L: 37,7 

 

4425) roffa  

  

Wednesday, 18 September 2019 13:31 Host: c213-89-17-158.bredband.comhem.se 

 
Spänningen hålls ännu på topp! "Ska det lyckas" frågade Göran djärvt men kanske 
med ett uns av desperation. 
Fortsättning följer måhända. 
Själv har jag nyss kört fjärde rullispasset för schäslongen. Vågar mig på 12-
kmrundor nu etter de inledande stapplande försöken. Men kan notera att det år för 
år går trögare. Funderar på å smörja hjulena. Men de känns lite fisfuskit. 



Undrar åsså hur Staffs LL-satsning faller ut. Äre nån fler som ska kuta? Inte ja, kan 
skylla på Skottlandsresa. 
Vicka ska köra ÖSmå20? Å var kan vi kvarta? Å hur ska en valla? Frågorna reser sig 
som en Trumpmur framför mig. 
NL hägrar men det får nog stanna därvid. Om inte Sir T kommer på vansinniga 
tankar förstås. 
 
RR: 3,6 

 

4424) råffe på strandens 
rank  

  

Wednesday, 11 September 2019 22:27 Host: c213-89-17-158.bredband.comhem.se 

 
Haru plockat ut tvätten först? Annars kan de gå käpprent åt helvitti. 
Själv skulle ja köra en runda rullisar för å ha nåt annat å göran än å fixa trasiga 
tvättisar, men de gick åt helvitti. Hela högerfoten gled som på snor åt sidan från 
start å ja försökte hålla män iskall men de gled åt fasen. Så ja halka hem å kunde 
konstatera att mina gamla fisfischer hade gått itu, asså skitskorna så de va ba å ge 
opp. 
I möra ska ja ha ja gett män fasen på å köra på mina gamla dosor som gått elva 
varor. Även om de e de sista dom gör så ska ja plåga skiten urom. 
Sen får vi se om ja ger opp för evit. 

 

4423) Goranl  

  

Tuesday, 10 September 2019 22:46 Host: 90-229-213-235-no68.tbcn.telia.com 

 
Håller på o försöker reparera en tvättmaskin rensat filtret plockat ut valkarna i 
trumman startat om 
Kommet det att lyckas? 

 

4422) råffe  

  

Sunday, 8 September 2019 20:21 Host: c213-89-17-158.bredband.comhem.se 

 
kan ba konstatera att de man skrever på forumet inte allti blir som man önskar. de 
jäla rättstavningsprogramme ännrar å ännrar så man blir galen. 
Inte fan mena ja va ja skrev. 
Ba så ni vet de. 
Ja heter inte roffa 
utan 
råffette 

 

4421) roffa  

  

Sunday, 8 September 2019 20:07 Host: c213-89-17-158.bredband.comhem.se 

 
fyrfan va du ä bra, fyfan va du ä bra Göran 
för du ha tage studenten å de märks på din sällsport genomtänkta å glasklara 
analys. Inte fan ska den där jäla Kalle ställa till de för mäj å för menigheten. Inte fan 
ska han få där å mäj å göra galenskaper. För ja skulle allra ställa opp utan där. 
Skarp veta. 
Men den där cyckelvasan blir ja sugen på. Men ettersom ja inte har nån knarr som 
duger så skiter ja i de åsså. De va nån som skulle fixa ett träningsläger i Evb härom 
Åre för saelnötare, gick de bra? JBF. 
Men nu kommer ja till de som ja skulle vilja ha fått sagt innan ja lägger ner 
tangentborde i kvällsstunden: 
Har ni sett at ungeRik har gjort trippelvasan, han visa opp sin gammelmansgråa 
nuna etter sista delmål som var å kuta nio mil te moraparken från sälen. Ja å kuta 
från sälen låter ju omänskligt men de borde den själlöse. 
Fifan va han ä bra! 
De va ba de ja ville säja. 
Å nu har skt. 

 

4420) Goranl  

  

Sunday, 8 September 2019 18:52 Host: 90-229-213-235-no68.tbcn.telia.com 

 
För det första GJ alltså Göran Johansson mem varför va inte jag med möjligen hade 
jag pangat skallen i asfalten o via en 
sväng på karolinska fått startavrådande men va de redan 9 år sedan? 
Jaja råffe den där calle ska du inte låta dig förledas av ta de lungt låt han glömma 
sin propå 

 

4419) Goranl  

  

Sunday, 8 September 2019 18:49 Host: 90-229-213-235-no68.tbcn.telia.com 

 
För det första GJ alltså Göran Johansson mem varför va inte jag med möjligen hade 
jag pangat skallen i asfalten o via en 
sväng på karolinska fått startavrådande men va de redan 9 år sedan? 
Jaja råffe den där calle ska du inte låta dig förledas av ta de lungt låt han glömma 
sin propå 

 

4418) roffa  

  

Sunday, 8 September 2019 11:58 Host: c213-89-17-158.bredband.comhem.se 

 
Å den där Iskalle Ösregn söker locka me mäj te Vättern20, va fan är dä frågan om? 
Ingen respekt! 
Vicka ska köra? 
Å varför? 

4417) Lasse L  Saturday, 7 September 2019 19:30 Host: h-249-116.A463.priv.bahnhof.se 

 



 

  Bör väl vara en av alla dessa tandläkare som trampar runt på planeten. 

 

4416) Goranl  

  

Saturday, 7 September 2019 16:48 Host: 90-229-213-235-no68.tbcn.telia.com 

 
Vem fan e den där GJ? 

 

4415) stffan  

  

Friday, 6 September 2019 19:45 Host: 78-69-102-164-no173.tbcn.telia.com 

 
Staf,Hann Råf,LL,GJ,HM,KÖ,He,Is VA DE SOM va me vr 2011. KÖ borde vara K-lle-
Öst-rgr-n. men kalockan år nästan åtta en fredakväll å Jill är i Kroatien så ja vet inte 
så noga 

 

4414) roffa minns  

  

Wednesday, 4 September 2019 16:15 Host: 185-244-3-78.kund.ip-osteraker.se 

 
Jora ni minns som ni har förstånd te så visst ä de den Kalle me värdegrunden som 
ett kort tag kallades Kalle rätt å slätt, å som bodde me oss i bögdegårskällan men 
körde han åsså Vättern, dä måste ja fråga han. Vi har nämligen närmast dagligt 
trams per mejl om den gamla ruskan som för honom ä ny.Å de va ja som locka ham 
dit. 
Rätt åt hen. Han kommer kanske te EvBv&20, å högst sannolikt te ÖSmå20. Jäla 
kille! Försöker locka den rackaren te NL i grym avsaknad av rösens Sir T. 
Men sista stavtage ä ännu inte tage. 
Hoppas je. 

 

4413) Goranl  

  

Tuesday, 3 September 2019 23:43 Host: 185-219-188-39.kund.ip-osteraker.se 

 
Som lassel tycker jag mig minnas en namme till kvällsstundens nye redaktör från en 
upprymd stund efter ett skidlopp i Evertsberg men i gula kåken tror jag det var kul 
med värdegrunder å sånt samtidstjavs 

 

4412) Lasse H  

  

Sunday, 1 September 2019 19:56 Host: 81-237-204-251-no133.tbcn.telia.com 

 
Aha! QCCS! Quality Cross Country Skiing! 
Jo, tur har man kanske vare dag, otur mera sällan enligt Valfridus President i 
Republiken Åsen och Holmen. Efter att ha läst Lena Andersons inlägg i DN funderar 
jag på att sluta försöka springa och hoppa och nöja mej med att knalla. Börjar få 
otrevliga känningar i höfttrakterna. 

 

4411) Lasse L  

  

Sunday, 1 September 2019 16:19 Host: h-249-116.A463.priv.bahnhof.se 

 
Heter det inte att "tur har man oftast, otur mera sällan", det var väl du själv Lasse 
som lärde oss det. 
Stavgångar och joggar omväxlande, och har också kört ett par spinningpass på 
sistone, i övrigt en hel del trädgårds- och anläggningsarbeten på tomten. 
 
Råffes efterträdare på Kvällsis, har jag råkat se på nätet, blev Kalle, med Quality-
någonting, som åkte ÖS med oss för en sådär tie år sedan. Och cyklade med? 
Minns inte. 

 

4410) Lasse H  

  

Saturday, 31 August 2019 11:28 Host: 81-237-204-251-no133.tbcn.telia.com 

 
I går kväll var det Natt-DM i Skattkärr. Denna gång fixade jag max-tiden med 
halvtimmen och bommade väl ca 12 minuter sammanlagt. Till 4:e kontrollen hade 
jag dock en osannolik tur. Hade slarvat och var helt vilsen efter att ha bommat en 
otydlig mosskant och börjat knalla på måfå. Efter en stunds funderande bedömde 
jag mej vara i alla fall någonstans norr om kontrollen och började traska rakt åt 
söder i hopp om att kunna läsa in mej på något tydligt. Efter några hundra meter 
stod jag på en liten kal bergknalle som ju borde vara med på kartan. 20 m mot NV 
låg en sten med en kontrollstav bredvid. En titt på kartan visade att det nog kunde 
vara min kontroll och visst hade den rätt kontrollnummer. Gissa vad skönt! 

 

4409) goranl  

  

Friday, 30 August 2019 17:38 Host: 185-219-188-39.kund.ip-osteraker.se 

 
trodde jag ja allt var förberett alla verktyg framme färdigmätt 40mm vit dyckert hittad 
2 olika dornar framplockade 
brorsan o jag med kärra till sågen i onsdas såg en fin bunt panel ett trasigt paket låg 
ytterst slät vitvaxad kvalite. 
lastade på på fyra paket 6 panel i varje för att skydda virket med yttersta plankan 
vänd me baksidann upp allt detta i Upplands Väsby 
sålunda sprätter ja upp ett paket vänder yttersta plankan och ve o fasa fel sort med 
hängande huvud görs en låda kräftströmming o brorsan e i Gbg kan inte göra nåt åt 
saken på hela helgen 

 

4408) råffe glömde  

  

Friday, 30 August 2019 07:33 IP: 193.183.97.178 

 
Just ja, fajan uppför sig märkligt, men de kanske beror på min pajade Mac. Jag har 
fått en massa fröslag på mänskor jag borde bli vän med, å då har ja tänkt "ä ja int 
redan vän me vederbörande, men vafan ja säjer ja ändå, vi kanske har blitt 
ovänner". 
De va ba därför LL. Ska vi skita i det? 



 

4407) råffe glömde  

  

Friday, 30 August 2019 07:33 IP: 193.183.97.178 

 
Just ja, fajan uppför sig märkligt, men de kanske beror på min pajade Mac. Jag har 
fått en massa fröslag på mänskor jag borde bli vän med, å då har ja tänkt "ä ja int 
redan vän me vederbörande, men vafan ja säjer ja ändå, vi kanske har blitt 
ovänner". 
De va ba därför LL. Ska vi skita i det? 

 

4406) råffe  

  

Friday, 30 August 2019 07:28 IP: 193.183.97.178 

 
Så nu är det dags att bryta tystnaden.Nu är jag återigen en redig Pancho Råffe. Sista 
besöket i V-ås blir på måndagoch då måste jag lämna tillbaka den MacBook Pro 
som jag just nu kritar på. 
Min gamla privata pajade för en månad sedan, så nu blir te å tjacka en ny. De blir väl 
en Mac igen, det är ett bra sätt att tära på förmögenheten. 
Ska åsså börja köra rullisar å kanske kuta, nu börjar ju snön den vackra att hägra. 
En fägring som kanske bara blir en hägring om inte Greta fixar det. . På tal om det 
så lyfte hägern i Sillviken precis framför våra ögon när Ankan å ja kom ner till 
vattnet i går morse, å på tal om ankor så flöt en hel andfamilj runt precis vid våra 
fötter, de brukar va skitskraja när man ä på närhåll. 
Ja, de va ba de ja ville få sagt. 
Till vidare modell inkommer, som tjocka killen sa när han skulle köpa brallor och 
bad att få avvakta ity ingen räckte runt kaggen. 

 

4405) goranl  

  

Thursday, 29 August 2019 17:59 Host: 185-219-188-39.kund.ip-osteraker.se 

 
har just glatt svarat på lasseh:s inbjudan till HBH där man får välja mellan helger i 
nov 
men vill påminna om att alla? är lediga från jobbet nu glömde jag Benke eg. är 
planeringen friare nu 
spikar innertakspanel på Ljö 

 

4404) goranl  

  

Sunday, 25 August 2019 14:47 Host: 90-229-213-235-no68.tbcn.telia.com 

 
Tack 
snön var just en dålig tröst kan förstås bidra med lite ljus när det börjar mörkna 
men lasseh:s filosoferande som jag uppfattade som att man inte behöver deppa 
över hela det massiva vintermörkret nu utan kan avnjuta de närmaste 
sensommardagarna just nu 
ska försöka! 

 

4403) Lasse H  

  

Saturday, 24 August 2019 11:50 Host: 81-237-204-251-no133.tbcn.telia.com 

 
Det händer att jag undrar över varför det finns så in i bänken många små saker som 
till exempel atomer och fotoner. Men ibland tänker jag att det beror på att om 
alltihopa skulle bli till på ett och samma ställe och i en väldig fart så var det lättare 
och smidigare att putta iväg många små saker än få stora saker. Då kan jag känna 
mej rätt väl till mods i den insikten. 

 

4402) Torbjörn  

  

Saturday, 24 August 2019 09:10 Host: c83-254-68-0.bredband.comhem.se 

 
Snö ä fint, väldigt fint. När den smälter blir det fult, väldigt fult. 

 

4401) Lasse L  

  

Friday, 23 August 2019 22:59 Host: h-249-116.A463.priv.bahnhof.se 

 
Lite snö kan det bli så småningom. Det är fint. 

 

4400) goranl  

  

Thursday, 22 August 2019 19:04 Host: 90-229-213-235-no68.tbcn.telia.com 

 
jag vet att sommaren inte är slut september är kvar LL kommer att gå av stapeln 
men jag längtar till våren motsvarande ljus men under uppbyggnad 
trösta mig 

 

4399) Lasse L  

  

Sunday, 18 August 2019 00:11 Host: h-249-116.A463.priv.bahnhof.se 

 
Jo, jo, tullar gör du men en nedladdning av en DN drar inte så mycket. 
Kom faktiskt ut i en lucka mellan regnmolnen på en 5 km stavgång/löpning. 
Har nu sett ännu ett avsnitt av Kanaler, båtar och kärlek på UR Play. 

 

4398) Goranl  

  

Saturday, 17 August 2019 22:23 Host: 185-219-188-39.kund.ip-osteraker.se 

 
Att jag varit tyst beror på att jag funderar över dina paddråd om jag på resa 
använder mobilen för att läsa tidningen får jag ju en varning - du är inte ansluten till 
wifi vill du ladda ned ändå? 
Då blir man ju skitskraj o tror att man tullar på sin uppkoppling 
För övrigt besökte vi Skokloster slott igår har körts förbi i drygt 40 år imponerad av 
wrangels ambitioner 
O fika med macka avnjöts 
Lufsade fö 5 km i morse 



 

4397) Lasse L  

  

Saturday, 17 August 2019 11:48 Host: h-249-116.A463.priv.bahnhof.se 

 
Vad tyst det är från några av deltagarna på detta forum. Hoppas det är väl med alla. 
Fick nyss på Facebook en ny vänförfrågan från en Rolf Olofsson, som verkar kunna 
vara Råffe. Men vi är ju redan vänner på FB. Hur hänger det ihop? 
Sitter och tittar ut på regnet och undrar om det ska bli någon stavgång idag. 
Hundpromenad blir det ju sorgligt nog inte eftersom han blev sjuk och fick sluta 
sina dagar före midsommar. 

 

4396) Lasse H  

  

Friday, 16 August 2019 11:55 Host: 81-237-204-251-no133.tbcn.telia.com 

 
OL-premiär igår efter någon månads sommaruppehåll. Gjorde en dundertabbe, 
vilket inte är helt ovanligt, till andra kontrollen. Annars ganska hyfsat tycker jag. Kul 
område med gammal karta där jag inte orienterat sen 60-talet och även blev 2:a i 
juniorklassen vid Kristinehamnsmästerskapet på skidor den 1 Mars 1965. Såg även 
av en händelse i mitt reklamflöde på Wordfeud att Dupuytrens syndrom även kallas 
"Vikingasjukan" vilket väl Råffe inte direkt misstycker? 

 

4395) Lasse L  

  

Thursday, 15 August 2019 11:20 Host: h-249-116.A463.priv.bahnhof.se 

 
Samma här, men köpte en begagnad (i butik) som förstås nu är på 
garantireparation. Men i alla fall, är du inte hemma så använder du din mobil som 
router och ansluter med plattans Wi-Fi. I mobilen ska du då slå på "Mobil hotspot" 
eller "Internetdelning" som det också kan kallas. Är du hemma så ansluter du 
förstås istället till trådlösa nätverket där. 

 

4394) Goranl  

  

Monday, 12 August 2019 23:47 Host: 185-219-188-39.kund.ip-osteraker.se 

 
Har ju skaffat en padda för o kunna läsa mina nu elektroniska tidningar undrar om 
man kan kommunicera utan simkort 

 

4393) Goranl  

  

Monday, 5 August 2019 11:29 Host: host-95-199-0-146.mobileonline.telia.com 

 
Har två nya tubdäck på cykeln som inte haft nån ryttare sen klarälvsbanan 
stark trafik på ljövägen vid bilmöte krävs att bakomvarande bil bromsar in o väntar 
på sin tur ' 
Får lufsa så länge 

 

4392) Lasse L  

  

Sunday, 4 August 2019 22:47 Host: h-189-117.A463.priv.bahnhof.se 

 
Apropå cykla, så har jag gjort det idag igen, och då menar jag inte bara till Coop 
eller badhuset utan en runda på vägarna. Tre gånger hittills efter Klarälvsbanan har 
det blivit. Trevligt ju! Tar det så klart lugnt och fint och nöjer mig med runt 30 km per 
gång. 
Hur går det med Ljusterörundan? 
Nu åker vi till Hälsingland, hemma om en vecka. 
C 20 
L 21 

 

4391) Lasse L  

  

Friday, 26 July 2019 13:45 Host: h-108-162.A463.priv.bahnhof.se 

 
Synd att du inte får ha följebil Torbjörn, annars kunde vi hängt på och langat öl och 
falukorv till dig varje mil. 

 

4390) råffe  

  

Friday, 26 July 2019 07:25 Host: 185-180-255-115.kund.ip-osteraker.se 

 
Sir T, hur många dar firar du fölseda ägänkligen? 
Å betyder "tempot" att en knarrar ensam. Å kanse t.o.m själv? 
JBF 

 

4389) goranl  

  

Thursday, 25 July 2019 07:57 Host: 185-219-188-39.kund.ip-osteraker.se 

 
Torbjörn där ser man ! 
ser redan fram mot att följa loppet vilket fruktansvärt sätt att fira sin 70årsdag 

 

4388) Torbjörn  

  

Wednesday, 24 July 2019 22:20 Host: c83-248-192-109.bredband.comhem.se 

 
Har nu gjort en förhandsanmälan till Sverigetempot 2020. Är därmed garanterad 
deltagande. Ska fylla sjuttio under en färd på cykel genom hela Sveriges inland. 
Riksgränsen-Smygehuk, 210mil, 177 timmar. 

 

4387) råffe ba  

  

Monday, 22 July 2019 22:36 Host: c213-89-17-158.bredband.comhem.se 

 
Ja känner nästan en kille i Mellerud, men bara nästan, inta han själv. Därför hälsar ja 
inte från honom, Bara nästan. Allt annat vore förmätet. 
Och förlätet. I efterskott förgätet. 

 

4386) Lasse L  

  

Monday, 22 July 2019 10:40 Host: h-125-215.A463.priv.bahnhof.se 

 
Tack ska ni ha.Fick även ett tack för inlägget per sms från en för mig obeant dn-
läsare i Söderköping. Lars i Mellerud känner jag. 



 

4385) Goranl  

  

Monday, 22 July 2019 00:08 Host: 185-219-188-39.kund.ip-osteraker.se 

 
Driven av övriga gratulanter fogar jag mig villigt i kön 
Är barnvakt sen ett par dar har inte haft många sekunder över 
Snyggt ! 
Har också stoppat papperstidning efter att presenterats en faktura på 9300 kr för 
nästa år tragiskt på många sätt 

 

4384) råffe  

  

Sunday, 21 July 2019 22:12 Host: c213-89-17-158.bredband.comhem.se 

 
Inte så sällan sällar ja mej te gratulanterna å så gör ja förstås även denna sönda 
sent omsider. Sålunda: Grattis LasseL! 

 

4383) Lasse H  

  

Sunday, 21 July 2019 10:28 Host: 81-237-204-251-no133.tbcn.telia.com 

 
Grattis Lasse! Den var riktigt rolig! En gång när jag skulle beställa sjukresa så 
ökade min plats i kön. Det var inte roligt! Lars i Mellerud hade också fått till det bra! 

 

4382) Lasse H  

  

Thursday, 18 July 2019 21:21 Host: 81-237-204-251-no133.tbcn.telia.com 

 
Jo, har själv gnällt på DN:s support vid något tillfälle angående glappet i deras 
digitala arkiv. Det hade jag glömt. 

 

4381) Lasse L  

  

Thursday, 18 July 2019 20:23 Host: host-217-214-150-50.mobileonline.telia.com 

 
Tack, men då verkar vi vara rökta för såvitt jag kan se går e-DN tidigare än 29 juni 
inte att nå nu. 

 

4380) Lasse H  

  

Thursday, 18 July 2019 11:48 Host: 81-237-204-251-no133.tbcn.telia.com 

 
OK då, ska försöka men garanterar inte att datumen är exakt rätt. Använder 
sevdonym när jag tycker den bidrar till att förhöja läsupplevelsen något. 
4 januari,27 februari, 4 juni. 

 

4379) Lasse L  

  

Thursday, 18 July 2019 10:37 Host: host-217-214-150-50.mobileonline.telia.com 

 
Nä, LL är osannolikt för LL som dock hoppas på ÖS 20 vilket sonen är inställd på att 
genomföra. 
Snabba fötter du har Råffe! 
Lasse, ge oss i alla fall publiceringsdatumen så kan vi gå in i e-DN och gissa vem 
som är du! Har f.ö. som fattig pensionär sagt upp pappers-DN och nöjer mig med e-
varianten 

 

4378) råffe  

  

Wednesday, 17 July 2019 21:55 Host: 185-180-255-115.kund.ip-osteraker.se 

 
Å så måste ja beklaga Sir T:s jäla höfter. å killen sjläv åaaå förstås. Nu hänger ju 
mitt nästa NL löst. De får la gå på en höft. 
 
kan i sammanhanget meddela att ja inspirerad av icke Tobi utan av Göran kuta 3,5 
km sen gav ja opp ja ville inte göra en Tobi, sån ä int ja. 
6,40 i snitt på km. 
De va ja jla nödj me. 
Ere nån som ska löpe LL? Kanse LL? 
INF. 

 

4377) råffe  

  

Wednesday, 17 July 2019 21:50 Host: 185-180-255-115.kund.ip-osteraker.se 

 
Ja, grattis säger även ja te Lasse H, de ha vatten jäla lång ökenvndring til postlådan 
å tebaka, som upprepats dag efter annan. Nu blire väl sprutt när korken dragits loss. 
Men du får allri spela under sevdånym, då vet en ju inte om en ska skratta eller 
gråta, heller bådadera. 

 

4376) Lasse L  

  

Wednesday, 17 July 2019 12:17 IP: 185.224.57.161 

 
Men! 

 

4375) Lasse H  

  

Wednesday, 17 July 2019 11:32 Host: 81-237-204-251-no133.tbcn.telia.com 

 
Tackar! Men har faktiskt haft inne ett par bidrag under olika hemliga pseudonymer 
mens tin. 

 

4374) Lasse L  

  

Wednesday, 17 July 2019 10:43 Host: h-125-215.A463.priv.bahnhof.se 

 
NoN-torkan är över. Grattis Lasse! 

 

4373) goran l  

  

Monday, 15 July 2019 15:39 Host: 90-229-213-235-no68.tbcn.telia.com 

 
ja Torbjörn då vet du kanske det men så länge cyklingen funkar o med din 
målsättning leker ju livet 
varför drog du till med löpning 5 km me en gång efter lyckosam gå springa gå? 



klämde häromdagen 5,5 km joggning 8,45 min km ja jävlar tänk om det går att få den 
tunga vinstinna kroppen ned mot 8min/km 

 

4372) Torbjörn  

  

Monday, 15 July 2019 09:30 Host: c83-248-192-109.bredband.comhem.se 

 
Måste berätta att likaså jag har varit ute i löpspåret för första gången på fem år. 
Några korta jogg avsnitt omväxlande med gång gick bra. Då var det bara att testa 
lite ren löpning då, gick väl bra i fem kilometer, sedan fullständigt rasade höger höft. 
Har med andra ord löpt färdigt, löpt den där linan ut, det var det. Med tanke på hur 
höfterna värkte under senaste öppna spåret får jag vara nöjd om det går att 
genomföra det tjugonde. Nordenskiöldsloppet kan jag glömma. Cykling är det 
skonsamma, funkar bra. 2020-07-02 startar Sverigetempot. 

 

4371) goranl  

  

Friday, 12 July 2019 16:05 Host: 185-219-188-39.kund.ip-osteraker.se 

 
måste också berätta att jag pga boktorka bläddrat i albert Engströms samlade 
skrifter o hittat hans text om Gotska Sandön anbefalles 

 

4370) Goranl  

  

Thursday, 11 July 2019 11:10 Host: 185-219-188-39.kund.ip-osteraker.se 

 
Joggning 5.5km 9min/km 

 

4369) Lasse L  

  

Monday, 8 July 2019 09:41 Host: h-5-173.A463.priv.bahnhof.se 

 
Ja ja 1000 m såklart. 
Men kan i alla fall nu åter ligga klart under 8 min/km vid joggning. Kanske kan bli 
någon gång under 7 min också fantiserar jag om. 
L 18 
C 14 

 

4368) Lasse L  

  

Monday, 8 July 2019 00:41 Host: h-5-173.A463.priv.bahnhof.se 

 
Ja verkligen imponerande med de simtiderna, har själv aldrig kommit under 20 
minuter på 100 m - i bassäng. Stort grattis! 

 

4367) Lasse H  

  

Sunday, 7 July 2019 10:50 Host: 81-237-204-251-no133.tbcn.telia.com 

 
Grattis Staffan o Erik. Kanonsimmat! Bättre en slurk vin än en kallsup, Göran! 

 

4366) Goranl  

  

Saturday, 6 July 2019 18:07 Host: 185-219-188-39.kund.ip-osteraker.se 

 
Jasägerdesamma vilken kraft i unga o gamla kroppar o huven fan man blir ju matt 
av avund 
Kan de hjälpa med en slurk vin? 

 

4365) råffe impad, ej aven  

  

Saturday, 6 July 2019 12:57 Host: 185-180-255-115.kund.ip-osteraker.se 

 
Jälar vicka killar/gubbar! 
ungERik på 54 minuter 
å Staffan på ennollen 
 
Dä ä ba å gratulera å va gla för att en inte la näsan i blötan. 

 

4364) Lasse L  

  

Friday, 5 July 2019 21:46 Host: h-176-51.A463.priv.bahnhof.se 

 
Ja det tål att upprepas! 

 

4363) Goranl  

  

Friday, 5 July 2019 16:42 Host: 90-229-213-235-no68.tbcn.telia.com 

 
Verkar ju som att det klassiska vansbrosimmmet går imorrn 
Staffan önskas god simtur en baggis för en sån hårding 

 

4362) Goranl  

  

Friday, 5 July 2019 16:41 Host: 90-229-213-235-no68.tbcn.telia.com 

 
Verkar ju som att det klassiska vansbrosimmmet går imorrn 
Staffan önskas god simtur en baggis för en sån hårding 

 

4361) Lasse H  

  

Friday, 5 July 2019 11:39 Host: 81-237-204-251-no133.tbcn.telia.com 

 
Kul se att ni försöker få lite fart på lekamen! Själv har jag börjat förstå att jag varit 
onödigt "snäll" mot mej själv och masat på med träningen lite i underkant. 
Problemet är att jag näppe kan jogga mer än 100 m innan pulsen slår i bott och jag 
måste gå. Ska nu prova modellen jogg/gång 10/10 (dubbelsteg) vilket håller pulsen 
på en hög men jämnare nivå och under maxnivån. Totala marschhastigheten torde 
bli i underkant av 8 min/km och fn. är jag uppe i en sträcka av 1,5 km. 

 

4360) goranl  

  

Friday, 5 July 2019 08:37 Host: 90-229-213-235-no68.tbcn.telia.com 

 
försöker kuta 5 km 3-4 ggr per vecka eller varannan dag mkt långsamt 10 min per 
km men avbryts av pendlande ljö-thn varje vecka- var tionde dag + trädgårdsarbete 
tar upp egen potatis klipper gräs 



dagarna när jag inte kutar promeneras 5km 
problemet är löpsteget som ser ut som gubbjogg eller förflyttning medelst lufsning 

 

4359) spillran råffe  

  

Thursday, 4 July 2019 18:53 Host: 185-180-255-115.kund.ip-osteraker.se 

 
Har gett mej fanen i å börja kuta. Men me beskedli början, 1,2 km i lätt, långsamt 
tempo. Kan väl inte anses överdrivet, fast ägänkligen vare bara 1,17. Börja ta eot 
just då. Så kan de gå om näsan ä så. 

 

4358) råffe  

  

Sunday, 30 June 2019 14:48 Host: c213-89-17-158.bredband.comhem.se 

 
Ja va fan, när ja läste om Staffans pisspaus så kom ja på att ja nog glömde å 
gratulera såväl staff som björnen för deras sistlidna födelsedagar, vare i maj? 
Men grattis ändå å näsan ä blå om en lägger den i blötan alltför länge, värt å tänka 
på 
när du dyker i Vanå staff. 
men lucka te! 
Säger en som inte rört en fena. 

 

4357) Lasse L  

  

Friday, 28 June 2019 22:49 Host: h-176-51.A463.priv.bahnhof.se 

 
Tack! Man anar att ett nytt klassikerdiplom håller på att leta sig till Karlskoga. 
Här är det lite lagom joggingturer/stavgång och vattengympa i varmbassäng som 
håller maskineriet igång. Men har även badat off pool ett par gånger. 

 

4356) staffan  

  

Thursday, 27 June 2019 19:28 Host: 78-69-102-164-no173.tbcn.telia.com 

 
Vättern ja. Har ja nästan glömt. 36 timmar utan sömn sätter sina spår. Fina 
förhållanden va de. Tidigaste starten hittills. Som vanligt kort pisspaus efter 
Ödeshög och första riktiga stoppet i Jönköping. Därefter mest ensamåkning och in i 
alla depåer utom Carlsberg och Medevi. Jobbigt sista 10 milen. 
Nu harevatt simning i Frövättern sen före missommar. Å lite kajaking. 
S: 7 

 

4355) Lasse L  

  

Tuesday, 25 June 2019 14:33 Host: h-176-51.A463.priv.bahnhof.se 

 
Staffan, Staffan, hur var det runt Vättern i år? 
Sommarhälsningar till alla! 

 

4354) råffe  

  

Friday, 21 June 2019 12:15 Host: 185-180-255-115.kund.ip-osteraker.se 

 
Justderu Göran, så kan man åsså göran, men en annan snubbe tar sin nubbe på 
Ljusterö sörru. 
 
Gla misommar tillönskas ni alla! 

 

4353) Goranl  

  

Friday, 21 June 2019 10:51 Host: 90-229-213-235-no68.tbcn.telia.com 

 
Glad midsommar! 
Själv intar jag konstigt nog nubben i Thn 

 

4352) Goranl  

  

Friday, 21 June 2019 10:50 Host: 90-229-213-235-no68.tbcn.telia.com 

 
Glad midsommar! 
Själv intar jag konstigt nog nubben i Thn 

 

4351) Lasse H  

  

Wednesday, 19 June 2019 11:19 Host: 81-237-204-251-no133.tbcn.telia.com 

 
Verkligen härlig båtbild! Själv hade jag årets kajakpremiär redan på påskafton den 
20 april. Men sen dess har det inte blivit några fler blöta och kalla fötter. 

 

4350) goranl  

  

Tuesday, 18 June 2019 20:34 Host: 90-229-213-235-no68.tbcn.telia.com 

 
härlig sommarbild från Åmål nu skiner solen där också 
väntar på Staffans variant av VR 

 

4349) Torbjörn  

  

Tuesday, 18 June 2019 10:37 Host: c83-248-192-109.bredband.comhem.se 

 
Nä ingen övernattning i Motala, vila i dryga sex timmar o sedan iväg. Länsman 
stoppade vid Medevi men lät oss rulla vidare efter kontroll av körkort, nykterhet o 
vilotid. 
Nä råffe nå rull på aluminiumprofiler längs Klarälven blir det inte för min del. Måste 
erkänna att jag prioriterar Sverigetempotprojektet framför Nordenskiölds ditot. Då 
jag cyklar får jag de svar jag vill o känner mig bekväm med från kroppen. Det är inte 
detsamma vid skidåkning. Sverigetempot är nästa år eller aldrig, körs vart fjärde år. 
Om NL överhuvudtaget är möjligt, för en gammal sliten o reumatisk kropp, så 
kanske det går att vänta till 2021. Inget beslut är fattat men så irrar mina tankar. 

 

4348) Lasse L  

  

Sunday, 16 June 2019 21:45 Host: h-176-51.A463.priv.bahnhof.se 

 
Tack för rapporten Torbjörn, tror jag vet var ditt inte ska in. Hygglig doktor som 
släppte iväg dig. Blev det ingen övernattning i Motala, körde hem efter några 



timmars vila?? 
Nu ser vi fram mot rapport från Staffan också! 
Igår första grillmiddagen på nya altanen idag hemlagad pizza och ikväll var det 
spelträning inför midsommar, med våfflor. 

 

4347) Torbjörn  

  

Sunday, 16 June 2019 17:46 Host: c83-248-192-109.bredband.comhem.se 

 
Fattas ett inte i min text. Gissa var. 

 

4346) Torbjörn  

  

Sunday, 16 June 2019 17:44 Host: c83-248-192-109.bredband.comhem.se 

 
VR 2019, vad finns att rapportera? Vädret var bra. För cykling vill säga. En regnskur 
på västsidan sjön under natten, säkerligen i varmaste laget för deltagare med sen 
starttid, svaga vindar. För min egen personliga del var dock årets runda, den 
åttonde i ordningen, någon som går till hävderna. Beslutade mig för att åka ned till 
starten i Motala på fredag morgon. Förkylningen med bihåleinflammation tog ner 
mig rejält, men efter läkarkonsultation och en testrunda torsdag kväll trodde jag mig 
ändå kunna starta med målsättning att ta det väldigt lugnt. Det var väl så det blev 
också. Inget jagande, tre långa stopp, Jönköping, Hjo och Hammarsundet, var ändå 
rejält sliten, med fem mil kvar undrade jag: "hur fan det här ska det här gå". Körde 
ensam, i stort sett hela tiden, ville inte blanda mig i några klungor utan malde på i 
egen takt. Ett tag hängde jag i svansen på en klunga som körde rätt fort men 
slarvigt. Upptäckte efter ett tag att en man, vars körning irriterat mig hela tiden, 
hade ett SD märke på sadelväskan. Då släppte jag. Naturligtvis var karlfan skåning. 
Ja så där rullade det på tills jag rullade över mållinjen efter 11 timmar och 46 
minuter. Återhämtade mig såpass snabbt att jag redan i dag har kört en liten runda. 
Om det blir någon mer runda runt Vättern vete fan? För stort jippo, farligt och 
tråkigt. Det finns andra och roligare lopp. 

 

4345) Goranl  

  

Sunday, 16 June 2019 09:22 Host: 185-219-188-39.kund.ip-osteraker.se 

 
Hbh:s välkomstbild antyder att vintern dröjer sig kvar i Åmål alt att forumets 
mastermind är lite upptagen 

 

4344) råffe  

  

Sunday, 16 June 2019 08:59 Host: host31-49-22-148.range31-49.btcentralplus.com 

 
senkommet grattis från Glasgows horizon. Märkligast är känslan av avensjuka som 
smyger sig in i mitt sinne. 
Ja tänk om en hadde vatt Pancho å hunnit träna lite gälar vikken smärta man kunnat 
åstadkomma å lidande. 

 

4343) Lasse L  

  

Saturday, 15 June 2019 11:45 Host: h-176-51.A463.priv.bahnhof.se 

 
Kan meddela att Siv gått i mål på nytt pb i sin andra VR 

 

4342) Lasse L  

  

Saturday, 15 June 2019 11:00 Host: h-176-51.A463.priv.bahnhof.se 

 
Härligt, två uppsättningar lungor hjärtan lårmuskler och rumpor gjorde det igen! 

 

4341) goranl  

  

Saturday, 15 June 2019 10:03 Host: 185-219-188-39.kund.ip-osteraker.se 

 
vilka kraftkarlar vikka kämpar 
Torbjörn 11:46 
Staffan 13:02 
ska bli kul att läsa deras uttömmande beskrivningar av detta hjältedåd 

 

4340) goran l  

  

Friday, 14 June 2019 10:29 Host: 185-219-188-39.kund.ip-osteraker.se 

 
precis vi önskar våra ryttare en god tur runt sjön 
undrar om båda kommer till start? 

 

4339) Lasse L  

  

Friday, 14 June 2019 00:18 Host: h-176-51.A463.priv.bahnhof.se 

 
Börjar bli dags att önska våra båda tappra ryttare lycka till på färden runt sjön. 
Alltså, lycka till våra båda tappra ryttare på färden runt sjön! 

 

4338) råffe  

  

Sunday, 9 June 2019 22:07 Host: 78-72-38-219-no49.tbcn.telia.com 

 
Grattis till alla duktiga dugliga! 
å jarå, ja bada härom dan i viken å de va 20 sällsamma celsiusgrader. 
Men nåt annat har ja inte jort ba jobbat ska sluta i augusti lagom tills sommarn ä 
över. Äre nån som kör rullisloppe längs älva i september? Jbf 
I såfall gör ja de me men måste börja rulla i augusti senast tror ja. Annars ä ju själva 
löpet en bra chans. 
Sir T? 

 

4337) göranl  

  

Saturday, 8 June 2019 20:40 Host: 185-219-188-39.kund.ip-osteraker.se 

 
tack lasseh uttömmande efterforskning så tacksam att du bedömer mina 
frågeställningar som relevanta o högprioriterar med användbara svar så att jag kan 
forska vidare i tävlingsinstinktens ursprung 



 

4336) Lasse L  

  

Saturday, 8 June 2019 10:38 Host: h-203-144.A463.priv.bahnhof.se 

 
Tack! 

 

4335) Lasse H  

  

Saturday, 8 June 2019 10:20 Host: 81-237-204-251-no133.tbcn.telia.com 

 
Kan berätta att karln (gubben?) som kom sist heter Björn och tävlar för OK 
Fryksdalen som är Torsbys OL-klubb men nog också har medlemmar i Sunne som 
verkar sakna egen OL-klubb. Björn var ca. 9 minuter efter mej varav han hade lagt 
ca. 5 minuter på en rejäl bom på 5:e kontrollen. Denna kontroll var ganska lätt men 
förmodligen hade Björn slarvat och letat i fel kvarter. Sen hade Björn lagt bort 
sammanlagt ca. en minut på två småmissar. Jag bedömer att Björn liksom jag hade 
gått hela sträckan. Antingen hade han då gått generellt lite långsammare än mej. 
Eller så hade han tagit sej mera tid till att stanna upp och läsa kartan. Som regel kan 
jag läsa kartan utan att behöva stanna vid gång i stadsmiljö. Svårt att veta eller 
utläsa ur split-tiderna på nätet. Jag känner inte Björn och vet inte heller hur han ser 
ut. Jag startade före Björn och såg honom inte under tävlingen. Det var lite mera 
kött på benen. 

 

4334) Goranl  

  

Friday, 7 June 2019 19:00 Host: 185-219-188-39.kund.ip-osteraker.se 

 
Läste just din imponerande bedrift i OL snygg placering men blir oerhört 
intresserad av hen du besegrade gjorde mos av dessa placeringar är ju mycket 
eftersträvansvärda väcker nyfikenhet och skapar uppmärksamhet stackars den fan 
som vann försvinner snart i ångande glömska 

 

4333) Lasse H  

  

Friday, 7 June 2019 14:20 Host: 81-237-204-251-no133.tbcn.telia.com 

 
Kan berätta att jag blev näst sist(!) i H65 på DM i Sprint-OL i Arvika i går. Varmt och 
gott och rolig bana med trappor och skapliga nivåskillnader. Drygt 28 minuter på 2,4 
km fågelvägen men säkert närmare 3 km verklig distans. Som vanligt gott med 
hamburgare och dricka efterpå. 

 

4332) Lasse L  

  

Thursday, 6 June 2019 22:45 Host: h-203-144.A463.priv.bahnhof.se 

 
Bravo både herr G och herr T! 

 

4331) goranl  

  

Thursday, 6 June 2019 19:50 Host: 185-219-188-39.kund.ip-osteraker.se 

 
Torbjörn kan bara gratulera tyck väl inte att Ringsjön runt i 29 km/h e så mycke 
sämre än 30 km/h 
246 cykelmil i år sitter bra som imponerande bedrift 
bockar bugar 
har i alla fall beställt 2 nya tubdäck till ljöracern 
C: 80 km (banvallen) 

 

4330) Torbjörn  

  

Thursday, 6 June 2019 14:46 Host: c83-248-192-109.bredband.comhem.se 

 
Jaså är det dit vi har kommit? Gratulera varandra till söner o döttrars bravader? Ja, 
ja livet har sitt åldrande, sina skeenden. Själv skulle jag köra Ringsjön runt 
tillsammans med äldste sonen förra lördagen. Sket sig i så måtto att han blev sjuk. 
Med målsättning, att helt enligt regelboken, tempoköra de tolv och en halv milen 
med rullsnitt 30 gav jag mig iväg. Sket sig det med, åsar med branta backar, slätter 
med motvind och en gubbe i sadeln som underskattat hela upplägget. Blev bara 29 i 
rullsnitt. Dessutom blev jag förkyld på kuppen, men tror väl inte att VR-starten ska 
vara i fara. Blir dock ett träningsavbräck, skulle idag ha kört Två sjöar runt med start 
o mål i Sunne. Så blev det inte nä. De två sjöarna är Rottnen och Övre Fryken, 
loppet går Sunne-Rottneros-Gräsmark-Torsby-Lysvik-Sunne. Hittills har det blivit 
246 träningsmil på cykel sedan nittonde mars. Om någon tycker det är maniskt 
mycket så jovisst fan är det så men den där masken i skallen kryper runt o svamlar 
om Sverigetempot 2020. 

 

4329) råffe gla å 
impontisant  

  

Sunday, 2 June 2019 20:11 Host: 78-72-38-219-no49.tbcn.telia.com 

 
Trög å glömsk som ja ä mä ålderns rätt så glömde ja å harangera å gratulera fäderna 
som låg bakom bradgerna! Vafan Göran, vicken hatt i fjärden å ha en sån son, 
grattis! 
Å grattis te Staffan som inte ba har en sån son utan även fått ett sonbarn, äre e son 
så äre e sån sonson, äre inte de så äre snäppet bättre. Å ja som inte ens visste att 
Svante va befruktad. 
Ja jälar! 

 

4328) Lasse H  

  

Sunday, 2 June 2019 12:22 Host: 81-237-204-251-no133.tbcn.telia.com 

 
Grattis till Svante och Erik också! Roligt att yngre generationer tar vid! Stämmer för 
övrigt med naturvetenskapernas nuvarande ståndpunkt. 

 

4327) råffe  

  

Saturday, 1 June 2019 23:04 Host: 78-72-38-219-no49.tbcn.telia.com 

 



indstämmer åsså förståss. 
Nämnas skall ävens att ungErik tog sej i mål på 3:45. 
Mitt mål blev firre me risling 

 

4326) Goranl  

  

Saturday, 1 June 2019 19:11 Host: 185-219-188-39.kund.ip-osteraker.se 

 
Farsan instämmer men påminner om ännu ett ätteläggs hjältedåd Staffans Svante 
sprang in på drygt 4 tim trots distraktion som nybliven pappa 

 

4325) Lasse L  

  

Saturday, 1 June 2019 17:15 Host: host-217-214-146-77.mobileonline.telia.com 

 
Instämmer! 

 

4324) Lasse H  

  

Saturday, 1 June 2019 17:04 Host: 81-237-204-251-no133.tbcn.telia.com 

 
Hatten av för Jonas! PB minsann! 

 

4323) goranl  

  

Tuesday, 28 May 2019 15:38 Host: 185-219-188-39.kund.ip-osteraker.se 

 
Precis det har hon en som är förvandlad just till medlidande åskådande tandläkare 
men nu är det fixat en trevlig kar i knappt min egen ålder utan egen sköterska och 
med mig som konverserande sällskap avlägsnade tanden 17 med roten till allt ont 
 
vet nu varför man ibland kan se en tanddoktor i ett förklarat ljus efter avhjälpt 
problem 

 

4322) råffe lidande med 
medlidande  

  

Monday, 27 May 2019 21:50 Host: 78-72-38-219-no49.tbcn.telia.com 

 
Fasen! Har ho ingen tanddoktor på närmre håll? JBF 

 

4321) goranl  

  

Monday, 27 May 2019 17:51 Host: 185-219-188-39.kund.ip-osteraker.se 

 
bara å gratulera Staffan o Torbjörn till den extra stimulans som Sivan gav sist 
nära en tanke på cykla igång mig igen 
 
Sussi har tandvärk ska in till Åkersberga imorrn 

 

4320) Lasse L  

  

Saturday, 25 May 2019 23:06 Host: h-8-57.A463.priv.bahnhof.se 

 
Kan vara dags att nån skriver nåt igen kanske. Kan då berätta att Siv från VR 16 hört 
av sig med en undran om jag och mina kompisar ska köra VR i år, hon är 
intresserad av logi (och, får man utgå från, vårt stimulerande sälskap) Jag gav 
henne då telnumren till Staffan och Torbjörn. Kollade sedan och ser att hon också 
startar på kvällen. 

 

4319) Lasse H  

  

Sunday, 19 May 2019 19:55 Host: 81-237-204-251-no133.tbcn.telia.com 

 
Inte några frågor direkt. Konstaterar bara att du går ungefär dubbelt så många steg 
per dag som mej. Men en får vara glad åt det lilla. Och enligt gymets app har jag ben 
som en 21 åring mens armarna är 45 år gamla. I genomsnitt är jag 35 år. Inte 
konstigt att det blir tokigt ibland. 

 

4318) Lasse L  

  

Sunday, 19 May 2019 15:40 Host: h-8-57.A463.priv.bahnhof.se 

 
Köpte mitt tror det var fjärde par Gel Kayano igår, nr 25. Förra paret med nr 20 var 
helt utslitet med stora hål vid stortårna, köpta i England liksom paret innan dom. 
Stack sedan ut med vovven och kutade, 7 km. Summerar en bra motionsvecka med 
3 x cykel, 1 x vattengympa (med rätt hårda intervaller mitt i programmet) och 1x 
löpning. Därtill såklart ett antal timmar vanliga hundpromenader. I steg per dygn 
ligger jag i snitt på nära 11 000 över de senaste 13 månaderna (sedan jag bytte 
telefon). Några frågor på det? 

 

4317) råffe  

  

Friday, 17 May 2019 19:52 Host: 78-72-38-219-no49.tbcn.telia.com 

 
Ja Göran alla våra hemvävda traditioner är väl värda att uppgradera – med årens rätt 
och lårens svett. 

 

4316) Goranl  

  

Friday, 17 May 2019 18:54 Host: 90-229-213-235-no68.tbcn.telia.com 

 
Jag behöver nog inte tillägga nåt till banvallens njutningar 
Men eftersom min cykelskräck kuperades kan man ev börja fundera på en ljuösväng 
igen e ju ett trevligt tilltag även om man inte som våra hjältar planerar VR 
Kan de va nåt? 

 

4315) råffetror på en 

framtid  

  

Thursday, 16 May 2019 09:27 Host: 78-72-38-219-no49.tbcn.telia.com 

 
Å ja me, vicke datum? 



 

4314) Lasse L  

  

Wednesday, 15 May 2019 23:38 Host: host-217-214-152-113.mobileonline.telia.com 

 
Ja stackars Råffe som bara får åka rullisar och inte fått ligga på rulle i dalen där det 
är full rulle, som vi som är här fått göra. Å inte smaka Anders medhavda sousvidade 
revbensspjäll heller, som vi fick. Men nu är det strax över vi rullar hemåt i morgon, 
Torbjörn på cykeln, vi andra i bilar. Lagom väder och lagomt ansträngande cykling 
har det varit. Ser fram mot maj 20 i Klarälvsdalen. 

 

4313) råffe avensjuk såre 
svider i röven  

  

Wednesday, 15 May 2019 17:04 Host: 78-72-38-219-no49.tbcn.telia.com 

 
Men så tänkte ja, ja jälar, int fan ska en sitta som ett troll i sitt nät, ja togfram 
rullisarna igen. Körde 7 km härom dagen å nu blevre 15. Å inte fasen vare nån 
skillnad, å inte fan fick ja ont avet, inte än. Men ja har tänkt hålla igång rullhjulen 
ända fram te jul om de inte blitt snö. men de ha nog ba blitt blitt. Åsså ska Tobi å ja 
köraNl ihopa, försåvitt han inte blitt inkryssad i EU. Vill säga. 
Men hur gåre i älvdalen? 

 

4312) råffe  

  

Tuesday, 14 May 2019 08:11 Host: 78-72-38-219-no49.tbcn.telia.com 

 
Å ja då, ja får hålla till godo me alkoholhaltiga drycker ba. 
Strö salt i såren, de kan ni. 

 

4311) Lasse L  

  

Monday, 13 May 2019 00:39 Host: h-8-57.A463.priv.bahnhof.se 

 
I morgon ska jag testa cykeln, för första gången i år. Kan ju vara lämpligt att ha det 
gjort innan resan till Ransäter. Verkar ju alldelses utmärkt att inte behöva planera så 
mycket inköp innan utan göra det på plats tillsammans och sen dra in till Munkfors 
för verkställighet. Tror Göran kommer och hämtar mig ganska tidigt så vi kan vara 
framme i stort sett vid lunchtid och sedan både hinna cykla något litet och 
medverka i ovannämnda proviantering. 

 

4310) Torbjörn  

  

Sunday, 12 May 2019 16:31 Host: c83-249-218-45.bredband.comhem.se 

 
Nä, den som vill dricka alkoholhaltiga drycker ska naturligtvis så göra. I förra stugan 
fanns ingenting kvarlämnat i köket, brukar ju alltid finnas salt, peppar, några 
sockerbitar kanske till och med några torra tepåsar. Därför vore det bra om någon 
tog med sig åtminstone salt o peppar. För övrigt finner jag Görans förslag alldeles 
förträffligt, vi åker o handlar frukost o middagsmat men vi åker till Munkfors, inte 
Deje, då det är så oändligt mycket närmare. Hoppas nu bara att alla som sagt sig 
ska komma kommer, Anders har väl en plan B då han inte kan samåka med Råffe. 
Fan va du ställer till`et R. Själv har jag planer på att denna gång cykla till Ransäter o 
ska i så fall försöka vara där mellan elva o tolv. Borde väl också påminna om att 
sänglinne inte är bokat. Gör inte som jag till årets öppna spår, som några av er 
redan vet glömde jag då lakan o fick fara till ICA-Maxi i Mora för att förse mig med 
en ack så nödvändig detalj. 

 

4309) Lasse H  

  

Thursday, 9 May 2019 19:35 Host: 81-237-204-251-no133.tbcn.telia.com 

 
Har aldrig tyckt det varit särskilt roligt att cykla och med mitt dåliga hjärta är det 
faktiskt bland det jobbigaste jag kan ta mej för. Sen har jag också svårt att kunna 
vara hemifrån allt för många timmar och över natt inte utan nån kommer hit i stället 
för mej. Annars hade det förstås varit jättekul att träffas! 

 

4308) Goranl  

  

Thursday, 9 May 2019 18:15 Host: 90-229-213-235-no68.tbcn.telia.com 

 
Mina herrar Torbjörn har ju förberätt några drömskt lockande dagar i Ramsäter! 
Som jag ser det med följande deltagare: 
TORBJÖRN 
STAFFAN 
BJÖRN 
ANDREW 
LASSEL 
GÖRAN 
här behöver diskuteras logistik vem köper vad 
jag plockar upp lasse i åmål varefter vi rusar mot målet 
i övrigt vet jag ingenting utom att det vore trevligt att ses rätt tidigt på 
eftermiddagen för att testa grejerna 
kompl.inköp i Deje o fra skitsnack 
Ska vi köra alkoholfritt? frågar jag mest för att vara pk och svarar genast nej 
Kommentater!! 
Och varför är inte Lasseh med? det finns ju plats 

 

4307) goranl  

  

Saturday, 4 May 2019 21:44 Host: 185-219-188-39.kund.ip-osteraker.se 

 
det var lite ledsamt för oss andra råffe att du fått förhinder vi får försöka reda oss 
ändå klart att bedövningen är lockande så det är ett solklart force majeur mina 
hälsningar till skottarne de va nära dom fick göra själ för namne 

 

4306) råffe  

  

Saturday, 4 May 2019 20:10 Host: 78-72-38-219-no49.tbcn.telia.com 

 



Nä för fasen, di ä snåla som myror, di vill ba dra en te stacken å suga ut de göttaste. 
I bästa fallet harom me säj liten droppe visky, ba förå bedöva den gamle. 
Å dä kan räcke långt. 

 

4305) Lasse L  

  

Saturday, 4 May 2019 09:29 Host: h-26-189.A463.priv.bahnhof.se 

 
Grabbar. Det är ett fint tilltalsord. Men resten av meddelandet var inte så bra. Jag 
trodde skottar var frikostiga typer som gärna lät sin far, svärfar, morfar och vad han 
nu kan va fara iväg och cykla ett par dagar. 

 

4304) råffe  

  

Saturday, 4 May 2019 08:46 Host: 78-72-38-219-no49.tbcn.telia.com 

 
Grabbar, ja måste kasta in handuken inför 14-16 maj. Å de beror på SAS-strejken s a 
s. 
Skottarna skulle ha kommit då men kommer nu snart i st. Så från 10 maj å en vecka 
framöver så ä dä ba dom å jobbe som gäller å ta tag i för moi. Jag betalar förstås va 
min andel i huse vi Klarälva. Så kan ja låssas att ja ä mä. 

 

4303) goranl  

  

Wednesday, 1 May 2019 20:20 Host: 185-219-188-39.kund.ip-osteraker.se 

 
ja du lassel inte e väl halv åtta så tidigt 
men nu ska ni få höra va ja fick se vid anländande till Ljö den potatis vi planterade 
med barnbarnet Frans för drygt 2 veckor sedan var intensivt uppbökad av svinen 
ödeläggelse rapporterade detta till Frans som tyckte vi måste göra nåt åt vildsvinen 
och plantera nytt bra handlingskraft från en kille på snart 3,5 år vågade inte föreslå 
avskjutning 

 

4302) råffe  

  

Wednesday, 1 May 2019 19:04 Host: 78-72-38-219-no49.tbcn.telia.com 

 
så jäla skjönt att du frågte Georgie! Ja fatta inte e jäla någe av 
Kristinehamnspöjkens förvirrade skrivelse. 
nu fatta ja lite men inte så möcke som du tycks villa påstå att du har trott dig kunnat 
fatte. 
Så ida åkte vi te föräldrarnas grav just å Skogskörkogårn å inte fan såg ja nån galen 
cyklist där. 
Men på en massa andra omöjliga ställen. 
Så såg jarom. 

 

4301) Lasse L  

  

Wednesday, 1 May 2019 10:46 Host: h-26-189.A463.priv.bahnhof.se 

 
Fan va morgontidig du är Göran 

 

4300) Goranl  

  

Wednesday, 1 May 2019 07:34 Host: 90-229-213-235-no68.tbcn.telia.com 

 
Puh! Tack 

 

4299) Lasse H  

  

Wednesday, 1 May 2019 01:03 Host: 81-237-204-251-no133.tbcn.telia.com 

 
I gårdagens(29/4) DN.Kultur på sid.3 finns annonsen om Skogskyrkogårdens Dag 
den 12/5 med diverse aktiviteter. 

 

4298) Goranl  

  

Tuesday, 30 April 2019 19:32 Host: 90-229-213-235-no68.tbcn.telia.com 

 
Lasseh jag undrar å de tycker ja inte om å de beror på att du läste i tidningen om 
olofssons gajdade möjlighet på kyrkogården hatar att undra har använt mina 
sparsamma möjligheter att fatta men inte lyckats 
Upplys mig om du får tid o möjlighet fast helst ändå 

 

4297) råffe uppröd  

  

Tuesday, 30 April 2019 11:10 Host: 78-72-38-219-no49.tbcn.telia.com 

 
Fabulerar? Jag? 
Ingen kan väl va mer sädesärlig än den som kör ogajdade turer runt världsarvet. 

 

4296) Lasse H  

  

Monday, 29 April 2019 18:51 Host: 81-237-204-251-no133.tbcn.telia.com 

 
Ser i tidningen att Olofsson har möjlighet att följa med på guidade turer på 
Skogskyrkogården och förkovra sej rörande både natur-och kulturvärden därstädes. 
Som ett komplement till att dänga omkring där på jonnen dåra. 

 

4295) Goranl  

  

Monday, 29 April 2019 08:00 Host: 90-229-213-235-no68.tbcn.telia.com 

 
Håller med torbjörn men möjligen ska olofsson harangeras för vass tävlingsinstinkt 

 

4294) Torbjörn  

  

Monday, 29 April 2019 07:24 Host: c83-249-218-45.bredband.comhem.se 

 
Nu ljuger o fabulerar Olofsson, det vinner han inget på. 

 

4293) råffeårnittolåg  

  

Sunday, 28 April 2019 17:18 Host: 78-72-38-219-no49.tbcn.telia.com 

 
Å ida så såg ja sädesärlan göra säj klar för å flytta söderut. 
Har ja vunni då? 



 

4292) råffe  

  

Wednesday, 24 April 2019 10:56 Host: 78-72-38-219-no49.tbcn.telia.com 

 
Ja, de vore nåt, att kunna avgöra när den sista flyttfågeln lämnat landet! 
De e guld värt. Men värt besväre? 
Å jarå, ja har int sett den där sädesärlan ni alla har skådat, den borde ju fara fram 
som en tätting. 
Men ja ä int oroli för de. 
Sån ä ja. 

 

4291) Lasse L  

  

Wednesday, 24 April 2019 00:13 Host: h-108-146.A463.priv.bahnhof.se 

 
Tack! Jag kommer att bära den med stolthet varje dag tills den sista flyttfågeln 
lämnat vår land i höst. 

 

4290) Goranl  

  

Friday, 19 April 2019 23:06 Host: 185-219-188-39.kund.ip-osteraker.se 

 
Grattis Lasse l till bronspengen 
Nu vet alla vad som gäller nästa år 
Ni andra känn ingen skam ta nya tag nästa säsong 
Hälsar årets vinnara 

 

4289) Lasse L  

  

Friday, 19 April 2019 19:49 Host: h-200-126.A463.priv.bahnhof.se 

 
Slutligen, idag, sett sädesärlan. Och en båt under segel. Och minst tvåhundra 
norskregistrerade husbilar som av okänd anledning invaderat sta'n. 

 

4288) GoranGol  

  

Thursday, 18 April 2019 07:50 Host: 185-219-188-39.kund.ip-osteraker.se 

 
Vilket underbart väder! 
Är på ön motionerar tar hand om köpeved planterar potatis tittar på blåsippor 
Glad påsk önskas er alla! 

 

4287) Lasse H  

  

Monday, 15 April 2019 22:44 Host: 81-237-204-251-no133.tbcn.telia.com 

 
Kan trösta er med att det inte är en selfie. Sen finns det ju ändå lite att välja på. 

 

4286) råffe  

  

Monday, 15 April 2019 21:35 Host: 78-72-38-219-no49.tbcn.telia.com 

 
Påsktema me egen bild, de väcker för väntan, 
ere nåt du klätt ut däj te fjäderfä? 
Ja bävar! 

 

4285) goranl  

  

Monday, 15 April 2019 10:07 Host: 90-229-213-235-no68.tbcn.telia.com 

 
vilken härlig vårbild på startsidan snart är snön bara en bleknande ond dröm 
luftig underbädd under konstsnön är att rekommendera kommer ihåg att han i 
Mattila harvade det första snölagret av denna anledning 

 

4284) Lasse H  

  

Sunday, 14 April 2019 16:36 Host: 81-237-204-251-no133.tbcn.telia.com 

 
Tackar för uppmärksamheten! Få se om jag får in min bild med påsktema som jag 
själv tycker är rätt bra. Jo, lär ju vara viktigt att konstsnöunderlaget är väldigt väl 
dränerat men hoppas och tror aktivisterna vet allt om detta. 

 

4283) Lasse L  

  

Sunday, 14 April 2019 14:23 Host: h-79-132.A463.priv.bahnhof.se 

 
Upptäcker du väl snart 

 

4282) Goranl  

  

Sunday, 14 April 2019 13:09 Host: 90-229-213-235-no68.tbcn.telia.com 

 
Grattis till nonupplägg 
men va e de för snö o bild ni pratar om? 

 

4281) Lasse L  

  

Sunday, 14 April 2019 10:29 Host: h-79-132.A463.priv.bahnhof.se 

 
Du funderar inför anläggandet av Krhmns konstsnöspår? Jag är inte insatt i det där. 
Bilden är tagen från en ganska nyanlagd genväg på elljusspåret som sedan också 
fått konstsnö. Det är väl i alla fall något fint krossmateriel närmast under snön. Men 
inte troligt att man optimerat just för konstsnö eftersom det dröjde ettt par säsonger 
innan man kom på att lägga konstsnön också här. Avslutningsvis ber jag att få 
gratulera till dagens poempublicering! 

 

4280) Lasse H  

  

Saturday, 13 April 2019 20:07 Host: 81-237-204-251-no133.tbcn.telia.com 

 
Kalas med snö! Spårbädden ser intressant ut. Ser ut att vara olika lager och i så fall 
vilka? 

 

4279) Goranl  

  

Thursday, 11 April 2019 17:53 Host: 90-229-213-235-no68.tbcn.telia.com 

 
Å tack för ordet farnöte är uppslaget o inlärt 



 

4278) Goranl  

  

Thursday, 11 April 2019 17:10 Host: 90-229-213-235-no68.tbcn.telia.com 

 
Bra jobbat torbjörn snygg andraplats i sädesärleskådning lasseh 
Lassel får snart en tredjeplats för sin kvantitet av andra arter lämnar dock tävlingen 
öppen till söndag kväll 
Just nu: 
1:a göran lundin 
2:a lasse hagerö 
3:a resultatet publiceras på söndag 
 
Svenska Ornitolgiska Tävlingskommitte'n 

 

4277) Lasse H  

  

Thursday, 11 April 2019 16:48 Host: 81-237-204-251-no133.tbcn.telia.com 

 
Såg 2 sädesärlor i flock och farnöte i tisdags! Bra va? Gick en sväng vid Hultet idag. 
En hel del träd fällda för nedgrävning av vattenledning, breddning av spårgator och 
uträtning av någon besvärlig kurva. Någon tror på konstsnöprojektet! 

 

4276) Lasse L  

  

Thursday, 11 April 2019 15:53 Host: h-106-235.A463.priv.bahnhof.se 

 
Det blir ju bra! 
Ännu varken cyklat eller sett sädesärlan, men en bekant har gjort det utanför Åmål, 
sett sädesärlan alltså, om hon cyklat vet jag inte. 
Kan i alla fall komplettera min lista med skäggdopping. 

 

4275) Torbjörn  

  

Friday, 5 April 2019 14:53 Host: c-53ca225c.010-154-6c756e10.bbcust.telenor.se 

 
Åttabäddsstuga nr:19 bokad 14-16/5. Månne sädesärlan är på plats? Klart du var 
först Göran, bor ju sydligast av oss. Om alla som sagt sig ska komma kommer blir 
vi sju. 

 

4274) Goranl  

  

Thursday, 4 April 2019 16:54 Host: 90-229-213-235-no68.tbcn.telia.com 

 
Trots de dimridåer som de två senaste inläggen sprider börjar det klarna- jag såg 
sädesärlan först! 
Lämnar denna information till ornitolgiska tävlingskommitten och väntar tålmodigt 
på lämpligt pris 

 

4273) Lasse H  

  

Thursday, 4 April 2019 11:46 Host: 81-237-204-251-no133.tbcn.telia.com 

 
Sett några av dom fåglar Lasse nämner men inga särskilt märkvärdiga. Börjar hämta 
mej efter förra veckan då jag ansvarade för en Motions-OL. Rekognosering, 
banläggning, utsättande och intagande av kontroller tog en hel del tid. Men jag hade 
en bra assistent och allt flöt ganska väl utan allvarliga klagomål eller större 
missöden. Har nu röntgat hjärtat under ansträngning och i vila och väntar spänt på 
telefontiden med doktorn den 25/4. 

 

4272) Lasse L  

  

Wednesday, 3 April 2019 22:08 Host: host-217-214-146-208.mobileonline.telia.com 

 
Inte har jag sett sädesärlan än. Men sångsvan, grågås, kanadagås, skrattmås, trana, 
storskrak, strandskata och kanske småskrak. 

 

4271) goranl  

  

Wednesday, 3 April 2019 15:34 Host: 90-229-213-235-no68.tbcn.telia.com 

 
sädesärla siktad idag först? 

 

4270) råffe  

  

Monday, 1 April 2019 21:31 Host: 78-72-38-219-no49.tbcn.telia.com 

 
Ja de såg lätt å fint ut, en fin lördagspromenad... 
Hoppas på nåt liknande eller ännu bättre 2020. 

 

4269) Rikard  

  

Sunday, 31 March 2019 19:58 Host: host-95-195-192-162.mobileonline.telia.com 

 
Såg nyss ett trevligt inslag från NL på sportspegeln. (Ca 20min in kanske) 

 

4268) staffan  

  

Sunday, 31 March 2019 18:58 Host: 78-69-102-164-no173.tbcn.telia.com 

 
ska man somna så hellre i uppförsbacke gäller bara att inte somna in grattis 

 

4267) Goranl  

  

Sunday, 31 March 2019 13:52 Host: 90-229-213-235-no68.tbcn.telia.com 

 
Jajävlar Rickard vicken pärs första gången ja hört nån somna o ett skidlopp 

 

4266) Rikard Nordenskiöld  

  

Sunday, 31 March 2019 12:00 Host: host-95-195-216-168.mobileonline.telia.com 

 
Det som påverkade loppet mest var vinden. Den låg på hårt under stora delar av 
loppet och gjorde att man fick stålsätta sig för att alls komma framåt. Den sopade 
också bort snön från sjöarna och gjorde att man stundtals vadade genom 
halvmeterdjup drivsnö. Minst halva loppet stod jag mellan spåren och sökte glid. 
Vid 45km kom jag in i en snöstorm och kände ganska snabbt att det här står jag inte 
ut med. Den släppte efter 3km. Efter vändpunkten blev det som ett helt annat lopp. 



Plötsligt kom man framåt utan full insats och krafterna kom tillbaka. Jag fick ändå 
en lite jobbig period dryga fem mil kvar då jag började drabbas av mikrosömn. 
Somna till i fyra-fem utförsbackar men allt gick bra. Värre var det de sju sista 
kilometrarna från Skabram till mål. I första utförslöpan stöp jag två gånger innan jag 
var nere. När jag kom till den andra farliga backen, där jag vurpade och blev 
liggande för två år sen, tog jag helt enkelt av mig skidorna och gick ner. Eftersom 
sträckningen var omgjord fick vi två rejäla extrabackar, men det gjorde inte mycket 
för det var sjöarna och inte backarna som var jobbiga. 
 
Nu känner jag mig glad och nöjd med min insats (trots att det inte var PB) och mår 
under omständigheterna bra. Tack för allt stöd! 

 

4265) Lasse H  

  

Sunday, 31 March 2019 11:05 Host: 81-237-204-251-no133.tbcn.telia.com 

 
Instämmer! Stort grattis till Rikard! Vilken prestation! 

 

4264) Torbjörn  

  

Sunday, 31 March 2019 10:26 Host: c83-249-218-45.bredband.comhem.se 

 
Ja djävlar du råffe det ska vi. 
Grattis Rikard. 

 

4263) Lasse L  

  

Sunday, 31 March 2019 10:14 Host: h-88-31.A463.priv.bahnhof.se 

 
Ja grattis till Rikard! Jag ser också fram mot berättelsen om de 22 milen här. 

 

4262) Goranl  

  

Sunday, 31 March 2019 10:03 Host: 90-229-213-235-no68.tbcn.telia.com 

 
Grattis rikard ja där skulle man vatt 
Hoppas hjälten beskriver sin kamp här på forumet 

 

4261) Lasse L  

  

Sunday, 31 March 2019 00:04 Host: h-88-31.A463.priv.bahnhof.se 

 
Mindre än två små mil kvar, månsken, medvind och minus fyra. Där skulle man vatt! 

 

4260) Goranl  

  

Saturday, 30 March 2019 22:09 Host: 90-229-213-235-no68.tbcn.telia.com 

 
Grabben har kört snart 18 milos suedoises nu ger han sig inte!de e mörkt men va 
ede för väder? 

 

4259) råffe  

  

Saturday, 30 March 2019 21:20 Host: 78-72-38-219-no49.tbcn.telia.com 

 
Fy fasen va killen kör! Han är ute etter pb! De komemr å gå! 

 

4258) råffe ser gärna 
framåttst  

  

Saturday, 30 March 2019 21:16 Host: 78-72-38-219-no49.tbcn.telia.com 

 
Ja tänker såhär: 
nästa år ska vi va flera, många 
inte bva Sir T å ja, utan värkligen många, en masse, å så ska vi ba ge oss fan på å 
kömme i måle 
å så ska vi knyta näven tesammas 
å så ska vi ba dra å dra 
å vi skiter i medaljen 
för vem ska nånsin brottas me Pavva-Lasse 
den bjässen te samegubbe 
när vi ba vill visa att vi gobbar 
åsså likt kvinnor kan 
inte ba visa saken 
dsn som rimamr 
på gemaken. 
Ja så tänker ja 
just ida 

 

4257) RÅFFE!  

  

Saturday, 30 March 2019 21:01 Host: 78-72-38-219-no49.tbcn.telia.com 

 
Rikard mot Nygård! 
vem ledde? 
å vem va följare, 
Frutom ja. 
 
Nästa år dä gälar 
ska ja andas 
i mevinnen 

 

4256) staffan  

  

Saturday, 30 March 2019 12:51 Host: 78-69-102-164-no173.tbcn.telia.com 

 
Nu möts dom snart Rikard å Nygaard 

 

4255) Lasse L  

  

Saturday, 30 March 2019 09:47 Host: h-88-31.A463.priv.bahnhof.se 

 
Ja fy sjutton, kulingstyrka i byarna i motvinden. 



 

4254) Lasse L  

  

Saturday, 30 March 2019 09:45 Host: h-88-31.A463.priv.bahnhof.se 

 
Kan se Rikard som en röd prick i spåret. Kul! Verkar väl gå lite sakta för täten? 
Jobbigt före? 

 

4253) råffe  

  

Saturday, 30 March 2019 09:01 Host: 78-72-38-219-no49.tbcn.telia.com 

 
Å nu har grabben kört i tre timmar och ca 34 km och är på väg mot Randijaur 39 km. 
Sol å motvinn verkar de va. 

 

4252) Goranl  

  

Friday, 29 March 2019 19:47 Host: 90-229-213-235-no68.tbcn.telia.com 

 
Önskar rickard och även åke 
God Tur 

 

4251) Goranl  

  

Friday, 29 March 2019 19:10 Host: 90-229-213-235-no68.tbcn.telia.com 

 
Ska ringa andrew under helgen o försöka lista ut hur han tänker om banvallen 

 

4250) Lasse L  

  

Friday, 29 March 2019 11:51 Host: h-88-31.A463.priv.bahnhof.se 

 
ja lufsning då om det ska vara så noga 

 

4249) Lasse L  

  

Friday, 29 March 2019 10:33 Host: h-88-31.A463.priv.bahnhof.se 

 
Har du hört av Anders Torbjörn? Vet inte om han ska med på banan men skickade 
honom ett meddelande om saken för ett par veckor sedan. 
 
Nu är det slut på konstsnön. 
 
L 2,9 (ingen enbart löpning ännu men stavgång med stora inslag av löpning) 

 

4248) råffe  

  

Friday, 29 March 2019 07:01 Host: 78-72-38-219-no49.tbcn.telia.com 

 
Ja vi taret som de kommer å passar Sir T! 
Men först klarälva, de e klart att ja kommer, på tisda etter jobbe å sen tebaka i selen 
på torsda, de blir bra å kul. Ja tänker ta me rullisarna å kanse åsså bajken. Sen får vi 
se om näsan ä sne. 

 

4247) goranl  

  

Thursday, 28 March 2019 19:52 Host: 90-229-213-235-no68.tbcn.telia.com 

 
två båda på sitt sätt underbara inlägg 
det ena som en påminnelse om helgens stordåd blir fint att följa Rickards framfart 
på lördag 
det andra om okuvlig känsla för framtida bravader 
fåse om jag vågar pumpa en cykelnu hemma efter 5 dgr på ön måttligt motionerad 
men avnjutit längre dagar o rätt mycket solsken 

 

4246) Torbjörn  

  

Thursday, 28 March 2019 19:29 Host: c83-249-218-45.bredband.comhem.se 

 
Mja, riktigt så är väl inte historieskrivningen råffe. Jag vill åka NL, men sjukdom har 
hämmat träningen och eftersom ledgångsreumatism härjar uti kroppen min måste 
det tränas långsiktigt på att stärka kroppstollen. Har kontakt med en fysioterapeut 
som säger att NL är ingen omöjlighet för en vältränad reumatiker, vill gärna tro 
henne så vi satsar vidare på nästa år råffe. Än du själv då? Den oersättlige 
redaktören vars kärring fyller år i i dagarna. Så lät valserna då vi jagade i spår efter 
Gustav Wasa. Så var det Ransäter och Klarälvsbanan. Lasse L, Staffan o 
övertecknad kommer med all säkerhet. Göran, råffe o Björnen kommer kanske. Som 
flest blir vi sex, som minst tre. Jag bokar en sexbädds stuga. Göran o Björnen får 
övertalas o du råffe har ett jobb att göra. 
Så var det det där med de hundra skidmilen. Det sket sig. Då den dag då förkylning 
var över och vädret nådigt var lusten att cykla större. Skidor, pjäxor, stavar o valla 
stuvades undan, cyklar rullades fram och på den vägen är det. Stakar skiergo på 
gymmet gör jag dock fortfarande, ska plocka fram rullisarna för ett teståk. För som 
sagt nästa år då djävelberg. Nästa års sommar är det dax för Sverigetempot o 
likaledes, då djävelberg. 

 

4245) råffe  

  

Wednesday, 27 March 2019 20:47 Host: 78-72-38-219-no49.tbcn.telia.com 

 
Å i mårrn åker åke å rikard opp te jokkmokk där den ene ska köra NL. 
Å ja ä int mä, klart att de känns surt ja rentav sjukt, vart ska sleven forslas annat än 
te Grytan. 
Dä ä som alla vet e lite ort i jemplann nånnstans mellom Brunnflå å Stersunn, men ja 
ä int där än. 
Ja vem skulle int velat va me i femte opplagan av NL. Ja. 
Säg de. 
Men de sket säj i o m att Sir T int vill va mä. 
Men nästa år då blir de vår tur, Sir T:s å min. 
Då får Tobi visa tännera Mena Sir Teeth tis. Ba ett enkelt tease, urschäkta. 



 

4244) Lasse L  

  

Friday, 22 March 2019 09:28 Host: h-88-31.A463.priv.bahnhof.se 

 
Det där platsar ju också på NoN! 

 

4243) Lasse H  

  

Thursday, 21 March 2019 20:19 Host: 81-237-204-251-no133.tbcn.telia.com 

 
Jo, mjölnarns mjöl till bagarns bröd. Min yngste farbror hade i sin ungdom en 
kompis som gemenligen kallades Bosse i Kvarna och vars far då förstås var 
mjölnare i Tolita Kvarn. Gubben var orakad i veckorna och då extra mjölig i anletet 
drar jag mej till minnes från mina vändor till kvarn med farfar och Svarten. 

 

4242) råffe  

  

Thursday, 21 March 2019 19:10 Host: 78-72-38-219-no49.tbcn.telia.com 

 
Ja den va ju even better! Men du ska inte hänga läppen, du har ju nu inte bara rena 
fötter utan åsså ett rent samvete som aldrig kan orsaka dig ett helvete. 
Det får bagarn ta hand om. 

 

4241) Lasse H  

  

Thursday, 21 March 2019 16:41 Host: 81-237-204-251-no133.tbcn.telia.com 

 
Tackar! Men NoN-redaktionen hade stympat den rätt rejält och den mera 
allmängiltiga syftningen gått förlorad. Originalet var som följer: 
 
En har att i sin levnad städse efterleva den gyllene regeln. 
Följaktligen skall en, bland annat, alltid noggrant avtorka såväl fötter som övrig 
lekamen innan en från duschutrymme inträder i utrymme för omklädning. 

 

4240) råffe  

  

Thursday, 21 March 2019 11:17 IP: 193.183.97.178 

 
Ja grattis te LasseHå, håhåjaja! 
de e ju så att en ska hålle sej torr om fottran 

 

4239) Goranl  

  

Thursday, 21 March 2019 09:09 Host: 90-229-213-235-no68.tbcn.telia.com 

 
O får vakna för att avnjuta lasseh's mycket lättförståeliga tillrättavisning på non 

 

4238) Goranl  

  

Wednesday, 20 March 2019 23:15 Host: 90-229-213-235-no68.tbcn.telia.com 

 
Fan ja fatta först nada men efter ett par glas vatten börjar de två senaste inläggen ha 
en visserligen svag men mening gu vicken järngymnastik fan de e värre än å lösa 
korsord 
Tar mej en tupplur o pustar ut 

 

4237) råffe söker hänga 
me  

  

Wednesday, 20 March 2019 20:54 Host: 78-72-38-219-no49.tbcn.telia.com 

 
men de va ju igår de eller dödejbifår 

 

4236) råffe  

  

Tuesday, 19 March 2019 21:30 Host: 78-72-38-219-no49.tbcn.telia.com 

 
att ja då Sir T ja såg int att ditt bidrag skrevs av McCartney 

 

4235) Torbjörn  

  

Monday, 18 March 2019 19:18 Host: c83-249-218-45.bredband.comhem.se 

 
Flåt, såg inte att ditt inlägg var skrevs igår söndag. 

 

4234) Torbjörn  

  

Monday, 18 March 2019 19:15 Host: c83-249-218-45.bredband.comhem.se 

 
Gjorde’ru i söndags då Göran? Klart vi fixar en cykel du kan bruka längs 
Klarälvsbanan. 

 

4233) Lasse L  

  

Monday, 18 March 2019 14:12 Host: h-88-31.A463.priv.bahnhof.se 

 
Sådan son, sådan fader. Båda lika imponerande. (Jonas följer jag på FB, Göran här) 

 

4232) goranl skryt  

  

Sunday, 17 March 2019 16:14 Host: 90-229-213-235-no68.tbcn.telia.com 

 
måndas: 3,3 km joggning+ dryg timme gym på Slätthult 
tisdas: 1 tim gym samma plats 
onsdas:3,3 km joggning + 1tim gym samma plats 
torsdas: 3,3 km joggning + 1 tim gym samma plats 
fredas :3,3 km joggning + 1 tim gym samma plats 
lördas:bolaget + 4km promenad längs kanalen o över den holländska klaffbron 
idas: 3,3 km joggning + 1tim gym Slätthult 
värt ett glas vin till kalopskoket + ett till 

 

4231) staffan  

  

Thursday, 14 March 2019 19:36 Host: 78-69-102-164-no173.tbcn.telia.com 

 
Å Björn hänger med på sin merckxhoj. 



 

4230) råffe  

  

Thursday, 14 March 2019 10:06 Host: 78-72-38-219-no49.tbcn.telia.com 

 
Lysande tanke LasseL! Tänk att ja inte har tänkt på å tänka den tanken själv. Låter 
otänkbart tanklöst. 
Tank You! 

 

4229) Lasse L  

  

Wednesday, 13 March 2019 21:21 Host: h-177-27.A463.priv.bahnhof.se 

 
Har du redan skrivit en artikel om Klarälvsbanan? Annars är det väl bara att förena 
nytta med nöje. 

 

4228) råffe ambis  

  

Wednesday, 13 March 2019 19:57 Host: 78-72-38-219-no49.tbcn.telia.com 

 
ja skulle gärna säja ja men ja har ju ett jobb åsköta å ja vet inte hur länge åja kanse 
ändå skulle kunna va me å sköta jobbe medans ja kör men de kan ju bli körit å ja vill 
känna mej välkommen å tillsvidareanmäld om de e åkej. Eljest åkerjaej. 
Men återkommer när de e åkej. 
Ä de åkej. 

 

4227) goranl  

  

Wednesday, 13 March 2019 14:36 Host: 90-229-213-235-no68.tbcn.telia.com 

 
vore kul att cykla i Ransäter 
men vågar inte längre cykla på min fina racer 
måste alltså köpa eller låna nån MTB liknande cykel 
men räkna mig som anmäld tillsvidare 

 

4226) staffan  

  

Wednesday, 13 March 2019 12:56 Host: 78-69-102-164-no173.tbcn.telia.com 

 
Ransäter 14-16 maj låter bra. Härmed anmäld 

 

4225) Lasse L  

  

Tuesday, 12 March 2019 13:18 Host: h-177-27.A463.priv.bahnhof.se 

 
Förkylt har det varit här med till och från efter ÖS. Hoppas höfterna tillåter några 
vändor till på lagg Torbjörn. Cykelförslaget applåderas och är nu inskrivet i min 
almanacka. Kan nog andra tider med fall detta inte skulle passa alla. 

 

4224) Torbjörn  

  

Tuesday, 12 March 2019 12:19 Host: c83-249-218-45.bredband.comhem.se 

 
Det går alldeles förbannat dåligt med att uppnå de hundra milen. Till en början ville 
kroppen i allmänhet o höfterna i synnerhet ha lite vila. Vilan slutade i en rejäl 
förkylning, den första på mången god dag. Igår trodde jag på skidåkning idag, 
knappt var tanken tänkt förrän förkylningen gjorde helt om och anföll på nytt. Förra 
veckan var jag iväg o fick kortison injektioner i båda höftlederna. Höfterna känns 
bättre än på länge, vill därför så gärna testa om det går att åka skidor utan 
höftsmärtor. Nästa vecka? 
Har kollat i kalendern för maj månad. De två föregående åren har vi cyklat på den 
gamla banvallen vecka 20 så varför inte också i år? Mitt förslag är som följer: vi 
samlas i Ransäter tisdag 14/5, inte för djävla sent, den som vill o har tid cyklar efter 
eget skön, dagen därpå trampar vi först norrut vänder i Uddeholm, fikar på ICA i 
Norra Råda för att sedan köra så långt söderut som vi ids. Sedan blir det öl, vin, 
sprit, töling å ljuging med middag. Torsdag 16/5 åker vi hem. Vi bor i stugbyn vid 
hembygdsgården. Hur många blir vi, ska jag boka sex eller åtta bädds stuga? 

 

4223) Lasse L  

  

Tuesday, 12 March 2019 09:46 Host: h-177-27.A463.priv.bahnhof.se 

 
Igår åter på skidor efter ÖS. Elva soliga kilometrar i ett fint konstsnöspår. S 42 
Hur går det med målet S 100 Torbjörn? 

 

4222) Lasse L  

  

Saturday, 9 March 2019 19:04 Host: h-249-203.A463.priv.bahnhof.se 

 
Nä, de kan inte vara riktigt, kommer nog att ändras. Men vi kör väl ÖSmå i alla fall. 

 

4221) Torbjörn  

  

Friday, 8 March 2019 18:02 Host: c83-249-218-45.bredband.comhem.se 

 
Noterade att jag, med mina 7:24, skulle hamna i startled nio vid nästa års huvudlopp 
under vasaloppsvecka. Absurt. Nä ÖS-må även nästa år. 

 

4220) Goranl  

  

Friday, 8 March 2019 08:37 Host: 90-229-213-235-no68.tbcn.telia.com 

 
Väl ratten till höger 

 

4219) Goranl  

  

Friday, 8 March 2019 08:36 Host: 90-229-213-235-no68.tbcn.telia.com 

 
Om man kör bil o tittar i backspegeln på bilen bakom sitter vä ratten till höger? 

 

4218) goranl  

  

Thursday, 7 March 2019 13:30 Host: 90-229-213-235-no68.tbcn.telia.com 

 
tack för uttömmande analyser av äventyret i bygdegåln 
jusst nu uppehåll i thn men mera regn o vind att hoppas på skatorna bygger bo 
skägget växer 



 

4217) råffe  

  

Wednesday, 6 March 2019 21:58 Host: 78-72-38-219-no49.tbcn.telia.com 

 
Ja överlefvt i nästan två vecker, dä ä ju ginissrecordbook nästa. Sen kan en dö å i 
så fall vill ja haha en go portion skinksås runtommäj å så ett värmande lager å 
Kvällsstunden kring kroppen min. Å hålla go min ändå. 
Så ä live näre ä som best. 
 
Å nu kan vi nog förtränga skinksåsen. 
Elest hanllar de om förstoppning. 
Å dä ä int kul 
Ha ja hört å hajat 

 

4216) Lasse L  

  

Wednesday, 6 March 2019 18:00 Host: h-249-203.A463.priv.bahnhof.se 

 
Syn om, nejdå det är ju fantastiskt att ha varit med om något sådant och överlevt. 

 

4215) Lasse H  

  

Wednesday, 6 March 2019 13:40 Host: 81-237-204-251-no133.tbcn.telia.com 

 
OK, OK det är mest synd om er! 

 

4214) Lasse L  

  

Wednesday, 6 March 2019 00:27 Host: h-249-203.A463.priv.bahnhof.se 

 
Om man satte världens skarpaste grävande reportrar och kriminaltekniker på 
uppgiften skulle de, kanske, på en eller möjligen ett par platser hitta någon 
motsvarighet till sörjan i Evertsberg. Att en fyndplats då skulle vara så nära som i 
Karlskoga är så osannolikt att det faller på sin egen orimlighet. 
Eller, om man säger att en skinksås är en bil så var det vi träffade på närmast en 
skottkärra. I båda ingår hjul och en del plåt, men större än så är inte likheten. 

 

4213) Lasse H  

  

Tuesday, 5 March 2019 22:53 Host: 81-237-204-251-no133.tbcn.telia.com 

 
En annan har ju tyvärr ätit Pasta Carbonara på lågprishåliväggenpastahak i 
Karlskoga och intet i skinksåsväg torde mig därmed vara främmande. 

 

4212) råffe  

  

Tuesday, 5 March 2019 19:35 Host: 78-72-38-219-no49.tbcn.telia.com 

 
LasseH, du känner te orten, inte sorten, 
men de känns ändå fint å känna ditt deltagande. Trots att du inte riktigt deltog. 
Den såsen skaru allri va avensjuk på. 

 

4211) Lasse L  

  

Tuesday, 5 March 2019 16:00 Host: h-249-203.A463.priv.bahnhof.se 

 
Tror jag inte du gör, känner till sorten! 

 

4210) Lasse H  

  

Tuesday, 5 March 2019 10:36 Host: 81-237-204-251-no133.tbcn.telia.com 

 
Kul å läsa rapporterna! Fick lite abstinens när jag kollade loppet i söndags och 
tänkte att kanske, kanske är det inte helt omöjligt med någon ÖSMå till. En har ju 
några år på sej förhoppningsvis. Börjar kunna visualisera skinksåsen. Känner till 
sorten. 

 

4209) Lasse L  

  

Monday, 4 March 2019 22:04 Host: h-249-203.A463.priv.bahnhof.se 

 
Bakteriehalten ja. Faktiskt var det så att jag natten efter, innan loppet alltså, hade 
förfärliga körningar i magen och knappt sov nåt alls. Och tänkte nu har vi blivit 
matförgiftade allihop. Men det hade vi alltså inte, bara jag som blev mentalt 
matförgiftad av sörjan (men illa nog var det!) 

 

4208) råffe nöjd me käke  

  

Monday, 4 March 2019 19:38 Host: 78-72-38-219-no49.tbcn.telia.com 

 
Fin redogörelse av LassseL om hans och Hampus framfart. Jag vet att de e kul å 
åka me en andförvannt, har kört VR med såväl Georie och ungHenke, de e de mest 
minnesrika rundorna. Va ja minns! Eller skare va frågetecken å ingen skare? Jbf. 
Men allri att ja åkt tesammans me nån i Vasaspår. Även om de serut som om SirT å 
ja växeldrog. 
Ja sörjan i bygdegårn ska man lägga te de berömda handlingarna, inget å sörja 
över. Dock vill ja allri råka ut för en sådan smörja för då ska ja klaga, de hade ja inte 
mage te å göran i detta falle, hade fullt opp me å glömma skiten. 
Men de va nog små skinktärningar av kasslertyp som tesammas me några finklippta 
röda grejer å kanse ett kryddmått av oidentifierbar kryddblandning simmade runt i 
en vit 
gegga som låssades va sås. 
Till detta serverades ett ris som sett avsevärt godare stunder hoppas ja, kanske 
hade di blitt frusna å långsamt tinats opp i en veckas romsvärma. alternativet va 
någon slags pasta som allri sett någon läcker gom i ögonen tidigare trots lång 
levnad. 
Om vi säjer att de va de värsta som serverats i Svea rike sedan di hacka ihjäl von 
köttfärsen i stockhol en gång en sång för länge länge se, så är det ändå ett rejält 
överbetyg åt bemälda skapelse. 
De va ba ja som tyckte att de va kalas. De säjer väl allt. 



De sista skrevet som e braskklapp om nån jävel från bögdegårn får läsa detta. Å 
förbjuda oss å komma tillbaka. De tackar vi för. 
Ja de va min enkla å djupt amatörmässiga analys. Å då ä inte bakteriehalten 
noterad. 

 

4207) goranl  

  

Monday, 4 March 2019 17:05 Host: 90-229-213-235-no68.tbcn.telia.com 

 
saknar ännu ett försök att analysera sörjan ni åt tillsammans med pasta på 
bygdgårln 

 

4206) Lasse L  

  

Sunday, 3 March 2019 22:49 Host: h-249-203.A463.priv.bahnhof.se 

 
Jodå, kollade jag med. Följde björnen och Renées kusin, samt tätstriden. Orkade 
sedan inte med 5-milen utan gick ut med hunden. 
 
Tillbaks till ÖSmå så var det en ganska lättsam upplevelse för mig. Hampus och jag 
åkte tillsammans och han fick bestämma farten. Han tog det lugnt och försiktigt i 
början, vilket nog var rätt med tanke på hans knappt 12 skidmil i benen. Senare i 
loppet blev hans vader en begränsande faktor, han blev tvungen att sätta sig och 
vila dem stund i både Hökberg (eller var det Oxberg) och Eldris. Men sedan gick det 
finfint sista sträckan då han stakade på bra och var ganska pigg in i mål. Det var 
mycket fint att få göra detta tillsammans med honom. 
 
Spåren var mestadels bra, och mycket snabba i utförsbackarna. Men från lite innan 
Evertsberg hade vi sämre fäste i värmen och la sedan efter utförslöporna på mer 
klister precis innan Lundbäcksbackarna började. 
Hampus är helsäker på att köra utför och fick gå före mig efter Evertsberg, dröjde då 
ett bra tag innan jag kom ikapp honom strax innan ovannämnda backar. Föll gjorde 
vi dock båda:Jag i början av en av de allra första backarna efter Evbg där det 
(liksom på många andra ställen utför) inte var spår alls, bara plogade rodelbanor. 
Jag måste ha fastnat i med en skida i lössnön i kanten och fick tvärstopp. Inte så 
dramatiskt egentligen men ett revben knäckte jag i fallet mot den ishårda ytan 
(kändes sedan emellanåt under loppet men inte hämmande, nu är det si och så men 
rätt hyggligt). Hampus föll i botten av den allra sista utförsbacken innan 
Zornmuséet, det hade börjat skymma och han såg inte att spåret han var i tog slut 
och fick obalans och la sig då rutinerat ner. 
Trots min nämnda vurpa var jag nöjd med min utförsåkning, vågade ofta stå på rätt 
så bra efter en initial inbromsning för att inte få alltför hög ingångsfart. 
Spåren igen: Glidet var sämre mellan typ Oxberg och Eldris, men i den sena stund 
då vi tog oss an slutetappen hade temperaturen sjunkit och det var helt bra igen. 

 

4205) Goranl  

  

Sunday, 3 March 2019 21:59 Host: 90-229-213-235-no68.tbcn.telia.com 

 
Klart man kolla hade koll på prinsen björnen o ungerik björnen ledsnade erik tog sig 
på slutet prinsen sket jag i men ett Grattis till erik o tjejvinnaren sen såg jag 5milen 
inga övriga kommentarer 

 

4204) rålfen  

  

Sunday, 3 March 2019 20:30 Host: 78-72-38-219-no49.tbcn.telia.com 

 
äre ingen som kållat på VR? Camments? 

 

4203) råffe  

  

Sunday, 3 March 2019 19:46 Host: 78-72-38-219-no49.tbcn.telia.com 

 
å ungerik ä hemma i ora, kampen ä däfänitivt slutt! 

 

4202) råffe  

  

Sunday, 3 March 2019 13:49 Host: 78-72-38-219-no49.tbcn.telia.com 

 
Oj då! Kampen är över, björnen går i ide i Evertsberg. 

 

4201) råffe  

  

Sunday, 3 March 2019 12:14 Host: 78-72-38-219-no49.tbcn.telia.com 

 
De här utvecklar ju sig te Giganternas kamp! UngErik börjar knaprain på dengamle 
björnen! Spännande! 
Kanske klarar de ändå inte Nygård. 

 

4200) råffe  

  

Friday, 1 March 2019 20:59 Host: 78-72-38-219-no49.tbcn.telia.com 

 
Fasen, jaa blir ba oroli som mina initialer ger fel signal om. Men 21:48 ä en bra 
stattid, va heter kruppen? Nä ja ba sköjer, ja ska allri mer styra barken söderut från 
mötale. Minns ännu, mest i rådbråkade sinnet hur jäla trist å meninslöst dä kändes i 
fjor när inte en enda jäla kändis va på plass. 
Å har t.o.m glömt å tacke å petaleför sovplassen i pingstkyrkans bio. Dä va ett 
helvitti. Ångra att ja inte gjorde so planerat å slafa i bilen då hade dä inte vatt sån 
förbenad trafik på fokl som mycket nära klev på en å tessutom prata högljutt om 
sånaerbarerkliabagateller so ngen sovande vill bli väckt utå: 
Ja har kommit i balans etter ÖSmå å börjar på å bli ganska nödj. nväntar nästa 
vecka på känslan å va lyckli, den inträder iblann. 
Tack vill jag rikta te alla goda modiga deltagare ÖSmå19Evb! 
Dä kan inte bli bättre! Men kanse närapå. Nästa år. 
O, grytan/soppan/smörjan/ kletet som vi fick petala 110 kr per port i Böggdegårla så 



kan ja ba säja: oförglömlig. 
Va de heter på tyska ha ja helt vergesst. 

 

4199) Goranl  

  

Friday, 1 March 2019 18:36 Host: 90-229-213-235-no68.tbcn.telia.com 

 
Fan torbjörn du är en märklig hårding undrar om inte staffan blir glad 

 

4198) Torbjörn  

  

Friday, 1 March 2019 15:29 Host: c83-249-218-45.bredband.comhem.se 

 
Märkligt, det finns startplatser kvar i VR. Skulle kolla när namnbytesfönstret 
öppnade o stängdes, såg då att det fanns platser kvar för direktanmälan så jag 
gjorde en sådan med starttid 21:48. 

 

4197) Torbjörn  

  

Thursday, 28 February 2019 16:14 Host: c83-249-218-45.bredband.comhem.se 

 
För mig ett mysterium att någon kan komponera, laga, servera på engångsservis 
och dessutom ta betalt för det vi fick oss till livs under söndagskvällen i Evertsberg. 
En slabbröra helt omöjlig att beskriva. Det sämsta jag någonsin ätit. 
Skidåkningen då? Jo tack gick väl bra. Hyfsade spår till Evertsberg sedan sämre 
ock sämre, mot slutet väldigt blöta och smutsiga. Skidorna mina var på glidytorna 
kladdiga av allt klister som nötts av, ändå hade, enligt målprataren, endast 1700 
passerat målet före mig. Det som sätter gränsen för hur fort jag tar mig fram är 
definitivt ledvärken, kondisen är nog rätt hyfsad, men höfter, händer o knän orkar 
inte riktigt med. Är tveksam till möjligheten att åka NL nästa år för den sakens skull, 
men vi får väl se. Vad det gäller mitt tjugonde VL/ÖS nästa år, det sista, så lutar det 
åt ÖS som vanligt. VL är för stor apparat. Dessutom gillades den nya startordningen 
starkt. 

 

4196) Goranl  

  

Thursday, 28 February 2019 09:19 Host: 90-229-213-235-no68.tbcn.telia.com 

 
Spänningen stiger 
Ett mkt lovande inledande vittnesmål har lasse l bidragit med 

 

4195) Lasse L  

  

Tuesday, 26 February 2019 17:13 Host: h-249-203.A463.priv.bahnhof.se 

 
Om detta måste vi tala och aldrig glömma: Den kulinariska upplevelsen söndag 
kväll på Evertsberg bygdegård. För min del slås den endast av, nej till och med 
överträffar tror jag, en pizza jag åt i Sundsvall för några år sedan. Den pizzerian 
måste varit täckmantel för någon kriminell verksamhet ty det sega brödstycket med 
något kompakt och oidentifierbart ytskikt kunde inte ha framställts av någon med 
minsta kunskaper om livsmedel och deras beredning. Nog från mig för denna gång 
övriga får komplettera med närmare beskrivningar av denna upplevelse på 
bygdegården. Om själva loppet ber jag att få återkomma ska bara nu säga att både 
Hampus och jag är mycket nöjda! 

 

4194) Goranl  

  

Tuesday, 26 February 2019 08:58 Host: 90-229-213-235-no68.tbcn.telia.com 

 
Å nu behövs rapporterna om tilldragelsen direkt ur hästens mun 

 

4193) Goranl  

  

Monday, 25 February 2019 19:27 Host: 90-229-213-235-no68.tbcn.telia.com 

 
Vicket gäng alla tar sig till mora med ngt varierande hastigheter ber att få framhäva 
ett dånande grattis till ösmåndeltagarna o fr.a debutanten Hampus 

 

4192) Goranl  

  

Monday, 25 February 2019 19:26 Host: 90-229-213-235-no68.tbcn.telia.com 

 
Vicket gäng alla tar sig till mora med ngt varierande hastigheter ber att få framhäva 
ett dånande grattis till ösmåndeltagarna o fr.a debutanten Hampus 

 

4191) Lasse H  

  

Sunday, 24 February 2019 18:28 Host: 81-237-204-251-no133.tbcn.telia.com 

 
Tillönskar detsamma dvs. god tur och sköna upplevelser i och utanför spåret samt 
gott glid och bra fäste och till människorna en god vilja. 

 

4190) Goranl  

  

Sunday, 24 February 2019 17:05 Host: 90-229-213-235-no68.tbcn.telia.com 

 
God tur önskas alla ÖSåkare i stugan 
Eja vore man med 

 

4189) Lasse L  

  

Saturday, 23 February 2019 20:43 Host: host-217-214-151-
146.mobileonline.telia.com 

 
Ok vi klarar oss utan. Jag har sicklat och rillat våra lagg men inte lagt ngn 
grundfästvalla det får bli däruppe. 

 

4188) råffe  

  

Saturday, 23 February 2019 18:15 IP: 193.183.97.178 

 
Nä, ja skiter i vallastället, i stället litar ja på mitt hemmajobb å lägger på fäste efter 
behag å belag däroppe. 

4187) Torbjörn  Saturday, 23 February 2019 15:42 Host: c83-249-218-45.bredband.comhem.se 

 



 

  Hade jag inte tänkt. Har ett par räddare i nöden lagg, tejp av fabrikat Rex som är 
oändligt mycket bättre än Start, med mig. På det andra paret tänker jag mig klister 
efter recept från SkiGo. Brukar funka lägga klister utan vallaställ, men såklart ställ är 
bättre. 

 

4186) Lasse L  

  

Saturday, 23 February 2019 13:39 Host: h-249-203.A463.priv.bahnhof.se 

 
Nån tar väl med ett vallaställ? 

 

4185) råffe fix  

  

Friday, 22 February 2019 09:44 Host: 78-72-38-219-no49.tbcn.telia.com 

 
nu ä tasksin påkallad å di kommer te Stora Granen kl 05:35 månda morron. 
Jo, han visste precis var vi finns. Stamkunderna vid granens fot. 

 

4184) råffe  

  

Friday, 22 February 2019 09:04 Host: 78-72-38-219-no49.tbcn.telia.com 

 
Ja har ett förslag: Ja ropar in tacksin te 05:35, va än kärringa säjer! 
Å så testar ja gli kl 17 på sönnda 

 

4183) Lasse L  

  

Thursday, 21 February 2019 22:51 Host: h-249-203.A463.priv.bahnhof.se 

 
Vädret och föret ja, kan bli så bra som Råffe tror, men det blir omöjligt att testa 
vallan på kvällen innan, om kylan som det verkar kommer först fram på 
småtimmarna. 

 

4182) Torbjörn  

  

Thursday, 21 February 2019 21:18 Host: c83-251-205-208.bredband.comhem.se 

 
5:35, bara kärringen har vett å ”trö sleva i bött” blir det ok. 

 

4181) råffe  

  

Thursday, 21 February 2019 20:23 Host: 78-72-38-219-no49.tbcn.telia.com 

 
Fyfanene! Nu sere ut som vi skulle drabbas av allra värsta vädre! Isföre, mevinn å 
ba minus en halv gra, från stat te moll. 
Så bra blire ju inte men ja trore! 
 
Ja ska i möra pästella tackszi kl 05:39 som ett kongresspeslut påställt, i genomsnitt, 
utan att ja ha hatt nån talan, vet ej om Hampus heller staff har sakt sitt. Men så lär 
de bli. Om inte kärringpojka i bilen ä förbannad å vägrar åke. 
Men han ä ju inte me, ska ja säja då. 
Så fåre gå, 
om näsan ä blå. 
Ja tänker nu ba på hur kulre ska bli. 
Ba för att ja gick en kurs i progressiv behandling av ek¨laka tankars vedervärdiga 
befruktning av svaga gubbars mentalitet. 
Nästan. 
Ja skulle gått den,men tog fel på dag, eller vare plast. 
JBF 

 

4180) Goranl  

  

Thursday, 21 February 2019 18:03 Host: 90-229-213-235-no68.tbcn.telia.com 

 
Kan va bra om en fristående auktoritet övervakar planeringen 
05:40 går utmärkt om alla har skitit klart o sitter omklädda nummerlappade med 
mössan på runt bordet i köket chipset runt foten 05:35 
O inte vimsar omkring embarkerar fordonet 05:33 så chaufförn förhoppningsvis av 
glasklart genus kan trycka på pedalen exakt 05:40 

 

4179) Goranl  

  

Thursday, 21 February 2019 18:00 Host: 90-229-213-235-no68.tbcn.telia.com 

 
Kan va bra om en fristående auktoritet övervakar planeringen 
05:40 går utmärkt om alla har skitit klart o sitter omklädda nummerlappade med 
mössan på runt bordet i köket chipset runt foten 05:35 
O inte vimsar omkring embarkerar fordonet 05:33 så chaufförn förhoppningsvis av 
glasklart genus kan trycka på pedalen exakt 05:40 

 

4178) Goranl  

  

Thursday, 21 February 2019 17:59 Host: 90-229-213-235-no68.tbcn.telia.com 

 
Kan va bra om en fristående auktoritet övervakar planeringen 
05:40 går utmärkt om alla har skitit klart o sitter omklädda nummerlappade med 
mössan på runt bordet i köket chipset runt foten 05:35 
O inte vimsar omkring embarkerar fordonet 05:33 så chaufförn förhoppningsvis av 
glasklart genus kan trycka på pedalen exakt 05:40 

 

4177) Lasse L  

  

Thursday, 21 February 2019 17:51 Host: h-249-203.A463.priv.bahnhof.se 

 
Tänkte inte på det, men nog är det väl bra marginal ändå. Men starta taxin 5.35 då så 
kanske vi alla kan bli lite lagom nöjda. Ok? 

 

4176) Torbjörn  

  

Thursday, 21 February 2019 16:18 Host: host-95-195-222-
179.mobileonline.telia.com 

 



Google Maps tar ävensom hänsyn till eventuella trafikstockningar mellan 
Fiskarheden och en stor öppen yta i Berga by. JBF för att citera redaktörn. 

 

4175) Lasse L  

  

Wednesday, 20 February 2019 22:56 Host: h-249-203.A463.priv.bahnhof.se 

 
Ta 5.40 då som en kompromiss, så blir alla nöjda. Sträckan är 44,5 km och tar 35 
min med bil enligt Google maps. Då är vi framme redan 6.15. 
Å fint som sagt om det blir mycket falukorv från flera leverantörer. Och potatismos, 
det ser jag fram mot. 

 

4174) Torbjörn  

  

Wednesday, 20 February 2019 21:05 Host: c83-249-218-45.bredband.comhem.se 

 
Jag är nervig, tycker 05:45 är i senaste laget, men det är jag det, vad säger de 
andra? Åsså är det glidet, fästet, körven, antal bilar, kaffe o semla, kranskullan o 
mycket därtill. 

 

4173) Goranl  

  

Wednesday, 20 February 2019 19:59 Host: 90-229-213-235-no68.tbcn.telia.com 

 
Såg just väderprognosen rekommenderar sealskins på fötterna på måndag o lite 
avis för att inte kunna va me o tagga upp 

 

4172) råffe  

  

Wednesday, 20 February 2019 18:31 Host: 78-72-38-219-no49.tbcn.telia.com 

 
Å te Tobi, ang falukövren, fråga än gong te ända te gånggongen å innan gongjärna 
ha trillat å. 
Ja svarar ja. 
Som allt. 
 
Och ja de e närvena som ligger utanpå beslage. 

 

4171) råffe kräver raka 
snabba svar!  

  

Wednesday, 20 February 2019 18:29 Host: 78-72-38-219-no49.tbcn.telia.com 

 
Ja, va ska en tro? JBF. 
Skaen tro att 05:45 är käpprätt åt jerusalem. Eller leder de i stället te Stöllet, elle te 
stollen. Heller te Sälen! 
JBF. 
Ja rör inte en tangent på mobilen för å åkalla själenstaxi förräns alla ä överräns, 
sådeså, så äre sagt, på mitt vanliga sagtmodiga set. 
Annars mår jabra, jabadabadå. Körde en kortis på rullis, på tre dar blevre 3 mil, ca 
en mil omdan. Kan int säj ja ä i toppfomr, snoppform omisskänslig. 
Men gla intill oigenkännerliheit! 

 

4170) råffe  

  

Tuesday, 19 February 2019 17:38 Host: 78-72-38-219-no49.tbcn.telia.com 

 
Så här skriver bögdegårn på sin sajt: 
"Vi har öppet för matservering och fika alla tävlingsdagar under både Vasaloppets 
sommar och vinterarrangemang. Välkomna in!" 
Ja tror vi kan lita på de. 
Staffan köper åsså falukovr, men Rådaringarna blir åsså bra å ha, å goda. 
Så vare frågan om avgångstiden på måndamorron. Om vi är nere vid starten 06:45 
så räcker de bra för mig. Men tycker en endaste att de ä för sent så blire tidigare. Säj 
bara till för böfvelen! Så fixar ja. En eller två bilar nere i Mora. De ä ju inge problem å 
ställa opp två bilar däringa. Ja röstar på två bilar däringa. 
Men ändrar mig prompto om en endaste säger onej! 
Men vi kan lika gärna va överens, tycker ja. 

 

4169) Torbjörn  

  

Tuesday, 19 February 2019 15:34 Host: c83-249-218-45.bredband.comhem.se 

 
Jag bara frågar ännu en gång. Ska jag köpa sådäringa falukorvar med 
Värmlandsstuk från Norra Råda som vi åt efter klarälvscyklandet? 

 

4168) Torbjörn  

  

Tuesday, 19 February 2019 13:18 Host: c83-249-218-45.bredband.comhem.se 

 
Det blir väl bra, middag på gården söndag kväll, frulle efter egen smak, toppat med 
korv, mos o pilsner efteråt måndag kväll. Men behöver vi två bilar i Mora? Vi är ju 
bara fem, om "fortåkarna" tar sig i mål på sju åtta timmar så finns gott om tid för att 
invänta de som vill äga spåren en längre tid. Kaffe o semla på cafe´t längs 
huvudgatan hägrar. Taxitiden? Led tre startar 07:20, i varje led står upp till 1500 
självseedade (?) åkare, insläpp med början klockan sex. När är vi färdiga kliva in i 
fållan om vi taxar ut från boendet klockan 05;45? Jag bara frågar. 

 

4167) Lasse L  

  

Tuesday, 19 February 2019 11:16 Host: h-249-203.A463.priv.bahnhof.se 

 
Bra Råffe. Jag ansluter mig helt till förslagen i första stycket! 
Käk: handlar väl frukostdito var och en, för båda morgnarna, blir enklast. Falukorv 
kan väl gå an efter loppet. Midda innan loppet, när/hur länge har de restaurangem 
öppen på bygdegården? Förhandsbokning där? 

 

4166) råffe  

  

Tuesday, 19 February 2019 09:10 Host: 78-72-38-219-no49.tbcn.telia.com 

 
Va tror ni om taxi kl 05:45 från Evb? Ja kan peställa, ja va bra! 
Vi kan komma från olika håll på söndan te Evb å sen köra i tropp ner te Mora å 



lämna två vagnar där. Sånt ä mitt förslag. 
Alternativet ä att på uppvägen ses i Mora å lämna två bilar där men då kan de bli 
trångt i bil å box me alla utrustning å sånt. 
Frukostkäk dåra? 
Vicka tar me va? 
Ja tar jos, en tolva ägg, tepåsar, honung, lite brö å ost. 
Å måndassmidda? 
Ja klarar mej me falukorv å öl å kanse pasta el potäter å lök å ketchup. Va tycker alla 
annra? JBF 

 

4165) Lasse L  

  

Monday, 18 February 2019 23:48 Host: h-249-203.A463.priv.bahnhof.se 

 
Passerar ju inte direkt Mora på uppvägen, snarare Sälen. Men vi har alltså tre bilar 
att spela med, det är bra. Och bra ju om vi kan ta taxi till start (Hampus och jag 
startar 7.30 och kan acceptera att komma 10 minuter för tidigt). Inte så kul att 
behöva åka buss tillbaka till Sälen och sedan köra bil till Evbg, då blir det en väldigt 
sen kväll. På någe sätt bör vi helst placera två bilar i Mora, jag räknar med sen 
målgång där för mig och Hampus. 
Ja vi får fundera vidare på hur det ska lösas. Men nog kan väl du som har 
telefonnumret redan nu beställa en taxi Råffe? Och inte onödigt tidigt då, med 
startgruppssystemet ska man inte behöva vara så väldigt mycket före starttiden i 
Sälen. 

 

4164) råffe går igen  

  

Monday, 18 February 2019 20:47 Host: 78-72-38-219-no49.tbcn.telia.com 

 
Ja taxi te starten röstar ja på, vill inte köra full 
av ångest ner te starten av början te slutet av de som ser ut som börje ahlstedt 

 

4163) råffe  

  

Monday, 18 February 2019 20:44 Host: 78-72-38-219-no49.tbcn.telia.com 

 
glömde å säga: 
Ja tror dä blir e manndomspröve i år. 
Men inte lika svalt som i fjor. 
Å dä blir inte som å åk på snor. 
Om dä ä nån som sålunda tror. 

 

4162) råffe  

  

Monday, 18 February 2019 20:40 Host: 78-72-38-219-no49.tbcn.telia.com 

 
Tobi, Tobi, vicken bjässe! 73 milos, ja bugar! 
Logistik, bra fråga! 
Ja kommer solo, Johan avstår i år, dåligt tränad. Ja ä me dåligt tränad. 
Kommer opp på sönda runt två etter å ha hämtat nummersamen. Ska starta 7:20 
same as Staffan. 
Om de ginge å lämna en bil i Mora på oppvägen så vore dä tacknämlit. Kan de 
Hampa säj så att LL å son å Staff å Tobi kan samsas opp te Evb från Mora. Heller 
ska ja va delakti? JBF. 
Ja tänker käka midda i böggdegårn. Testa laggen dessfrinnan. Tar me tre par, ska 
se te å ha gli å fäste i lagom grad beroende på grad. 
Å så satsar ja å på NL20. 

 

4161) Torbjörn  

  

Monday, 18 February 2019 20:21 Host: c83-249-218-45.bredband.comhem.se 

 
Rapport från norr. Tja, en hel massa tågstrul såsom fordonsfel, urspårat norskt 
fisktåg, med uppriven räls, nedslagna kontaktledninsstolpar och skadad banvall 
som följd. Hemresan försköts ett dygn på grund av storm med orkanstyrka i byarna, 
vid Riksgränsen lär det ha varit orkanstyrka i medelvind. Kom upp i slutet på en 
lång period med sträng kyla, snön var torr o kall, dessutom föll nästan två dm nysnö 
under några dagar, temperaturen höll sig då runt tio till tolv minusgrader. Tungföre i 
spår med många höjdmeter. Med andra ord, några helt underbara vinterdagar. Har 
nu åkt totalt dryga 73 mil denna vinter. Kroppen känns trött o sliten. Nu blir det inget 
mer åkt före ÖS, bara lite lätt gymmande. Men förhoppningsvis är det åkbara spår 
vid Kalhyttan ännu några veckor, skulle så gärna upp i 100 mil, skulle sitta fint inför 
nästa års NL. Hur planerar ni runt ÖS-logistiken? Bil/bilar i Mora o taxi till starten 
eller bil/bilar till starten o buss tillbaka för att sedan bila åter till boendet. Staffan o 
övertecknad samåker, vi räknar med att vara i Evertsberg innan repet dras. 

 

4160) råffe  

  

Sunday, 17 February 2019 13:39 Host: 78-72-38-219-no49.tbcn.telia.com 

 
Vädret ja, de blir nästan allri som man tror me en vecka kvar.Men de ser ju ut som 
om de blir isiga spår teminstingens te en början å sen ä dä ba å kämpa på. 
J tog fram rullisarna å körde 12 km ba för å göra de. 
Ska ta en tur på tisda å en på onsda. 
Men så här jäla skral har a inte känt mäj sen ja hade vinterkräksjukan 2004. 
Ska ägna veckan åt vallningar. 

 

4159) Lasse L  

  

Sunday, 17 February 2019 11:28 Host: h-249-203.A463.priv.bahnhof.se 

 
Nu väntar vi spänt på en rapport om skidåkningen långt uppe i norr! 
 
Annat spännande är hur vädret ska utveckla sig till ÖSmå. Snömos eller snabbföre? 



 

4158) Goranl  

  

Thursday, 14 February 2019 17:46 Host: 90-229-213-235-no68.tbcn.telia.com 

 
Ja Hampus sjunger ju ungdomens lov går säkert utmärkt i ös men skönt att hans far 
blir lugnad 
O hoppas att hagerö inte blir nafsad i baken 

 

4157) Lasse L  

  

Thursday, 14 February 2019 15:12 Host: h-249-203.A463.priv.bahnhof.se 

 
Miniträningsläger med sonen här på konstsnön från igår e.m./kväll (två å en halv 
mil) till idag lunchtid (en mil). Natursnöspåren är inget att ha längre tyvärr, men det 
var bra på konstsnön igår och idag ok fast nu lite ytmjukt i spåret. Går nog bättre för 
grabben att ta sig an ÖS än vad jag trott, särskilt trött blev han inte. 
Jag kan nu skriva S 31 

 

4156) Lasse H  

  

Thursday, 14 February 2019 13:22 Host: 81-237-204-251-no133.tbcn.telia.com 

 
Sättra idag igen. Nu disigt, sugande, lite bakhalt och en hel del granbarr i spåret. 
Men gött ändå förstås. Nästa gång får en nog gå en del sträckor. Petade sönder 
spillningen och lär ha varit varg. Fullt med mörkt och ganska fint hår. Hund, 
vildsvin, bäver? 

 

4155) råffe störd  

  

Wednesday, 13 February 2019 16:55 Host: 78-72-38-219-no49.tbcn.telia.com 

 
Kom å tänka på popbandt wet,wet,wet ida. Tänkte köra grillera på sjön men 
popbande hade redan vart där. Ba å samla ihop de bett en har å dra hemåt. 
Blir nog inte nå mer lagg heller griller före ÖSmå.Just nu känns dä lite dystert. 
Då ä dä ba å begrava säj. 
I arbeit, då blir en fri. 

 

4154) goranl  

  

Wednesday, 13 February 2019 15:58 Host: 90-229-213-235-no68.tbcn.telia.com 

 
åkte fan på en influensaliknande åkomma som uteslutit aktivitet ett par dgr 
men idag har frugan fattat och genomfört ett stort beslut med min benägna hjälp 
hon ville inte skiljas även om hon fått min välsignelse 
hon bytte mobiltelefon! 
men fan funkar den än brast han ut-knodden 
allt är klart allt funkar var upprivande 
har t.o.m provat konjak som medicin o hoppas på gympass imorgon 

 

4153) Lasse H  

  

Tuesday, 12 February 2019 15:49 Host: 81-237-204-251-no133.tbcn.telia.com 

 
PS Lasses rim däremot helt OK! 

 

4152) Lasse H  

  

Tuesday, 12 February 2019 15:47 Host: 81-237-204-251-no133.tbcn.telia.com 

 
Tackar och bugar och håller med Lasse. Litet tråkigt rim och kunde gott ha 
omdisponerats lite. Härlig tur i dag uppe vid Sättra. Några mm puder på bärande 
skare och nedsmälta men hyggligt brukbara skoterspår. Provade en mosse och 
skaren bar där också! Troligen vargspår men kan ha varit en stor hund. 
Kvarlämnade rejäla spillningar var hårdfrusta och svåra att hacka isär för närmare 
besiktning. Hraffnin tog en lov och kollade in mej som hastigast. 

 

4151) Lasse L  

  

Tuesday, 12 February 2019 14:39 Host: h-249-203.A463.priv.bahnhof.se 

 
Ja ett stort grattis till dagens maxim! 
(men lite omvänt hade det blitt bättre rim) 
Nyss fin skidåkning på golfbanans skare 
I sällskap med hund och hustru samt spår av hare 
Efterpå tog vi oss in på Sibylla 
(där vid rondellen) 
Behövde magarna med snabbmat fylla 
(kunde inte vänta till kvällen) 

 

4150) Goranl  

  

Tuesday, 12 February 2019 09:33 Host: 90-229-213-235-no68.tbcn.telia.com 

 
Lasseh pannan i golvet så väl genomtänkt o antagligen genomlevt ska försöka 
ansluta mig till dina följare 

 

4149) Goranl  

  

Tuesday, 12 February 2019 09:29 Host: 90-229-213-235-no68.tbcn.telia.com 

 
Lasseh pannan i golvet så väl genomtänkt o antagligen genomlevt ska försöka 
ansluta mig till dina följare 

 

4148) råffe  

  

Tuesday, 12 February 2019 09:27 Host: 78-72-38-219-no49.tbcn.telia.com 

 
Dä som Lasse H säger i dagens NoN ä så sant som dä ä sagt! 
Grattis! 

 

4147) Lasse L  

  

Sunday, 10 February 2019 15:44 Host: h-249-203.A463.priv.bahnhof.se 

 



Glömde ju jag med. Blev nästan fyra mil däruppe. Nu S 27. 
Kan väl bli några till innan ÖS. Kanske bara på konstsnön för nu är det ju förfärligt 
vad det töar och sjunker ihop. 

 

4146) råffe  

  

Saturday, 9 February 2019 10:36 Host: 78-72-38-219-no49.tbcn.telia.com 

 
Glömde å rapportera min skidlöpning i Evb! 
De blev 12 mil å ettersom ja hade kört en mil i förväg, så ä ja nu oppe i 
S: 13 
Skrill: 9,3 
 
Men nu äre inte vare säj skid- heller skrillföre, så dä kanse inte blir noe mer före före 
ÖSmå. 
Övernattning i Evb,dä ä prima! 

 

4145) råffe  

  

Friday, 8 February 2019 14:06 Host: 78-72-38-219-no49.tbcn.telia.com 

 
Ja de låter som fina dar i Evb, de kanse e de som e modällen, å va där solo å själv å 
ensam å bortglömd. 
Å snarstucken. 
Då e man nog snart stucken därifrå. 
Va vet ja, vetja? 
Ja ä ändå nöjd å inte behöva pröva den meducinen, hade de gött likafullt me alla 
gubbar omkring mä, å så ongtoppan, fan va di kör. 
me oss. 
Å kanse demsjälvast. 
Va vetja? JBF 

 

4144) Lasse H  

  

Thursday, 7 February 2019 23:07 Host: 81-237-204-251-no133.tbcn.telia.com 

 
Låter som fina dagar i Evbg. Idag även fint här vid Hultet. Kanonspår och kanonfina 
skidor (röd tejp) i krama nysnön. Kunde ha diagonalat alla saxbackarna om bara 
flåset hade räckt till!Men i sista utförsbacken på femman högg det till i ryggen så jag 
höll på att stå på näsan. Det blev bara ett varv. Djävla ryggskott! 

 

4143) Lasse L  

  

Thursday, 7 February 2019 17:56 Host: host-217-214-152-
120.mobileonline.telia.com 

 
Fråga kräver svar: Åker hem i morgon (plockar då upp Hampus i Karlstad så han får 
komma hem och köra skidor i slaskföret) 
Har en dryg uppgift nu med att konsumera all efterlämnad isterband, vin och visky. 

 

4142) Goranl  

  

Thursday, 7 February 2019 15:50 Host: 90-229-213-235-no68.tbcn.telia.com 

 
Undrade just hur du hade det om du var kvar här regnar det på kvarvarande skitig 
snö 
Hade fina dgr i evbg blev drygt 3 mil o kunde fra konstatera att jag vågade åka 
skidor 
Stannar du veckan ut? 
Odlar tillsv förkylning mef äckelupphostningar dryg timmes duggregnspromenad 
S:A S 3.5 

 

4141) Goranl  

  

Thursday, 7 February 2019 15:48 Host: 90-229-213-235-no68.tbcn.telia.com 

 
Undrade just hur du hade det om du var kvar här regnar det på kvarvarande skitig 
snö 
Hade fina dgr i evbg blev drygt 3 mil o kunde fra konstatera att jag vågade åka 
skidor 
Stannar du veckan ut? 
Odlar tillsv förkylning mef äckelupphostningar dryg timmes duggregnspromenad 
S:A S 3.5 

 

4140) Lasse L  

  

Thursday, 7 February 2019 15:10 Host: host-217-214-152-
120.mobileonline.telia.com 

 
Hälsningar från Evertsberg! Mol allena i kåken nu sedan Råffe smög iväg i morse 
och Björn åkte i förmiddags. Stack då ut i underbara spår och lagom temperatur. 
Blev 17 km vilket var betydligt längre än jag tänkt mig pga förkylningen men nu 
kändes det riktigt bra. Tack för trevligt sällskap, er som jag träffade här. 
Om drygt två veckor ska en vara här igen och försöka sig på ÖS ännu en gång. 
Björn, lyckades du inte skriva här på forumet? På't! igen! 

 

4139) råffe  

  

Thursday, 31 January 2019 19:17 Host: 78-72-38-219-no49.tbcn.telia.com 

 
T som i tarmvre... inte kul! 
Ber somvanlit om orsächt 

 

4138) råffe  

  

Thursday, 31 January 2019 19:02 Host: 78-72-38-219-no49.tbcn.telia.com 

 
Så jäla trist me alla dissa trista besked man känner säj trist å oönskad. 
Men inte vred, de räcker me två tarmdito. 
Beklagar Sör tarmvred! 



Sån ämin magkänsla å den får en inte skita i. Bara urinera. Eller vafan deheter! 
Jävlar! 

 

4137) staffan  

  

Thursday, 31 January 2019 18:58 Host: 78-69-102-164-no173.tbcn.telia.com 

 
Å Björn åker upp tidigt i möra men 
stannar te i Möra för skidor mot Eldris 

 

4136) Torbjörn  

  

Thursday, 31 January 2019 18:46 Host: c83-249-218-45.bredband.comhem.se 

 
Inget Evertsberg för mig heller. Reser till Kiruna 6/2. Blev sjuk, tarmvred x 2, så 
resan norröver i juletid blev inställd. 

 

4135) Lasse H  

  

Thursday, 31 January 2019 17:21 Host: 81-237-204-251-no133.tbcn.telia.com 

 
Jo skulle varit kul kunna åka upp åtminstone nåra dagar. Men dä ä söm dä ä söm 
sagt va. Provtagning på måndag och sen service o kontrollbesök på hjärt- o 
akutmedicin i Karlstad på onsdag. Det blev en vända på milspåret vid Hultet igår. 
Två tappra hade tydligen spårat i förrgår i decimetern nysnö som föll i måndags 
som det såg ut och då kunde jag inte hålla mej heller. Inte alls dumt! Kul också att 
testa nya sträckningen föranledd av vindkraftsparken. 

 

4134) Goranl  

  

Thursday, 31 January 2019 17:03 Host: host-95-199-146-52.mobileonline.telia.com 

 
Tråkigt att ingen av lassarna är på gång till Evbg6 men hoppas att den ene hinner 
piggna till o visa upp sig 
Räknar med att passera kskga 12:00-13:00 o sen staffan o jag mot evb. 
Idag skidpremiär 4 km slätthult 
S:a S: 0,4 
Inköp på vägen försöker koordinera med Råffe 

 

4133) Lasse L  

  

Thursday, 31 January 2019 10:34 Host: h-249-203.A463.priv.bahnhof.se 

 
Lite för hängig just nu pga återkommen förkylning för att vara med från start i Evbg. 
Kör förhoppnings- och troligtvis upp om ett par tre dagar för att ansluta mig till det 
glada gänget. 

 

4132) råffe  

  

Wednesday, 30 January 2019 20:58 Host: 78-72-38-219-no49.tbcn.telia.com 

 
Dä va ä redit tråkit besked fra LasseH! 
Hade sett fram emot ditt trivsamma och underfundiga sällskap. Hir ska vi nu kunna 
finna undergrunden å kunna samtrevas ihopa? Jabafråger! 

 

4131) Lasse H  

  

Wednesday, 30 January 2019 09:16 Host: 81-237-204-251-no133.tbcn.telia.com 

 
Blir ittnö mä Ebv6 för min del tyvärr. Men gott skidföre har fördjupats härstädes så 
en räknar med en tur vid Hultet i eftermiddag. 

 

4130) råffe  

  

Tuesday, 29 January 2019 20:57 Host: 78-72-38-219-no49.tbcn.telia.com 

 
jojavet att Åkeå Rikard räknar me å komma opp på lördan mitt pådan. 
Ja vet hur ja själv önskar göra, komma opp på freda kväll. Hoppas då å träffa staffan 
å göran. Vet ej hur de ä me LsseL å Sir To be or notto be, har inte hört nått, men 
kanse ringer ja å lyssnar. Å björnen? å pärssy? Å han vars namn en inte vet. Å int 
heller vill veta å. 
Men LasseH, ungErik, Kalle rättåslätt ä lite oskrevna bla. 
Å schävlklst enAnners å enHinken. 
 
Vem haren glömt. Frutom mäschälv. JBf 

 

4129) råffe  

  

Monday, 28 January 2019 19:13 Host: 78-72-38-219-no49.tbcn.telia.com 

 
Värkar som di (ska läsas Järlagubben)har fått fart på spårena vi Hellas. I möra ska ja 
testa, men inte fresta, ba festa. Men kör ju utan festvalla. 
Hur fan ska de gå. Åt hilvitta. 
Men nu ä goda spår dyra 
gäller å komma i en fästyra 
anars kanse man inte får fira 
vasasträcka nr 
tjugosäx 
ba ta en redi bira 

 

4128) råffe den gamle 
räfven  

  

Monday, 28 January 2019 19:08 Host: 78-72-38-219-no49.tbcn.telia.com 

 
De som de gäller ä å hävda EbRännspåre så mycke gubbarna orker, ba å skicka ut 
Rick först, å de e ba å vänta ut grabben, vill ja hävda. 

 

4127) Goranl  

  

Saturday, 26 January 2019 21:12 Host: 90-229-213-235-no68.tbcn.telia.com 

 
Utan att ha avtalat med staffan ännu tror ja de blir så att ja ger mig i väg på fredan 
via staffan antingen öster om sjön eller om det blir så att lassel vill hänga på på 



andra sidan siktar på hemfärd onsdag precis som vanlit 
Ja vi får se 

 

4126) Goranl  

  

Saturday, 26 January 2019 21:11 Host: 90-229-213-235-no68.tbcn.telia.com 

 
Utan att ha avtalat med staffan ännu tror ja de blir så att ja ger mig i väg på fredan 
via staffan antingen öster om sjön eller om det blir så att lassel vill hänga på på 
andra sidan siktar på hemfärd onsdag precis som vanlit 
Ja vi får se 

 

4125) råffe  

  

Saturday, 26 January 2019 21:02 Host: 78-72-38-219-no49.tbcn.telia.com 

 
Kul LasseL! 
Ja körde en mil på sjön ida i den pudersnö som lagt sig ovanpå isen, spår av 
sladdrigt slag fanns men gångtrafikanter hade som vanligt gjort sitt bästa för å 
demolera, deras motto är "demolera mera å gärna lite till". 
Blev en mil på en timme, slutkörd efter å ha stakat mig runt några varv. 
Men gla! 
Nu Skrill: 9,3 
S: 1,0 

 

4124) Lasse L  

  

Saturday, 26 January 2019 19:49 Host: h-249-203.A463.priv.bahnhof.se 

 
Jo jag siktar på å va me en del i alla fall. Men får lämna närmre besked om om och 
om när när jag vet om sonen kan va me nå't. Idag komback i skidspåret efter en tids 
förkylning. Även om konstsnön är bra ser jag fram mot snöfallet i morgon. 

 

4123) råffe  

  

Saturday, 26 January 2019 12:45 Host: 78-72-38-219-no49.tbcn.telia.com 

 
Då säjer vi så, då så! 
Ja söker fara från Västra Aroa vid treblecket. Kan nog va däroppe vid sjublecket. 
Ska björnen köra rännet? 
Eller nån annan? 
Eller annat. 

 

4122) staffan  

  

Friday, 25 January 2019 21:14 Host: 78-69-102-164-no173.tbcn.telia.com 

 
Går bra att anlända fredag em. Blir alltså som vanligt. Ses fredag em/kväll. 

 

4121) råff  

  

Friday, 25 January 2019 19:53 Host: 78-72-38-219-no49.tbcn.telia.com 

 
Så jäla skönt att nån har almanacka å börja unnra. Ja kommer nog å köra opp från 
V-ås på freda afton om vädre vill. Å ja.. Hej hå ja ja. 
Vicka kommer? 

 

4120) Goranl  

  

Friday, 25 January 2019 18:36 Host: 90-229-213-235-no68.tbcn.telia.com 

 
Börjar bli säker på Evbg6 början på veckan staffan undrar säkert om man kan 
komma på fredag kväll 
Lassel hur gör du? 
S:0 

 

4119) Lasse H  

  

Wednesday, 23 January 2019 15:17 Host: 81-237-204-251-no133.tbcn.telia.com 

 
Nja dels ville en annan väl va lite PK och sen var det ju faktiskt en hönsfågel det 
handlade om. 

 

4118) Lasse L  

  

Tuesday, 22 January 2019 22:42 Host: h-249-203.A463.priv.bahnhof.se 

 
Var det en transtjäder eftersom du skriver "hen"? Men den var ju i trans förstås det 
förstår jag. 

 

4117) Lasse H  

  

Tuesday, 22 January 2019 17:42 Host: 81-237-204-251-no133.tbcn.telia.com 

 
Vet sen länge att du har en mycket stark poetisk/filosofisk ådra Göran! En annan 
undrar ju också ibland vad djuren tycker om oss skidåkare. Bäst minns jag den 
spelgalna tjädertuppen jag råkade på för en dryg handfull antal år sen. Hens 
åsikter/avsikter var dock ganska tydliga. 

 

4116) Goranl  

  

Tuesday, 22 January 2019 15:58 Host: 90-229-213-235-no68.tbcn.telia.com 

 
O ja som trodde att fördjuda va nån naturromantisk association där även 
vildmarkens djur uttryckte sin bedömning av skidföret 

 

4115) Lasse H  

  

Tuesday, 22 January 2019 10:25 Host: 81-237-204-251-no133.tbcn.telia.com 

 
För ordningens skull noteras att /förjuds/ naturligtvis skall stavas förljuds! Här 
fortfarande ett par grader kallt och skidåkning sannolikt möjligt uppe vid Sättra. 
Nöjer mej dock t.v. med uppemot timslånga dagliga promenader efter att ha tagit 
ambulansen till akuten för 2 veckor sen med obehag i bröstet. Man hittade inget 
men jag känner mej lite spakare än innan och tar det lite försiktigt. 



 

4114) råffe tacksam! För 
end gång skuld  

  

Monday, 21 January 2019 20:55 Host: 78-72-38-219-no49.tbcn.telia.com 

 
Glömde å tacke för gratulationera! Kan ba skylla på blofullmånet å nageltrången. 
Å de e inte så illa! Äre nån som har bättre ursäkter i beredskap den dan di behövfs? 
Jbf 

 

4113) råffe  

  

Monday, 21 January 2019 20:27 Host: 78-72-38-219-no49.tbcn.telia.com 

 
Inte ends ett visitkort krävs. Men kanse en vägbeskrivning för de va väl inte i fjor 
som du va tillstädes. Väl? 

 

4112) råffe  

  

Monday, 21 January 2019 19:29 Host: 78-72-38-219-no49.tbcn.telia.com 

 
Du behöver inge vildkort du är kort å gott självskriven i kraft av egen kraft å 
beslutsamhet. 
Vi avvaktar till dess att vi kan presentera den slutliga truppen till EvBV06 detta året. 
Men de e många som ligger bra till. Dä ä ba å visa fram föttera så fixar dä säj, så säj. 
Ja funderar skarpt på å anmäla mäj, kommer upp freda kväll hällst, stannar te tisda 
moorning för å köra te V-åsen, kommer tebaka m de finns nån å komma tebaka te. 
Annars kör ja opp å kör solokvist. Måste dåck va tibacks i Snöfrihåle lörda lunch. 
Ska vame å fira e 75-åring. Äre nån som anmäler säj. 
Så ser min plan 
Ut. 

 

4111) Lasse H  

  

Monday, 21 January 2019 14:43 Host: 81-237-204-251-no133.tbcn.telia.com 

 
Grattis Råffe! Men du får inte bli rödare än så för då kommer det inte in. Många fina 
bilder från det fagra Dalsland minsann. Här kom 2,5-3,5 cm i morse och förmiddags. 
Det fördjuds dock att det gick hjälpligt att åka uppe vid Sättra redan i förrgår! 

 

4110) Lasse L  

  

Monday, 21 January 2019 11:07 Host: h-249-203.A463.priv.bahnhof.se 

 
Sällar mig till gratulanterna! Beträffande Evbv6 så hoppas jag få ett vildkort, är det 
möjligt? 
Åsså tar jag tillfället i akt att fråga om det lagts några strån i kors för ett 
ÖSmåboende. Har det det? 
Ja det var allt från Åmål för tillfället, för nattens snöfall blev då inget att skriva om 
eftersom det inte blev av. 

 

4109) Goranl  

  

Monday, 21 January 2019 10:31 Host: 90-229-213-235-no68.tbcn.telia.com 

 
Nongrattis råffe 
dristar mig till att uppskatta 
Evbg avgörs i veckan 
S:0 

 

4108) råffe  

  

Sunday, 20 January 2019 21:30 Host: 78-72-38-219-no49.tbcn.telia.com 

 
Å nu har skillosarna gått 9,3. 
Ja unnrar åsså vicka som kommer te EvBveckan. Äre ba ja? Å ja kommer å va 
tvungen å bränna ner te V-ås på tisdan kommer åter om aftonen. Annars ä dä bra. 
Å va chief editor. Igen. Om än aldig så länge. 
Som förra gånger. 

 

4107) råffe  

  

Sunday, 20 January 2019 09:57 Host: 78-72-38-219-no49.tbcn.telia.com 

 
Lyckliga ni som redan har snömassor. Här äre ba isränning som gäller. Men isytan 
blev illa åtgången av det blöta snöfall som föll när det föll sig mitt i veckan. 
Ä ändå oppe i Skrill 8,0 
S: 0 

 

4106) Goranl  

  

Saturday, 19 January 2019 14:37 Host: 90-229-213-235-no68.tbcn.telia.com 

 
GRATTIS till nyfunnen rikedom 
ser erbjudandet om skidränning som ständigt pågående och är alltså ständigt 
tacksam 

 

4105) Lasse L  

  

Friday, 18 January 2019 23:34 Host: h-249-203.A463.priv.bahnhof.se 

 
Vi är rika! Så uttryckte han sig inte men innebörden var den när en av 
"snögeneralerna" mötte mig när jag skulle börja åka idag och entusiastiskt 
berättade hur mycket snö de gjort senaste dygnet. 
Nu blir det alltså snart mer än de rundor på 1,15 km man kunnat åka hittills. 
Snömakandet hade gått så bra att de unnade sig (medan jag åkte) att också ställa en 
kanon vid pulkabacken intill parkeringen. En god portion hade hamnat på min bil 
visade det sig när jag återvände efter mina 20 km. Blev att borsta och skrapa en bra 
stund. Det är sånt man gärna tar. 
Göran har ännu inte svarat på min fråga. 
S 19 

4104) Goranl  Wednesday, 16 January 2019 20:09 Host: 90-229-213-235-no68.tbcn.telia.com 

 



 

  För er information: 
Fm lätt regn med snöinsnöinblandning 
Em ihållande regn plus 6 all snö borta 
Kväll strilande regn 
Tung dag men en dryg timme på gym 

 

4103) Goranl  

  

Wednesday, 16 January 2019 20:07 Host: 90-229-213-235-no68.tbcn.telia.com 

 
För er information: 
Fm lätt regn med snöinsnöinblandning 
Em ihållande regn plus 6 all snö borta 
Kväll strilande regn 
Tung dag men en dryg timme på gym 

 

4102) råffe  

  

Wednesday, 16 January 2019 08:23 Host: 78-72-38-219-no49.tbcn.telia.com 

 
Så rätt, så lätt du tänkt Georgie. Du kommer å bli berömd. Då kan du kalla dej 
Georgie Fame. 

 

4101) goranl  

  

Tuesday, 15 January 2019 19:46 Host: 90-229-213-235-no68.tbcn.telia.com 

 
även motiv kan skapa behov är jag rädd 
men är det motiverat att behovspröva en så enkel gärning som att se ett motiv som 
skapar behov kan det motivera en behovshandling som är motiverat av behovet 
en intressant frågeställning som väl kanske inte behöver motiveras ytterligare 
vitt på backen 2cm ej skidbart behöver 5cm ytterligare innan behov av motivation 
för skidmotion behöver rådbråkas 

 

4100) råffe  

  

Sunday, 13 January 2019 22:08 Host: 78-72-38-219-no49.tbcn.telia.com 

 
Behove ä ofta motive 
de e allt ja har å säja 
så ä dä så sagt 
som de e sakt 
långsamt men osäkert 
å i lagom takt 

 

4099) Lasse L  

  

Saturday, 12 January 2019 20:33 Host: host-217-214-145-46.mobileonline.telia.com 

 
Nej Göran, motivet och inte behovet var motivet. Men grattis till gymmandet. När 
kommer du hit och åker skidor? 
S 16 

 

4098) goranl  

  

Saturday, 12 January 2019 19:43 Host: 90-229-213-235-no68.tbcn.telia.com 

 
apropå den fina bilden på Mowitz i snön 
tänker mig att fotografen stannat för att fläckvis gulfärja snön o när han ändå tagit 
av sig handskarna klämmer han iväg en bild 
här barmark tät dimma 200m sikt 
men premiär på Slätthults lilla men goa gym massor med apparater inga störande 
människor känns som egentid 
ont i hela kroppen 

 

4097) rållfolofs  

  

Thursday, 10 January 2019 19:54 Host: 78-72-38-219-no49.tbcn.telia.com 

 
Men ja tappa mode etter "Tanken sinar när den får vatten på kvarnen sin. Roligt? Ja 
ja, ja vet. Men fatta inte roliheten. 
Föräns nu ätterpå. 
Å knappt ens då. 
Men kanske i möra, på väg till Västra Aros. 
Långt från Västra Eros. 

 

4096) rolfol  

  

Thursday, 10 January 2019 19:50 Host: 78-72-38-219-no49.tbcn.telia.com 

 
Måste ba få tillägga att LasseH fick in sitt inlägg idag i en av de svåraste av 
konkurrenser. läs ba "När rytande hannar möts" och "Trolldikt i riksdan" . Två 
lysande inslag enligt min enkla och förtjusta mening. Å då dräper LasseH till me sin 
egen gångart. De e konst de! 

 

4095) Lasse H  

  

Thursday, 10 January 2019 15:44 Host: 81-237-204-251-no133.tbcn.telia.com 

 
Jo, dryga skåningar kan vara lite jobbiga ibland. Hoppsan, ser att jag glömt 
rapportera mina Skr 11 på Vismens ganska fina is i lördags. På hemvägen längs 
västra stranden var det långa sträckor super duper klipp kanonis. Eller Ballroom-
bliss som vi säger i branschen. 

 

4094) rolf  

  

Thursday, 10 January 2019 13:58 Host: 78-72-38-219-no49.tbcn.telia.com 

 
Lite skvaller efterlyses å de e klart att jag känner ett enormt behov av att få delge 
forumet det lilla jag kan avslöja. Den fd som heter Nero i efternamn å som ja kallar 
kejsaren fick foten efter att ha gjort sig omöjlig både hos ägarinnan som ja kallar 
dronningen och hos de två medarbetarna på redaktionen som ja kallar mina vänner. 



Inte så alldeles lyckat har kejsarens beteende varit, lite arrogant och överlägsen. 
Och lat. Å skåning. 
Å så fick ja frågan från dronninge nom ja kunde tänka mej å rädda verksamheten, å 
ja sa ja, å så sa dronningen opp kejsaren. 
Å så brände han ner hela tidningshuset. 
Å så ä hans saga slut. Å all. 
 
Å så körde ja 18 km griller på Ältasjöns inte längre särskilt goda is. 
Men gjort ä gjort å nu ä dä 
Skri: 5,0 

 

4093) Goranl  

  

Thursday, 10 January 2019 13:22 Host: 90-229-213-235-no68.tbcn.telia.com 

 
Grattis lasseh lite sen som vanlit men pronerade lite på slätthult innan jag läste 
bladet 

 

4092) Lasse H  

  

Thursday, 10 January 2019 12:10 Host: 81-237-204-251-no133.tbcn.telia.com 

 
Tackar för ovationerna. Har en, som jag tycker själv, skaplig grej på gång. Få se om 
den kommer in. Får även gratta Råffe till den lyckade comebacken på Aftonposten. 
Lite skvaller om han som fick foten kanske kan tänkas? 

 

4091) Lasse L  

  

Thursday, 10 January 2019 10:04 Host: host-217-214-145-
46.mobileonline.telia.com 

 
Instämmer med föregående talare, kunde inte sagts bättre. 

 

4090) råffe  

  

Thursday, 10 January 2019 08:49 Host: 78-72-38-219-no49.tbcn.telia.com 

 
Grattis till proneraren! Du kommer att gå långt LasseH! 

 

4089) råffe tillägger  

  

Wednesday, 9 January 2019 21:32 Host: 78-72-38-219-no49.tbcn.telia.com 

 
Å biografin över Moberg har ja liggande brevi sängen, ska läsa, lovar. 

 

4088) råffe  

  

Wednesday, 9 January 2019 21:30 Host: 78-72-38-219-no49.tbcn.telia.com 

 
Gossar! Tack för deltagande kommentarer! 
Jag är just hemkommen från första dan på nygamla arbetsplatsen. De vakul! Ser 
fram emot ett antal månader då alla älskar mej för att ja ä tebaka. Återuppstånden. 
Fatta hur Jesuskillen måtte ha känt sej, de ha ja insett nu. 
Men ja ä ju tf som ja betonar i min första spalt etter pånyttfödseln. Tf som i 
tillförordnad, tillfällig - och till förfogande. Nog hade ja kunnat dräpa till me nåt 
fyndigare, va betyder tf? De kan ni ju hjälpa mig me! 
Halleluja, som Billie Hallinej sjöng. Jajasäjeråde, så ha ja inget sagt. 
Evertsbergsvecka (kanske lite förkortad) å Klarälvscykling finns inhuggna i 2019 års 
almanacka, eljest får ni nacka mej. Eller så käkar ja opp Lööfens högra doja. Lite 
lockad av de, måste ja ärkenna. 

 

4087) Goranl  

  

Wednesday, 9 January 2019 21:22 Host: 90-229-213-235-no68.tbcn.telia.com 

 
Förlåt Råffe läser just biografin över Moberg jag mena ju förstås Kvällsstunden 

 

4086) Goranl  

  

Wednesday, 9 January 2019 19:02 Host: 90-229-213-235-no68.tbcn.telia.com 

 
Grattis Råffe vicken vitamininjektion 
O grattis Torbjörn men där tvekar jag om sista ordet är sagt så var det sagt 
Skulle gärna se råffes spalt i nästa nr av såningsmannen 

 

4085) Torbjörn  

  

Tuesday, 8 January 2019 20:55 Host: c83-249-218-45.bredband.comhem.se 

 
Jahaja där ser man. En annan, har efter en hel del jobb på den gamla arbetsplatsen, 
återlämnat nycklar o arbetskläder samt sagt att nu är det ingen ide`ni ringer mig, jag 
har gjort mitt. Men det hade inte du råffe. Hoppas du kan slå dig fri då det är dags 
för cykel längs Klarälven. 

 

4084) råffe  

  

Tuesday, 8 January 2019 13:01 Host: 78-72-38-219-no49.tbcn.telia.com 

 
Tackar för din generösa inbjudan Tobi! Men nu har saker strulat till sig, mina 
möjligheter till långväga resor kommer att avsevärt minska. De e nämligen så att 
Kvällsstunden vill hyra in mig under fyra-fem månader som tf chiefred. Den kejsare 
som anställdes 1 september har gjort sig omöjlig, avec med honom! 
Allt pekar på att det blir ÖSmå med knapphändig träning. Frutom EvBv6 förstås, den 
ska ja inte missa! 

 

4083) Torbjörn  

  

Tuesday, 8 January 2019 12:19 Host: c83-249-218-45.bredband.comhem.se 

 
Fått någon snö i användbar mängd? JBF råffe. Om inte får du väl komma hit till 
Värmland, Kristinehamn, Filipstad, Kalhyttan. Den resan blev ju inte av förra året, 
inbjudan står kvar vett`u. 



 

4082) råffe  

  

Monday, 7 January 2019 17:20 Host: 78-72-38-219-no49.tbcn.telia.com 

 
Men nu jälar hotar di me snö! Va fan ska man allri få ha de bra? JBF 
Ha de bra! 

 

4081) råffe  

  

Monday, 7 January 2019 15:18 Host: 78-72-38-219-no49.tbcn.telia.com 

 
Bilder av korprätt kan lätt bli fel LasseH, de låter vansklit. Receptet kan nog 
förorsaka bölder. Å ge fan i Hugge å Mumme. Å ha i tanke å minne att de e tanken 
som minnes. 
Å så körde ja grillerna å Ältasjöns hygglit släta å mycket bäriga is för annra dan i rak 
följd. Så i avsaknad av snö å påföljande noteringar om S så noterar ja nu me viss 
glädje Skrill 3,2. 
Allti någe sa han som kom te Smågan. 

 

4080) Lasse H  

  

Monday, 7 January 2019 10:55 Host: 81-237-204-251-no133.tbcn.telia.com 

 
Fin bild på Mowitz. Härligt se snö! Vattnar sej i munnen bara av att läsa 
kalkonreceptet. I år blir det väl tuffare. Ser fram emot ugnsbakad korp från Spett -
och Släggervice i Gustava! Ska försöka skicka några bilder. 

 

4079) Goranl  

  

Sunday, 6 January 2019 15:43 Host: 185-219-188-39.kund.ip-osteraker.se 

 
Sitter igen på ljö efter att ha firat gårdagens afton o stan med syskonen på 
l'aventura rolig italiensk krog som varit biograf Metropol med delvis kvardröjande 
inredning o smakade för första gången mat som kryddats med sån där svamp som 
grisar bökar upp ur jorden -tryffel kanon! 
Men de va inte de ja skulle säga utan med stort nöje lärt mig om spett sitter bara 2 m 
från ett sånt o en havererad korp underbara verktyg finns även rester av ett ok som 
jag tror har bidragit till min krummade rygg efter stentransporter i min ungdom 

 

4078) råffe  

  

Saturday, 5 January 2019 10:48 Host: 78-72-38-219-no49.tbcn.telia.com 

 
Å i Skåne gör di kager av´et. 
Men di ä ju inte redit rediga 

 

4077) Torbjörn  

  

Friday, 4 January 2019 21:45 Host: c83-249-218-45.bredband.comhem.se 

 
Ja och om så något problem uppstod med spettet så fanns firma Spett o 
släggservice, vid behov tog de sig även an havererade korpar, i Gustava. 

 

4076) Lasse H  

  

Friday, 4 January 2019 16:41 Host: 81-237-204-251-no133.tbcn.telia.com 

 
Farsan, som var konstruktör/ritare på "Meken", uttryckte sej mera precist med att 
det "är mycket detaljer på ett spett". 
Han tänkte säkert på alla radier, vinklar och fasningar som måste redovisas på 
konstruktionsritningen. 

 

4075) Torbjörn  

  

Friday, 4 January 2019 16:27 Host: c83-249-218-45.bredband.comhem.se 

 
Boende ja, ”dä ä möe grejer på ett jarnspett”. Evb om det skulle funka är väl ok, 
masslogi i skolsal till äventyrs, panget vi bodde på 2017 om ni minns. Eller va fan 
som helst billigare än hon Brittas. En gång i tiden körde jag bil upp på efternatten, 
åkte dom nio skidmilen, buss åter till starten för att sedan köra åter till Krillehöla. 
Var något yngre på den tiden. 

 

4074) Lasse L  

  

Thursday, 3 January 2019 23:11 Host: host-217-214-145-46.mobileonline.telia.com 

 
E så klart bra med Evbg, är gärna med på det. 

 

4073) råffe  

  

Thursday, 3 January 2019 20:02 Host: 78-72-38-219-no49.tbcn.telia.com 

 
Ja ja ä inte mannen å söka boka Brittas stuger etter fjolåret. Då vart ja ju tvungen å 
avboka ba e vecka före startdatuma. Vi va ju te slutt ba tre som skulle färdas (sen 
blev vi ju fem, men de visste ja inte när ja såg hur 9000 spänn plösslit skulle delas 
på tre). Å då ble di ju jäla sura. Så nänm inte moi i de nädmnda sammanhange. Då 
kan di bli jäla sura. 
Men förra åre så fick vi ju te slut plass i stugan i Evertsbärj, å de ä de allra 
förnämsta. Kanske kan Percy tross sin amputerade arm fixa de? JBF. 
På tal om arm så ä dä väl bra me Percy, nu? JBF 
Måtte ha vatt en jäla pärs för kämpen. All mekänsla vill ja uttrycka, utifall att han 
läser detta. 
Å ändå. 

 

4072) Lasse L  

  

Thursday, 3 January 2019 19:12 Host: host-217-214-145-46.mobileonline.telia.com 

 
Nånstans att bo på till ÖSmå hoppas jag och Hampus också på. Är det dags för ett 
försök med Brittas stugor igen, och vem är det i så fall som försöker? 
S 12,1 
äh, verkar småaktigt med decimaler när man passerat 10. 



Alltså S 12 
ja lite drygt faktiskt 

 

4071) råffe  

  

Thursday, 3 January 2019 15:06 Host: 78-72-38-219-no49.tbcn.telia.com 

 
Grattis Torbjörn! Ja funderar åsså på å lämna VL-tåge å köra ÖSmå i ställe. Men har 
vi nånstans å boa in oss på? JBF 

 

4070) Torbjörn  

  

Thursday, 3 January 2019 11:36 Host: c83-249-218-45.bredband.comhem.se 

 
Så har då en anmälan gällandes ÖS-måndag fladdrat iväg genom den digitala 
världsrymden från mig till de morkarlsdjävlar som har hand öm’at. 

 

4069) Torbjörn  

  

Thursday, 3 January 2019 09:28 Host: c83-249-218-45.bredband.comhem.se 

 
Träffade Björn uppe i Kalhyttan, o du var inte med Staffan, som då talte om vad som 
hänt med Percy under lek med barnbarn i pulkabacke. 

 

4068) Lasse H  

  

Wednesday, 2 January 2019 21:21 Host: 81-237-204-251-no133.tbcn.telia.com 

 
Oj då! Visste jag inte. Hälsa gärna och önska honom god läkning vid tillfälle. 

 

4067) staffan  

  

Wednesday, 2 January 2019 17:42 Host: 78-69-102-164-no173.tbcn.telia.com 

 
Vet inte om det framgått att Percy bröt vänsterarmen lite under axeln påjulafton. 

 

4066) Lasse L  

  

Monday, 31 December 2018 11:24 Host: host-217-214-152-
59.mobileonline.telia.com 

 
Ja de där gråa, antingen inte särskilt fyndiga eller obegripliga. Olustigt som sagt, 
om de är på en nivå som våra sportfåneintellekt inte når upp till. 
Snart dags för skidtur nr 2 här. I egenspårat uppe på gamla skoterspår. Halvbra. I 
morgon tar vi oss nog med bil till preparerade spår. 

 

4065) råffe  

  

Sunday, 30 December 2018 20:58 Host: 78-72-38-219-no49.tbcn.telia.com 

 
Dä ä nästan allri ja fattar di där grå lustiheterna. 
De e olustit 

 

4064) Lasse L  

  

Sunday, 30 December 2018 20:50 Host: host-217-214-152-
59.mobileonline.telia.com 

 
Läser e-DN i kökssoffan i Hälsingland och hajar inte heller NoN-redaktionens 
digitala pixelvits. Kollade nyordslistan men fann ingen ledtråd där. 
Gott slut önskas alla, och sedan gott nytt! 

 

4063) råffe  

  

Sunday, 30 December 2018 20:48 Host: 78-72-38-219-no49.tbcn.telia.com 

 
Smällare kan ingen vara 
än guss egen oljudsskara 
som får djur å odjur å smälla å. 
Själv väljer ja å gå på tå, eller i stå. 
 
Så tänker ja. 
 
Men grunnar samtidigt på LasseH:s fråga till eminenta. 
Märker att ja inte kan titulera mig 
på detta vise. 
Blir ja visare så får de visa sej. 
 
Å då mena ja inte firren. 
 
Vill samtidit önska alla er goputtar 
som på nallar å på annat snuttar, 
kanske smuttar, 
å lite ljudlöst å stillsamt pruttar 
Ett gränslöst gräsfritt gott nytt år. 
Å om de skulle vara så 
att ett å annat kvarglömt hår 
visar spår av grått nytt hår 
så tas det med i glansit blankist spår. 
 
De e de som kallas skinnteck. 
Nologik. 

 

4062) Goranl  

  

Sunday, 30 December 2018 19:38 Host: 90-229-213-235-no68.tbcn.telia.com 

 
Gott Nytt år 
önskas redan idag 
för det kan inte önskas för ofta allehanda förflyttningar imorgon kan dunkla minnet 
nervöst att passa tågtider till Gbg hinna köpa raketer smällare osv 



 

4061) Lasse H  

  

Sunday, 30 December 2018 10:35 Host: 81-237-204-251-no133.tbcn.telia.com 

 
Helgslut idag då barn och barnbarn vände hemåt på morgonkulan och en lugnare 
period inträder. Är det någon som begrep vitsen med att nyord drar digitala pixlar i 
dagens NoN? Lovade svärsonen kasta ut frågan bland er eminenta forumdeltagare. 
Tillönskar i övrigt Gott Nytt År! 

 

4060) Lasse L  

  

Thursday, 27 December 2018 11:12 Host: host-217-214-151-
147.mobileonline.telia.com 

 
Ja så ska väl en jul vara så som Göran upplevt och beskrivit! Vi har också haft det 
ungefär så, men ännu finns både lite mat och barn kvar i huset. Har skidat med 
sonen några gånger på konstsnön. Skidåkning verkar vara den perfekta terapin för 
knät, knappt någon känning alls nu. 
Till nyår drar vi norrut. 
S 4,1 

 

4059) Goranl  

  

Wednesday, 26 December 2018 11:46 Host: 90-229-213-235-no68.tbcn.telia.com 

 
Får ju nöja mig med att önska god fortsättnong på julveckan har just vinkat av 
barnen barnbarnet som förgyllt tillvaron ätit oss ur huset lämnat oss utmattade och 
nöjda 

 

4058) Lasse H  

  

Monday, 24 December 2018 12:09 Host: 81-237-204-251-no133.tbcn.telia.com 

 
Hej forumgubbar slå i glasen 
och låt oss lustiga vara. 
En liten tid vi leva här 
med mycken möda och stort besvär. 
 
Hej forumgubbar drick ur glasen 
och lämna blomman i vasen. 
 
Go Jul allihopa! 

 

4057) råffe  

  

Monday, 24 December 2018 10:22 Host: 78-72-38-219-no49.tbcn.telia.com 

 
Gojul å Glatt Nytt Spår 
ömkar ja alla goa forumgubbar, 
ni som skidar, knarrar, skubbar. 
I afton när ni sitter där å krubbar 
höjer ja för er en duktig skål 
kompanjerat me ett jäla vrål 
å tuggar vidare på skinkans svål. 

 

4056) Lasse L  

  

Saturday, 22 December 2018 23:46 Host: host-217-214-151-
147.mobileonline.telia.com 

 
Men grattis! Så mycket snö har vi inte här, bara nätt och jämt vitt. 

 

4055) Lasse H  

  

Saturday, 22 December 2018 17:50 Host: 81-237-204-251-no133.tbcn.telia.com 

 
Skidpremiär idag uppe vid Sättrastugan. En dryg halvmil i ca. 1 dm snö. En del sten 
och grus men ganska hyggligt ändå. 
 
S 0,66. 

 

4054) goranl  

  

Friday, 21 December 2018 11:29 Host: 90-229-213-235-no68.tbcn.telia.com 

 
grattis till knät o skidpremiär 
fick nöja mig med forcerad promenad 7,5:an uppe på slätthult< 0,5 cm snö i grått 
pissväder 
längtar efter tomten 

 

4053) Lasse L  

  

Tuesday, 18 December 2018 23:52 Host: host-217-214-151-
147.mobileonline.telia.com 

 
Jorå, kan nu skriva 
S 1 
ty det blev en sen kvällstur på konstsnön. Slingan är ännu lite kort men med bra 
spår. Tog det lugnt lite orolig för vad onda knäet skulle säga. Men det höll helt tyst. 

 

4052) råffe  

  

Tuesday, 18 December 2018 21:09 Host: 78-72-38-219-no49.tbcn.telia.com 

 
Här äre tie men mest löst väntar på det riktiga suget 

 

4051) Lasse H  

  

Tuesday, 18 December 2018 16:34 Host: 81-237-204-251-no133.tbcn.telia.com 

 
Grattis Råffe och Lasse! Roligt med lite ordrådbråkeri på NoN. Blev det något 
skidåkt Lasse? Här finns ca 3 cm lössnölös så det går nog till nöds ta en runda på 
driving-rangen. Men har inte haft tid och inte det riktiga suget heller. 



 

4050) goranl  

  

Tuesday, 18 December 2018 15:59 Host: 90-229-213-235-no68.tbcn.telia.com 

 
missade också råffe på non för att han bytt format 
grattis råffe vill gärna se dig ta ännu mera plats 
> 1cm snö men vitt konstaterade vid Slätthultspromenad att någon med skidor tagit 
sig runt i spåret på det mycket tunna underlaget 
minnsann ryckte det till lite skidnerven sugen på att prova om ytterligare några cm 

 

4049) råffe nöjd  

  

Tuesday, 18 December 2018 14:04 Host: 78-72-38-219-no49.tbcn.telia.com 

 
Tack LasseL! Bra att du uppmärksammade mig på dagens publicering, jag missade 
den sorgfälligt. 
Du skickar väl in reaplansrea med flera av dina bordtennisbordord. Kanse 
ordboksord rentav? 

 

4048) Lasse L  

  

Tuesday, 18 December 2018 09:13 Host: host-217-214-147-
125.mobileonline.telia.com 

 
Grattis till inlägg Råffe och tack så mycket för att jag blev adresserad i spalten, sån't 
är fint! 
Sitter i kökssoffan och ser ut över en vit omgivning. Borde bli skidpremiär idag. 

 

4047) råffe  

  

Thursday, 13 December 2018 09:47 Host: 78-72-38-219-no49.tbcn.telia.com 

 
Tack så möcke för glada hälsningar! 
Nu ä den dagen åsså avklarad, å ja ä ännu i hygglit slag. Men nåra rullisar har inte 
rörts på ett bra stavtag, ba nåra kutisvändor. Men de e inte riktit min grej har jag 
ännu en gång fått erfara. 

 

4046) Lasse H  

  

Wednesday, 12 December 2018 18:45 Host: 81-237-204-251-no133.tbcn.telia.com 

 
Grattis Råffe på dagen! Ser att skruvkorkens like har uppenbarats i DN. Lössnölös 
måste anses vara korrekt. 

 

4045) Goranl  

  

Wednesday, 12 December 2018 09:24 Host: 90-229-213-235-no68.tbcn.telia.com 

 
Grattis Råffe på födelsedagen! 

 

4044) Lasse L  

  

Wednesday, 12 December 2018 08:58 Host: host-217-214-147-
125.mobileonline.telia.com 

 
För att inte försvinna i mängden grattar jag Råffe till uppnådda sjutti här och inte på 
FB. Hurra! 

 

4043) råffe  

  

Tuesday, 11 December 2018 20:06 Host: 78-72-38-219-no49.tbcn.telia.com 

 
brudgum/gumbrud 
Va fan ä de för jäla snack! 
 
Skitstövel/stövelskit 
va e de för jäla skit! 

 

4042) råffe fortsätter 
envist  

  

Tuesday, 11 December 2018 09:46 Host: 78-72-38-219-no49.tbcn.telia.com 

 
Men va sägs om hundspår/spårhund dåra? 
Nä, ja tänkte väl de. 

 

4041) Lasse H  

  

Tuesday, 11 December 2018 09:41 Host: 81-237-204-251-no133.tbcn.telia.com 

 
Angående makt skulle jag väl kanske tycka att det ena förutsätter och är beroende 
av det andra snarare än att de utesluter varandra? Angående väg är det väl så att en 
kan gå på vägen även om det finns en gångväg. Ingetdera når alltså riktigt 
skruvkorksstatus enligt min ringa mening. 

 

4040) Lasse L  

  

Tuesday, 11 December 2018 00:09 Host: host-217-214-152-
112.mobileonline.telia.com 

 
Man kunde kanske önskat att maktvan varit ett något mer allmänt använt ord, men 
det är också den enda lilla anmärkning jag har. Ett stort Grattis! 
Jag har tänkt på gångväg. Finns det inte en sådan får det bli väggång. Men är väl lite 
för krystat. 

 

4039) råffe kan inte sluta 
unnra  

  

Monday, 10 December 2018 22:27 Host: 78-72-38-219-no49.tbcn.telia.com 

 
Men LasseL, va säjeru om vanmakt/maktvan. Jbf 

 

4038) Lasse H  

  

Monday, 10 December 2018 10:41 Host: 81-237-204-251-no133.tbcn.telia.com 

 
Några lite ålderdomligare varianter är väl kopparstickskoppar och träsnittsträ. 



 

4037) Goranl  

  

Monday, 10 December 2018 08:24 Host: 90-229-213-235-no68.tbcn.telia.com 

 
Många inlägg blev det sks vara: 
Punktbelysning 

 

4036) Goranl  

  

Monday, 10 December 2018 08:21 Host: 90-229-213-235-no68.tbcn.telia.com 

 
Överdådigt av lassel inttessant hur vissa ord ur motsatsgenren smugit sig in 

Därur ett försök med bara en bokstav fel unktbelysning 

 

4035) Goranl  

  

Monday, 10 December 2018 08:20 Host: 90-229-213-235-no68.tbcn.telia.com 

 
Överdådigt av lassel inttessant hur vissa ord ur motsatsgenren smugit sig in 

Därur ett försök med bara en bokstav fel unktbelysning 

 

4034) Goranl  

  

Monday, 10 December 2018 08:19 Host: 90-229-213-235-no68.tbcn.telia.com 

 
Överdådigt av lassel inttessant hur vissa ord ur motsatsgenren smugit sig in 

Därur ett försök med bara en bokstav fel unktbelysning 

 

4033) råffe lycklig!  

  

Monday, 10 December 2018 07:19 Host: 78-72-38-219-no49.tbcn.telia.com 

 
Underbart LasseL! 
Extra plus för fusklappsfusk och reaplansrea! 
Heders! 

 

4032) Lasse L  

  

Monday, 10 December 2018 00:44 Host: host-217-214-152-
112.mobileonline.telia.com 

 
Hattparadshatt, sjukvårdssjuk, bokcirkelbok, kantstenskant, ishockeyis, 
duntäckedun, stickmyggestick, gulsparvsgul, blåmesblå, grönfinksgrön, 
fusklappsfusk, tandstenstand, reaplansrea, taggsvampstagg, djuphavsdjup, 

 

4031) råffe  

  

Sunday, 9 December 2018 22:10 Host: 78-72-38-219-no49.tbcn.telia.com 

 
Just de ja lastbilslasse, osvikligt oavvisligt! 
Om de nu blir en etterlysning . Flakmoppeflak kanse åsså? 

 

4030) Lasse L  

  

Sunday, 9 December 2018 21:49 Host: host-217-214-152-
112.mobileonline.telia.com 

 
Sjukvård är ett mycket bra försök instämmer jag i. 
Lastbilslast. 

 

4029) råffe  

  

Sunday, 9 December 2018 16:13 Host: 78-72-38-219-no49.tbcn.telia.com 

 
Men ja kan inte släppa Görans fina försök. De gnager i moi å skaver i skallbasen. 
Äre inte så att sjukvård å vårdsjuk ligger i nån sorts motsatsförhållande. Jbf. 
 
Ja va inne på sjuklöver å klöversju men de e ju samma sak fast omvänt å de e e bra 
försök åsså, tycker ja. 
Å om de fanns nåt som hette kjäveldans så ä väl danskjävel ingen motsats. Så ja får 
ge opp. Som de känns nu just nu. Just de. 

 

4028) råffe  

  

Sunday, 9 December 2018 15:29 Host: 78-72-38-219-no49.tbcn.telia.com 

 
Ja nu fatta även moi va LasseL mena. Hoppas att inte NoN tar in mitt billiga försök. 
Där efterlyste jag dock mot slutet ord som börjar och slutar med samma ord. Mitt 
exempel är bordtennisbord. Får se om de nappar på den efterlysningen. För då har 
ja nåra annra på lager. 

 

4027) Lasse H  

  

Sunday, 9 December 2018 14:07 Host: 81-237-204-251-no133.tbcn.telia.com 

 
Göran var ju väldigt nära skall tilläggas! 

 

4026) Lasse H  

  

Sunday, 9 December 2018 14:05 Host: 81-237-204-251-no133.tbcn.telia.com 

 
Efter viss tankemöda är jag beredd att hålla med Lasse. Visserligen sitter inte 
fotknölen på det man normalt menar med fot men direkt konträra är dom ju inte 
även om dom inte är "samma sak". Ibland kan ju också en gångstol vara till hjälp 
när en skall gå att förrätta sitt tarv. Vi söker vidare och kanske i något parallellt 
universum finner vi ett av de rätta orden? 

 

4025) Goranl  

  

Sunday, 9 December 2018 11:00 Host: host-95-199-130-36.mobileonline.telia.com 

 
Motsatsordet till sjukvård finns tyvärr inte men har ju en innebörd 

 

4024) Lasse L  

  

Saturday, 8 December 2018 22:59 Host: host-217-214-152-
112.mobileonline.telia.com 

 



Är väl inget orakel på området trots mitt infall, men ser inte hur det ena står i 
opposition till det andra i något av fallen. Eller så är jag trögtänkt. NoN kanske ska 
få avgöra. 

 

4023) råffe  

  

Saturday, 8 December 2018 22:35 Host: 78-72-38-219-no49.tbcn.telia.com 

 
Javisst LasseH, skicka in dina bidrag! 

 

4022) Lasse H  

  

Saturday, 8 December 2018 21:47 Host: 81-237-204-251-no133.tbcn.telia.com 

 
Ja jävlar. Skulle passat på själv när jag var med frugan till optikern häromdan! 
Grattis Lasse! Tandsten är en bit på väg men inte helt framme!? Fotknöl är väl helt i 
mål tycker jag nog. 

 

4021) råffe  

  

Saturday, 8 December 2018 21:42 Host: 78-72-38-219-no49.tbcn.telia.com 

 
på non ju! 
hur kunderu missa den 
gjorde nästan ja me 

 

4020) Råffe om 
LasseLsgrej  

  

Saturday, 8 December 2018 21:28 Host: 78-72-38-219-no49.tbcn.telia.com 

 
Den va ju ida ju! 

 

4019) Lasse H  

  

Saturday, 8 December 2018 21:24 Host: 81-237-204-251-no133.tbcn.telia.com 

 
Grattis igen Råffe! Men Lasses grej måste jag missat!? När var det? 

 

4018) råffe impad!  

  

Saturday, 8 December 2018 16:16 Host: 78-72-38-219-no49.tbcn.telia.com 

 
Å LasseL:s grej ä ju helt suverän! Grattis!Nu måste vi hitta andra exempel, för å ära 
gossens påfund! 

 

4017) Goranl  

  

Saturday, 8 December 2018 11:31 Host: host-95-199-130-36.mobileonline.telia.com 

 
Både lassel o råffe på samma gång man börjar känna sig som en som känner 
kändisar 

 

4016) Lasse L  

  

Saturday, 8 December 2018 10:50 Host: host-217-214-152-
112.mobileonline.telia.com 

 
Ja det är ingen hejd på Åltamannens framgångar, idag fick han in en till, riktigt bra. 

 

4015) Goranl  

  

Friday, 7 December 2018 16:03 Host: host-95-199-130-36.mobileonline.telia.com 

 
Fañ råffe du har blivit kommenterad på non 

 

4014) råffe  

  

Friday, 7 December 2018 10:26 Host: 78-72-38-219-no49.tbcn.telia.com 

 
Stor dag för mig, blev ju omnämnd av utomstående på non! 
Men de borde ju ha vatt LasseL! Du hade ju grejen! 
Ja blir tokmatt! 

 

4013) råffe  

  

Thursday, 6 December 2018 20:04 Host: 78-72-38-219-no49.tbcn.telia.com 

 
Ja bakplatta blir vi nog alla me åren. Me stussen å me låren. 

 

4012) Goranl  

  

Wednesday, 5 December 2018 16:04 Host: 90-229-213-235-no68.tbcn.telia.com 

 
Ja mena bakplatt 

 

4011) Goranl  

  

Tuesday, 4 December 2018 17:37 Host: 90-229-213-235-no68.tbcn.telia.com 

 
Lite sent men läste antaglgen först grattis till noninlägg som du kan klippa ut rama 
in mot shackrutig bakrund o mattlacka 

 

4010) råffe  

  

Tuesday, 4 December 2018 13:36 Host: 78-72-38-219-no49.tbcn.telia.com 

 
Man bugar å tackar! 
Men förstår samtidigt hur de känns för en måltjuv som inte baljat på arton matcher. 
Å sen gör ett turligt skitmål. 

 

4009) Lasse H  

  

Tuesday, 4 December 2018 10:26 Host: 81-237-204-251-no133.tbcn.telia.com 

 
Jajamän! Helt klart en stilren och klockren höjdare Råffe! 

 

4008) Lasse L  

  

Tuesday, 4 December 2018 10:04 Host: host-217-214-152-
147.mobileonline.telia.com 

 



Blev lite matt när jag läste ett inlägg i dagens DN, men grattis i alla fall! 

 

4007) Goranl  

  

Wednesday, 28 November 2018 12:08 Host: 90-229-213-235-no68.tbcn.telia.com 

 
Klart vi gick ilann ett sthlmsbesök på två å en halv timme räckte gott o väl 

 

4006) råffe maa Georgies  

  

Tuesday, 27 November 2018 18:24 Host: 78-72-38-219-no49.tbcn.telia.com 

 
gick ni i lann? 
Jbf 

 

4005) goranl  

  

Monday, 26 November 2018 17:52 Host: 185-219-188-39.kund.ip-osteraker.se 

 
tor strömkajen vill säga 

 

4004) goranl  

  

Monday, 26 November 2018 17:51 Host: 185-219-188-39.kund.ip-osteraker.se 

 
7km lufsning i morse andra gången senaste veckan på ljö annars dagl ca 8 km 
hastig promenadrörelse vi har låtit kylan hindra tänkt gjutningsarbete alltså bara 
motion knaperstekt ankbröst läst böcker tor med vaxholmsbolaget en em första 
turen för mig i beckmörker på tillbakaresan impad av deras framfart efter att ha sett 
nära passager av grynnor på utresan 
märklig att ta det lugnt i mörkret nästan så att vinbehovet avtar får tvinga igång 
eftermiddagsdvalan men sen går det bra 

 

4003) råffe  

  

Sunday, 25 November 2018 22:17 Host: 78-72-38-219-no49.tbcn.telia.com 

 
Joman visst, och de e ju så att Flippsta ligger avsevärt närmare versums centrum 
än Torsbytunnelen. Jag kan nog tänka mäj en tur dithän farmdeles. Nångång i vecka 
som ä mellan 10:e å 15:e dec. 
Ma höres! 

 

4002) Torbjörn  

  

Sunday, 25 November 2018 21:08 Host: c83-255-68-32.bredband.comhem.se 

 
Tack för 37:an Lasse. Mycket trevligt och väldans gott. Lite tungt huvud 
söndagmorgon, men det var så länge sedan att det kändes som en ny bekantskap, 
inte helt oangenäm. 
O du råffe vi får ställa in tunnelåkandet, nu pågår snötillverkning vid Kalhyttan 
Filipstad. Bara dom får en bädd så är spåren säkrade för säsongen. Den där trippen 
hit som du skulle ta förra säsongen får bli under den som ännu bara har börjat för 
världens elit. eller hur. 
En annan har inte åkt en meter rullskidor men väl, hittills, tio mil i stakmaskin och 
nio mil stavgång med tio kilos pumpstavar. Till det kommer allsidig styrke o 
konditionsträning på gymmet där stakmaskinen numera finns. Cykelsäsongen 
avslutades då trehundra mil var uppnådda någon gång i slutet av oktober. Fan vad 
jag längtar efter skidåkning, bara kroppstollen håller. 

 

4001) råffe  

  

Thursday, 22 November 2018 21:47 Host: 78-72-38-219-no49.tbcn.telia.com 

 
De va ju ba för å få in de 4000:e bidrage te forume. Men likafullt så äre nu SaRR: 25,0 

 

4000) råffe ute å seglar  

  

Thursday, 22 November 2018 18:40 Host: 78-72-38-219-no49.tbcn.telia.com 

 
Jo, ja tänkte som så, uti morse, 
utan å skicka meddelande, eller SOS, 
för å göra mej varse. 
att de kan va den allra sista möra 
som de går att uppå rullisar köra 
under denna förvintersäsong 
mörk å dyster,känns ändå inte so long 
att ja ej skulle ta e lite vända 
för å komma fram till en ända 
när en rullistermin 
kunde summeras, tankfull av vin 
till ett tal – som jag ej tänker hålla, 
men en kvartshundramil 
ä nog bra bättre än sill 
som ska sitta där å våndas 
till en själv får en jäkel till 
i sin egen, ja just de, ensamma vånda. 
 
De va nåt såntdär som ja ville ha sagt 
men nu äre så sagt 

 

3999) råffe  

  

Tuesday, 20 November 2018 19:26 Host: 78-72-38-219-no49.tbcn.telia.com 

 
Nu äre 23,8 

3998) Lasse H  Monday, 19 November 2018 22:18 Host: 81-237-204-251-no133.tbcn.telia.com 

 



 

  Tackar för en härlig HBH med bl.a. kanonkalkon o lagom promenad i spännande och 
vacker kulturnatur. Många fina minnen letar sej fram från Edsgatan 18. Men 
Edsgatan 11 verkar vara ett toppenställe också. 

 

3997) Goranl  

  

Sunday, 18 November 2018 23:05 Host: 90-229-213-235-no68.tbcn.telia.com 

 
Sitter o pustar ut efter 37 hbh har vinkat farväl till edsgatan18 på ljuvligt sätt stiftat 
bekantskap med elvan den goaste kalkon som funnits har jag delvis ätit upp härlig 
vandring kring laxsjöns pärla va den nu hette kul att alla vann tävlimgen så man 
slapp pröjsa för konjaken 

 

3996) Goranl  

  

Sunday, 18 November 2018 23:04 Host: 90-229-213-235-no68.tbcn.telia.com 

 
Sitter o pustar ut efter 37 hbh har vinkat farväl till edsgatan18 på ljuvligt sätt stiftat 
bekantskap med elvan den goaste kalkon som funnits har jag delvis ätit upp härlig 
vandring kring laxsjöns pärla va den nu hette kul att alla vann tävlimgen så man 
slapp pröjsa för konjaken 

 

3995) råffe  

  

Friday, 16 November 2018 18:13 Host: 78-72-38-219-no49.tbcn.telia.com 

 
Å höll på å glömme 12 km rullis id,SaRR: 22,8, om ja ha räkna rätt. Knappast trolit. 
Säkert ä dä möcke mera. 

 

3994) räffe börjar bli 
gammal  

  

Thursday, 15 November 2018 20:41 Host: 78-72-38-219-no49.tbcn.telia.com 

 
Glömde å föra in i träningsboka 12 km rullis i tisdass, Nu SaRR:21,6 

 

3993) goranl  

  

Tuesday, 13 November 2018 13:39 Host: 90-229-213-235-no68.tbcn.telia.com 

 
inte riktigt så tokig 
måste prova foten mer innan den får åka skidor 

 

3992) Lasse H  

  

Monday, 12 November 2018 15:22 Host: 81-237-204-251-no133.tbcn.telia.com 

 
En annan ä väl också nästan så tokig men har svårt att vara hemifrån hela dagar 
och över natten. Om det ändå skulle vara/bli möjligt så ger jag mej tillkänna. 

 

3991) Lasse L  

  

Sunday, 11 November 2018 23:11 Host: h-249-187.A463.priv.bahnhof.se 

 
Jag är normalt precis så tokig. Men nu är det mycke med att en just har flyttat å ska 
ordna allt där å ska tömma den gamla kåken innan de nya flyttar in, ja redan innan 
städfirman kommer. Å sen är det så att jag får prioritera att åka till tunneln när 
grabben kan va´me´ å han kan inte mitt i veckorna eftersom han pluggar för att bli 
något. Annat än skidåkare. Så han å ja kanske kör upp till tunneln en helg i istället, i 
början av december. 

 

3990) råffe  

  

Sunday, 11 November 2018 23:02 Host: 78-72-38-219-no49.tbcn.telia.com 

 
Jakan tänka mej å åka te värmlann en em, sova över (gratis) i Kri-ti-e-a-n å ta ett 
tvådagarskort me övntng nära tunnelen å sen sova över i nyss nämnda ort å sen 
köra hela vägen hem. T.ex en månda em te en torsda möra. 
Havdössdattgrabbjodarlink? jbf. 
Å vicka annra hakar på? Göran Staffan Lassarna förståss men vicka fler ä så tokiga. 
jbf 

 

3989) råffe  

  

Sunday, 11 November 2018 21:49 Host: 78-72-38-219-no49.tbcn.telia.com 

 
Men när ska du va i tunnelen Tobi? jbf 
Ja kan komma dithän mitt i en vecka eller lite närsomhelst å hursomhelst. Vicka äre 
som ä mä? jbf 

 

3988) Torbjörn  

  

Saturday, 10 November 2018 19:03 Host: c83-255-68-32.bredband.comhem.se 

 
Vad det kostar. Ett tvådagarskort för 65+ kostar 360kr. Finns även möjlighet att boka 
boende o spårkort i ett litet paket. En natt med tvådagarskort kostar, söndag till 
torsdag, för 65+ 780kr. prisuppgifter hämtade från anläggningens hemsida. 
Reservation för missuppfattning på grund av bristande förstånd. 

 

3987) råffe  

  

Friday, 9 November 2018 18:29 Host: 78-72-38-219-no49.tbcn.telia.com 

 
Ja jälar Sir Tobi! Härligt att höra att en kan få lite motstånn te skillnad från alla annra 
stånn. Som inte e mycke te å skryta me, ska nog tilläggas. 
Torsbytunnelen ha ja allri kört kunde va kul mitt i vecka men va köster de? Jbf 
 
Körde 12 km RR ida i survädre, dä ä en helt annan schwunk när de e torrt. Men ändå 
kan ja nu summera RR: 20,6 

 

3986) Torbjörn  

  

Thursday, 8 November 2018 20:19 Host: c83-255-68-32.bredband.comhem.se 

 



Länge sedan rullskidorna mina nötte hjul mot asfalt. Däremot har gymmet, jag 
ränner till allt som oftast, skaffat stakmaskiner. I dom stakar jag, ställer in 
motståndsvredet på motlut i blötföre o stakar tills fan avlöser mig. Nu djävlar råffe 
ska vi åka om´et. Apropå det o inget annat så finns ju här i Värmland det mesta o lite 
till. Skidtunnel, fortfarande landets enda i sitt slag. Ska vi åka dit? Två åkdagar med 
en övernattning. Bra priser för pansjos, inte så många åkande på vardagar. Vad 
säger ni? Jag har jobbat sedan i slutet av september men ska snart återgå till 
dagdrönarlivet. Då längtan efter att få lägga skidorna i snö är stor, planerar jag för 
en resa till Torsbytunneln. 

 

3985) Goranl  

  

Wednesday, 7 November 2018 18:54 Host: 90-229-213-235-no68.tbcn.telia.com 

 
Vilka gossar vilka kämpar ser starka seniga resultat för min inte syn 
Själv still going strongt tex 6km me frugan idag härligt vindstilla men sen kommer 
mörkret igen tidigt på em de e ju förjävligt hann vända halva potatislandet 
Åt vilket håll? 
Jo upp o ner 

 

3984) staffan  

  

Wednesday, 7 November 2018 17:21 Host: 78-69-102-164-no173.tbcn.telia.com 

 
Sju gånger rullskidor. Som vanligt på rockesholmsvägen. Fått ihop 10,1 mil. 
Men om man ser till nerlagd tid kan jag nog matcha rolfen 

 

3983) råffe gamling på rull  

  

Tuesday, 6 November 2018 20:57 Host: 78-72-38-219-no49.tbcn.telia.com 

 
Å ida igen! 12 km. 
SaRR: 19,4 

 

3982) råffe rullar  

  

Monday, 5 November 2018 18:06 Host: 78-72-38-219-no49.tbcn.telia.com 

 
Å så blevre! 
12 km funkade förvånansvärt. 
Så nu ä dä SaRR:18,2 

 

3981) råffe  

  

Monday, 5 November 2018 09:39 Host: 78-72-38-219-no49.tbcn.telia.com 

 
Mycket glädjande Göran, med EvB å ÖSmå! 
För egen del har jag inte rört mig nåe på tie dar, ity skottar har upptagit tid, plats å 
pengar hemmet i Älta. Men nu fåre bli annan ordnung! Kanske blir det rullisar redan 
heute. 

 

3980) goranl  

  

Friday, 2 November 2018 18:05 Host: 185-219-188-39.kund.ip-osteraker.se 

 
anser mig närvarande EVBv6 
gör nog en anmälan till ÖSmån men vill innan def besked provbelasta väfoten på 
snö 
de va ju själva vristen som knakade av 
va ju redan klent där innan 
körde annars lufsning i morse men blev omsprungen av frugan som håller 9-10 min 
/km 
annars i toppform slutat vingla då o då 
verkar som ja tål vin trots nya medicineringen så lyckan e fullständig 

 

3979) Råffe i slute av 
hötsen  

  

Tuesday, 30 October 2018 20:31 Host: 78-72-38-219-no49.tbcn.telia.com 

 
Blott etter blött vallas blått men bara en gång i live. Å nära döden. Å den som allri 
vatt me i EvBv06 har inge å ångra men väl om man inte ä me. De e en kul grej som 
allri leder te podiet men väl te nåt som nog kan liknas ve oändeleliga talmansrundor. 
Å en å annan runda i farfäders spår å även i EvBrännets om en e lagd rätt å riktigt. 
Å gla. 
Sån vill ja va. 
Hoppfallera. 
Heller bli. 
Om de inte e bliväder. 

 

3978) Lasse L  

  

Tuesday, 30 October 2018 15:24 Host: h-249-187.A463.priv.bahnhof.se 

 
Tror jag redan tidigare kungjort att jag planerar att delta på ÖSmå, och får med mig 
sonen också vad det verkar. Nu måste jag dock bli bra i högerbenetsom forfarande 
besvärar rejält efter muskelbristningen. Evb v6 lockar förstås också, har aldrig varit 
med där, men får se hur det blir med möjligheterna till det. I morse slasksnötäcke 
som nu är ett minne blott eller blött. 

 

3977) roffa glad  

  

Monday, 29 October 2018 12:55 Host: 78-72-38-219-no49.tbcn.telia.com 

 
Självlysande! 
Jag funderar åsså på å byta upp mej te ÖSmå. 

 

3976) staffan  

  

Sunday, 28 October 2018 18:45 Host: 78-69-102-164-no173.tbcn.telia.com 

 
B&P meddelar att kåken nu är bokad V6. Ävenså vl-helgen. 
Själv anmäld till vl men byter nog till ösm. 



Frågan är: vilka kommer v6 o vilka kör vl/ös? 
Och boende? Torgås, Brittas stugor eller Evb. ? 

 

3975) Goranl  

  

Sunday, 28 October 2018 15:28 Host: 90-229-213-235-no68.tbcn.telia.com 

 
Slaskföre 

 

3974) Goranl  

  

Sunday, 28 October 2018 15:27 Host: 90-229-213-235-no68.tbcn.telia.com 

 
Dryg blöt decimeter i morse snöskottning en timme promenad fläskfärs 
Vänersnö snökanon 

 

3973) Goranl  

  

Saturday, 27 October 2018 23:39 Host: host-95-199-139-14.mobileonline.telia.com 

 
3cm till natten våran skottarveckao 

 

3972) Lasse L  

  

Saturday, 27 October 2018 10:52 Host: h-249-187.A463.priv.bahnhof.se 

 
Allt verkar lugnt och bra med forumet då. 
Idag ska vi börja sätta lister i vår nya lägenhet. 
Ute är det strax över 0 och kortvarigt trillade det ner lite kornsnö. Inget att hetsa upp 
sig över men ett trevligt bud om kommande tider. Rekordlite vatten i Vänern. 

 

3971) Lasse H  

  

Saturday, 27 October 2018 10:25 Host: 81-237-204-251-no133.tbcn.telia.com 

 
It´s 10:25 and testing. 

 

3970) Goranl  

  

Friday, 26 October 2018 22:50 Host: 90-229-213-235-no68.tbcn.telia.com 

 
Kanske nån svajning i funktionen 

 

3969) Goranl  

  

Friday, 26 October 2018 22:49 Host: 90-229-213-235-no68.tbcn.telia.com 

 
Kanske nån svajning i funktionen 

 

3968) Goranl  

  

Friday, 26 October 2018 22:47 Host: 90-229-213-235-no68.tbcn.telia.com 

 
Kanske nån svajning i funktionen 

 

3967) Goranl  

  

Friday, 26 October 2018 22:45 Host: 90-229-213-235-no68.tbcn.telia.com 

 
På forumet menar jag 

 

3966) Goranl  

  

Friday, 26 October 2018 22:43 Host: 90-229-213-235-no68.tbcn.telia.com 

 
Kan skriva 
Kan läsa 

 

3965) Lasse L  

  

Friday, 26 October 2018 20:19 Host: host-217-214-152-55.mobileonline.telia.com 

 
änn, menar jag ju 

 

3964) Lasse L  

  

Friday, 26 October 2018 20:17 Host: host-217-214-152-55.mobileonline.telia.com 

 
Är det inte nå'n mer som vill skriva för att se att forumet är app ånn ranning? 

 

3963) Lasse L  

  

Thursday, 25 October 2018 23:45 Host: h-249-187.A463.priv.bahnhof.se 

 
Å båda funkar! 
 
Det här skrev jag mest för att se om forumet fungerar som det ska eftersom jag fick 
ett felmeddelande. 
 
Men det är ändå sant, de funkar. 

 

3962) Lasse L  

  

Thursday, 25 October 2018 10:53 Host: h-249-187.A463.priv.bahnhof.se 

 
3954 Göran 
F.ö. har vi tillträde till avträdet på vinden och exempelvis bastun till och med 2 
december. 

 

3961) goranl  

  

Wednesday, 24 October 2018 23:30 Host: 90-229-213-235-no68.tbcn.telia.com 

 
råffe dagsvers? 
jag missat men alltid hoppats på 
visste att det skulle hända om det hände 

3960) goranl  Wednesday, 24 October 2018 23:26 Host: 90-229-213-235-no68.tbcn.telia.com 

 



 

  även en måttlig penning är en penning 
o för en gentleman saknar penningar betydelse 
sa Tom Puss va de inte så? 
ibland rättar mig lassel när jag försöker komma ihåg serien i DN 
men skönt att saken är biff men var ska hbharna kampera hinneru skjuta på tillträdet 
så vi kan använda avträdet vore skönt att avslutningsskita på översta våningen 
men fan de fick man ju inte ens förra gången 

 

3959) råffe  

  

Wednesday, 24 October 2018 17:34 Host: 78-72-38-219-no49.tbcn.telia.com 

 
Nu SaRR: 17,0 
Men inget non, no no. 

 

3958) råffe  

  

Tuesday, 23 October 2018 17:04 Host: 78-72-38-219-no49.tbcn.telia.com 

 
Tackar ödmjukast LasseH, å te LasseL ansluter ja mig till grattiset till avyttringen, ja 
misstänker att de rör sig om en miljonaffär, men såna vill man ju tala tyst om. 

 

3957) Lasse H  

  

Tuesday, 23 October 2018 14:01 Host: 81-237-204-251-no133.tbcn.telia.com 

 
Fan, glömde harangera Råffe för suberb dagsvers! 

 

3956) Lasse H  

  

Tuesday, 23 October 2018 13:59 Host: 81-237-204-251-no133.tbcn.telia.com 

 
Grattis till husaffären! Vi får låta bli att gå lös på inredningen vid HBH. 

 

3955) Lasse L  

  

Tuesday, 23 October 2018 10:58 Host: h-249-187.A463.priv.bahnhof.se 

 
För allas kännedom får jag helt prosaiskt meddela att även jag missar VR 2019. Men 
mer än gärna trampar på Klarälvsbanan i maj. 
Kungör även härmed att vi nu lyckats sälja vårt hus! Fastän till en måttlig penning 
mycket skönt att det är klart. 

 

3954) råffe  

  

Tuesday, 23 October 2018 10:26 Host: 78-72-38-219-no49.tbcn.telia.com 

 
Även ja missar VRäventyre 
orka inte tänka tanken klart 
på å timtals hålla i ett styre 
hälla tanken full me kolhydrat 
kämpa för å få in en gnutta syre 
å känna mej som en gammal ful primat. 
 
Ja så tänker ja. 
Men en tur på Klarälvsbanan i maj lockar och kanske blire även rullis där nästa höst. 

 

3953) Goranl  

  

Monday, 22 October 2018 22:47 Host: 185-219-188-39.kund.ip-osteraker.se 

 
Om 1 tim 20min förloras sista chansen att göra intresseanmälan till VR och hoppa 
på Staffans grupp 
Ledsen får jag meddela att jag inte orkar cykla runt sjön nästa år 
Men vill gärna rekommendera äventyret till övriga forumdeltagare 

 

3952) roffa  

  

Monday, 22 October 2018 13:55 Host: 78-72-38-219-no49.tbcn.telia.com 

 
De va som sjutton idag. Km alså. 
Nu SaRR:15,8 

 

3951) goranl  

  

Sunday, 21 October 2018 19:42 Host: 185-219-188-39.kund.ip-osteraker.se 

 
nu såg jag den på non 
underbart sant om jag minns rätt 

 

3950) goranl  

  

Sunday, 21 October 2018 19:20 Host: 185-219-188-39.kund.ip-osteraker.se 

 
men vafan de måste ja kolla 

 

3949) råffe  

  

Sunday, 21 October 2018 16:22 Host: 78-72-38-219-no49.tbcn.telia.com 

 
Lysande Lasse H, a unnra förståss åsså i morse. Det var ju uppfordrande, kanske 
skickar ja in en grej i afton... 
Men om vad, de vete fasiken. 

 

3948) Lasse H  

  

Sunday, 21 October 2018 13:56 Host: 81-237-204-251-no133.tbcn.telia.com 

 
Tackar! Jag satte allt ut bostadsorten i signaturen men diskretion är förstås en 
hederssak för liberala organ. Egentligen skall väl Torbjörn äras såsom den som 
fällde kommentaren. Möjligen använde han dock en annorlunda stavning. 

 

3947) Lasse L  

  

Sunday, 21 October 2018 13:11 Host: host-217-214-152-55.mobileonline.telia.com 

 
Undrar var den där Lasse H bor, han har i alla fall en fin humor tycker jag. 



 

3946) Lasse H  

  

Friday, 19 October 2018 20:23 Host: 81-237-204-251-no133.tbcn.telia.com 

 
Jo, minns att det fanns en hel del AE-böcker i mitt föräldrahem. Bäst minns jag tre 
noveller. En som hette Johannes och lastade järnvägsvagnar med slipers. En om 
någon som inte va en skäl för an va knollri i uve. Samt lite dimmigt om någon som 
hade 3(?) idoler varav den ene var Karl XII. Annars rullar det på men ser tyvärr ut att 
få behålla lite betablock t.v. 

 

3945) råffe skamsen  

  

Friday, 19 October 2018 17:54 Host: 78-72-38-219-no49.tbcn.telia.com 

 
De va u hillvitti! Så äre me rättelser att di ba blir alltmer obegripliga, men de ha ni ju 
alla fattat. Ska vara "börja tom". 
Men snart vet a inte va de betyder. 

 

3944) råffe tydliggör  

  

Friday, 19 October 2018 17:52 Host: 78-72-38-219-no49.tbcn.telia.com 

 
Ska ju vara böra tom, men de ha ni kloka fattat. Å ska nämnas att a inte bara skåda 
ryggen på albertverken. Så äla synsk ä a inte. 

 

3943) råffe  

  

Friday, 19 October 2018 17:49 Host: 78-72-38-219-no49.tbcn.telia.com 

 
ja tänka sig gamle Albert som ännu blir ihågkommen, säkert en rolig kille. Och fullt 
läsbar. Jag minns att i föräldrarnas bokhylla i Svedmyra så fanns de samlade 
Albertverken. Av en händelse så kolla ja å såg att en rygg bar texten NAKET. Mitt 
intresse för anatomi fick sig ytterligare en skjuts framåt. Vackert vare... 
Ida körde ja en liten 12-kmrunda å ä nu oppe i SaRR: 14,3 (ja svenska mil). Böra tom 
tänka på nästa års Klarälvloppe, så kan tankarna rinan iväg när man har kul. 
VR försöker locka te start 19, men ja ä ganska stenhårt tvär. 
Men inte säker. 

 

3942) goranl  

  

Friday, 19 October 2018 17:15 Host: 185-219-188-39.kund.ip-osteraker.se 

 
jo jag glömde 
förr hade man ju bokhyllor i vardagsrummet o det gör att jag tex har tillgång till 
albert Engströms samlade verk med guldblanka kanter på bladen har upptäckt att 
karln är fullt läsbar ser ut som han skriver korta texter i lång följd försökte 
antagligen tävla med andra svenska författare om nobelpriset 
har alltså slut på alla andra böcker fn 

 

3941) goranl  

  

Friday, 19 October 2018 15:43 Host: 185-219-188-39.kund.ip-osteraker.se 

 
lättjan är alla uppfinningars moder 
försöker hålla 7km gång el. lufsande varje dag igår förstört av 5 tim i bil 
men idag förstärkt med dryg timmes vedkapning och kånkning 
en strålande stilla dag på ön varmt i soliga hörnor trollsländor i luften ibland två och 
två ser besvärligt ut 

 

3940) råffe  

  

Wednesday, 17 October 2018 20:24 Host: 78-72-38-219-no49.tbcn.telia.com 

 
Men int ja, ja har tröttnat på å kålla på tjejer, de får väl hålla kåll på sej schälva. 
Körde en 17-kilometers rull, de va bra etter all lättja. 
Nu SaRR: 13,1 
Men int hare blitt nått non ida, å heller int i möra får man förmoda. Ja tycker liksom 
att inte huvet ä riktit me på notera, eller ens alert. Men de ä väll årstiden. Eller 
åkesonens fel. (Å då mena ja inte Rikard!!!) Jäla skit! Alså int årstiden, den kan ja 
leva me, men de vore sorglit å dö me jimmi, jammi jammi.Som katten uttryckte 
saken. 

 

3939) råffe  

  

Tuesday, 16 October 2018 10:03 Host: 78-72-38-219-no49.tbcn.telia.com 

 
de e säkert tjejer han spanar etter. 

 

3938) goranl  

  

Monday, 15 October 2018 19:30 Host: 90-229-213-235-no68.tbcn.telia.com 

 
tycker att mowitz poserar så medvetet att han förstår vicka som ska beundra hans 
profil 
från Omberg de e mera tjejvätterns domäner? 

 

3937) Goranl  

  

Monday, 15 October 2018 14:15 Host: host-95-199-132-169.mobileonline.telia.com 

 
Råffe jag är knockad av din publicering på non 

 

3936) Lasse H  

  

Monday, 15 October 2018 11:25 Host: 81-237-204-251-no133.tbcn.telia.com 

 
Grattis Råffe! Den satt rätt i själva plexiglaset. Grunnar själv på en liten fräckis men 
den är nog på gränsen. Vet inte ens om jag törs skicka den under egen signatur. 

 

3935) råffe  

  

Monday, 15 October 2018 08:47 Host: 78-72-38-219-no49.tbcn.telia.com 

 
Jag bugar och tackar! 
Men int va ja säker int, de kan en allri va. Men gla den kan man ju få va. Eller va? 



 

3934) Lasse L  

  

Monday, 15 October 2018 08:12 Host: h-249-187.A463.priv.bahnhof.se 

 
Grattis till ny publicering Råffe! Den var du nog säker på att lyckas med. Exakt den 
slags fyndighet som redaktionen inte kan motstå. Skickligt! 

 

3933) Lasse H  

  

Sunday, 14 October 2018 11:34 Host: 81-237-204-251-no133.tbcn.telia.com 

 
Jo så är det och det kan bli ett aber. Säg att jag innan infarkten hade pumpvolymen 
100 och låg på pulsen 130 vid slätlöpning. Nu har jag, i alla fall i vila, pumpvolymen 
60. Då behöver jag upp i 216 i puls vilket kan bli tufft. Om sambandet är någorlunda 
linjärt så landar jag på 152 i maxpuls utan betablockerare. Vid maxpuls skulle jag 
alltså behöva en pumpvolym på 85 för att orka jogga uthålligt. Förmodligen har jag 
bättre pumpvolym vid ansträngning än i vila. Men frågan är ju om den är tillräckligt 
bra? 130 i puls vid slätlöpning kan nog vara att ligga i överkant? Kanske hade jag 
inte riktigt 100 i pumpvolym innan infarkten. Får nog sätta flera frågetecken för mitt 
ev. joggande. I vart fall har vi härliga höstdagar för tillfället! 

 

3932) Lasse L  

  

Saturday, 13 October 2018 21:13 Host: h-249-187.A463.priv.bahnhof.se 

 
Teoretisk maxpuls med hänsyn till din ålder bör vara ca 160, så lite till kan du 
kanske vinna men 146 låter ju inte så illa det heller. Sen antar jag att pumpvolym är 
en annan faktor att beakta? 

 

3931) Lasse H  

  

Saturday, 13 October 2018 19:28 Host: 81-237-204-251-no133.tbcn.telia.com 

 
Fin bild på Mowitz! Forumet vägrade öppna ett par gånger här i går. Varit nån 
terroristattack? Ljuvlig stavgång här i kvälls. Ny maxpuls=146! Ska kolla trycket 
igen här i veckan. Med lite tur kanske jag får sluta helt med betablockeraren?! Då 
kanske pulsen kommer räcka till för att jogga??!! 

 

3930) Lasse L  

  

Saturday, 13 October 2018 18:27 Host: h-249-187.A463.priv.bahnhof.se 

 
Jovisst, jättesnurrigt! Hur många varv snurrade ni runt egentligen? Säger ni 
gomorron-gomidda-gokväll när ni möts på varje varv? 
 
Här har båten blivit inseglad i torsdags i kalasväder och fin vind. Upptagning på 
måndag. 

 

3929) Goranl  

  

Friday, 12 October 2018 22:28 Host: 90-229-213-235-no68.tbcn.telia.com 

 
Blev de inte lite snurrigt 

 

3928) goranl  

  

Friday, 12 October 2018 20:10 Host: 90-229-213-235-no68.tbcn.telia.com 

 
igår 7km 
idag7km 
lufsar ju motvarvs me frugan men vann idag med 5 min 
så länge man rör sig med viss hastighet i fallriktningen är yrsel inget problem 

 

3927) goranl  

  

Friday, 12 October 2018 20:06 Host: 90-229-213-235-no68.tbcn.telia.com 

 
igår 7km 
idag7km 
lufsar ju motvarvs me frugan men vann idag med 5 min 
så länge man rör sig med viss hastighet i fallriktningen är yrsel inget problem 

 

3926) goranl  

  

Friday, 12 October 2018 20:05 Host: 90-229-213-235-no68.tbcn.telia.com 

 
igår 7km 
idag7km 
lufsar ju motvarvs me frugan men vann idag med 5 min 
så länge man rör sig med viss hastighet i fallriktningen är yrsel inget problem 

 

3925) råffe  

  

Tuesday, 9 October 2018 12:53 Host: 78-72-38-219-no49.tbcn.telia.com 

 
12 igen 
SaRR: 11,4 

 

3924) råffe  

  

Saturday, 6 October 2018 18:27 Host: 78-72-38-219-no49.tbcn.telia.com 

 
SaRR, de e ju svenska mil ju, hadde de vatt km så skulle ja hållit käften, å käften har 
inge handtag men pottan har skaft. 

 

3923) goranl  

  

Saturday, 6 October 2018 12:45 Host: 185-219-188-39.kund.ip-osteraker.se 

 
7km igen 

 

3922) staffan  

  

Friday, 5 October 2018 22:38 Host: 78-69-102-164-no173.tbcn.telia.com 

 
SaRR: 10,2? Km eller svenska mil? 
b.u. 



 

3921) råffe åsså impad!  

  

Friday, 5 October 2018 11:32 Host: 78-72-38-219-no49.tbcn.telia.com 

 
Ja stort är ordet 
så är det sagt och skrevet 
Skulle ja lubba 7 km så skulle ja inte göra de. Men 12 km rullis går bra och lite bättre 
vartefter. 
Nu SaRR: 10,2 

 

3920) Lasse H  

  

Friday, 5 October 2018 10:40 Host: 81-237-204-251-no133.tbcn.telia.com 

 
Grattis Göran! Själv lufsat 6x100 m som längst. 

 

3919) Lasse L  

  

Thursday, 4 October 2018 23:53 Host: h-249-187.A463.priv.bahnhof.se 

 
Sju kilometer är stort! 

 

3918) goranl  

  

Thursday, 4 October 2018 16:17 Host: 185-219-188-39.kund.ip-osteraker.se 

 
gratulerar rullskiddårarna 
i solen o svag vind lufsade jag drygt 7 km idag utan gångpauser längsta sen foten 
gick av vattnet blänkte för ja va ju på landet mkt nöjd men hade ingen grattisöl fick 
trösta mig med vedsågning fan va de tar på ryggen att såga krokig skitved som eg. 
skulle slängts på brasan 
hoppas bli V6belägen tänker besegra tidigare yrselantydningar med mer intensiv 
träning kan ju va nackjäveln som spökar 

 

3917) råffe ber å få 
framförhålla  

  

Thursday, 4 October 2018 15:42 Host: 78-72-38-219-no49.tbcn.telia.com 

 
Härligt Staffan! Bilfri asfalt är en raritet värd att vårda. Nu ä säsongen igång! 
Hur äre me EvBv0619 förresten? Äre bokat? Å klart? Jbf ity ja ä nyfiken å 
angelägen. 

 

3916) staffan  

  

Wednesday, 3 October 2018 17:58 Host: 78-69-102-164-no173.tbcn.telia.com 

 
Idag, i strålande solsken och vindstilla, rolig rullpremiär på Rockesholmsvägens 
något grova men s.g.s. bilfria asfalt. Jill följde med på mb och var nöjd med att för 
en gångs skull ligga i täten och emellanåt stanna o invänta luspudeln. 

 

3915) råffe  

  

Tuesday, 2 October 2018 09:39 Host: 78-72-38-219-no49.tbcn.telia.com 

 
Bra rutet LL om SL:s löparframtid! 
Jag skulle åtminstone inte våga slå vad om något annat, fattas bara annat. 
Det blir nog LL19. Även för LL? 
Dock ej för mej, de e int min grej. 
Hej, hej. 

 

3914) Lasse L  

  

Monday, 1 October 2018 22:52 Host: h-249-187.A463.priv.bahnhof.se 

 
Visst var det bra brutet 
men ännu har vi ej sett slutet 
på Staffans löparkarriär 
det var bara ett litet undantag det där 

 

3913) Lasse H  

  

Monday, 1 October 2018 13:01 Host: 81-237-204-251-no133.tbcn.telia.com 

 
Håller mä Råffe! 

 

3912) råffe  

  

Monday, 1 October 2018 08:37 Host: 78-72-38-219-no49.tbcn.telia.com 

 
Bra brutet! Så ska man väl säga? 

 

3911) staffan  

  

Sunday, 30 September 2018 18:22 Host: 78-69-102-164-no173.tbcn.telia.com 

 
Ekholmsnäs skare va å inte Hustegaholm 

 

3910) staffan  

  

Sunday, 30 September 2018 15:31 Host: 78-69-102-164-no173.tbcn.telia.com 

 
Kort rapport från LL. Flera år sedan besvär med vader, men för en vecka sen 
påminde sig en viss protest i den vänstra. Gick över och återkom på lömorgon.. 
Promenerade med inslag av lufs mot Kålltorp på banan och mötte täten vid 
Hustageholm. 
Kändes bra vid start men vid 6 km var det kört och haltande promenad mot L-
övallen. 
Ingen ropade "bra jobbat" och det är jag tacksam för. 
Annars fina förhållande för löpning. Ett nytt system vid hämtning av nummerlappar 
verkade fungera dåligt på lördan. Jättelång kö och nummerlappar o etiketter skrivs 
ut allteftersom man kommer fram till nån av diskarna. Kapacitet 2500/timme. I 
högtalarna vädjade man att de med högt startnummer skulle lämna plats för dem 
som startar tidigare! 



 

3909) råffe me mekänsla  

  

Saturday, 29 September 2018 21:25 Host: 94.191.142.151.mobile.tre.se 

 
Kan bara instämma i övriga kommentarer, det var nog något som ganska snart gick 
galet och då äre klokt att avbryta strapatserna. Så har ja gjort även å ä än i denna 
dag glad över beslutet. Men förstås besviken å förbannad. 
Ba å sikta framåt igen, modige Staff! 
ÖSmå eller VL, vi får se om näsan ä sne! 

 

3908) Lasse L  

  

Saturday, 29 September 2018 19:27 Host: h-249-187.A463.priv.bahnhof.se 

 
Tack för beskedet. Ja vi ser fram mot en rapport från vår tappre representant i 
Lidingöns backar och dalar. (dalar? finns väl inga, bara backar som jag minns det) 

 

3907) goranl  

  

Saturday, 29 September 2018 18:11 Host: 185-219-188-39.kund.ip-osteraker.se 

 
Staffan bröt LL klok som en pudel vi får väl höra mer sen 

 

3906) goranl  

  

Friday, 28 September 2018 23:28 Host: 185-219-188-39.kund.ip-osteraker.se 

 
dubblerade lyckönsningen för säkerhets skull 

 

3905) goranl  

  

Friday, 28 September 2018 23:26 Host: 185-219-188-39.kund.ip-osteraker.se 

 
har kollat 
Staffan är på plats på hotell i sthlm 
lugn o fin inför LL imorgon nykter o beslutsam hade dojorna me sig nummerlappen 
klar på tröjan inget kan hindra våran utsände hjälte nu han kommer att stå på 
startlinjen känna startglädjen sprida sig i bröstet trodde att tiden i år kanske skulle 
ge sämre startled nästa år men allt kan hända 
 
kan bara utbrista 
 
God tur 

 

3904) goranl  

  

Friday, 28 September 2018 23:26 Host: 185-219-188-39.kund.ip-osteraker.se 

 
har kollat 
Staffan är på plats på hotell i sthlm 
lugn o fin inför LL imorgon nykter o beslutsam hade dojorna me sig nummerlappen 
klar på tröjan inget kan hindra våran utsände hjälte nu han kommer att stå på 
startlinjen känna startglädjen sprida sig i bröstet trodde att tiden i år kanske skulle 
ge sämre startled nästa år men allt kan hända 
 
kan bara utbrista 
 
God tur 

 

3903) Lasse H  

  

Friday, 28 September 2018 22:18 Host: 81-237-204-251-no133.tbcn.telia.com 

 
Lycka till Staffan! Ser i alla fall ut att bli bra väder. 

 

3902) Lasse L  

  

Thursday, 27 September 2018 21:43 Host: h-249-187.A463.priv.bahnhof.se 

 
Bra namn på båt, särskilt på en med rejäl snurra. Men såg den inte. 
Idag återupptagit fotledes motion i form av rask stavgång, efter muskelbristningen. 
Gick bra. Har fortfarande ont i benet men blev inte värre av detta vad det verkar 
hittills. Hundpromenader har jag gått hela tiden, och ligger på ett snitt väl över 10 
000 steg per dag. 

 

3901) Lasse H  

  

Thursday, 27 September 2018 21:04 Host: 81-237-204-251-no133.tbcn.telia.com 

 
Slartibartfast framträder här, passande nog, i skepnad av en 20-fots plastbåt med en 
rejäl aktersnurra. Här i veckan var ni parkerade ca. 80 m från henom och kanske till 
och med såg vederbörande vid ankomsten? 

 

3900) Lasse L  

  

Thursday, 27 September 2018 12:21 Host: h-249-187.A463.priv.bahnhof.se 

 
Tare lugnt Staffan, du har en dag till på dig att laďda upp! Så då ska det säkert gå 
bra. Heja, heja! 
Till Lasse H: I vilken skepnad finns fjorddesignern mellan vad det nu var och var är 
det? 

 

3899) staffan  

  

Thursday, 27 September 2018 11:04 Host: 78-69-102-164-no173.tbcn.telia.com 

 
Tänker göra ett försök å starta imorrn. 
Får väl gå av i kyrkviken om tidiga krämpor. Kommer jag till fågelöudde kanske går 
att masa sig till grönsta å där ä ju svårt att bryta. Är ju bara lite drygt 2km till 7. å sen 
2 till 5 å sen 2 till 3 å en till karins backe me 2 kvar. 

3898) Lasse H  Wednesday, 26 September 2018 19:04 Host: 81-237-204-251-no133.tbcn.telia.com 

 



 

  Dagens Veteran-OL avlöpte utan större missöden. Jag fick lite ris men mest ros för 
banläggningen. Mitt något illa förberedda "föredrag" efter lunchen mottogs också 
välvilligt. I morgon dags att plocka in kontrollerna samt börja plugga PM inför 
lördagens SM i PreO. För att stämma i bäcken meddelas att dagens Lasse H med 
badkaret på NoN inte är densamme som övertecknad. I övrigt kan det noteras att 
Slartibartfast fått lite ro i kroppen och står uppställd mellan fd. Nattkröken och fd. 
Kramers Skomakeri. 

 

3897) råffe  

  

Wednesday, 26 September 2018 09:13 Host: 78-72-38-219-no49.tbcn.telia.com 

 
Ska Staffan lubba LL, de e frågan för dagen. 
Å äre nån mer, kanse Jonas? 
 
Ida blire inge rull i blötväre. 
SuRR: 6,6 

 

3896) råffe  

  

Tuesday, 25 September 2018 17:40 Host: 78-72-38-219-no49.tbcn.telia.com 

 
Nä inte så underligt ja va ju hemma i älta å fixa färdit ett tak över förråde. Å Ankan 
hade flöge te jobbe redan vi 8-blecke. 
Å så körde ja 12 km på rullisarna å for å vräkte fallfrukt i ena kontäjner på 
krestloppscentralen (jäla långt ord som ja nästan allti stavar rätt till, å hittar till. Å 
ifrån. Å hem igen. Å nu sitter ja här i min intighet me en buddvajser i krattan. Inte så 
tokit. 
Slog förresten opp den där medusinen ba fratt ja va så nyfiken. De lät ju bra, du ä 
snart bra Göran! Ty sådan ä min prognos. Å då ska man betänka att ja jobba på 
SCB-Prognosinstitutet i över fem år, tror jag visst att de va, en lite pojke så munter 
åsså gla. 
Men nu ä den tiden längesen förbi ja såg de på mitt fotografi. Mina böxer ä för 
trånga å min skjorta ä vrång min slips nyttjar ja inte om dä ej ä nåt tvång. 
Men de gör desamma å ja ä lite lat. 
Någonstansch i Svärje. 
De får räcka så. 
Skål! 

 

3895) Goranl  

  

Tuesday, 25 September 2018 17:10 Host: 185-219-188-39.kund.ip-osteraker.se 

 
Bysteviken 

 

3894) goranl  

  

Tuesday, 25 September 2018 17:03 Host: 185-219-188-39.kund.ip-osteraker.se 

 
tog en tur för o promenera i nationalparken östra Lagnö gick utmärkt att gå rundan 
förbi Byskeviken i snålblåsten på väg därifrån svängde vi in på sillviksvägen o 
kollade upp att allt såg bra ut hos råffe o ankan allt verkade ok så när som på att 
herrskapet inte var hemma kollade även upp andrew o madde men herrskapet va 
inte hemma så ja o frugan irrar omkring i intigheten där vi trots allt hittade några 
svampignoner 

 

3893) råffe  

  

Monday, 24 September 2018 20:44 Host: 78-72-38-219-no49.tbcn.telia.com 

 
Nog e Sweden fantastischt! En enmansklunga för de första, å före annra me ett 
namn som krypterarna får ett hellvitte å lista ut. vare betyder. 200168-492n4t!!! 
Smaka på den, de e ju så en blir sugen på å haka på ba för å va me å få se. En får 
helt enkelt se. De kostar ju inget å inte anmäla säj, väl? 
 
Men va vare för jäla medusin som George yra om? Äre nåt bra eller ger ba yrsel? 
Jbf. I så fall väljer ja bådadera. 
 
Schälv har ja inte kört nå mera, ba klippt gräse, men de tycks ju alla hålla på me 
utan å redovisa resultate. Åsså harja lagt ett nytt litet snyggt tak över förråde 
hemma. 
Blev nästan som ja hoppats. 
Ba lite bättre. 

 

3892) Goranl  

  

Monday, 24 September 2018 16:33 Host: 185-219-188-39.kund.ip-osteraker.se 

 
Bra Staffan blir ju glad o vill anmäla sig känslomässigt svårt har ju en del 
vingelptoblem kortvarigt övergående oftast på nykter kaluv kanske beroende på 
levaxinmedicinering under inställning vågar inte hoja iväg ifall det skulle inträffa 
men tackar för chansen att få hänga på gruppen 
En får se har i alla fall syltat 3kg tomater 2 olika kryddningar verkar jävligt lovande 
Lufsar o promenerar 5km dagligen har murat o putsat o stått i 

 

3891) staffan  

  

Monday, 24 September 2018 15:11 Host: 78-69-102-164-no173.tbcn.telia.com 

 
22/10 är sista dan för intresseanm. VR-19. 
Slutanmälan" öppnar 24/10 19:00.Jag anmäler mej själv och om nån vill hänga på 
enmansklungan är koden 200168-492n4t 

3890) Lasse L  Wednesday, 19 September 2018 11:18 Host: h-249-187.A463.priv.bahnhof.se 

 



 

  Ska strax ut och klippa gräset! Å ikväll vattengympa för första gången på ett 
halvår!(bassängen stängd i våras pga underhåll och under sommaren blev det ju 
liksom inte av). 

 

3889) goranl  

  

Wednesday, 19 September 2018 09:36 Host: 90-229-213-235-no68.tbcn.telia.com 

 
håller mig hjälpligt igång med promenad växlat med lunkning varannan dag ca 5 
kmtapetsering har krävt klivande upp oner på stolar nån vecka båtupptagningar 
med fastkörning blev till styrkepass klipper mig svettig med gräsförkortning i thn fn 

 

3888) Torbjörn  

  

Wednesday, 19 September 2018 09:16 Host: c83-251-201-
253.bredband.comhem.se 

 
Nä det blir inte av med något cyklande längs Klarälven, tycker det är lite trångt för 
klungkörning i hög fart. Annars har jag cyklat en hel del på sistone, ränner på gym 
likaså, skidgång med pumpstavar har det också blivit. Börjar så smått fundera på 
om hjulen på rullskidorna ska testas. Men det är än så länge bara en tanke. 

 

3887) Lasse H  

  

Tuesday, 18 September 2018 22:57 Host: 81-237-204-251-no133.tbcn.telia.com 

 
Anmäld till OL DM Medel i Nykroppa nu på lördag samt var i Arvika i söndags på 
Värmlandsserien. Blev 21:a av 25 startande på bana H3. Onsdag nästa vecka håller 
jag i Veteran-OL, 2 banor lagda och rekade. På tisdag nästa vecka ska jag på 
utbildning för att vara funktionär vid SM i PreO 30/9. Annars är det rätt lugnt. 

 

3886) råff  

  

Tuesday, 18 September 2018 20:22 Host: 78-72-38-219-no49.tbcn.telia.com 

 
Äre ingen som har batteriera oppladdat? JBF 

 

3885) råffe  

  

Tuesday, 18 September 2018 12:11 Host: 78-72-38-219-no49.tbcn.telia.com 

 
Rull i dag 18 km, kändes helt ok. 
SuRR: 5,4 
 
Staff laddar för LL, TR kanse för KÄLcy, LL för flytt, äre nå mer på G. GL tex? 

 

3884) råffe rull  

  

Thursday, 13 September 2018 11:40 Host: 78-72-38-219-no49.tbcn.telia.com 

 
Men lite rull kan ju inte skada, hellre rullistur än rullator. Så tänkte ja å körde 13 km. 
Utan å skada mej. va ja nu kan konstatera. 
RR: 3,6 

 

3883) råffe rull not  

  

Tuesday, 11 September 2018 22:25 Host: 78-72-38-219-no49.tbcn.telia.com 

 
Ja ser nu att KÄL18 går den 22 september. Just när ja ska avgå som kassör för 
Aluddens vägförening. De vll en ju inte missa! Så då blir int nått rullislöpp. Skönt å 
int behöve fundra mer på de. 

 

3882) råffe  

  

Tuesday, 11 September 2018 11:10 Host: 78-72-38-219-no49.tbcn.telia.com 

 
Å så körde ja 13 km ida ba för å känna på. 
Skulle nog kunna tänkas gå å köra KÄL18 men ja skiter i de. 
Men kanse NL...me Tobi! 

 

3881) råffe  

  

Monday, 10 September 2018 20:00 Host: 78-72-38-219-no49.tbcn.telia.com 

 
Bra frågat Tobi! 
Hade de vatt så att du skulle ställt opp så hade ja kört uta ba fanen de närmsta 
veckora. Men nu kommer saken i annat läge. Inte fasen kommer ja å köra solo å 
allena en gång te. Såsom i VR, de va för jäla trist. Så de får bli lite lagom rörelse så 
att de kan funka som oppladdning te vintersäsongen. 
Så fåre bli! 

 

3880) Torbjörn  

  

Saturday, 8 September 2018 16:53 Host: c83-251-205-117.bredband.comhem.se 

 
Nä inget Klarälvslopp på rullskidor för min del. Möjligen det på cykel. Men ärligt 
råffe, du har stakat en mil rullskidor, Klarälvsloppet går om fjorton dagar, hinner du 
komma i slagläge för stordåd på så kort tid? Bara frågar. 

 

3879) råffe  

  

Friday, 7 September 2018 16:07 Host: 78-72-38-219-no49.tbcn.telia.com 

 
Plöslit så hände de - rullisarna kom te heders igen, ba för en mil men ändå. Kändes 
inte så jälit, börja tom å tänka på Klarälven18 men de va ba en tanke. Heller va säjer 
Sir T å Staffan, jbf. 

 

3878) råffe  

  

Thursday, 6 September 2018 20:58 Host: 78-72-38-219-no49.tbcn.telia.com 

 
ja ä me om göran ä mä! Så har ja talat så har ja sakt. Finns inge mer ja kan göran i 
min ömkliga makt. Men helst ska ju någon bjuda på frakt, de e ju de som heter 
impakt. Som sakt. 



 

3877) goranl  

  

Wednesday, 5 September 2018 21:25 Host: 185-219-188-39.kund.ip-osteraker.se 

 
Staffan modigt cyklat o storslagna tankar inför VR min första tanke är jag har cyklat 
VR för sista gången min andra tanke är likadan av olika anledningar stor tvekan 
inför att bestiga en räser igen 
dessutom glömt vad intresseanmälan innebär men troligen inte intresserad får se 
vad övriga tidigare deltagare rapporterar lite mesigt besked kanske 
lunkat 5km idag 
lassel önskas god läkning 

 

3876) staffan  

  

Wednesday, 5 September 2018 14:44 Host: 78-69-102-164-no173.tbcn.telia.com 

 
Tänker göra en intresseanmälan till VR i em. Anders är ju självklart med och 
Torbjörn o LL kanske. Göran, R&B, rönn&ström osäkra kort? 
Igår nypremiär på räsern. Samma sträcka som sist men den här gången gick det 
bra. Men lite småskraj före start. 

 

3875) Lasse L  

  

Wednesday, 5 September 2018 11:03 Host: h-249-187.A463.priv.bahnhof.se 

 
Den långa var bättre. De fina namnen Rönn och Ström gav också en extra krydda åt 
det hela! 
L 25 (lite vila nu pga muskelbristning i vaden, men blir snart bra sa doktorn) 

 

3874) Goranl  

  

Tuesday, 4 September 2018 19:15 Host: 185-219-188-39.kund.ip-osteraker.se 

 
Behövs en kort sammanfattning 
En granne till mig säljer vår båt till sin granne båda ovetande om vems båt som bytt 
ägare 
En glädjande förvirring 

 

3873) Råffe  

  

Tuesday, 4 September 2018 09:43 Host: host81-129-118-46.range81-
129.btcentralplus.com 

 
Ja kul! Hade ja vatt Trump så skulle ja sagt: look at sweden, in sweden, där äre en 
jäla röra å båtarna köps å säljs å läggs varsomhelst, en jäla röra, in sweden! 
Men nu ä ja ba råffe å säger int nått. 

 

3872) goranl  

  

Monday, 3 September 2018 18:10 Host: 185-219-188-39.kund.ip-osteraker.se 

 
livet är spännande: 
vi har normalt en liten roddbåt uppdragen på stranden men idag rapporteras att den 
låg vid bryggan försedd med motor 
vi går ned o kollar mkt riktigt där ligger den sjömansmässigt förtöjd med ny 
6hästare i aktern fendertar och försedd med Länsman en sån där pump som jobbar 
med att vågrörelserna rycker i en förtöjningstamp noggrant låst både motor o båt 
sprider mysteriet till grannar som vi träffar fotar båten för säkerhets skull kan ju va 
kul att ha som minne om nu nån annekterat båten 
sittande på bryggan med Ina o Olle P som sällskap börjar vi utreda möjligheter till 
händelseförlopp 
1.ett hus är till försäljning där båtplats utlovas kan detta vara en kuliss inför 
försäljning (dom har ingen båtplats) kollar med förvånad mäklare 
2, tror inte riktigt på tanken att nån snott båten låst den inför vidare bortforsling 
3, ringer o kollar med båtplatsens ägare(låg alltså inte på ngn av våra platser) 
dottern svarar att dom skrotat sin roddbåt och inte har nån just nu men ger mig 
farsans telnr som heter ström 
4, ringer farsan ström kollar vicken båtplats dom har och att deras båt saknas 
nä sa han vi har köpt en ny båt av rönn som vi lagt där men sa jag det är vår båt 
men försedd med motor o väl rengjord 
5,mkt skratt visar sig att ström tagit fel på båt provrott o blivit nöjd swishat stålar till 
rönn som väl blev glad o nöjd 
6, inför försäljningen hade rönn pekat ut båten bortåt stranden i närheten av vår båt 
o sen hade resten av affären skötts av ström med rönn på distans 
Kul va 

 

3871) goranl  

  

Sunday, 2 September 2018 23:44 Host: 185-219-188-39.kund.ip-osteraker.se 

 
intressant o följa råffe o berras förklaringar till vem som körde VR äntligen nåra som 
glasklart orienterar oss i tillvaron har ju förstått att annars sker ju åsiktsbildningen 
på sociala medier av annan kaliber rätt kul att många som sympatiserar med ett 
parti inte vill se att dom ska va med o bestämma 
härligt hur det blivit 
har eg. inte tid med sånt eftersom jag/vi tapetserar om ett rum där vi samtidigt lever 
ser på TV måste jobba vägg för vägg dammsuga dagens övning spackla grundmåla 
förklistra alltså ett rent helvete som kan kuperas med en slurk då o då 
lunkar 5km varannan dag men tycker inte jag kan börja sammanfatta rörelsen som 
löpning vill därfär gratulera lassel som summerar L:? 

 

3870) råffe tänjker högt  

  

Saturday, 1 September 2018 22:49 Host: 78-72-38-219-no49.tbcn.telia.com 

 
I Sthlmsområdet finns förresten två rätt stora bilbärgare. Den ena är Berras, den 
andra Roffes. Di borde gå samman men vafan ska firman heta? JBF. 



Bärra Bärgaren är ju det slagkraftiga namnet men då ä ju Roffe ett minne blått. Får 
väl ägna sig åt grovstädning i ställe, Roffe Röjaren, ja de kanse kan funka hygglit. I 
dessa di yttersta av tider, kanse di sista. Som skola bliva di första. 
När de börjar om igen. 
Me Bärras börjare å Råffes rediga räkmacka. 
Ja va vet ja. JBF 

 

3869) berra  

  

Thursday, 30 August 2018 14:44 Host: 78-72-38-219-no49.tbcn.telia.com 

 
Slå följe me råffe, ja de va på tal men han sa att han kände sej lite kluven inför det 
förslaget. 
Å ja vet inte om ja ska försöka övertala killen att köra VR19, han bara morrar å surar 
så fort cykla nämns, man får köra me cyklamen. Cykla men inte VR kontrar han då. 

 

3868) Lasse L  

  

Thursday, 30 August 2018 12:08 Host: h-249-187.A463.priv.bahnhof.se 

 
Asså de e ju samma gubbe som jag förstått´et 
 
L 24 
C 12 (oförändrat sedan 16 maj) 

 

3867) Torbjörn  

  

Tuesday, 28 August 2018 21:10 Host: c80-216-155-134.bredband.comhem.se 

 
Han kunde väl ha slagit följe med råffe, berra o råffe. Eller är det något som gått mig 
förbi? 

 

3866) staffan  

  

Tuesday, 28 August 2018 20:47 Host: 78-69-102-164-no173.tbcn.telia.com 

 
Jo Berra serru de e ju han som fick kämpa ensam runt sjön pga alla avhopp 

 

3865) Torbjörn  

  

Tuesday, 28 August 2018 20:21 Host: c80-216-155-134.bredband.comhem.se 

 
VR 2019? Kanske det, eller Styrkepröven. Antingen eller. Vet med andra ord inte. I år 
kördes loppen samma helg. Efter att tidigare haft midsommarhelgen som fast helg 
för SP flyter den numera runt o datumet för 2019 är ännu inte fastställt. Så funderar 
jag runt cyklandet inför nästa säsong. Förresten, vem är Berra o hur många var det i 
hans grupp? 

 

3864) Lasse H  

  

Saturday, 25 August 2018 11:36 Host: 81-237-204-251-no133.tbcn.telia.com 

 
Tufft Staffan! Även jag hade en släng av hybris och deltog i Natt-DM i orientering i 
Molkom i går kväll. Efter några klantiga vägval och gräsliga bommar insåg jag efter 
6:e kontrollen att jag skulle överskrida maxtiden (2 timmar) med god marginal och 
knallade lättaste vägen mot mål och bröt. Kvällens behållning var pannlampans 
reflexer i tusentals och åter tusentals skimrande pärlor (efter regnet fuktiga blåbär) 
som likt en nerfallen stjärnhimmel glimmade i riset. Samt förstås ett bröd med två 
kokta och en Trocadero efter varma inomhusduschen. 

 

3863) staffan  

  

Thursday, 23 August 2018 14:58 Host: 78-69-102-164-no173.tbcn.telia.com 

 
lite hybris kan man kosta på sej tänkte jag å anmälde till LL. 5:e september öppnar 
intresseanm. VR å det är väl lika bra å hänga på där också. Frågan är om det det kan 
bli en grupp. Gärna ngt större än Berras 

 

3862) goranl  

  

Tuesday, 21 August 2018 17:38 Host: 90-229-213-235-no68.tbcn.telia.com 

 
för o slippa tagelskjortan biktar jag mig inte lugnast så 
inga direkt oanmälda rörelser efter ett rykte om karljohansvampsår vandrade jag o 
frugan 1,5 tim på Slätthult i morse utan att se en svamp överhuvud taget trots 43 
mm regn i thn senaste 14 dagarna 
imorgon mot Öland där hon tillbringade nåra barndomssomrar med övernattning på 
hotell Borgholm tyvärr har ju tanten från matprogrammen i P1 med lite tysk brytning 
lagt av men lite sitter kanske kvar i väggarna 
sen skåne osso hem på fredag 

 

3861) Lasse L  

  

Sunday, 19 August 2018 20:42 Host: h-249-187.A463.priv.bahnhof.se 

 
Tagelskjorta efter bikt alltså. Passar ju bra. 

 

3860) råffe  

  

Friday, 17 August 2018 20:46 Host: 78-72-38-219-no49.tbcn.telia.com 

 
De som ä så skönt just nu ä att ingen annan heller gör några oanmälda rörelser. 
Väl? 
Men snart ska tagelskjortan på! 

 

3859) råffe i ånger  

  

Monday, 13 August 2018 16:55 Host: 94.191.146.56.bredband.tre.se 

 
Mycke kan man skämmas över men höjdpunkten i min karriär är no de som Georgie 
syftar på å för till torge nämligen när vi på en rumlarafton på Möja (tror ja visst att de 
va en liten kille så munter å så gla) träffa en yngre begåvning som kom in i lumpen 
strax efter mig å kanske till å me såg opp till den äldre. Han hälsa glatt i förhoppning 



om ett trivsamt igenkännande å kanske en sup å ja svara just som så "spräck opp 
arschelet" å gick därifrån. Kan inte förklara vaffö, ville ba va helt kool å äldre. Nu ä 
dä värsta man vet å bli äldre å helt kool. 

 

3858) Lasse L  

  

Monday, 13 August 2018 13:33 Host: h-249-187.A463.priv.bahnhof.se 

 
Hörde att Staffan börjat kuta igen, vad bra! Hur går det? 
Ligger själv lite lågt på träningsfronten nu därtill tvingad av omständigheterna: I 
övermorgon är det visning av vårt hus,fixa, snygga till,fixa och i det nya har vi 
tapetserat och målat vilket måstade vara klart till idag då golvläggarna kommer. 

 

3857) Goranl  

  

Monday, 6 August 2018 21:04 Host: 185-219-188-39.kund.ip-osteraker.se 

 
Tittade på min dnapp kan bara ansluta mig till hyllningar fick mig att associera till 
det gamla ungdomsutbrottet "spräckt upp arschlet" vet inte varför 

 

3856) råffe rörd  

  

Monday, 6 August 2018 15:44 Host: m83-185-245-1.cust.tele2.se 

 
tackar å båckar! 

 

3855) Lasse H  

  

Monday, 6 August 2018 12:42 Host: 81-237-204-251-no133.tbcn.telia.com 

 
Grattis Råffe! Vi uppskrattar vist dina bidrag! 

 

3854) Lasse L  

  

Monday, 6 August 2018 10:14 Host: h-249-187.A463.priv.bahnhof.se 

 
Så var det dags igen att leverera ett grattis tiĺ Älta: Grattis! 

 

3853) goranl  

  

Sunday, 5 August 2018 17:30 Host: 90-229-213-235-no68.tbcn.telia.com 

 
men vafan Torbjörn hade ingen aning om lungpajen å visste inte att det går bra att 
hoja ändå men impad av målmedvetenheten 
lyckades idag med frugans hjälp o svalare förhållanden köra gå jogga gå 7 km på 
slätthult 
imorrn en dag i bilen igen mot ljö efter ett blodprov hos doktorn blir alltså för 
snärjigt att kolla upp lassel:s projekt 
tar det gärna vid nästa passage vi pendlar rel. regelbundet 
fan va bra allt är annars torka ökenliknande förh. allt en svensk kan önska sig 
nu kommer en rad som forumskötaren gärna får stryka för ironi kan misstolkas 
kan det va de som kommit på senare tid som släpat med sig vädret? 

 

3852) råffe  

  

Saturday, 4 August 2018 15:20 Host: 78-72-38-219-no49.tbcn.telia.com 

 
Håller med LL ang TR:s attityd, de e ba å kämpa på å se hure går. Min medverkan i 
NL står å faller me din hälsa. Köru så ä ja me. Men ja har inte tagit ett löpsteg, ett 
stavtag, en cykelrunda sedan lördan den 16 juni. Jo nåra kajakturer hare blitt å lite 
badande i som max 27-gradig sillvik. 
Vi behöver inte bestämma nåt nu, ej heller i morron. I lugn å ro jobbar vi oss tebaka 
te toppen. Å de e ju lite lättare nu när glaciären har smältit. 
VL å kanske ÖSmå. NL skrivet i stjärnbilder, men ja befruktar de värsta. Åsså ä de 
väl ingen ond person som ska lura me mäj på VL nå mer, å sen inte köra. 

 

3851) Lasse L  

  

Friday, 3 August 2018 20:46 Host: h-249-187.A463.priv.bahnhof.se 

 
Bra attityd Torbjörn! Tänka att det kanske går. Trots motgångar och besvär. Se'n får 
man se hur det blir, men så är det ju med allt. Önskar dig välgång och lycka på 
vägen till medaljer och allt annat. 

 

3850) Torbjörn  

  

Friday, 3 August 2018 14:48 Host: c80-216-155-134.bredband.comhem.se 

 
Länge sedan jag skrev något på det här forumet, så länge sedan att till en början får 
jag be om mina gratulationer till dig råffe för en väl genomförd Vätternrunda i vår 
andras frånvaro. Måste oxå till dig råffe framföra farhågor inför deltagande i NL. 
Tränade lätt igår, cykelrunda 65km med rullsnitt 21,8km tim, för första gången sedan 
9/6. Likaså pallrade jag mig denna dags morgon till gymmet för lätträning o bastu. 
Ligger alltså långt efter planen inför NL. Lungstrulet mitt riskerar bli långdraget, står 
oxå helt utan behandling för reumatism då lungpajen tycks vara en biverkan av den 
medicineringen. Kastar inte in handduken, men är, som sagt, medveten om min 
kroniskt sjuka gamla kropps begränsningar. Behövs en lång period av lugn o 
målmedveten träning med stöd från reumatologen? 2020? Ska prata med min 
läkare, hjälper hon till kan hon få ha Pava Lasses medalj på väggen i sitt 
mottagningsrum som bevis för vilka oanade möjligheter som öppnar sig för den 
som fått lyckan att bli en av hennes patienter. För PL medaljen är väl målet råffe? 
Bara frågar vett´u. Sverigetempot körs nästa gång 2020. Mökke det året. Året man 
fyller sjuttio. Ett värdigt, utdraget firande? 

 

3849) råffe  

  

Thursday, 2 August 2018 16:13 Host: 94.191.140.88.mobile.tre.se 

 
Jälar glömde ja ju å gratta Andrew te å han åsså blitt äldre herre (genkligen åldring) 
men ja göre nu så ere jort. Jämt å ständit ska man hålla på å hålla i huvet ty sån är 
huvudsaken nästan som staken, vem som fyller jämnt jämt å ständit. Man kan skaffa 



säj en minnesregel som tex denna angående en blivande åldring: 12x12 ä 144 å 
12+12 ä 24 å då äre hjulafton, inte ba för cycklister som råkat oförskyllt ha hamnat i 
de klistret. Å läggeru te en vicka så hare gått ett år å då äre just grått nytt svullet lår 
å då ä alla värda ett ljuvligt gruvlit gutår, tänk att vi fixat detta magiskt jämna år, kan 
alla ni säja som fixat skivan, skivat biffen, slickat av sleven, sugit av vispen å bockat 
å tackat. 
Men för den jävel som sist blev kvar, gällere å klara av en massa dar. Tänk så å öka 
förståelsen! För jävelen! 

 

3848) Lasse L  

  

Thursday, 2 August 2018 11:34 Host: h-249-187.A463.priv.bahnhof.se 

 
Göran vill du ta en liten omväg på måndag och ta en fika och se hur vårt projekt 
framskrider är du välkommen. Gäller förstås alla forumister som är ute på vägarna! 
Även andra dagar än måndagar. 

 

3847) Goranl  

  

Thursday, 2 August 2018 11:00 Host: host-95-199-7-29.mobileonline.telia.com 

 
Bra bilder på kåken ser frestande ut flyr värmen på ön kör hem dotter o barnbarn 
Patrik cyklar i Danmark 
Anders fyllde jämt igår Grattis! 
Planedrar återfärd Ljö måndag ska målas o tapetseras 

 

3846) Lasse L  

  

Thursday, 2 August 2018 08:34 Host: host-217-214-152-233.mobileonline.telia.com 

 
Nu ja. Men sen blir det ju otroligt nära. Köpa i Åmål och sälja i Älta, då får man några 
miljoner över och nära till konstsnöspåret. 

 

3845) råffe  

  

Thursday, 2 August 2018 07:34 Host: 94.191.151.35.bredband.tre.se 

 
De må man säja är ett fynd, blev nästan sugen. Men lite långt hemifrån... 

 

3844) Lasse L  

  

Thursday, 2 August 2018 00:10 Host: h-249-187.A463.priv.bahnhof.se 

 
Mer ut mot periferin: Vår kåk ligger nu ute till försäljning: [www.hemnet.se] 

 

3843) Lasse L  

  

Wednesday, 1 August 2018 17:23 Host: host-217-214-152-
233.mobileonline.telia.com 

 
Hursomhelst var det inte easy att ta sig upp, eller blir det roligare om jag skriver inte 
isi att ta sig upp, jag vet inte. Men för att närma mig ett av kärnämnena för detta 
forum vill jag berätta att M och jag nyss satte säsongsrekord vad gäller sträcka i 
stavgångslöpning, hela 12 km,och det i tjusju graders värme. Tidvis lite moln för 
solen dock. 

 

3842) råffe till ägger  

  

Tuesday, 31 July 2018 17:32 Host: 94.191.141.104.mobile.tre.se 

 
Men om isen inte gått hade de gått lättare å ta sej opp efter dopp men de svåra ä då 
å ta sej ner i spat, kan ta tid, kan bli nattvak. 

 

3841) råffe  

  

Tuesday, 31 July 2018 16:39 Host: 94.191.132.124.mobile.tre.se 

 
Utan å förhäva mej så tror ja att man kan häva sej opp utur spat. Om man tar i 
badstegen vill säja. Å om de e ett hälsospa. 
Minns att de va skriverier för nåra decennier sedan om ett seglande gäng som 
skulle bada i Medelhave å alla hoppa i å sen kom ingen opp. De kan man kalla ett 
misslyckat dopp. 
Gla att Vänerseglarna va klokare. 

 

3840) Lasse L  

  

Tuesday, 31 July 2018 11:13 Host: host-217-214-152-233.mobileonline.telia.com 

 
Gammal man, fyllda sjuttio, och en något yngre man, ett par år till pensionen, 
badade från båten i stiltje mitt ute på yttre Åmålsviken igår kväll. Skönt, skönt efter 
dagens måleriarbete i värmen. Men hade vi hoppat i båda samtidigt hade vi legat där 
än, för ingen klarade att ta sig ombord utan hjälp av den andre uppifrån båten. 
Badstegen är inte till stor hjälp när nedersta steget ligger strax under vattenytan. 

 

3839) goranl  

  

Monday, 30 July 2018 09:34 Host: 185-219-188-39.kund.ip-osteraker.se 

 
nu fattar jag såg också att isen gått i Åmål 

 

3838) Lasse H  

  

Wednesday, 25 July 2018 14:02 Host: 81-237-204-251-no133.tbcn.telia.com 

 
Ser att det sent om sider blivit sommar i Åmål också. Grattis! 

 

3837) råffe  

  

Monday, 23 July 2018 17:28 Host: 94.191.146.186.bredband.tre.se 

 
Men vafan! Om tillåme Jularbofestivalen i Torsby fryser inne på grunn av 
brannrisken, då ä dä allvarlit och skarpt läge! 
Te minstingens enligt mitt vacklande omdöme. 

https://www.hemnet.se/bostad/14364555/broker


 

3836) råffe  

  

Saturday, 21 July 2018 22:28 Host: 94.191.151.134.bredband.tre.se 

 
Fasen åsså här i vika har vi ba 25 å ingen Frans. Å ingen blusfest. Men en jäla 
åskskur kom som en befrielse på posten, nu ska ja inte vattna blåbären på nåra dar. 
Men jälar va bruna björkarna har blitt. Men algblomninga kom av säj§, de e som 
gjort för en badanka, å även för maj. Tre dopp om dan å då snackar ja inte 
schnuskigheter, de va länge sen. 

 

3835) Lasse H  

  

Saturday, 21 July 2018 17:52 Host: 81-237-204-251-no133.tbcn.telia.com 

 
Här bluesfest i dagarna 2. Ljudvolymen ökar framåt kvällen. Jag fick byta till ett rum 
"bortvänt" ifrån centrum för att kunna somna i går kväll. Hoppas publiken hade 
roligt! 

 

3834) Goranl  

  

Saturday, 21 July 2018 15:21 Host: host-95-199-142-6.mobileonline.telia.com 

 
Badar med lille Frans kl 22:00 i viken 28 grader i vattnet alltimehigh 

 

3833) Lasse L  

  

Saturday, 21 July 2018 10:52 Host: host-217-214-151-3.mobileonline.telia.com 

 
Sommar 2018: Varje morgon frukost ute och väljer då att sitta i skuggan. Segeltur 
som börjar 19.30 går på ett slag i god vind en timma långt ut på Vänern. I kortärmat! 

 

3832) råffe  

  

Wednesday, 18 July 2018 20:33 Host: 94.191.131.173.mobile.tre.se 

 
Hänger ute på ön. Ida hängde ja hängrännor på lilla boden som nysseligen målades 
rö. Ett jäla pyssel för å få rätt fall utifall de skulle bli nån skvätt. Känns nästan 
syrrealsitiskt å förbereda för regn i dessa dagar. Men grannen är värre, han håller på 
å bygga en bastu! 
 
Ja hängde opp ett stuprör åsså! 

 

3831) Lasse H  

  

Tuesday, 17 July 2018 10:40 Host: 81-237-204-251-no133.tbcn.telia.com 

 
Inte just nåt mycke badat men tagit Trimstolpar med äldsta barnbarnet ett par 
gånger. Ta en liten fikastund i gransus och solgläntor på gamla kolbottnar och 
brottas med ris och snår på igenlagda åkerlappar. Ä också gött! 

 

3830) goranl  

  

Monday, 16 July 2018 22:10 Host: 185-219-188-39.kund.ip-osteraker.se 

 
om man e lyckligt lottad kan man med tuffen en da sticka till hallonstenarna luncha 
på Ingmarsö o bada på vägen 
en annan dag puttra till möja dåsa i skuggan på fd kondiset som kallar sig värdshus 
knaprig röding 
o sen puttra vidare på södra sidan av lådna pausa för bad o prosecco men allt trots 
att va på sjön påverkas av den goa värmen måste måla filtertillbyggnad snart köpa 
mer kallt vin o öl 
när ska de sluta Jbf 
26 grader i vattnet i morse 

 

3829) råffe  

  

Monday, 16 July 2018 18:32 Host: 94.191.130.157.mobile.tre.se 

 
25 grader i viken, 32 i skuggan, va fan ä dä frågan om? Jbf 
Känns som om NL ä långt borta... 

 

3828) råffe  

  

Saturday, 14 July 2018 22:08 Host: 94.191.134.51.mobile.tre.se 

 
Tack för berömmet å allt annat som kan ha hänt och timat, men måste erkänna att 
jaschälv totalt missade publiceringen! Ändå läser ja nogrannt och nogsamt alla 
dumheter på NoN varje dag, varje afton. Men ä förståss jäla gla åt pubbliseringa. Å 
åt värmen i luft å vatten å att de finns extra vatten å sprida öfver små ömkliga 
potatisland å numera t.o.m över blåbärsrise för å rädda skörden givetvis. Va vore 
live utan potäter å blåbärspaj. Jbf. 

 

3827) Lasse H  

  

Saturday, 14 July 2018 21:28 Host: 81-237-204-251-no133.tbcn.telia.com 

 
Grattis Råffe! Lite hybris är aldrig fel! 

 

3826) goranl  

  

Saturday, 14 July 2018 18:04 Host: 185-219-188-39.kund.ip-osteraker.se 

 
råfffe grattis till ny publicering visst är det så ja tror du snart kan bita dig fast som 
kåsör 
badat 23 vattengrader 28-30 luftgrader tidigt i morgonsval luft 5 km gå lufsa gå cirka 
fifty fifty 
jävla enahanda väder inte en rejäl skur på två o en halv månad på ön 
 
önskar åska o dunder 

 

3825) Lasse L  

  

Saturday, 14 July 2018 12:19 Host: h-249-187.A463.priv.bahnhof.se 

 
Ett sanningens ord på NoN i dagens DN. Grattis Råffe! 



 

3824) Lasse L  

  

Tuesday, 10 July 2018 12:02 Host: host-217-214-152-27.mobileonline.telia.com 

 
Soligt med små stackmoln säger SMHI i sin sammanfattning. Stämmer bra. Men jag 
är mest inne och målar lister m.m. inför mäklarens fotografering om en vecka. Och 
slikt har vi ju hållit på med månadsvis. Undrar vad man har för timpenning på det? 
Kan vara allt mellan femti öre och tie tusen spänn. 
Nej NL aspirerar jag inte på, blir väldigt nöjd om vi kan genomföra ÖSmå sonen och 
jag som vi bestämt oss för att försöka. 

 

3823) råffe blickar framåt  

  

Sunday, 8 July 2018 21:21 Host: 78-72-38-219-no49.tbcn.telia.com 

 
NL19 går den 30 mars ser ja nu på derases hemsida. 2595 spänn om man mäler säj 
an nu. Å tusen för vallapaket snål. Visst fan ska vi pröve! 
Om vi får me Rikard så blir vi en kvartett! Rick, SirT, Staff å ja, vicke jäla gäng. I 
husbil kanse! Å så firar vi etterpå! Så jäla kul! Äre nån mer? Jbf 

 

3822) råffe  

  

Sunday, 8 July 2018 18:35 Host: 78-72-38-219-no49.tbcn.telia.com 

 
Ja jäsiken vicken go värme! Men äre inte lite väl torrt? Jbf. 
Ser ut som om yr spår fortsatt torrt. Ja tror ja lämnar galoscherna hemma när ja 
åker te ön i möra. De e ju bra målarväder å brapaddlarväder å kanse bra badtemp, 
vafan sa man då välja å välja å klaga på, så som tydligen vi gamla herrar plägar göra 
enligt Per Svensson i DN ida, Så äre nog, men ja måste nog först få säga att 
ungdomen kändes bättre förr. Ännu mer förr än man anar. 
Va tycker i kloka? Jbf 

 

3821) Goran  

  

Sunday, 8 July 2018 11:03 Host: 185-219-188-39.kund.ip-osteraker.se 

 
Tack! 
Pustar ut i värmen på Ljö tacksam för att det gick att sitta ute på gräsmattan 
Vi hade skitkul o döpte även roddbåten Ruth till lycka o välgång på de sju haven där 
hon ligger förtöjd på gräsmattan 

 

3820) Lasse H  

  

Saturday, 7 July 2018 13:07 Host: 81-237-204-251-no133.tbcn.telia.com 

 
Samma här. Grattis Göran! 

 

3819) Lasse L  

  

Saturday, 7 July 2018 11:31 Host: host-217-214-152-174.mobileonline.telia.com 

 
Gör jag med! Stort grattis Göran! 

 

3818) råffe  

  

Saturday, 7 July 2018 10:24 Host: 78-72-38-219-no49.tbcn.telia.com 

 
Jag passar på å gratta Gp även här! 

 

3817) Lasse L  

  

Friday, 6 July 2018 10:06 Host: host-217-214-151-43.mobileonline.telia.com 

 
Gp: Glad pensionär? 
Nå. Kan berätta att jag nu för första gången joggat utan stavar. Men höll mig för 
säkerhets skull i hundens koppel. 
Hälsningar från soligt Hälsingland. 

 

3816) Gp  

  

Wednesday, 4 July 2018 17:04 Host: host-95-199-31-28.mobileonline.telia.com 

 
Grattis säger även jag rätt pedagogiskt att vi spelade mot oss själva 

 

3815) Råffe  

  

Tuesday, 3 July 2018 10:51 Host: host81-129-117-93.range81-
129.btcentralplus.com 

 
Ja grattis till alla medspelare och supportrar! från ett soligt Glasgow! 

 

3814) Lasse L  

  

Tuesday, 3 July 2018 10:12 Host: h-249-187.A463.priv.bahnhof.se 

 
Grattis vårt nya radarpar till dagens välformulerade NoN-bidrag! 

 

3813) Lasse H  

  

Tuesday, 3 July 2018 10:09 Host: 81-237-204-251-no133.tbcn.telia.com 

 
Grattis Råffe till inlägget och i viss mån till mej själv samt tack till Lasse som 
supportade. Fotboll är i sina bästa stunder en lagsport. 

 

3812) Lasse L  

  

Saturday, 30 June 2018 11:09 Host: host-217-214-151-141.mobileonline.telia.com 

 
Ja kicka in Råffe om du inte redan gjort det! Läste en variant på temat i 
lokaltidningen idag: I USA kan man inte förstå hur Sverige kan få möta sig själv i 
åttondelsfinalen. 

 

3811) Lasse H  

  

Thursday, 28 June 2018 10:19 Host: 81-237-204-251-no133.tbcn.telia.com 

 
Swiss å Swide å åttondels skillnad ä NoN-stuff Råffe. Kicka in! Å grattis till 
barnbarne! 



 

3810) råffe  

  

Wednesday, 27 June 2018 23:02 Host: 78-72-38-219-no49.tbcn.telia.com 

 
Hur blire nu då? Finns de nån jävel i hela värden som kan veta skillnad på Sweiss å 
Swedish, Möjligtvis en åttondel. 

 

3809) råffe  

  

Tuesday, 26 June 2018 22:05 Host: 94.191.129.166.mobile.tre.se 

 
Tackar Georgie, jo de gick som planterat, de blev dronningsnittet. Men allra mest ä 
dä nog ja som blev förlöst. Så äre ju för äldre herrar. Närvera ligger utanpå 
hudlagre. 

 

3808) Goranl  

  

Tuesday, 26 June 2018 21:13 Host: host-95-199-11-72.mobileonline.telia.com 

 
Grattis till älta men framförallt Grattis till Glasgow och föräldrar o syrra där blev det 
drottningsnitt eller hann naturen före? 

 

3807) råffe gla  

  

Tuesday, 26 June 2018 19:58 Host: 94.191.137.46.mobile.tre.se 

 
Å ida kom en liten Freya till världen i Glasgow, Scotia. De gör nu desamma hur 
Mexiko lirar i möra. 

 

3806) Lasse L  

  

Tuesday, 26 June 2018 10:59 Host: h-249-187.A463.priv.bahnhof.se 

 
Hur går det för Staffan med revbenen? Å förresten, hur gick det med fina cykeln i 
vurpan? 

 

3805) Lasse L  

  

Monday, 25 June 2018 13:43 Host: host-217-214-152-55.mobileonline.telia.com 

 
Å nu är det högsommar igen. 

 

3804) goranl  

  

Friday, 22 June 2018 07:46 Host: 185-219-188-39.kund.ip-osteraker.se 

 
gla missommar från blåsig regnig ö 
saknar ju papperstidningen så vad som föranlett gratulationerna till förehavanden 
runt köksbordet i älta är dimmigt för mig men ansluter naturligtvis till raden av 
gratulanter 

 

3803) Lasse H  

  

Thursday, 21 June 2018 19:54 Host: 81-237-204-251-no133.tbcn.telia.com 

 
Instämmer. Glad Midsommar på er! 

 

3802) råffe  

  

Thursday, 21 June 2018 17:26 Host: 94.191.141.73.mobile.tre.se 

 
Heller om de e för fullbelamrat ve köksborde å di tvingas söke annat läger. 
I alla händelser tackar vi för oppmerksamheten. 
Å gla missommer wünchen wir allaredan! 

 

3801) Lasse L  

  

Thursday, 21 June 2018 10:52 Host: h-249-187.A463.priv.bahnhof.se 

 
Undrar om dom sitter vid köksbordet och fabulerar eller om det verkligen hänt. 

 

3800) Lasse H  

  

Thursday, 21 June 2018 10:27 Host: 81-237-204-251-no133.tbcn.telia.com 

 
Grattar frun och herrn i Älta och vidarebefordrar TV-teaterns tips om en 
kamouflerad postlåda i armerad betong. 

 

3799) råffe  

  

Wednesday, 20 June 2018 16:39 Host: 78-72-38-219-no49.tbcn.telia.com 

 
Tack för hjälp att sånt förstå som går utanför min fattningsförmåga! Ja tror vi får 
släppa iväg det unga paret till ett för oss okänt äventyr. 

 

3798) Lasse H  

  

Wednesday, 20 June 2018 11:55 Host: 81-237-204-251-no133.tbcn.telia.com 

 
Håller med Lasse. Men om paret var tillräckligt nära bekanta kan ju meningen varit 
lite dubbeltydig och Göran därmed ha lite fel. Dock tror jag att vi nu ringat in 
betydelsen av ögonblicket så mycket som det rimligen går. 

 

3797) Goranl  

  

Tuesday, 19 June 2018 21:16 Host: 90-229-213-235-no68.tbcn.telia.com 

 
Precis Lasse h nu kör vi! 
Men i hennes överförda betydelse hämtat ur andra samanhang och med tanke på 
dagens debatt intressant är ju menat som en glad uppmuntran till en karl som under 
inga omständigheter får ta henne på orden och ingen annanstans heller 
Tur att han bara svarade med en kamratlig fartökning 

 

3796) Lasse L  

  

Tuesday, 19 June 2018 12:37 Host: h-249-187.A463.priv.bahnhof.se 

 
Jo men det måste ju helt enkelt vara ett uttryck för det ni tänker på men som här, i 
ett lokalt sammanhang eller en språklig underkultur fått betydelsen "Nu kör vi!" 

3795) råffe  Tuesday, 19 June 2018 08:34 Host: 78-72-38-219-no49.tbcn.telia.com 



 

   
Ja va vet ja. Ja hann ju knappt registera orden, men tjejens fejs va ju riktat bort 
emot killen så ja kunde inte se hur skälmskt ja gissar att hon bligade. 
Men k i v har ja bara en tolkning av, hade dock ej hört att v kunde bemälas v. 
Å inte såg ja nummerlappen, kan inte kolla i etterhand. 

 

3794) goranl  

  

Monday, 18 June 2018 20:09 Host: 185-219-188-39.kund.ip-osteraker.se 

 
undrar om hon satt o funderade på kroppsdelens läge på sadeln vaggar ju hit o dit? 

 

3793) goranl  

  

Monday, 18 June 2018 20:07 Host: 185-219-188-39.kund.ip-osteraker.se 

 
undrar om hon satt o funderade på kroppsdelens läge på sadeln vaggar ju hit o dit? 

 

3792) Lasse H  

  

Monday, 18 June 2018 10:20 Host: 81-237-204-251-no133.tbcn.telia.com 

 
Undrar jag med! Vi behöver mera ledtrådar från Råffe kring detta bortflyende 
ögonblick i rumtiden för att kunna närma oss en av många plausibla tolkningar. 

 

3791) goranl  

  

Monday, 18 June 2018 09:17 Host: 185-219-188-39.kund.ip-osteraker.se 

 
undrar hur hon tänkte då ? 

 

3790) råffe glömde 2  

  

Sunday, 17 June 2018 14:49 Host: 78-72-38-219-no49.tbcn.telia.com 

 
Jo Göran fråga om de inte hade vatt nått kul på hela VR. Kom nu plötslit å tänka på 
en kort sekvens. De kom en grupp å körde om mig. I första led låg en kille å breve 
honom en snygg tjej. De snacka å plösslit uppsnappa ja några få ord som vackra 
tjejen sa "kuken i vaggan". Klart att killen öka tempot. Sen hörde ja int mera. 

 

3789) råffe glömde  

  

Saturday, 16 June 2018 23:21 Host: 78-72-38-219-no49.tbcn.telia.com 

 
Ju bort å svara på Staffs fråga angående VR-19. Ja säger som ja sa te ham själv i 
telefonmobilen: Nästa år ska ja me glädje sitta framför datan å jämföra alla Staffs 
tider me föregående år. Ba för å bli lite lagon avis. Men bara lagom. 

 

3788) råffe  

  

Saturday, 16 June 2018 23:19 Host: 78-72-38-219-no49.tbcn.telia.com 

 
Kul? Nä dä va dötrist å jobbit uta helvitte. Dötrist för att det inte fanns en vit man jag 
kände å jag talte inte me nån på hela resan, kände mig folkskygg, uppgiven, gubbig 
å gnällsjuk. Inte ensen endaste ända lockade till betraktande, ja va ointresserad helt 
enkelt. Ä dä ett ålderstecken? Jbf. Men de kan ju inte ni veta ni som är ändlöst 
intresserad av allt som kvinnfolk kan sitta på. 
Jobbit för att de blev kallt på natta i vinden. Ja skulle ju hatt en bättre jacka ytterst å 
hatt har ja allri hatt. 
Redan vid tretton mil va ja urkramad, less å funderade på å ta min mast ur byxan. 
Men så väcktes min eggosentriska sida till liv å ja tänkte att de kanse sitter ett gäng 
som kollar tiderna å unnrar hure ska gå. Hur ska de å, tror ja de säger tyst för sig 
själva heller så ryter di te kärringen. Som ler milt å hult. Me ögon som dryper av 
kärlek. Kan live bli vackrare än så? Ja tror de knappast. 

 

3787) staffan  

  

Saturday, 16 June 2018 16:06 Host: 78-69-102-164-no173.tbcn.telia.com 

 
Ja bra gjort Råffe, fantaschtischt, stort grattis å va savi om Vr-19 

 

3786) goranl  

  

Saturday, 16 June 2018 12:39 Host: 185-219-188-39.kund.ip-osteraker.se 

 
Grattis Råffe bjässarnas bjässe tack för att du gjorde bragden även för oss av 
klenare virke 
14:26 starkt under 15 tenser fram mot rappo 

 

3785) Lasse H  

  

Saturday, 16 June 2018 12:04 Host: 81-237-204-251-no133.tbcn.telia.com 

 
Grattis Råffe du är bäst! 
cykel, skidor, vad som helst! 

 

3784) Lasse L  

  

Saturday, 16 June 2018 11:59 Host: host-217-214-151-79.mobileonline.telia.com 

 
MÅÅL han är i MÅÅL! En sån bragd, en sån lycka. Vi applåderar och hurrar med 
stolthet för Råffe vår hjälte och räddare i nöden. 
 
vare kul? 

 

3783) Lasse L  

  

Saturday, 16 June 2018 11:58 Host: host-217-214-151-79.mobileonline.telia.com 

 
MÅÅL han är i MÅÅL! En sån bragd, en sån lycka. Vi applåderar och hurrar med 
stolthet för Råffe vår hjälte och räddare i nöden. 
 
vare kul? 



 

3782) Lasse L  

  

Friday, 15 June 2018 23:10 Host: h-249-187.A463.priv.bahnhof.se 

 
Gossen rullar på fint, 26 i snitt till Ödeshög 

 

3781) goranl  

  

Friday, 15 June 2018 22:28 Host: 185-219-188-39.kund.ip-osteraker.se 

 
allt tyder på att råffe e på gång i VR närmar sig Jönköping visst fan finns det känslor 
av avensjuka borde va klar runt 11:00 
man får väl ta en tupplur under tiden medans en topptrimmad ungdomlighet i råffes 
form avnjuter en tur runt vättern 

 

3780) Lasse H  

  

Friday, 15 June 2018 10:55 Host: 81-237-204-251-no133.tbcn.telia.com 

 
Heja Råffe friskt humör 
särskilt när du uppför kör 
hoppas du får kornknarr höra 
i ditt vänstra öra 
mellan Åsbytun och Trehörna 

 

3779) råffe  

  

Friday, 15 June 2018 06:05 Host: 78-72-38-219-no49.tbcn.telia.com 

 
Tack för glatt tillrop! 
Å ja hoppas åsså att Staffan morfint. Schälv ä ja skakis, skälver invärtes, skrynklig 
utvärtes. Men vi tolvblecket så bär de söderut å strax etter åtta ännu mer. Ja jälar. 

 

3778) goranl  

  

Thursday, 14 June 2018 22:52 Host: 185-219-188-39.kund.ip-osteraker.se 

 
ja hänger på lassel råffe ta chansen o representera kvintetten ligger i nivå med ditt 
första NL alla veklingar har gett sig dom flesta med godtagbara skäl möjligen är det 
jag som ska skämmas som bara brutit en fotled 
ser fram mot att följa ditt lopp! 
God tur! 
hoppas att Staffan fått åka hem idag äter morfin o andas ordentligt 

 

3777) Lasse L  

  

Thursday, 14 June 2018 00:56 Host: h-249-187.A463.priv.bahnhof.se 

 

   

 

3776) Råffe  

  

Wednesday, 13 June 2018 16:25 Host: host81-129-117-93.range81-
129.btcentralplus.com 

 
Å ja som va nära å kasta in duken! 
Nu rörd till tårar av ett åmålskt inlägg 
Är det nog bara att lägga till rätta kuken 
Å det sladdriga som liknar ruttna ägg 
 
Asfalts asfalts helvetes skit har ju en ända 
Måhända jag till start kan återvända 
Å då efter gubbens tolfte vända 
Kommer jag en hälsning till veka gubbar sända 

 

3775) Lasse L  

  

Wednesday, 13 June 2018 12:21 Host: h-249-187.A463.priv.bahnhof.se 

 
Heja Råffe trampa långa insjön runt 
Du behövs när startfältet är tunt! 
Du är stark, att ställa in är strunt 
att fullfölja är mera sunt. 
 
Representera oss som inte kan 
en för alla, kämpa som en man 
I mål är du för oss den som vann 
den kollektiva lyckan blir stor och sann! 

 

3774) Lasse H  

  

Wednesday, 13 June 2018 10:18 Host: host-217-214-149-49.mobileonline.telia.com 

 
Tillönskar Staffan god återhämtning. Men hur blir dä! Snart är det bara jag som är 
”fräsch” och jag är inte ens på banan. 

 

3773) Råffe  

  

Tuesday, 12 June 2018 23:35 Host: host81-129-117-93.range81-
129.btcentralplus.com 

 
Funderar på å ta de en tredje gång så att ja får fram budskape ordentlich men tänker 
nu att ja skiter i de 

 

3772) Råffffee  

  

Tuesday, 12 June 2018 23:32 Host: host81-129-117-93.range81-
129.btcentralplus.com 

 
Jo även ja är i chock efter snacke me Staff. Å som grädden i brevlådan så berätta 
SirT att även han kastar in handuks efter doktors avrådan. Så då ä ja den ende i den 
fordom så stolta kvintetten som återstår. Återstår å se om ja kommer te start. Å 
förstås hur långt de i så fall bär. Känner mig inte särskilt taggad, hade ju tänkt ligga 



i gossarnas rygg te minstingens te Gränna. Drog mig åter te minnes bemälde SirT:s 
ord ”gubar i vår ålder ska int håll på me tockna stolligheter” 

 

3771) Råffffee  

  

Tuesday, 12 June 2018 23:29 Host: host81-129-117-93.range81-
129.btcentralplus.com 

 
Jo även ja är i chock efter snacke me Staff. Å som grädden i brevlådan så berätta 
SirT att även han kastar in handuks efter doktors avrådan. Så då ä ja den ende i den 
fordom så stolta kvintetten som återstår. Återstår å se om ja kommer te start. Å 
förstås hur långt de i så fall bär. Känner mig inte särskilt taggad, hade ju tänkt ligga 
i gossarnas rygg te minstingens te Gränna. Drog mig åter te minnes bemälde SirT:s 
ord ”gubar i vår ålder ska int håll på me tockna stolligheter” 

 

3770) Lasse L  

  

Tuesday, 12 June 2018 22:54 Host: h-249-187.A463.priv.bahnhof.se 

 
Nämen nu får det väl räcka med olyckor. Stackars Staffan, hoppas på god och 
snabb läkning! 

 

3769) goranl  

  

Tuesday, 12 June 2018 21:50 Host: 185-219-188-39.kund.ip-osteraker.se 

 
eftersom mitt förra inlägg var lite raljerande o stöddigt får jag sansa mig efter ett 
telefonsamtal från Staffan 
berättade att han låg på sjukhuset i kskoga hade dammat i backen under testtur 
med cykeln några revben av lite minnesförluster 
tröstar honom och oss andra med att bland jämnåriga e han den enda som känner 
sig bättre om ett halvår 

 

3768) Goranl  

  

Tuesday, 12 June 2018 16:13 Host: 185-219-188-39.kund.ip-osteraker.se 

 
Ere inte VR snart? 
Ere bara staffan som hajat? 
Ellre har det bildats en superhemlig organisation som planerar och genomför på 
bästa sätto kanske undahåller info för mänskligheten för att inte väcka avund av 
säkerhetsskäl hemlighåller logi o starttid 
Jbf 

 

3767) goranl  

  

Sunday, 10 June 2018 20:32 Host: 90-229-213-235-no68.tbcn.telia.com 

 
Toivo 80 bast kunde väl ingen tro inte du häller Staffan så de e inget o ha dålit 
samvete för men en försenad hälsning kan han få 
han lurade oss alla 

 

3766) staffan  

  

Sunday, 10 June 2018 19:51 Host: 78-69-102-164-no173.tbcn.telia.com 

 
Alla blir inte 70 i år men 
missade att Toivo blev 80 igår 

 

3765) Goranl  

  

Friday, 8 June 2018 17:56 Host: 90-229-213-235-no68.tbcn.telia.com 

 
Tack nu har det klarnat 
Så när som på va han gjorde 
Timell klara sig tillsv. 

 

3764) Lasse H  

  

Thursday, 7 June 2018 23:29 Host: 81-237-204-251-no133.tbcn.telia.com 

 
Yes! Googla R2D2 Göran! Ser nu att jag slarvade med researchen. Det ska vara R2-
D2 ejenkligen. 

 

3763) goranl  

  

Thursday, 7 June 2018 23:13 Host: 90-229-213-235-no68.tbcn.telia.com 

 
ande att han solo rört sig i skallen på lasseh o triggat nån tankeverksamhet som en 
som aldrig sett en starwarsfilm inte har en association till 
är jag på den rätta vägen? 

 

3762) Lasse H  

  

Thursday, 7 June 2018 19:07 Host: 81-237-204-251-no133.tbcn.telia.com 

 
Hmpf! Hrrm! Jag är visserligen inte rätt man att föreslå men känner ändå att 
stämningen här inne kräver en förklaring. I princip är det ju fördjävligt om även Star 
Wars-robots blir utsatta för sexuella trakasserier av manliga rymdpiloter. Eller hur? 

 

3761) Lasse H  

  

Thursday, 7 June 2018 19:01 Host: 81-237-204-251-no133.tbcn.telia.com 

 
Tackar för uppmärksamheten! Tyckte det var läge att kasta lite nytt bränsle på 
brasan. 
I går blev jag 10:a i H65 på Sprint-DM för Värmland ute vid Stråningstorp Centrum i 
Karlskoga. 16 deltagare i klassen varav 2 stämplade fel och 2 fuskgubbar blev 
diskade för att ha genat genom förbjudna områden. Lagom varmt och gott med en 
hamburgare och en alkoholfri Tingsryd efterpå! 

 

3760) goranl  

  

Thursday, 7 June 2018 18:57 Host: 90-229-213-235-no68.tbcn.telia.com 

 



ja ja står ju fortfarande med som startande men de e liksom bara för att slicka på 
glassen kommer inte att äta upp den 
lasseh och non man gratulerar förstås men med mina begränsade resurser har jag 
inte knäckt nöten än 
lasseh svårt att medge men jag behöver vägledning 

 

3759) staffan  

  

Thursday, 7 June 2018 18:13 Host: 78-69-102-164-no173.tbcn.telia.com 

 
Ja grattis Lasse H. Många som fyller år iår. Men hur blire om en vecka. Vicka blir vi 
Göran står ju fortf med, skulle inte Anders ta den platsen. Och adressen där vi har 
logi o när vi har tillträde kan väl Torbjörn meddela. 

 

3758) råffe  

  

Thursday, 7 June 2018 17:41 Host: 94.191.150.246.bredband.tre.se 

 
Ja grattis LasseH! 
Klurig ä nog bara initialerna, ja fatta inge! 
Antagligen ä dä nåt snuschkit. 

 

3757) Lasse L  

  

Thursday, 7 June 2018 11:28 Host: h-249-187.A463.priv.bahnhof.se 

 
Grattis till min klurige namne i Kristinehamn! 

 

3756) råffe kompletto  

  

Wednesday, 6 June 2018 15:14 Host: 78-72-38-219-no49.tbcn.telia.com 

 
Tur igår. Nu C:75,2 
Dä blir inte möcke mer före VR. 

 

3755) råffe  

  

Monday, 4 June 2018 21:40 Host: 78-72-38-219-no49.tbcn.telia.com 

 
o ve å fasa, vare Ove?! En sån vill en inte va ovän me. Kanse vaja redan ovän me 
ham utan å veta omet. Jag lutar åt Lasses hypotes att han tyckte att jag bröt mot 
regler som hävdar körgårns sakrament. Å ja som tyckte att hans fula tryne mer än 
väl diskvalificerade ham från å beträda den sakrala platsen. Nästa gång ska ja 
stanna, strunta i att snittet sjunker märkbart, å ställa frågan om de e så att han 
tycker gult ä fult å om gamla gubar ska skjutas ut i rymden me trotyl. Om han svarar 
jakande på sistfrågan så ska ja säga att ja hoppas att ja frånsäger mig hans sällskap 
på färden, den får han köra solo. Han solo. 

 

3754) Lasse H  

  

Monday, 4 June 2018 20:16 Host: 81-237-204-251-no133.tbcn.telia.com 

 
Antingen blev han överraskad och rädd. Eller tyckte han att du inkräktade på 
kyrkogårdens helgd genom att cykla eller eljest röra dej snabbare än långsam 
promenadtakt. Eller hade ni något gammalt otalt som du men inte han hade glömt. 
Eller...…. 

 

3753) goran l  

  

Monday, 4 June 2018 17:45 Host: 185-219-188-39.kund.ip-osteraker.se 

 
han hette ove 

 

3752) råffe frågar  

  

Monday, 4 June 2018 15:11 Host: 78-72-38-219-no49.tbcn.telia.com 

 
Glömde å berätta om en rolig incident under turen: 
Ja körde som vanlit varv etter varv på skogiskörgårn å på tredje varvet mötte ja en 
gube som promenerade. Ja hörde att han muttra nåt, men inte vad. På nästa varv 
ropa han "va hålleru på me" å ja ropa nåt glatt tebaka. Tredje mötet så slog han me 
sin jacka (som han hölt i hand) som om han vore en matador, men han lyckades inte 
stoppa mej. Nästa å sista gången försökte han genskjuta mig å hojta nåt men ja tog 
mej me lätthet förbi å ropa "käften gubbjävel", kände mej som en buspojke. Utan 
anledning. 
Min fråga till forumet är "vaffö va han så förbannad på mej, jag hade inte bullrat, 
släppt gaser (jo kanse lite), försökt mörda karln. Va tror ni? jbf 

 

3751) råffe  

  

Monday, 4 June 2018 13:30 Host: 78-72-38-219-no49.tbcn.telia.com 

 
Åsså 4,93 milos ida. De va bra. Nu ä ja oppe i C:72,2 

 

3750) råffe te göran  

  

Sunday, 3 June 2018 21:59 Host: 78-72-38-219-no49.tbcn.telia.com 

 
men du kan ju låna boka vetja! Av mej! Inga mellanhänder ingen avans inge 
avanserat alls. Ba ja får lova att du får lämna tebaka verket utan att du behöver truga 
det på mej. Utan kostnad för endera parten, i det följande kallade kusinerna. 
Men du ha väl redan tjackat? Boka? Jbf 

 

3749) goran l  

  

Saturday, 2 June 2018 20:53 Host: 185-219-188-39.kund.ip-osteraker.se 

 
även jag måste gratulera grabben vicken hetta grabben e för trött för att rapportera 
sina vedermödor o framgångar men jag har ju hört en del bl.a va han på väg att ge 
sig vid 16-17 km men blev avspolad med en brandslang ordentligt nedkyld o kom 
vidare med ofattbar energi trodde han kunde springa hur fort o länge som helst 
tack råffe för namnet på kerstin Ekmans bok ska tjacka den i Åkersberga men 
bokhandlarna kör ju bara färskvara numera vi får hoppas 



 

3748) Lasse H  

  

Saturday, 2 June 2018 18:23 Host: 81-237-204-251-no133.tbcn.telia.com 

 
Grattis till Jonas! PB i den värmen! 

 

3747) råffe  

  

Saturday, 2 June 2018 16:40 Host: 94.191.158.109.bredband.tre.se 

 
Ja Jonas de va för jäla bra! Vicken presentation! 
Stort grattis från Råffe må framföras av alla och envar till hjälten från Örebro! 
PB å bättre än min bästa tid! Den har ju redan vatt. Så så kan de gå om näsan ä blå. 
Heller i vicke fall lite lila. Å inte så liten heller. 
 
Rapport från Jonas efterfrågas, efterplågas ska man ju allti som elitare. 

 

3746) Lasse L  

  

Saturday, 2 June 2018 16:31 Host: host-217-214-151-51.mobileonline.telia.com 

 
Jo det är han ju. På PB också! Ber närstående framföra ett stort grattis! 

 

3745) Lasse L  

  

Saturday, 2 June 2018 16:27 Host: host-217-214-151-51.mobileonline.telia.com 

 
Den enorma livsvisdomen skulle du kunna göra en NoN-are av. 
Håller också tummarna för Jonas. Är han i mål redan månne? 

 

3744) Lasse H  

  

Saturday, 2 June 2018 10:28 Host: 81-237-204-251-no133.tbcn.telia.com 

 
Håller också tummarna för Jonas! Jo så är det här i världen att en har alltid ändan 
bak och näsan fram och ju varmare det är så måste en hålla huvudet desto kallare 
och ju kallare det är så måste en hålla fötterna desto varmare. 

 

3743) råffe  

  

Saturday, 2 June 2018 07:43 Host: 94.191.150.103.bredband.tre.se 

 
Å ida önskar ja Jonas lycka till! Frysa behöver ju killen inte riskera å göra. De lär bli 
lika varmt som de va kallt i ÖSmå! 

 

3742) råffe tar till orda  

  

Friday, 1 June 2018 17:14 Host: 94.191.151.197.bredband.tre.se 

 
Ja träffa Göran&Sussi ida å fick gofika på lillaltanen på Södra. Vi kom å tala om 
Kinnekulle å ramslöken å guckoskon (ja nåt ska man ju språka om, eljest blire ju 
tyst) å ja nämnde då boken om Clas Bjerkander, präst å botaniker som levde större 
delen av live lajv just vi Kinnekulle å skrev ner allt om växter, djur å väderlek. De ä 
Kerstin Ekman som skreve den boka å den ä mycke läsvärd, kom 2015 tror ja, men 
den ä ännu inte åldersstigen, höll på å skriva tidlös. 
Heter "Då var allt levande och lustigt" de va ba de ja ville nämna. för tillfället i fråga. 

 

3741) råffe  

  

Friday, 1 June 2018 07:32 Host: 94.191.143.95.mobile.tre.se 

 
Jo serru Tobi, ja har hört talas om kadens men blir snurri av de där eviga räknandet, 
när ja är oppe i 90 så har ja ingen koll på minutera. Kan man inte i ställe köra me 1,5 
r/sek å multiplicera å jävlas. Jbf. 
Men tack för råde, lilla kan ju va bra å ha iblann. Haru fixat boende. I Motala mena ja. 
Å te Göran vill ja rikta tack för inbjudan. Hade ja bara hatt knarren på ön så skulle ja 
kommit förbi. Men har ju bilen förstås. Vi ses. 

 

3740) Torbjörn  

  

Thursday, 31 May 2018 20:35 Host: c80-216-155-134.bredband.comhem.se 

 
Kadensen råffe, för fan glöm inte den. 90 r/min. Kräver att du utnyttjar hela registret 
på kasetten med hjälp av både stora o lilla kakan på veven. Så ä dä vettu. 

 

3739) goran l  

  

Thursday, 31 May 2018 19:49 Host: 185-219-188-39.kund.ip-osteraker.se 

 
ja bara hejar på i brist på ljörundan kan du väl cykla förbi så fåru kaffe eller pilsner 
om vi inte handlar i affärn just dånl 

 

3738) råffe  

  

Thursday, 31 May 2018 14:26 Host: 78-72-38-219-no49.tbcn.telia.com 

 
Stora klingan va i rörelse ida igen. 4,3 milos. Så nuere C: 67,3 

 

3737) råffe  

  

Wednesday, 30 May 2018 11:24 Host: 94.191.153.57.bredband.tre.se 

 
å både igår å ida har ja badat, ja te minstingens doppat kroppen. I Sillviken. Runt 20. 
Å hägnat in lannet. Å sått. Ärter å böner å sånt. 

 

3736) goranl  

  

Tuesday, 29 May 2018 09:37 Host: 90-229-213-235-no68.tbcn.telia.com 

 
råffe du har blivit stark kör på stora klingan jo jag tackar 

 

3735) råffe  

  

Monday, 28 May 2018 17:37 Host: 78-72-38-219-no49.tbcn.telia.com 

 
åsså fyra mil ida. Ja kör numera nästan bara på stora klingan, den duger gott. Detta 
skrevet som ett tipps te Georgie som gärna kör på lilla och fick mäj att tro att det var 
lättare men de e de ju men går långsammare å en får trampa på fortareå fortare men 
allri fortast. 



 
C: 63 
 
Kommer ja opp i 80 före VR så känns de okejsan. 

 

3734) Lasse L  

  

Sunday, 27 May 2018 16:11 Host: h-249-187.A463.priv.bahnhof.se 

 
Å tack snälla Råffe! 

 

3733) råffe me skammens 
rådnad  

  

Sunday, 27 May 2018 10:58 Host: 78-72-38-219-no49.tbcn.telia.com 

 
men de finns ju ingen annan råd än å krypa te de berömda korset. Hur fasen kunde 
en glömma en sån begivenhet, men de kanse va för att en inte blev bjudd på kalaset 
på verandan, skulle ju ha vatt kul nu fåren vänta på 75-årsdan å 100. 
 
Tusen grattis en da för sent 
ä nog heller inte illa 
å appselut inte illa ment 
Man får glädjas åt det lilla 
ett plågat samvete som blir tvättat rent 

 

3732) Lasse L  

  

Sunday, 27 May 2018 09:47 Host: h-249-187.A463.priv.bahnhof.se 

 
Tackar så mycket! Jo det inflöt grattisar från många hurtisar under dagen via olika 
media varav ett var en Toyota från Kristinehamn. 
En på alla sätt lyckad dag hade jag från choklad med vispgrädde över sjösättning 
och påmastnimg till långsittning i trädgården med gott att äta och dricka på och 
sällskap runt bordet. 

 

3731) Goranl  

  

Saturday, 26 May 2018 22:15 Host: 185-219-188-39.kund.ip-osteraker.se 

 
Grattis Lasse L på 70årsdagen som jag redan hurrat till dig 
Men vill gärna ruska igång forumet i samma ärende men alla har väl på annat sätt 
harangerat unge lind 
Hurra hurra hurra hurra!!!! 

 

3730) råffe  

  

Saturday, 26 May 2018 10:34 Host: 78-72-38-219-no49.tbcn.telia.com 

 
baktankar ä vi nog alla lite anfäktade av kan ja tro. Men ja taret me ro ty sådana ä 
mina initialer. 

 

3729) Lasse L  

  

Friday, 25 May 2018 23:01 Host: h-249-187.A463.priv.bahnhof.se 

 
Åjo, de e du nog åsså! 

 

3728) goran l  

  

Friday, 25 May 2018 22:25 Host: 185-219-188-39.kund.ip-osteraker.se 

 
helvete råffe detta är ju en seriös satsning på VR 
sagt av av en 
en bakgrundsbegrundare inte en bakrundsbeundrare 

 

3727) råffe rullar runt  

  

Friday, 25 May 2018 13:19 Host: 78-72-38-219-no49.tbcn.telia.com 

 
åssa fyra mil ida. C:59 

 

3726) råffe  

  

Thursday, 24 May 2018 13:33 Host: 78-72-38-219-no49.tbcn.telia.com 

 
så blevre fem mil till på jonnen. Tie varv runt körgårn å så fram å tebaka. Kändes 
som om klarälvsvultan har gjort gott. Körde me dopingklassade stödstrumporna, de 
e bra! 
C: 55 

 

3725) goran l  

  

Monday, 21 May 2018 17:04 Host: 185-219-188-39.kund.ip-osteraker.se 

 
kör hårt med den nu läkande vänsterdojan 3 2km-en3.5 promenad genomfört inte 
helt utan känningar premiärdoppet avklarat 14 grader 

 

3724) Lasse L  

  

Friday, 18 May 2018 10:50 Host: h-249-187.A463.priv.bahnhof.se 

 
Hemma igen, redan igår. Svärmor skulle hämtas vid trettontiden så det var perfekt 
tidning (timing heter det på engelska). 
Tack för ett utmärkt arrangemang och trevlig samvaro! Lite som en 
pensionsförsäkring med såna här träffar känns det som. Har man inte lust eller ork 
för klassikerlopp och dylikt så har man ändå detta! 

 

3723) råffe  

  

Thursday, 17 May 2018 23:06 Host: 78-72-38-219-no49.tbcn.telia.com 

 
stödstrumpa opphittad, den ä min kan ja konstatera. 

3722) råffe  Thursday, 17 May 2018 14:42 Host: 78-72-38-219-no49.tbcn.telia.com 

 



 

  Hemma igen i vardan etter två magnifika cykeldar i Värmelann. 27-28 grader, 4+14 
mil, så nu ä ja oppe i C: 50 
Och till deltagarna riktar jag ett hett tack för allt kuligt. Ni kan förresten sluta å leta 
etter min laddare, den låg här hemma på skrivborde. Däremot saknar ja en 
stödstrumpa, vete fasen hur den kunde vandra iväg... 

 

3721) Lasse H  

  

Thursday, 17 May 2018 10:47 Host: 81-237-204-251-no133.tbcn.telia.com 

 
Nejdå Göran ingen skada skedd! Gratulerar till lyckade avgipsningen och tillönskar 
en lyckosam rehabilitering efter avslutade konvalescensen. 

 

3720) goranl  

  

Wednesday, 16 May 2018 23:42 Host: 90-229-213-235-no68.tbcn.telia.com 

 
lasseh läste mitt senaste inlägg o var inte riktigt nöjd 
jag vill naturligtvis gratulera dig så fort tillfälle ges 
men blev lite övermodig i min frasering pga glädjen efter avgipsningen kände mig 
lite för fri lyckades tom tåhäva den sedan länge fångade foten 

 

3719) Goranl  

  

Wednesday, 16 May 2018 15:52 Host: host-95-199-151-29.mobileonline.telia.com 

 
Avgipsad med beröm godkänt! 

 

3718) goranl  

  

Wednesday, 16 May 2018 12:29 Host: 90-229-213-235-no68.tbcn.telia.com 

 
önskar banvallspojkarna god tur kanske tom blir ett dopp i Klarälven 
har gjort sommaruppehåll DNprenumeration så jag kopplar NNgratulationer till 
LasseH och om han själv vill bli gratulerad litar jag på övriga forumdeltagare 

 

3717) Lasse H  

  

Tuesday, 15 May 2018 10:55 Host: 81-237-204-251-no133.tbcn.telia.com 

 
Grattis till urklippet på NoN Lasse! Förstår nu bättre varför ni ska flytta till 
flerbostadshus. 

 

3716) råffe sömni  

  

Monday, 14 May 2018 22:41 Host: 78-72-38-219-no49.tbcn.telia.com 

 
vi hörs längs väga 

 

3715) Torbjörn  

  

Monday, 14 May 2018 22:00 Host: c80-216-155-134.bredband.comhem.se 

 
Staffan o övertecknad kommer att ha en tidig ankomst i Ransäter. Vi räknar med att 
hinna köra till Forshaga tur och retur innan huvudstyrkan anländer. Vi kommer att 
skicka anvisning om var nyckeln finns, om vi hittar den vill säga, fick en något rörig 
beskrivning av uthyrerskan. Jag tycker det är lite svårt att säga vad som behövs 
handlas, är ju inte så långt till Munkfors där ICA o COOP ligger i samma fastighet 
med ingångarna mittemot varandra. Kaffe behövs ju alltid. Snabbkaffe? Syns i möra. 

 

3714) råffe  

  

Monday, 14 May 2018 19:34 Host: 78-72-38-219-no49.tbcn.telia.com 

 
Kors i take! t.o.m yr tror på för varmt väder. Så fel di kan ha! 
För de finns ju inge för varmt väder 
för killar av hårdgarvat läder 
ty så ä de ju sagt å utan å skarva 
så är ju som så att ett gott väder 
ä nått som får munlädre å garva. 
 
Ja så tror ja. 
Kan förtälja att dagsformen ä litt bättre än i går, förrgår å förrförrgår. Då inträdde 
först en smärre muckelbristning i vä vad som på lördan etter ett rent göranskt 
felsteg började göran jävelskt ont. Vila mig i form på söndan medelst en kortare 
promenad i Tyresta nationalpark som jag inom parentes sagt invigde. Liniment på 
aftonen å så va ja nästan besvärsfri på möra. Strunta då i å tacka nej te 
klarälvslöppe, tänkte att ja kör så länge vaden håller me mig. 
Sånt ä läget. Vi (Andrew å ja) kommer nog 14:32 cirka. Ha ja sagt nått annat tidigare 
så gäller den senare tiden. 
Ännu så länge. 
Käke får vi snacka hop oss om när vi sett köke. De går ju jälplit å tjacka i Munkförrs. 

 

3713) Lasse H ibland i 
syntet själv  

  

Monday, 14 May 2018 19:05 Host: 81-237-204-251-no133.tbcn.telia.com 

 
Tillönskar alla semilerna några fina dagar i Ransäterstrakten! 

 

3712) Lasse L  

  

Monday, 14 May 2018 16:48 Host: host-217-214-151-155.mobileonline.telia.com 

 
Jag och Mowitz kommer någon gång på eftermiddagen imorgon. Kanske vid fyra- 
femtiden. Jag har med käk till M så det behöver ni inte tänka på. För eget och andra 
cyklisters behov kan jag kompletteringshandla käk i Torsby. Har inte så mycket tid 
nu att förbereda mer än att packa med cykel etc. Meddela vad jag ska köpa så gör 
jag alltså det. Ser mycket fram mot eventet men kommer att cykla mindre än resten 



av sällskapet, Mowitz undantagen. 
Räknar med att kunna sova över båda nätterna! 

 

3711) Goranl  

  

Saturday, 12 May 2018 22:04 Host: host-95-195-146-151.mobileonline.telia.com 

 
Va gött de låter 

 

3710) råffe  

  

Friday, 11 May 2018 15:20 Host: 78-72-38-219-no49.tbcn.telia.com 

 
Åsså ä Andrew me på klarälvståge. Vi lämnar Hjorthagen vid tieblecke på tisda åsså 
ä vi välan i Ransäter ca 14:32. 
Vi får ta ett snack om käke, de gårju å proviantera på platsen, men nåra bira haja 
tänkt å ta me hemfrån. Så vet man va man har. Så tänker ja. 

 

3709) råffe  

  

Friday, 11 May 2018 11:49 Host: 78-72-38-219-no49.tbcn.telia.com 

 
Åsså en tremiling i 24-snitt. Hade pumpat däckena lite hårdare men själv va ja inte 
lika hård. Men de blir lite bättre gång för gång, de e e tröst i bottenlösa bedrövelsen 
å långsamma förgängelsen. 
C: 32 

 

3708) råffe  

  

Friday, 11 May 2018 09:19 Host: 78-72-38-219-no49.tbcn.telia.com 

 
Nu har yr lugnat ner sig och min oro har dämpats. Jag ringer Andrew idag och ser 
till att han hakar på. 

 

3707) T  

  

Thursday, 10 May 2018 21:30 Host: c80-216-155-134.bredband.comhem.se 

 
Yrvädret kan stoppa upp sina prognoser någonstans där solen aldrig lyser. Skämt 
åsido, min erfarenhet just nu är den att YR har tappat stinget i förhållande till SMHI. 
Inte behöver du vara orolig råffe. "Di tidera ä förbi", citat kallsta Kent, då jag på egen 
hand kunde snitta 30. Är nu uppe i 70 träningsmil, vardagscykling på monarken 
oräknade, o varenda mil går tungt o sakta. Å du, kontakta Anders så fört du bara 
kan inga avhopp när vi sitter med så stor stuga. 

 

3706) Lasse H  

  

Thursday, 10 May 2018 09:52 Host: 81-237-204-251-no133.tbcn.telia.com 

 
I möra kommer Anders F Rönnblom hit till Lusasken. Det blir en tur nerför Tarschan 
Boulevard. I måndags körde jag MtbO på min Citybike. Tufft men kul! 

 

3705) Lasse L  

  

Wednesday, 9 May 2018 23:31 Host: h-249-187.A463.priv.bahnhof.se 

 
"Vem i hela världen kan man lita på?" (Hoola Bandoola): YR och The Weather 
Channel säger regn 16 maj i Ransäter medan SMHI och Klart säger sol och fint för 
samma tid och plats! Ja "vem vet, inte ja" (Lisa Ekdahl). 
Men jag tror att de två förstnämnda instituten är ute och cyklar, inte alls på banan. 
Här var det hursomhelst finfint cykelväder i kvälls då jag var ute på min andra runda 
som återfödd cyklist. Gick obetydligt mindre långsamt än den första men kändes 
bra. Lite protester från ena vristen mot slutet, men inget att haka upp sig på. 
L 7,7 
C 5,6 

 

3704) råffe  

  

Wednesday, 9 May 2018 21:39 Host: 78-72-38-219-no49.tbcn.telia.com 

 
dä va väl en jäla olustig prognos som yr kör regn så dä stänker hela onsdan ä dä för 
å härda oss gamla uvar. jbf 

 

3703) råffe oroli  

  

Wednesday, 9 May 2018 18:11 Host: 78-72-38-219-no49.tbcn.telia.com 

 
I ren nervositet och pga självbevarelsedrift så tog ja fram knarren ida etter sex 
dagars avkoppling i Glasgo. 
Ja har börjat inse att ja ska köra på klarälvsbanan me bjässar som lätt håller 30 
knycket mil etter mil. 
Ja inte blevre nåra 30 knycke ida heller - som så ofta förr - ja allti - men öka till 23 
point five. High five! 
4 mil blevre så nuere C: 29 
Fasen, nästan ett Vätternrundevarv! 
Jo, ja ser framemot framtiden. 
Den kan snart va här. 
Ska ja ta me käk? Å Andrew? 
Ja,ja, ja, ja ringer killen på månda. 
Så ses vi på tisda. Vi tar oss en tur. 

 

3702) råffe  

  

Tuesday, 8 May 2018 20:57 Host: 78-72-38-219-no49.tbcn.telia.com 

 
Det löftet är lätt att avge Georgie! Vi hade nog gjortet ändå även om din vinkel varit 
normalt å vi sluppit läsa om vädermödorna. 

 

3701) Goranl  

  

Tuesday, 8 May 2018 15:20 Host: 90-229-213-235-no68.tbcn.telia.com 

 
Läser sidsteppad om trivsamt planerande inför banvallen 
För att ni ska få något att begrunda vid måltiden etterpå så e onsdan min 



avgipsningsdag kliver ur min låsta fotvinkel och förväntar mig att ni böjer armen i 
vinkel för att fira även detta 

 

3700) Råffe  

  

Monday, 7 May 2018 23:25 Host: host81-129-117-98.range81-
129.btcentralplus.com 

 
Då siktar ja å å lomma opp på tisda em å dra nåra mil kropp å ben tackar ja å om 
n’Anners ä me på pedalera. Vi snackar käk näre drar ehop säj, väl? Jbf å betala 400 
för boende ska ja nog mäkta me. 

 

3699) Lasse L  

  

Monday, 7 May 2018 22:21 Host: h-249-187.A463.priv.bahnhof.se 

 
Vad bra med allting det verkar bli inför Klarälvsbanan. Jag tar nog min hybrid i alla 
fall. Jag fick ingen ordning på växlarna så tog cykeln till MAKs cykelservice och bad 
honom fixa dom, behövs nog nya vajrar sa jag. Fick efter några dar ett sms att den 
var klar. Då hade han fixat växlarna, bytt kedja, kassett, vevlager och en slang samt 
justerat bromsarna. Så den får duga att cykla på. Kändes visserligen inte som en 
racer på premiärturen men det kan ju bero på han som satt på sadeln också. 

 

3698) Torbjörn  

  

Monday, 7 May 2018 20:22 Host: c80-216-155-134.bredband.comhem.se 

 
Anders ringde igår. Han hakar på, kontaktar dig råffe för samåkning. Har idag bokat 
en sexbäddsstuga vid hembygdsgården, eventuellt får vi en åttabäddars för samma 
pris. Priset är, enligt hemsidan, 950skr natten. Lär väl bli sisådär nittonhundra att 
dela på fem, om nu Lasse stannar hela tiden. Lägg in tanten på patienthotell, med 
motivering "hon känner sig så osäker att komma hem samma dag som 
operationen", om dom försöker skriva ut henne för tidigt. Ni får ta med sänglinne 
själva den här gången liksom handdukar. Städar gör vi oxå själva. Vill du låna 
cyklocrossen Lasse? Det sitter gamla Look pedaler på den, men jag har inga 
klossar över, använder samma pedalsystem på racern. Så du får hålla dig med 
pedaler själv, har ett par pedaler för "lösa fötter" om du skulle vilja ha. Eller väljer 
du då att använda din hybrid? Staffan o övertecknad har för avsikt att åka upp tidigt 
på tisdag för att hinna klämma några mil på eftermiddagen den dagen oxå. Vi 
disponerar Stugan från 15:00 men då ingen var inbokad före oss var det inte så 
noga. Det var allt för tillfället. Frågor råffe? JBF. 

 

3697) Lasse L  

  

Saturday, 5 May 2018 23:23 Host: h-249-187.A463.priv.bahnhof.se 

 
Pratade med Anders, å kanske blev resultatet.Tror han fatta att han måste höra av 
sig innan måndag om han vill va med. 

 

3696) Råffe  

  

Saturday, 5 May 2018 22:24 Host: host81-129-117-98.range81-
129.btcentralplus.com 

 
Boka stuga för fyra, om de inte e så att Andree hört av sig förstås. Hoppas att 
lasseLs svärmor har den goda smaken att stanna nåra dygn hos Svennis ja kommer 
vid 17-blecke ta älvdalen å så må vi planersa för käke. 

 

3695) Lasse L  

  

Friday, 4 May 2018 20:50 Host: h-249-187.A463.priv.bahnhof.se 

 
Blir spännande det här, ska jag kunna vara med eller inte på banvallen? Har lovat 
skjutsa svärmor till hennes operation i Torsby. Nu har hon fått kallelse och ska 
infinna sig e.m. den 15:e för operation den 16:e. Blir hon kvarliggande till den 
sjuttonde är det perfekt men ska hon hem redan samma dag är det lite svårare (som 
ni förstår är det en liten operation det handlar om). Ja vi får se. Men jag borde 
åtminstoningens kunna vara med och cykla lite grann men kanske missa 
festligheterna på kvällen den sextonde. Som alla förstår tänker jag medan jag 
skriver och det går sisådär. Men nu tänker jag berätta att för fyra timmar sedan hade 
jag inte cyklat en meter sedan 28 mars 2017. Men för drygt två timmar sedan hade 
jag cyklat 24310 meter sedan 28 mars 2017! 

 

3694) Torbjörn  

  

Friday, 4 May 2018 20:24 Host: c80-216-155-134.bredband.comhem.se 

 
Har inte bokat boende för 15-17/5 än. Mycket beroende på att råffe förde in en femte 
deltagare. Stugbyn i anslutning till hembygdsgården har stugor för fyra, sex, åtta 
och några ännu större. Härbret på prästmyren har oxå bara fyra platser vill jag 
minnas. Dock ett vet jag, efter kontakt med uthyrare, hundar är tillåtna på båda 
ställena. Bokar måndag morgon, i första hand hembygdsgården, fyra eller sex 
bäddar, vad säger du råffe. Jag bara frågar du vet. 

 

3693) Lasse H  

  

Wednesday, 2 May 2018 22:44 Host: 81-237-204-251-no133.tbcn.telia.com 

 
Grattis till dagen efter Staffan! 
Tackar även för uppmärksamheten! Den som osv. Nejdå skyltningen på fd. Konsum 
Villastadens parkering är autentisk men kanske något svårbegriplig. Dock får ingen 
p-böter där numera vad jag förstår. I förbigående kan nämnas att i huset i 
bakgrunden låg fordom den legendariska musikklubben Zebra där såväl Ulf Lundell 
som Sex Pistols framträtt. 

3692) råffe  Wednesday, 2 May 2018 17:43 Host: 78-72-38-219-no49.tbcn.telia.com 

 



 

  Uppenbarligen dax för ett tvåfaldigt leve för två glada laxar. Och grattis! 
De va som tusan, äre növändit å fylla varje år, i så fall må vi fira Göran i sommar. 
Men innan dess äre väl LasseL. Å etter Göran blire Andrew i augusti. Om ja inte ha 
räknat rätt. Å Sir T på Amerikas nationalda, vicket ä viktigast, jbf! 
Ja gubbar, ja säjer väl de, så har ja inget sagt. 

 

3691) Goranl  

  

Wednesday, 2 May 2018 17:19 Host: host-95-195-130-210.mobileonline.telia.com 

 
Fyllde lasseh år? 
Grattis till va de nu va 
Passar även på att gratta staffan fyllde år igår slår det mig idag 

 

3690) Lasse L  

  

Wednesday, 2 May 2018 16:47 Host: h-249-187.A463.priv.bahnhof.se 

 
Stackars Lasse H får vänta ändå till eftermiddagen på gratulationer. Men här 
kommer den första: Grattis! (Är det du själv som skruvat bort den övre skylten? Helt 
ok i så fall, i denna sport är alla medel tillåtna) 

 

3689) råffe  

  

Wednesday, 2 May 2018 16:20 Host: 78-72-38-219-no49.tbcn.telia.com 

 
Pumpa opp bakhjule å de gjorde om än inte underverk så öka snitte ändå te 22,4 
från att ha harvat runt 21. En fyrmiling på tvåhjuling blevre. 
C: 25 

 

3688) Goranl  

  

Friday, 27 April 2018 16:23 Host: 185-219-188-39.kund.ip-osteraker.se 

 
Kryckade för övrigt brevlådan tor idag igen för o hämta tiningen 500 m 5 minuter 
bättre tid äk igår gödslat inför för potatisplantering sen en tupplur i soleb 

 

3687) Goranl  

  

Thursday, 26 April 2018 22:48 Host: host-95-199-27-104.mobileonline.telia.com 

 
Hans fruga fyllde år ida ärendet bara aktualiserades fröt såddes osv 
Men lassel börjar isen släppa även i hamnviken ? movitz verkar ha uppmärksammat 
saken 

 

3686) Goranl  

  

Thursday, 26 April 2018 22:48 Host: host-95-199-27-104.mobileonline.telia.com 

 
Hans fruga fyllde år ida ärendet bara aktualiserades fröt såddes osv 
Men lassel börjar isen släppa även i hamnviken ? movitz verkar ha uppmärksammat 
saken 

 

3685) råffe  

  

Thursday, 26 April 2018 16:42 Host: 78-72-38-219-no49.tbcn.telia.com 

 
Så jäla bra jort jorgi! Hur kommeru på allt! Nästan allt, te minstingens. 
Men va sa Andrew skulle han köra VR om de va så att han finge platsen nästan 
gratis eller ville han betala duktit, vart han sugen, har han nån knarr, me lyse å allt. 
JBF för orningens skuld. 

 

3684) Goranl  

  

Thursday, 26 April 2018 15:53 Host: host-95-199-21-253.mobileonline.telia.com 

 
Snackat med andrew så nu vet han om banvallen 16/5 

 

3683) råffe  

  

Thursday, 26 April 2018 12:50 Host: 78-72-38-219-no49.tbcn.telia.com 

 
C 21 

 

3682) råffe fisoferar  

  

Wednesday, 25 April 2018 19:03 Host: 78-72-38-219-no49.tbcn.telia.com 

 
ja tänker ofta - eller ja ska säga iblann, heller nångång, senast nyss – så här: 
De kan allti bli sämre, å till å me bättre, de e de som e livat. 
 
Ja ja ska fila litt på tanken å även formuleringen, men litt åt de hållet. Så tänker ja. 
 
Hur tänker ni? 

 

3681) råffe den glömske  

  

Wednesday, 25 April 2018 14:49 Host: 78-72-38-219-no49.tbcn.telia.com 

 
Glömde: 
tack å lov för tacket! 

 

3680) råffe  

  

Wednesday, 25 April 2018 14:47 Host: 78-72-38-219-no49.tbcn.telia.com 

 
C 17,3 
Väldans svårt å få fart på fordonet, å kroppen, de hänger nog ihop. Å mitt i kampen 
så fick ja en ny punka. De va för jäla dålit sopat på körgårn. Satte mig utanför 
Hoppets kapell å bytte slang inför ögona på nåra begravningsgäster som väntade 
på sin tur. Ingen sa nåt, så ja höll åsså käft. Knarra sen hem på måttligt pumpat 
däck. 
Men gla ja ä ändå! 

3679) Lasse H  Wednesday, 25 April 2018 10:42 Host: 81-237-204-251-no133.tbcn.telia.com 

 



 

  Grattis Råffe till kluriga barnbarnet! Klart bättre än våra gamla Potatis-lov. 

 

3678) goran l  

  

Tuesday, 24 April 2018 20:27 Host: 90-229-213-235-no68.tbcn.telia.com 

 
bra tänkt råffe hur fick du loss den funderingen ringer grabben imorrn från bilen 
teväg te Ljö 

 

3677) råffe  

  

Tuesday, 24 April 2018 20:12 Host: 78-72-38-219-no49.tbcn.telia.com 

 
äre nån som hört nåt från n´Andrew på senare ti? Jag bara frågar för ja unnrar om 
de e nån som hört nåt från killen. Kanse Göran inte orkar köra VR i år å försöker 
tubba A att ta hanses plast. Å i så fall så skulle ju A kunna köra en klarälvare som 
lite mental oppladdning. Så ja unnrar bara i all enkelhet å välmening om de e nån 
som hört nåt från killen. Bara bra å veta mena ja, dvs om de e nån som vet nåt om 
Andrew. 
Äre nån som vet? JBF 

 

3676) råffe  

  

Monday, 23 April 2018 15:56 Host: 78-72-38-219-no49.tbcn.telia.com 

 
Va int aven georgie! Men vet att vi kommer å sakna dig. Kanske mest ja när di annra 
drar iväg. 
Tänk 2019! 

 

3675) goranl  

  

Monday, 23 April 2018 11:47 Host: 90-229-213-235-no68.tbcn.telia.com 

 
jag tar bort gipset ungefär då och får avstå cykling några veckor till 
avundsjuk dock 

 

3674) Lasse L  

  

Sunday, 22 April 2018 19:30 Host: host-217-214-151-83.mobileonline.telia.com 

 
Fråga om man får ha hund. I så fall alltså att vi kan lämna jycken där också några 
timmar då vi cyklar. Fall jag inte får hundpassning kan det bli avgörande för min 
möjlighet att delta. 

 

3673) råffe glömde  

  

Sunday, 22 April 2018 18:36 Host: 78-72-38-219-no49.tbcn.telia.com 

 
Ja bra om du fixar boende Sir T! Kanse kan vi testa hembyggsgårn. Men de e du 
som general som pestämmer! 

 

3672) råffe  

  

Sunday, 22 April 2018 14:46 Host: 78-72-38-219-no49.tbcn.telia.com 

 
Ja trampar åsså 16/5 så länge ja årker. 
Passar prima så en hinner hem te nassionaldan. 

 

3671) staffan  

  

Sunday, 22 April 2018 13:48 Host: 78-69-102-164-no173.tbcn.telia.com 

 
Jag är med trampdag 16/5 låter bra 

 

3670) Torbjörn  

  

Sunday, 22 April 2018 07:56 Host: c80-216-155-134.bredband.comhem.se 

 
Ja, ja 16/5 som trampdag...o inget annat... 

 

3669) Torbjörn  

  

Sunday, 22 April 2018 06:58 Host: c80-216-155-134.bredband.comhem.se 

 
Minns jag rätt är inte råffe så pigg på att det hinner bli fredag innan han kommit 
hem. Mitt förslag blir därför den 16/7 som trampdag. Hela vistelsen i Ransäter skulle 
i så fall summeras till: eftermiddag/kväll 15/5, morgon/förmiddag 17/5. Vad sägs om 
det? Ska jag boka boende? Vandrarhemmet prästängen? Stuga vid 
hembygdsgården? Blir vi fyra som kommer? (jag bara frågar o frågar) 

 

3668) Lasse L  

  

Saturday, 21 April 2018 18:09 Host: host-217-214-151-83.mobileonline.telia.com 

 
Tja varför inte sjuttonde maj. Lagom långt fram i alla fall så kanske jag hunnit cykla 
något innan dess. Lagade i alla fall punkan på min gamla hybrid igår. 

 

3667) Torbjörn  

  

Friday, 20 April 2018 20:02 Host: host-95-199-146-34.mobileonline.telia.com 

 
När vill ni köra längs den gamla banvallen? Öppen är den året runt men plogas inte 
om snö täcker den. Förra året körde vi 17/5 om inte minnet helt sviker mig. Samma 
tid, samma plats i år? JBF. 

 

3666) Lasse H  

  

Friday, 20 April 2018 17:27 Host: 81-237-204-251-no133.tbcn.telia.com 

 
Övertecknad avstår på tidigare känt maner från överdriven cykling. Men har fullt upp 
med OL ett par gånger i veckan. För att skryta litegrann så var det så att i tisdags så 
vart jag 10:a av 33 startande på mellanbanans 3 km. Lite kul för mej som brukar vara 
stadigt förankrad i kön. I möra ska frugan och jag till Vålberg där en kusin till mej 
tävlar i Roller Derby! För övrigt ligger jag i fejd med Q-Park om en p-bot. Såvitt jag 
kan begripa har jag paragraferna på min sida. 



 

3665) råffe frågvis  

  

Friday, 20 April 2018 16:39 Host: 78-72-38-219-no49.tbcn.telia.com 

 
Hur sere ut me Klarälvsbana, ären öppen för framfart, är någon redo, heller som 
vanlit redlösa? Förlösenhetens tid är nära liksom hänryckningens, ja tycker vi kör 
allt va tygen håller te georgies ära! 
Va säjer I? jbf 

 

3664) råffes dagbok forts  

  

Thursday, 19 April 2018 18:14 Host: 78-72-38-219-no49.tbcn.telia.com 

 
C 13,7 
Hade tänkt köra en femmiling, men så kom en stenjävel å bestämde annorledes, 
punk slut vid 3,2. Fick dra hem knarren å har just köpit nytt däck, det gamla var 
noga å omsorgsfullt slitet. 

 

3663) råffes dagbok  

  

Tuesday, 17 April 2018 16:36 Host: 78-72-38-219-no49.tbcn.telia.com 

 
C 10,5 

 

3662) råffe  

  

Monday, 16 April 2018 20:45 Host: 78-72-38-219-no49.tbcn.telia.com 

 
Svart gips jo ja tackar ja! Men skaru värkligen låta rem ta bortett redan etter fyra 
vecker, ser väl för jäla koolt ut. Jbf. 

 

3661) råffe  

  

Monday, 16 April 2018 16:29 Host: 78-72-38-219-no49.tbcn.telia.com 

 
opptaggning ä int de lättaste! Ja har nu kört tre korta vändor, de två första 21 km 
gjorde ont som fasen i höfter å nacke å långsamt gickre. Lite lättare ida de blrv 33 
km drygt å de va åsså drygt men inte lika ont. 
Kan sålunda summera C 7,5 
De e ett fjärtedels VR 
Ba å få fart sen 
de lämnar ja te nästa vända 

 

3660) goranl  

  

Monday, 16 April 2018 14:14 Host: 90-229-213-235-no68.tbcn.telia.com 

 
kul med fortsatt optimistisk planläggning av skiftande strapatser 
idag bytte jag till svart gips och lyckades få med mig kopior på rtg före o efter 
lappning av fotled om allt går väl nu 4 veckor kvar till avgipsning 

 

3659) råffe  

  

Saturday, 14 April 2018 22:41 Host: 78-72-38-219-no49.tbcn.telia.com 

 
Underbart Tobi! 
Då börjar ja genast tagga opp, 
snart e en annan på topp! 
Vi höres vidare om planerna. 

 

3658) Torbjörn  

  

Saturday, 14 April 2018 21:12 Host: c83-251-204-167.bredband.comhem.se 

 
Råffe, inte tagga ned. Jag hoppas mycket på mitt medicin tillägg. Klarälven ska 
trampas längs, Vättern rundas o Nordenskiölds spår följas. 

 

3657) Rå  

  

Friday, 13 April 2018 23:10 Host: 78-72-38-219-no49.tbcn.telia.com 

 
Först läser ja sommardäck på å skidåkning ovanpå, sedan C:0 från LL. Å avensjuk 
på två punkter. Lite ont göre. 
Sedan T:s rematiska onda, de gör en ont å inte aven. 
Men oroli ä ja. Hur blire me Klarälv, me VR, me NL, me all annan runngång. Ja har ju 
sett me viss skräck och tillkämpad förtröstan fram emot t.ex VR men unnrar nu om 
koncentrationen ska taggas ner, så som man går från stora drevet till det lilla. Och 
låta tankens demoner få vila stilla. 
VA tänker bjässen Karlskoga? 
JBF 

 

3656) goranl  

  

Friday, 13 April 2018 20:27 Host: 90-229-213-235-no68.tbcn.telia.com 

 
Torbjörn de va fan hoppas doktorns dekokter ska göra susen 
lassel får gratuleras till sensäsongsskidåkning 
verkade som skidornas klang mot snön hade närmast erotiska undertoner 

 

3655) T  

  

Friday, 13 April 2018 19:30 Host: c80-216-155-134.bredband.comhem.se 

 
Råffe, du frågade hur jag mådde. Tackar som frågar men inte så bra. Den reumatiska 
ormen sätter sina huggtänder lite varhelst för tillfället. Varit hos min läkare idag o 
fått lite förändringar i medicineringen. Återkommer då jag mår bättre. 

 

3654) Lasse L  

  

Friday, 13 April 2018 16:18 Host: h-249-187.A463.priv.bahnhof.se 

 
Sommardäck på, på verkstan kl 7 i morse, sedan säsongens sannolikt sista skidtur, 
10 km på konstsnön. När jag började åka var allt knallhårt, inte så trevligt egentligen 
men ok när jag höll mig endast till de flackare partierna. Redan efter en halvtimma 
började solen mjuka upp spåret precis lagom. En timma senare var det nog alldeles 



för mjukt. Ett smalt tidsfönster för fin skidåkning. 
S 26,2 
L 1,7 (räknar som alltid in stavgång i löpningen) 
C 0 

 

3653) goran l  

  

Thursday, 12 April 2018 17:32 Host: 90-229-213-235-no68.tbcn.telia.com 

 
snyggt lärde mig häromdagen att däven står för betydelsen fuktig därför bra att bli 
impregnerad 
mycket importerad 

 

3652) råffe  

  

Thursday, 12 April 2018 09:22 Host: 78-72-38-219-no49.tbcn.telia.com 

 
Ja de e sant, man blir lite däven. Men en får spä ut den också över tiden och vänja 
säj gradvis. Te slut blir en tillvand å impregnerad. Då känns de lite bätter. 

 

3651) Lasse L  

  

Wednesday, 11 April 2018 18:48 Host: h-249-187.A463.priv.bahnhof.se 

 
24 flaskor wisky, herrre min skapare! Det är väl en dödlig dos för vem som helst. 

 

3650) råffe  

  

Wednesday, 11 April 2018 09:34 Host: 78-72-38-219-no49.tbcn.telia.com 

 
Tillkämpad optimism ä ändå optimism georgie! Var sen tvungen å släcka 
kämpaglöden me en virre. Spädde först ut han, han håller 63 procent, kaskstyrka. Vi 
fick 24 flarror med posten från Skottland i höstas, finns ännu kvar en del skvättar. 

 

3649) Goranl  

  

Tuesday, 10 April 2018 19:02 Host: 90-229-213-235-no68.tbcn.telia.com 

 
Vackert osande av optimism sa jag nu till råffe men så spirande optimism går den 
ens att nå på nykter kaluv 
Sen ett dygn morfinfri dämpar abstinens med att försiktigt öka vindosen 
Till vårtecknen hör att jag kan byta till nya somriga sulor på bilen utan risk för 
drograttfylla 

 

3648) råffe  

  

Tuesday, 10 April 2018 18:32 Host: 78-72-38-219-no49.tbcn.telia.com 

 
Ja Torbjörn, har tjälen gått ur, har älven börjat brusa å forsa, har daggkåpan väckts 
ur sin vintersömn? Har andarna stigit opp ur sin dvala å, liksom vi? Har tanken 
klarälvat, har stugorna bokats, har knarren oljats? 
Hur mår du? Å hur mår ja? Tackar, tackar, ganska så bra. Nu ere stiltje i motionen, å 
vågen vägrar gå under 75. Dags för nya tag! Den nya dagen gryr å daggen den 
berömda flyr. Men inte vi med våra seghudade ärriga, ärgade kroppar, som bara tål 
att ses i mörker. I UV-lampans sken i bästa fall, kantänka. 
Finns de nåt datum som passar alla, inklusive den hundbundne i åmål? 
Jag bara frågar! 
 
Tog just denna dag fram håjjen 
å körde en kort vända 
ba för å få känna 
att kanske kan det hända 
att de kan bli en längre vända 
innan de e dax å sända 
en tanke åt förgängelsens ända 
den som gör sitt väsen tillkänna 
redan innan vi nått te gränna. 
Skit samma. 

 

3647) råffe  

  

Sunday, 8 April 2018 23:27 Host: 78-72-38-219-no49.tbcn.telia.com 

 
ja de vore en fest! Finns de verkligen pucko nuförtin? 
Passar på å tacke för oppmärksamheten innan grattisen luckras opp å blir rent 
livsfarli. 
Nu börjar grusoppsopningsmaskinera sitt värv å snart tar ja fram barken, få se om 
de går å få igång den kedjerörelsen, å nån gång ska ja ta mej fasen ta mig västerut å 
köra banan längs älven. Vem mer? 

 

3646) Lasse H  

  

Sunday, 8 April 2018 15:58 Host: 81-237-204-251-no133.tbcn.telia.com 

 
Grattis Råffe! Du får fira med en Pucko. 

 

3645) goranl  

  

Saturday, 7 April 2018 12:32 Host: 90-229-213-235-no68.tbcn.telia.com 

 
råffe! 
grattis! 
grillerna i huvet jo jag tackar jag o skönt att en del av befolkningen blir långa i 
ansiktet fattar inte ett skit får bara griller i huvet 

 

3644) Lasse L  

  

Saturday, 7 April 2018 10:53 Host: h-249-187.A463.priv.bahnhof.se 

 
Jaha, Råffe har legat tyst i kammaren och grunnat på sitt nästa NoN-bidrag. 
Handlade ju om skridskor det med. Grattis såklart. 



 

3643) goranl  

  

Saturday, 7 April 2018 09:16 Host: 90-229-213-235-no68.tbcn.telia.com 

 
lassel vilket återtåg grattis till löpstegen vicken attityd o vilja grabben kutar igen!!! 
ytterligare ett av framtida mål även jag kan kisa mot 

 

3642) Lasse L  

  

Friday, 6 April 2018 21:15 Host: h-249-187.A463.priv.bahnhof.se 

 
Idag sprang jag lite, senast jag kutade var 26 mars 2017. Nu var det som sagt lite, 
som några korta inslag i en stavgångstur. Det kändes rätt hyggligt faktiskt. 
Men hur går det för Råffe? inte skrivit sedan i tisdags, du är väl inte under istället för 
på isen nu hoppas jag. 

 

3641) råffe  

  

Tuesday, 3 April 2018 13:06 Host: 78-72-38-219-no49.tbcn.telia.com 

 
Isen lockade mig ut på sin hala yta i da igen. 22 km i vindstillat solgass. Kunde inte 
vatt möcke bättre. Så här bordere va näre e som sämst. Så tänkte ja just ida. 

 

3640) råffe  

  

Tuesday, 3 April 2018 08:39 Host: 78-72-38-219-no49.tbcn.telia.com 

 
Härlig rapport från Lj-ön Göran! 
Så fint att du morfint! Trots läget. Eller kanske just pga läget. Horisontellt upplevs 
världen vertikalt annorledes, väl? 

 

3639) goran l  

  

Tuesday, 3 April 2018 06:52 Host: 185-219-188-39.kund.ip-osteraker.se 

 
råffe! 
thats poetry in motion 
vänsterdojan åkt till ljö i söndags och har hittills hållit sig inomhus 
dojans husse käkar morfin tills foten blir väluppfostrat smärtfri och kan njuta av 
tillvaron ofta horisontellt läge med bok i handen morfinfrid sporadiska gymnastiska 
rörelser ofta med benet glatt uppsträckt luften! 

 

3638) råffe  

  

Monday, 2 April 2018 21:16 Host: 78-72-38-219-no49.tbcn.telia.com 

 
Ja kan knarra me Mowitz på sne 
då hänger han me 
eljest får du åsså ta me en tik 
då funkar nog all motorik 
ty sådan ä ju logiken 
den som bygger på erotiken 

 

3637) Lasse L  

  

Monday, 2 April 2018 20:14 Host: h-249-187.A463.priv.bahnhof.se 

 
Nåra nyheter från vänsterdojan Göran? 

 

3636) Lasse L  

  

Monday, 2 April 2018 17:26 Host: h-249-187.A463.priv.bahnhof.se 

 
Icke-helg kan bli väl svårt för mig, hunden orkar inte kuta med i cykelfart. 
Men bestäm ni så får jag se vad som kan göras. Får man ha med hund på login? Det 
kan vara bra att veta. 

 

3635) råffe e me på banan  

  

Monday, 2 April 2018 11:29 Host: 78-72-38-219-no49.tbcn.telia.com 

 
Ja till Ransäter! Ja kan komma lite närsomhelst utom i häljerna å inte ända opp te 
höljes. T ex 25-27 april, 2-4 maj te å börja me. 
Va säjs, hänger ju på att ja ha nåra å hänga på, ju! LasseL, Staff å så förståss durå 
Sir T. 

 

3634) Torbjörn  

  

Sunday, 1 April 2018 11:53 Host: c80-216-155-134.bredband.comhem.se 

 
Lider med dig Göran, vet av nyligen erfaren erfarenhet hur tungt gamla män faller då 
de faller. Gott att höra råffe så full djävlaranamma inför cykelsäsongen. Inget ska få 
hindra våra ritter på stål, aluminium eller karbon ramar. Dags att boka uppe i 
Ransäter månne? 

 

3633) råffe  

  

Saturday, 31 March 2018 23:15 Host: 78-72-38-219-no49.tbcn.telia.com 

 
Jo Tobi ja är mycket deltagande i fallet Göran även om ja inte deltog i själva fallet, 
men i alla fall så ä ja anmäld te VR de vill jag härmed anmäla å ja ser framför mig en 
lång sträcka asfalt å klarälvsbanan å en allmän kedjerörelse te Georgies ära. Noch 
ist Solen nicht ferloren. 

 

3632) Torbjörn  

  

Saturday, 31 March 2018 19:45 Host: c80-216-155-134.bredband.comhem.se 

 
Rök VR i det fallet Göran? Hur blir det med ditt deltagande i så fall råffe? Jag bara 
frågar o frågar o..... 

 

3631) Torbjörn  

  

Saturday, 31 March 2018 19:43 Host: c80-216-155-134.bredband.comhem.se 

 
Rök VR i det fallet Göran? Hur blir det med ditt deltagande i så fall råffe? Jag bara 
frågar o frågar o..... 



 

3630) Lasse H  

  

Saturday, 31 March 2018 14:55 Host: 81-237-204-251-no133.tbcn.telia.com 

 
Osis Göran, vi börjar bli lite skörare överlag. Tackar! Trodde det var kört, drygt 2 
veckor sen jag skickade in den. 

 

3629) råffe  

  

Saturday, 31 March 2018 14:27 Host: 78-72-38-219-no49.tbcn.telia.com 

 
hur gickre me bilen? 
å hur lång rehab äre för Dig? 
äru gipsad opp över smalbene helle ba ankeln? 
å finns de mer å förtälja? 

 

3628) Goranl  

  

Saturday, 31 March 2018 12:59 Host: host-95-199-14-81.mobileonline.telia.com 

 
På ljö passerar ja bilen på väg ned mot vägen höger fot halkar vänster fot står 
stadigt i blåbärsriset bilen hindrar ett vackert fall i rätt riktning jag vrids bakåt-utåt o 
det brakar till i vänsterdojan 

 

3627) råffe orolig  

  

Saturday, 31 March 2018 10:41 Host: 78-72-38-219-no49.tbcn.telia.com 

 
Va fanen nurå Göran? 
Ja hade tänkt gratta LasseH för tänkvärda finurliga nonrader. Å gör de åsså. 
Men fraktur ä inge å gratta till. Va ere som timat? 

 

3626) Goranl  

  

Saturday, 31 March 2018 08:57 Host: host-95-199-14-81.mobileonline.telia.com 

 
Har inte sett DN sen i onsdags får gratta noninbrytarna i blindo 

 

3625) Goranl  

  

Saturday, 31 March 2018 08:56 Host: host-95-199-14-81.mobileonline.telia.com 

 
Har inte sett DN sen i onsdags får gratta noninbrytarna i blindo 

 

3624) Lasse L  

  

Saturday, 31 March 2018 08:39 Host: h-249-187.A463.priv.bahnhof.se 

 
Dras till Danderyd som Lasse H till NoN. Grattis säger vi igen till honom idag! 

 

3623) Lasse L  

  

Saturday, 31 March 2018 08:29 Host: h-249-187.A463.priv.bahnhof.se 

 
Du verkar ha en dragning dit, som om du måste in där med jämna mellanrum Göran. 
Smart denna gång att bara ta ett ben, då kan du ju snart upp å stå på det oskadda! 
Får du komma hem snart eller omedelbart? Direkt eller via Uddevalla som vanligt? 

 

3622) Goranl  

  

Saturday, 31 March 2018 07:57 Host: host-95-199-14-81.mobileonline.telia.com 

 
Nytt från Danderyds sjh i natt opererad för fotledsfraktur dubbel sådan en på 
vardera sidan 
I övrogt 
Glad påsk! 

 

3621) råffe  

  

Friday, 30 March 2018 17:40 Host: 78-72-38-219-no49.tbcn.telia.com 

 
LasseL ja säjer ba rea 
då blire fart på skejtare me flera 
men inte ja 
ja ä en feg harig fejkare 
som ba skejtar på isen ovanpå laken 
sån ä ja 
skare bli fart på skaren 
då ska en va skapt som haren 
om man inte går på rean 
av bara farten 
Då frågar en smart en 
Börjar den snart än? 
Nänänä, du har för slö aktion 
å för lång reaktion 
 
The End 

 

3620) Lasse L  

  

Friday, 30 March 2018 17:12 Host: h-249-187.A463.priv.bahnhof.se 

 
Idag blev det av att besöka en fin liten bit av kosmos nämligen Mosstskamossen 
som fick klara sig utan oss igår då vi istället körde ett av de evinnerliga lassen till 
tippen. Men idag blev det alltså skidor. Fullkomligt knallhård skare på ett ca 3 dm 
snötäcke. Man borde haft stålkanter. Åtminstone borde man köpt sig ett par 
skateskidor men det bli visst aldrig av. Svårt när det aktualiseras på allvar först i 
slutet av varje skidsäsong. 

 

3619) Lasse H  

  

Thursday, 29 March 2018 19:52 Host: 81-237-204-251-no133.tbcn.telia.com 

 
Glad Påsk tillönskas alla kosmonauter! 



 

3618) råffe  

  

Thursday, 29 March 2018 18:09 Host: 78-72-38-219-no49.tbcn.telia.com 

 
Glömde ju att önska alla vänner en Glad Påsk! 
Eller så gjorde ja de... och glömde de! 

 

3617) råffe  

  

Thursday, 29 March 2018 12:15 Host: 78-72-38-219-no49.tbcn.telia.com 

 
Körde en timme griller på Ältasjöns åtta. Sola sken å de knaka dovt å skönt i isen 
när jag halkade mig fram. 

 

3616) råffe bugar  

  

Thursday, 29 March 2018 12:00 Host: 78-72-38-219-no49.tbcn.telia.com 

 
Nonono! På alla framgångar blir det en redaktyl. 

 

3615) Lasse H  

  

Thursday, 29 March 2018 10:12 Host: 81-237-204-251-no133.tbcn.telia.com 

 
Vi får nog börja uppmärksamma när Råffe inte är på NoN. Han är ju med nästan 
jambt. 

 

3614) Lasse L  

  

Thursday, 29 March 2018 10:08 Host: h-249-187.A463.priv.bahnhof.se 

 
Råffe nog ännu nöjdare idag. Nu när jag gratulerar till dagens påskanknutna 
lustifikation på NoN. 

 

3613) råffe nödj!  

  

Wednesday, 28 March 2018 21:11 Host: 78-72-38-219-no49.tbcn.telia.com 

 
känns tryggt å gått å höre tobi! 

 

3612) Torbjörn  

  

Wednesday, 28 March 2018 20:40 Host: c80-216-155-134.bredband.comhem.se 

 
Näru råffe pissnödig tänker jag inte glida in under målportalen. Slår en drill strax 
före ”Pekkas” om så behövs. 

 

3611) råffe blickar framåt  

  

Wednesday, 28 March 2018 18:51 Host: 78-72-38-219-no49.tbcn.telia.com 

 
Förresten så mejla ja te Wolfgang Mehl som är general för NL. Berömde för väl 
genomfört lopp osv, etc, und alles. 
Om man är fem man som anmäler säj i grupp så blir en av platserna gratis! Skrev 
han tebaka. 
Nu ä vi ju ba två hitintills, Tobi å ja. Rikard kan säkert hetsas, men hur ere me 
Björnen å Staffan, stenhårda killar. Ett äventyr väntar om bra precis ett år! 
Troligen blire den 13 april, de kommer å bli fantaschtischkt. Tänk er å komma i mål i 
soluppgången en söndamorron me is i skägge å pissnödi! 

 

3610) råffes tankeställare  

  

Wednesday, 28 March 2018 18:46 Host: 78-72-38-219-no49.tbcn.telia.com 

 
Ja ni hare bra där borta på mossarna i väst, å kanse fluga. 
Schälv fick ja nöja mäj me 16 varv, heller vare 17, på griller på Ältasjöns 1,2-kmbana. 
Solo i solskene. Ja va nödj men ja fatta ju att man kan ha de bättre. Än man 
förtjänar. 
Tyckte de gick så jäla bra, körde två mil på en tim å fem min. Så tänkte ja lite till. Me 
den takten skulle en inte hänga me Rickardson å gänge när de kör på laggena i en 
tuff bana. Jag körde ju på platten. Platt fall. 

 

3609) Lasse H  

  

Wednesday, 28 March 2018 16:11 Host: 81-237-204-251-no133.tbcn.telia.com 

 
Jo Grytingsmossen med anslutande mossar är snudd på 4 km enkel resa och 
Gockomossarna nästan 3,5 km. Det blir rejäla turer. 

 

3608) Lasse L  

  

Wednesday, 28 March 2018 15:57 Host: h-249-187.A463.priv.bahnhof.se 

 
Passerade idag snabbt punkten för min accident för precis ett år sedan. Nu med bil 
på väg till golfbanan där Mowitz och jag sedan fick en fin tur på skaren i mäktigt 
solsken. Skaren höll dock inte riktigt lika bra som igår då vi gjorde samma sak, i 
samma väder. I morgon kanske vi tar oss an Mosstakamossen, men då får vi allt 
starta lite tidigare på morgonen. 
Inte alls lika mycket fina mossar här som i Kristinehamn, dom saknar jag verkligen 
på vårvintern, Mosstakamossen är väl en km lång på sin höjd. 

 

3607) Lasse H  

  

Wednesday, 28 March 2018 15:10 Host: 81-237-204-251-no133.tbcn.telia.com 

 
Idag solotur med tejpade löpskidor på Fruns mosse och Grytingsmossen. Vindstilla, 
gnistrande sol, väl bärande skare med 1 cm nysnö. Såg färska spår av älg, rådjur, 
räv, hare, ekorre och tjäder. Fika med mackor, makrill i tomatsås, energibar 
(hallon/lakrits) och cappuccino. Kan inte bli så mycket bättre! 

 

3606) råffe  

  

Tuesday, 27 March 2018 18:23 Host: 78-72-38-219-no49.tbcn.telia.com 

 
men vet inte för va 

3605) råffe  Tuesday, 27 March 2018 15:13 Host: 78-72-38-219-no49.tbcn.telia.com 



 

   
Ältasjön va åssåvacker å skåda å befara å stålskodda skor efter lunchen ida. Den 
plogade 1,2 km-slingan var i hygglit skick, blev 18 km när timmen hade runnit iväg. 
 
Funderar på å anmäla mäj. 

 

3604) goranl  

  

Monday, 26 March 2018 23:00 Host: 90-229-213-235-no68.tbcn.telia.com 

 
mycket vackert o vårligt hoppfullt när Mowitz längtande spanar ut över vyer som 
snart ska beseglas 

 

3603) råffe  

  

Sunday, 25 March 2018 19:21 Host: 78-72-38-219-no49.tbcn.telia.com 

 
på tal om NL, så vare en jäla massa som inte ens kom te start. 
Inte Sir T, inte Lassarna, ingen Staff, inte Göranbjässen å inte ja. 
 
De va nog tur. 
En tur man inte ville unna säj. 

 

3602) goranl  

  

Sunday, 25 March 2018 18:52 Host: 90-229-213-235-no68.tbcn.telia.com 

 
aj grattis till novisen vid spisen skickligt att hitta den och att den fanns kvar! 

 

3601) råffe  

  

Sunday, 25 March 2018 18:45 Host: 78-72-38-219-no49.tbcn.telia.com 

 
Ja grattis LasseL! 
De va för jäla bra, retar mäj bara på att ja inte hade kunnat komma på att hitta på den 
av mäj schälv. 

 

3600) Lasse H  

  

Sunday, 25 March 2018 17:48 Host: 81-237-204-251-no133.tbcn.telia.com 

 
NL hit och NL dit. LL har ju platsat på NN ju. Grattis! 

 

3599) råffe ändrar 
prognosen  

  

Saturday, 24 March 2018 18:34 Host: 78-72-38-219-no49.tbcn.telia.com 

 
Jälar va teten har börjat köra! Ja tror di ä mörkrädda å därför hållerom åsså ihop. 
Under 13:28 gissar ja nu. 

 

3598) råffe  

  

Saturday, 24 March 2018 16:19 Host: 78-72-38-219-no49.tbcn.telia.com 

 
Årets NL måste va nåt för riktiga hårdingar å machos å kvinnchos. Di i täten har ju 
ba kört 16,5 mil på över tie timmar. Blir över 14 i mål kan man gissa. 

 

3597) råffe optimist  

  

Saturday, 24 March 2018 15:15 Host: 78-72-38-219-no49.tbcn.telia.com 

 
Ja Tobi, nästa år går NL som en dans! 
Ja ser redan framåt, norrut, uppåt! 

 

3596) Torbjörn  

  

Saturday, 24 March 2018 13:07 Host: c80-216-155-134.bredband.comhem.se 

 
Råffe idag om ett år åker vi Nordenskiöldsloppet. Bara det inte snöar lika mycket 
som idag. Kollade då täten kom till vändpunkten, över timmen efter fjolårstiden, det 
gick tungt. Men om det skulle snöa o blåsa så tar vi oss an det oxå. 

 

3595) goranl  

  

Thursday, 22 March 2018 23:05 Host: 90-229-213-235-no68.tbcn.telia.com 

 
försökte hämta medicin 
först hade doktorn glömt 
sen va medicinen slut 
finns bara en producent man anar varför 
den inte fanns 
att man ska behöva närma sig denna värd(l)den 
två besök åt helvete plus lite försök på nätet 
bortsett från detta jävligt rossligt förkyld men i övrigt inte anklagad för nån 
ytterligare sjukdom 
nu kör vi skiten ur alla som vill bromsa verksamhten 

 

3594) goranl  

  

Thursday, 22 March 2018 19:24 Host: 90-229-213-235-no68.tbcn.telia.com 

 
när vintern släppt greppet sanden är sopad man kan lubba igen råffes skidor 
skrapat fast i sand solen skiner 
Då! 

 

3593) råffe  

  

Thursday, 22 March 2018 18:31 Host: 78-72-38-219-no49.tbcn.telia.com 

 
Vafan ä de, låg ämnesomsättning? Klart att du vaknar till nytt liv efter rejäl 
behandling Grorgie. Eljest vore de ju bortkastat. När kan du börja knarra? 

 

3592) goranl  

  

Thursday, 22 March 2018 16:19 Host: 90-229-213-235-no68.tbcn.telia.com 

 



grattis råffe till envist njutande av skidåkning 
ska just inleda medicinering mot låg ämnesomsättning o får avvakta effekter innan 
VRbeslut 
man blir ju lite hängig av själva diagnosens effekter mår ju eg lika bra eller dåligt 
som innan 
men finns hopp om nytt uppvaknande! 

 

3591) råffe  

  

Thursday, 22 March 2018 15:55 Host: 78-72-38-219-no49.tbcn.telia.com 

 
Vakna i morse till minusgrader. Stack iväg te Hellas å körde 20 km, snabba, isiga 
spår! Men redan framåt tie så börja de mjukna. 
Ändå S: 57,7 

 

3590) råffe  

  

Wednesday, 21 March 2018 19:35 Host: 78-72-38-219-no49.tbcn.telia.com 

 
Ja Tobi, jag känner mig åsså färdig me laggen, laggom till sadelrytteriet. Lite skräck 
känner ja inför VR men de ska väl reda opp säj. Hänger en hel del på Georgie, ja har 
svårt att tänka mäg å knarra solo igen. Visst kommer du te start Georgie. Jbfå. 
 
Funderar på NL-19 å även ML-19 

 

3589) Torbjörn  

  

Wednesday, 21 March 2018 19:03 Host: c83-251-204-167.bredband.comhem.se 

 
Ja så låt nu värmen komma, låt den tina frusna vägar, låt oss pumpa våra däck, 
smörja våra kedjor, för att sedan börja färden genom vår och försommar mot 
Vättern. Eller hur råffe. JBF. 

 

3588) råffe  

  

Wednesday, 21 March 2018 10:55 Host: 78-72-38-219-no49.tbcn.telia.com 

 
16 km vid Hellas, mycket bra spår, snabbast i år! Men snart är lyckan förbi, fem 
grader vid hemkomsten. 
S: 55,7 

 

3587) råffe  

  

Tuesday, 20 March 2018 14:46 Host: 78-72-38-219-no49.tbcn.telia.com 

 
16 km vid Hellas, nollgradigt, spåren förvånansvärt bra för årstiden. 
S: 54,1 

 

3586) råffe  

  

Sunday, 18 March 2018 09:07 Host: 78-72-38-219-no49.tbcn.telia.com 

 
Tack för stöttning LasseH! Jag tar nog och skickar in bettetåstrupen. 

 

3585) Lasse H  

  

Saturday, 17 March 2018 21:20 Host: 81-237-204-251-no133.tbcn.telia.com 

 
Du måste ha kommit in i ett stim Råffe. Grattis! Men den om bettet o strupen mm. är 
ju himla bra ju. Idag en tur på mossarna och myrarna neråt Gocko med Lena, Eva, 
Gunnar och fika. Bytte bort en bondkaka mot en mandelmassepimpad saffransbulle! 
Vi såg spår av varg, räv, rådjur och älg. Solen sken. Skaren bar här och där. 
Nordanvinden kylde alldeles lagom. QCCS! 

 

3584) Lasse L  

  

Saturday, 17 March 2018 20:00 Host: h-249-187.A463.priv.bahnhof.se 

 
Ja i morgon är en viktig dag, för det första det som Göran informerade om och jag 
tänkte påminna honom om men då gör jag inte det då. För det andra och ännu 
viktigare ska jag då anmäla mig till ÖSmå 2019, och inte bara mig utan också sonen. 
Torbjörn ska också mäla sig an till samma har han sagt. 
I morgon kanske det också blir den tredje skidturen med vovven på skaren. Idag var 
det fint i massivt solsken. 

 

3583) råffe  

  

Saturday, 17 March 2018 17:37 Host: 78-72-38-219-no49.tbcn.telia.com 

 
Georigio! Ge int opp! Du hinner lätt ikapp på opploppe. Auckland har ja inte vatt i 
eller på, men däremot Horn. 
Å hybris tänker ja inte be om orschäkt för, de e e mänsklig åkomma som knappt 
kliar ba lite 

 

3582) goran l  

  

Saturday, 17 March 2018 17:11 Host: 90-229-213-235-no68.tbcn.telia.com 

 
har sugit mej fast på non senaste dagarna o trodde att jag skulle hinna gratulera 
råffe till fullträffen på non innan han grattade sig själv jag kämpar vidare 
i övrigt informeras om att imorgon startas VOR:S intressantaste sträcka Auckland 
till brasilien via Kap Horn tufft som fan 

 

3581) råffe stretar på  

  

Saturday, 17 March 2018 17:00 Host: 78-72-38-219-no49.tbcn.telia.com 

 
En vecka av triumfer! 
Just i morse läste jag den tredje non-senstexten signerad "råffe i surtugga" på sju 
dar! Det är så att en får lite blodad tand för att tala me tanndoktorer. 
Jag höll på att skicka in en dålig uppföljare men avhållsamhet är en dygd (har någon 
tokfan sagt). Jag lydde å därför nämner jag dumheten endast exklusivt för forumet: 
Vampyrerna var på bettet, gaddade ihop säj och skanderade "nu klarar vi strupen". 
Jag lovar, den tar non allri, så ja avstår. 



 

3580) råffe stretar på  

  

Thursday, 15 March 2018 13:51 Host: 78-72-38-219-no49.tbcn.telia.com 

 
Körde 10 km igår och 21 idag vid Hellas. Förvånansvärt bra spår, 2 minus, stundtals 
solsken, de va riktigt skönt å köre! 
Notabelt: Jag körde 5-kmslingor, och på tredje slingan kom ett lätt snöfall, knappt 
synbart la sig små snökorn i spåre, då gick de avsevärt trögre, även på fjärde 
slingan. Ja fatta då hur di där två utbrytarna i Storvasan kände säj. Ja kunde ju bara 
känna hur ja kände mäj, men även ja ä ju mänsklig. 
S: 52,5 

 

3579) råffe  

  

Wednesday, 14 March 2018 18:22 Host: 78-72-38-219-no49.tbcn.telia.com 

 
Georgie, först ett stort grattis till den helt fantaschtiska omvårdnaden som föregivits 
dig, de inte konstit om vårdköera fördubblas varje kvarts månvarv. 
Men om de e nån som ska anses värd detta så äre du, äre dig! 
Å hurra! Sannolikt ä du frisk å fin som en nötkärna parad me en persika, å lite stänk 
av johaug har nog slunkit in i springan mellan varsamhet å tacksamhet, du ska ju 
inte falla i mitofällan då fåru kalla på moi, så går ja i go, tross gemensamma falisse- 
och malissemang, om ja minns rätt, gör ja ju sällan, de blir roligare om man minns 
galet. Men spåren lär allri nå ikapp oss, inte ens nästa år i EvBv06. 
Äru amällerd? 

 

3578) goran l  

  

Wednesday, 14 March 2018 18:08 Host: 90-229-213-235-no68.tbcn.telia.com 

 
nä ekg va med 

 

3577) goranl  

  

Wednesday, 14 March 2018 18:05 Host: 90-229-213-235-no68.tbcn.telia.com 

 
han e ju idrottsläkare trodde han ja va dopad? 

 

3576) goranl  

  

Wednesday, 14 March 2018 18:03 Host: 90-229-213-235-no68.tbcn.telia.com 

 
glömde urinprov och ekg 

 

3575) goranl  

  

Wednesday, 14 March 2018 17:29 Host: 90-229-213-235-no68.tbcn.telia.com 

 
läste tidningen igen o missa råffe på non 
annars va ja hos doktorn igår för o förevisa min extra fotknöl hö fot utsida på 
idrottskadeavd där en mig bekant doktor från tandläkeriet dök upp 
överrumplade mig fullständit 
nä du nu gör vi en riktig us!!! 
mållös så tidit på dan lät ja mig hanteras 
lungor lyssnades bltr. togs psaprovtogs det blprovet kan ju visa både ett o annat 
diabeteskoll ekg urinprov 
extra fotknölen skulle opereras remiss rtg fot dygnsbevakning av bltryck o puls ska 
utföras o så ofint nog grävde han mig i arschelet ja som under alla år bestämt över 
honom i min miljö 
ja jävlar går in frisk o fin inte ens bakfull nyduschad o frisk o blir misstänkliggjord 
på detts vis ida va ja hos ögondoktorn som hade vänligheten att ge mina ögon vmg 

 

3574) råffe smörar vidare  

  

Wednesday, 14 March 2018 15:06 Host: 78-72-38-219-no49.tbcn.telia.com 

 
Du är vänligheten själv du åsså! 

 

3573) Lasse L  

  

Wednesday, 14 March 2018 14:05 Host: h-249-187.A463.priv.bahnhof.se 

 
Än jag da,som också gratulerar Råffe till dagens publicering? 

 

3572) råffe  

  

Wednesday, 14 March 2018 08:52 Host: 78-72-38-219-no49.tbcn.telia.com 

 
Tack, du är mig en vänli en! 

 

3571) Lasse H  

  

Wednesday, 14 March 2018 08:36 Host: 81-237-204-251-no133.tbcn.telia.com 

 
En får gratulere Råffe i Surtugga igen! 

 

3570) råffe  

  

Tuesday, 13 March 2018 16:09 Host: 78-72-38-219-no49.tbcn.telia.com 

 
Å kom in i startled 8! Jo jag tackar ja till de! 

 

3569) råffe slarvern  

  

Tuesday, 13 March 2018 13:22 Host: 78-72-38-219-no49.tbcn.telia.com 

 
Ja mena ju Avhälld 

 

3568) råffe vill åsså va me  

  

Tuesday, 13 March 2018 13:21 Host: 78-72-38-219-no49.tbcn.telia.com 

 
Anmäld VL-19 



 

3567) staffan  

  

Tuesday, 13 March 2018 09:19 Host: 78-69-102-164-no173.tbcn.telia.com 

 
Amnläd vl -19 

 

3566) Lasse L  

  

Monday, 12 March 2018 21:43 Host: h-249-187.A463.priv.bahnhof.se 

 
Snön dånar ned från taket medan jag mumsar på lite jordnötter och funderar på om 
det finns okända välgörare på detta forum? 
Ja det töar, men står sig prognosen kan det bli härlig, eller livsfarlig, skidåkning 
med hund på skaren om ett par dagar. 

 

3565) goran l  

  

Monday, 12 March 2018 11:10 Host: 90-229-213-235-no68.tbcn.telia.com 

 
tänkte skriva ett onödigt inlägg: 
har missat både råffe och ankan på non trots dagliga studier av sidan 
men ska till ögonläkaren imorgon bara för att göra min första riktiga us av 
gluggarna 

 

3564) Lasse L  

  

Monday, 12 March 2018 09:45 Host: h-249-187.A463.priv.bahnhof.se 

 
Ja grattis till Älta, så bra att du värkte fram nåt igen Råffe! 

 

3563) råffe  

  

Monday, 12 March 2018 09:39 Host: 78-72-38-219-no49.tbcn.telia.com 

 
Tack LasseH! 
Jag hade börjat misströsta efter några refuseringar, men fick nu blodad tand. Ska 
göra ytterligare ett försök vad det lider. 
 
Glömde notera mitt 10 km-lopp vid Alby i lördas. Nu är det S 49,4. Ida ä dä ingen idé, 
surt å jävlit men även här hägrar kylan i slutet av veckan. Kan bli över 50. Nä inte 
grader, jo över minus 50 isåfall. Å i möra ä dä dags för anmälan. Jag anmäler mäj 
frivillit. 

 

3562) Lasse H  

  

Monday, 12 March 2018 09:20 Host: 81-237-204-251-no133.tbcn.telia.com 

 
Ett grattis till Råffe och ett försenat dito till Ankan för kluriga inlägg på NoN! Efter en 
utmärkt skidhelg så knäpper nu här regnet på fönsterblecket men prognosen ser ju 
lovande ut. 
Hittills år: 
Stavg 1, OL 2, Skr 3, Skid 13 

 

3561) Lasse L  

  

Saturday, 10 March 2018 21:12 Host: h-249-187.A463.priv.bahnhof.se 

 
Tackar för erbjudandet Torbjörn! Kan nog hända att jag nappar på det. Det 
inspirerade till ett spinningspass igår. Idag blev det en vända i skidspåret igen, 
mycket fina förhållanden. 
S 18 

 

3560) råffe  

  

Friday, 9 March 2018 14:05 Host: 78-72-38-219-no49.tbcn.telia.com 

 
Trevligt Staffan! Då kan vi ju stå där tillsammans! Jag tror nämligen att ja ska göra 
ett försök till i Storvasan. 
Å om en ångrar sej så kan man ju allti köra ÖSmå i ställe. 

 

3559) staffan  

  

Friday, 9 March 2018 10:19 Host: 78-69-102-164-no173.tbcn.telia.com 

 
Om man visste att storvasan skulle bli lika behaglig som den såg ut att vara på TV 
skulle jag kunna tänka mej att anmäla på tisdag och stå i led 9. 

 

3558) råffe  

  

Thursday, 8 March 2018 22:38 Host: 78-72-38-219-no49.tbcn.telia.com 

 
Så skönt inlägg SirT! NL å Sverigetempot samma år! Ja jäsiken! 
Ja ä ju just nu så sugen på NL18, men de funkar inte logistisktiskisktteknisktbra. 
Tänker nog pröva 2019 men då faller ju sig NL2020 helt naturenligt. Har en inge mål 
så kommer en ingenstans. Ja tro att de va Abe Lincoln who said that. Ja va svarar 
man på derå? Om du tar mina lagg så står ja på dina, eller nåt sånt. 

 

3557) Torbjörn  

  

Thursday, 8 March 2018 19:15 Host: c80-216-155-134.bredband.comhem.se 

 
Du har så rätt så råffe. Det jag skrev/sa "var ju bara nått ja sa för att det lät så bra" i 
sammanhanget anmäla sig ett år i förväg, slanta upp många pengar, flyga högt i 
luften osv. Om jag lyckas återfå smidighet o styrka, bemästra reumatismen, är det 
just NL som gnager. Har en annan mask i skallen som heter Sverigetempot, körs 
nästa gång 2020. Nl o Sverigetempo samma år? Som sagt om detta får vi prata. 
Du kan få låna min cyklocross Lasse, på den funkar alla växlar, Shimano 105 är väl 
oxå den komponentgupp du hade på Meridan. 

 

3556) Lasse L  

  

Thursday, 8 March 2018 00:04 Host: h-249-187.A463.priv.bahnhof.se 

 
Nu är pelletsförrådet lagat (ett jäla slit i besvärliga arbetsställningar) och 
förkylningen har vikit undan också så idag blev det nypremiär i skidspåret, det var 



inte dumt alls. 
Klarälvsbanan vore kul att vara med på, jag får väl ta min gamla hybrid fast 
framväxeln inte funkar. Något cykelköp blir det inte tal om förrän vi sålt kåken, nåt 
annat än snus och visky lägger jag inte pengar på innan det är klart. 

 

3555) råffe rättar in sig  

  

Wednesday, 7 March 2018 20:20 Host: 78-72-38-219-no49.tbcn.telia.com 

 
Nä 
48,4 skare va 
ja missa självaste vännpunkten å körde ur spåre ¨å de får ja sona för retsen av live, 
de e så de e å man ska va gla om en får va me, annars gåre på sne 
å inte ba som tysken sa 
me sitt jäla tjejud 
 
annars äre bra 

 

3554) råffe  

  

Wednesday, 7 March 2018 19:54 Host: 78-72-38-219-no49.tbcn.telia.com 

 
Framförhållning är det enda som kan upprätthålla barriären från de redan döda. När 
vi släpper på den barriären då äre lite bakhalt. Ja tycker vi ska satsa, om de e så att 
de inte funkar så slår ja döörat till. 
Men vi tar en marsch i tage. Definns ju en massa fina dödsmarscher å lyssna te. 
 
Men va säjeru Sir T om NL20, ja tror att de e en mycke mer eckstajting opplevelse. 
Även om en ba får oppleva oppståndelsen etterpå. 
 
Vi hörs mer om detta! 

 

3553) Torbjörn  

  

Wednesday, 7 March 2018 19:23 Host: c80-216-155-134.bredband.comhem.se 

 
Frågan om "den långa marschen" törs jag inte svara ja på. Måste först veta att 
skidåkning inte är omöjligt för min del. Tidigast 2020 alltså. O vem fan, i vår ålder, 
törs leva med en sådan framförhållning? Jbf. 

 

3552) råffe  

  

Wednesday, 7 March 2018 17:27 Host: 78-72-38-219-no49.tbcn.telia.com 

 
Måste börja me å gratta en Anka i Älta te bidrag på non. Schälv misslyckas ja 
ständit men hennes epos blev succé. 
 
Snart är de hoj som hägrar, snön börjar töa bort så som den skar å bör göran. 
Och ja, ja kör gärna Klarälven! Helst i slute på april heller början av maj, eller hela 
maj förresten, nä inte hela maj! Missförstå mäj rätt för sjutton. 
Va på gym i morse, Åke hade fått ett gratisgrattiserbjudande för en vän å den 
vännen blev ja, ska nog gå dit framöver å tjäna styrka. Men måste nog träna åsså- 
Sen körde ja 14 km vid Hellas, de gick bra, äntligen hade de blitt ett glatt spår men 
ändå ingen överdriven fart på ekipaget. Nöjd ändå. 
 
Sen äre frågan om Marcialången 2019, en ska nog mäla säj an ganska så snart, 
kanske ä dä redan för sent. Hoppas ja. 
 
S 47,4 

 

3551) Torbjörn  

  

Wednesday, 7 March 2018 11:40 Host: c80-216-155-134.bredband.comhem.se 

 
Å en annan har avslutat den förstörda skidsäsongen. Går o får mina behandlingar, 
tränar på gym för att återfå smidighet o styrka. Har stora planer i det tysta för 
framtiden. För den närmaste framtiden gäller dock bara längtan efter torra, rena, 
vägar för mig och min cykel att rulla ut på. Förresten, 16-18/3 arrangeras Svenska 
Cykelmässan uti Kista. Är det något av herrarna som har för avsikt att...? 
Klarälvsbanan 18? Kör vi i år oxå? Boende på Prästängens vandrarhem eller stuga 
nere vid Ransäters hembygdsgård. Det senare torde behöva bokas i god tid. 

 

3550) råffe  

  

Tuesday, 6 March 2018 15:01 Host: 78-72-38-219-no49.tbcn.telia.com 

 
Körde 20 km vid Hellas ba för å testa. Började kännas som om livet var på väg att 
kämpa sig tillbaka. Armarna di tröga gav uppmuntrande svar och andningen har 
långsamt kommit åter. Men någon fart på ekipaget är det svårt att få. Kanske är det 
så att man har pikat. Men ja ska mäla an te ÖSmå en gång till. Funderar på å börja 
kuta för å få lite löpkondis, fundera går ju an, som Almqvisten sa. 
Kan för tillfället summera skidsäsongen till 
S 47 

 

3549) goranl  

  

Sunday, 4 March 2018 20:02 Host: 90-229-213-235-no68.tbcn.telia.com 

 
grattis till Percy o björnen stenhårda grabbar o percys upphämtning från 9:e måste 
ha vält gubbar åt alla håll 

 

3548) råffe gla  

  

Sunday, 4 March 2018 18:08 Host: 78-72-38-219-no49.tbcn.telia.com 

 
Pojkarna är i hamn! Skönt! Och beundransvärt. Bara att gratta, vid tillfälle. Å kratta 
kortegen. Ja jälar! 



 

3547) råffe impad  

  

Sunday, 4 March 2018 17:07 Host: 78-72-38-219-no49.tbcn.telia.com 

 
Spänningen är på topp! PK har greppet och gör ett storstilat lopp i H75. Björnen 
måste lägga på en rökare för å nå ikapp. 
Men vicka bjässar! 

 

3546) råffe  

  

Saturday, 3 March 2018 19:25 Host: 78-72-38-219-no49.tbcn.telia.com 

 
Ja Staff, frysa var inte så svårt att uppnå då i ÖSmå. Ba å höppes på att de ger 
mesäj. Te nästa år te minstingens. I år kör ja inge mer långlöp, om de inte blir VR 
förstös. Men Årelöppe å NL skiter ja i. Vill va mer öppe på töpp nästa år, då jälar! 
Ska ja andas. Tillförsiktigt. Funderar på å mäla an te VL å ÖS nästa år ba för å va på 
den osäkra sidan. Å bli lite hettsad. 
Ja de va de ja önska säja, så de så, som bonnen sa. Å sådde sen. 

 

3545) staffan  

  

Friday, 2 March 2018 16:34 Host: 78-69-102-164-no173.tbcn.telia.com 

 
Pratade med Björn igår. Höll på med vallning. Hade tänkt köra på grafit men ändrat 
sig till grönt, grönt, grönt. Inte HF utan LF och utan pulver. Tips frän Grycksbo kan 
jag tro. Blå HF + pulver blev mitt koncept och inget att rekommendera. 
Frös egentligen inte under loppet, kanske lite ner mot Vasslan efter käk o lite vila 
hemma i stugan. Upptäckte dock vid hemkomst ett par frysskador i ansiktet. Fast 
inte där jag plåstrat utan längre ner vid ena mungipan och under hakan. 
Balaklavan? 
Har varit ganska vissen. Hosta och allmän trötthet och mest legat i sängen men 
känns något bättre idag. 
Aldrig så skön målgång som i ösmå-18! 

 

3544) råffe  

  

Friday, 2 March 2018 12:09 Host: 78-72-38-219-no49.tbcn.telia.com 

 
Du ä ett geni LasseL! Så ligger förstås saken till. Tack för denna uppmuntran till 
dysterkvisten! Nu sticker ja ut till Alby och kör nåra varv! 

 

3543) Lasse L  

  

Friday, 2 March 2018 09:36 Host: h-249-187.A463.priv.bahnhof.se 

 
Det var nog så att inför de överjövulska förhållandena på måndagen hoppade alla 
svagpresterande veklingar av och det var bara ni vältränade hårdingar som startade 
och som fullföljde. Därmed förrryckande seedningstabellerna till söndagsnissarnas 
fördel. 

 

3542) råffe  

  

Thursday, 1 March 2018 18:07 Host: 78-72-38-219-no49.tbcn.telia.com 

 
Inte ba näsligt, de måste röra säj om en komplett kåmplått. 
Ja funderar på å gerom svar på talet redan nästa ÖSmå! 
Börjar nästan på å bli sugen på VL18. Men den känslan ska ja nu stilla me e liten 
virre. Nä inte liter, även om tanken svindlar å kräver de. 

 

3541) Lasse L  

  

Thursday, 1 March 2018 08:48 Host: h-249-187.A463.priv.bahnhof.se 

 
Så nesligt! Ni som kämpade så under svåra förhållanden, och så kommer de där 
finlemmade söndagsgossarna och blir daltade med i tabellerna. 

 

3540) råffe förundrad  

  

Wednesday, 28 February 2018 16:57 Host: 78-72-38-219-no49.tbcn.telia.com 

 
Chockläsning! Såg just seedningstabellerna och kunde konstatera att Rikard kan 
köra i sjunde led i storvasan å UngErik i nionde. Inte alls va ja hade trott, hade trott 
på Rik i femte å Erik i sjunde. 
Söndagsloppet ser ut att ha gått 35-40 minuter långsammare än vårt plågsamma... 
Kan detta vara sant å rätt å riktigt? 

 

3539) goran l  

  

Tuesday, 27 February 2018 19:03 Host: 90-229-213-235-no68.tbcn.telia.com 

 
börjar med ytterligare ett grattis nu även till Johan som jag missade både som start- 
o målman 
en härlig drapa som soffsittaren njuter av konstigt att kylan i starten inte tog 
hårdare i fingrar o tår strävheten i spåren har jag fått beskriven av Staffan men bra 
att man slapp va skraj utför undrar hur dom fick spåren att bli stabila efter allt 
snöandet 
alla jag kände kom i mål glädjande 
grattis till obändiga köldhjältar 

 

3538) råffe återuppstigen  

  

Tuesday, 27 February 2018 16:19 Host: 78-72-38-219-no49.tbcn.telia.com 

 
Tack för alla uppmuntrande ord och grattisar i efterhand! Vi tog taxi till starten 
redan före 5 å när vi kom te Berga så vare bara ett fåtal som hade lagt ut laggen. Jag 
tro vi var bland de 300 första, precis som vi hade planerat. 
Sen satt vi i tältet till tie i sju. Jag såg att försvaret stack iväg prick 7 å tänkte att nu 
äre ba fem minuter kvar, lagom för å knyta ihop säcken å få på säj lagg, handskar å 
stavar. precksis när jag drog på mig andra handsken så börja kopplet å röra på säj 
utan förvarning! De va ba å dra säj me å där fick man väja mellan skidpyramider 
som stod uppställda. Då va klockan tre över. 



LasseH har läst mina tankar, redan vid starten fick Armfeldts karoliner liv i mitt 
sinne, jag såg framför mig hur de stod å dog där på fjället eller utanför stugorna vid 
Handöl. Minus 27 biter. 
Så snart vi kom ut på fältet kände man ju att de inte va nå jävulskt gli precis. En fick 
jobba säj varm. 
Fästet gott i backen. Ingen trängsel. Å redan efter första backen hade de lätt frusna 
tårna och kratterna tinat opp å däroppe vid högsta punkten kändes de nästan milt, 
kanske vare 15 eller 20. 
Glidet höll säj borta men man knega på å kom te Smågan ganska halvtrött å lite 
less. Så fortsatte de te Mångsboden, kunde se på klockan att den hade gått fortare 
än jag. 2 å 12, hade hoppats i förväg på 12 i 2. Framme i Risberg var jag ganska 
urkramad, gick uppför backarna å börja längta in i stugan som väntade där me sin 
värme vid 47 km. Men väl där bytte ja bara mössa å drack mer än ja brukar. Å i 
nerförsbackarna fick ja nytt mod, de gled hyggligt men inte så fort så att en blev 
skraj såsom brukligt är. Solen hade börjat skina sedan en tid, kanske vare redan vid 
Smågan, å glidet blev lite bättre. Lundbäcksbackarna blev åter en 
måndagspromenad, när ja försökte ta i uppför så försvann all ork. Sista tre milen var 
en viljeakt, jag sa tyst för mig själv, men hörde det tydligt, ett aldrig mer, 25 ggr 
räcker. 
I mål spurta ja ner en jävel som försökte knäcka mig, det gjorde gott men kosta på. 
Ja va helt tömd på ork å sans. 
Men efter en kvart under en varm dusch så kom lite medvetande tebaka. 
 
Å sa vare frågan om stavfästet. Tackar som frågar, det var kanon! Å spårkanterna 
höll perfekt kvalitet hela tiden, ingen klagade på det som ja hörde. Men alla som ja 
snacka me tyckte att de hade vatt överjävligt jobbigt. De stärkte självförtroende och 
dito -känsla. 
Å på aftonen, efter fläskytterfilé, virre, rövin å öl, så börja ja tänka på nästa års lopp. 
Sånt är livat! 
 
Ja de va min story. 
Andra må komplettera. 

 

3537) Lasse H  

  

Tuesday, 27 February 2018 09:28 Host: 81-237-204-251-no133.tbcn.telia.com 

 
Stort grattis till alla er som likt Armfelts karoliner borrade er fram i kölden! För en 
gångs skull inte särskilt avis. 

 

3536) Lasse L  

  

Monday, 26 February 2018 20:24 Host: h-249-187.A463.priv.bahnhof.se 

 
Ber att få instämma! Och ser fram mot utförlig beskrivning av vedermödorna. Eller 
gick det lätt och lekande, ska en vara avundsjuk som inte kunde vara med? 

 

3535) goran l  

  

Monday, 26 February 2018 18:50 Host: 90-227-24-233-no68.tbcn.telia.com 

 
ett grattis till den tappra skara som kämpade sig igenom ÖSM vicka bjässar vicket 
bevis för att allt är möjligt 
undrar hur kallt o strävt de va stavfäste? ja allt är av intresse vi får säkert en utförlig 
rapport av ngn vad det lider 
det var jävligt bra gjort!! 

 

3534) goranl  

  

Sunday, 25 February 2018 14:19 Host: 78-69-54-206-no513.tbcn.telia.com 

 
God Tur 
önskas måndagens ÖSdeltagare!! 

 

3533) råffe  

  

Saturday, 24 February 2018 18:33 Host: 78-72-38-219-no49.tbcn.telia.com 

 
Jo seru, UngErik har bytt efternamn och heter inte längre Hedman. Nu ere Calmfors 
som gäller, precis som nationalekonomen. Den unge har gått sta å gift säj me dotra 
till ekonomen. 
Tack för lyckönskningarna! De värmer, hopaps de känns åsså ute i spåret. Brrr! 

 

3532) Lasse H  

  

Saturday, 24 February 2018 16:43 Host: 81-237-204-251-no133.tbcn.telia.com 

 
Lycka till på måndag friska såväl som krassliga deltagare! Eja kunde en vara med. 
Vad heter förresten n´ungErik i efternamn? 

 

3531) råffe  

  

Saturday, 24 February 2018 12:49 Host: 78-72-38-219-no49.tbcn.telia.com 

 
Vi hoppas på det bästa Staff, å inte hinneru smitta oss andra så att det biter före 
start. 
Johan har åsså lite halsonta å gör nu allt för å pigga på säj. 

 

3530) staffan  

  

Saturday, 24 February 2018 12:19 Host: 78-69-102-164-no173.tbcn.telia.com 

 
Trots att Jill förpassades ner till källaren åkte jag på samma symptom som hon. 
Lite halsont, hosta och antydan till huvudvärk. Igår var tanken att hoppa Ös å köra 
Vl istället. Men känns mycket bättre idag och har nu för avsikt att åka upp imorgon 
om ingen försämring sker. Och om ingen av övriga deltagare protesterar. 



 

3529) Lasse L  

  

Saturday, 24 February 2018 10:14 Host: h-249-187.A463.priv.bahnhof.se 

 
Lycka till på måndag ni i den tappra lilla skaran! 

 

3528) råffe  

  

Friday, 23 February 2018 17:32 Host: 78-72-38-219-no49.tbcn.telia.com 

 
måste tillägga fast pulsen är max: peppe inte fan trodde ja att han skulle bli 
guldmedaljare, inte på den här sidan universum te minstingens! 
Å så skjuttjejernas medaljceremoni! Så jäla lång Hanna ä, å så jäla kort som hennes 
barndomskompis från pite ä! Ser som i ett töcken hur Hanna käka opp all 
kompisens käk nångång där på dagis, da etter da, år etter år. 
Sånt ä livat. 

 

3527) råffe gla ida  

  

Friday, 23 February 2018 17:28 Host: 78-72-38-219-no49.tbcn.telia.com 

 
ja tror att vacchi ligger bakom alla framgångar, jäla vicken grabb, så jäla typisk 
svensk! 
Å så de curlande tjejerna, vann som ett skott, stensäkra i oruckat bo, iskalla, nästan 
som charlotte. Fy fasen va hon ska köra på sönda. Å vi fyra på månda. Allt ser just 
ut just nu. 

 

3526) goranl  

  

Friday, 23 February 2018 15:35 Host: 78-69-54-206-no513.tbcn.telia.com 

 
tysken säger har inte chans mot Sverige i skidstafetten! 

 

3525) rolf  

  

Friday, 23 February 2018 14:58 Host: 78-72-38-219-no49.tbcn.telia.com 

 
Trist besked men inte helt oväntat. Och ett klokt beslut är det. 
Ta det nu lugnt och stilla, men inte alltför stilla. 
Vi kommer att höja ett glas till din ära när vi sitter i stugan i Evb framåt aftonen på 
måndag 

 

3524) Torbjörn  

  

Friday, 23 February 2018 13:17 Host: c80-216-155-134.bredband.comhem.se 

 
Starta eller inte starta, ett beslut är fattat, startar inte. Naprapaten gav mig idag rådet 
att inte starta. Han sa vidare att han hade full förståelse för om jag startade, men jag 
måste vara medveten om att skadan då löper stor risk att förvärras. Skulle så ske 
kommer läkningen att ta avsevärt längre tid. Sorgligt, men ännu sorgligare om 
cykelsäsongen o allt annat som hör vår o sommar till oxå skulle vara i fara. Så lycka 
till ni startande. Nästa år hoppas jag vara hel o i en helvetiskt god form, så ligg i 
med träningen nu råffe. 

 

3523) råffe direkt från 
vallaboden  

  

Thursday, 22 February 2018 21:57 Host: 78-72-38-219-no49.tbcn.telia.com 

 
Bra, då är ju allt i lås! Förresten vet ni va tysken säger när du... 

 

3522) staffan  

  

Thursday, 22 February 2018 19:22 Host: 78-69-102-164-no173.tbcn.telia.com 

 
Enligt Björn som pratat med Janne Lövgren så kommer han och familjen att vara i 
kåken fram till lunchtid på söndag. 
Nyckelen som vanligt i skåpet på gavelen. 
Vi eller jag, beroende på Torbjörns beslut, kommer kanske samtidigt som ni. 

 

3521) råffe frågar staff å 
Sir T  

  

Thursday, 22 February 2018 09:11 Host: 78-72-38-219-no49.tbcn.telia.com 

 
Grabbar, 
hur ser planerna ut inför söndag? 
När kommer i? I en bil heller två? 
Vi lär komma upp te EvB vi tvåtiden. Ska testa gli å käka sedan. Ska kolla me 
UngErik om han tar egen bil. Gör han de så kanse vi lämnar en auto i Mora. 
Ska vi (ja) beställa taxi te starten? Men de gör ja först när ja vet hur många som ska 
färdas. 
Hör av er snälla! 

 

3520) råffe  

  

Wednesday, 21 February 2018 15:25 Host: 78-72-38-219-no49.tbcn.telia.com 

 
Nu S 35,1. På Ältasjöns is 

 

3519) Lasse L  

  

Wednesday, 21 February 2018 09:35 Host: h-249-187.A463.priv.bahnhof.se 

 
Schysst naprapat! De flesta vårdpersoner skulle nog bara sagt nej, nej, av slentrian 
och för säkerhets skull utan att på allvar försöka sätta sig in i patientens behov och 
preferenser. 
Mina egna preferenser nu är inte skidåkning utan att laga pelletsförrådet. Har inte 
vart i spåret på tre veckor. Stockholmsresa och lite snuva mm är också bidragande 
orsaker till det. 

3518) nervige råffe  Tuesday, 20 February 2018 18:34 Host: 78-72-38-219-no49.tbcn.telia.com 

 



 

  Spänningen är oooliiderlig Sir T! Jag tänkte ida när ja va ute å körde att ja har som 
längst kört tre mil på raken, men sen tänkte ja att de e ju bra så man inte förtar säj. 
Ja ska ut onsda-torsda men nåra fyra mil blire ej. Om ja inte får fnatt av all den 
uppdämda nervspänningen. 
(Obs att inlägget kunde ha börjat å slutat me samma ord, men de gav ja fanen i.) 

 

3517) Torbjörn  

  

Tuesday, 20 February 2018 16:09 Host: c80-216-155-134.bredband.comhem.se 

 
Sålunda talade naprapaten. "Du kanske kan åka igenom det öppna spåret utan 
ambition att prestera, men då måste du vila muskeln fram till dess. Inte ut o prova, 
bara vila. Jag kan ge dig en behandling på fredag, efter den kan du bestämma dig". 
Så ligger det till. Får med andra ord avvakta till fredag. 

 

3516) råffe  

  

Tuesday, 20 February 2018 14:16 Host: 78-72-38-219-no49.tbcn.telia.com 

 
så nu ä ja oppe i S 33,1, kan bli mer i morrn heller övermorrn 

 

3515) råffe  

  

Monday, 19 February 2018 20:05 Host: 78-72-38-219-no49.tbcn.telia.com 

 
Jag inväntar med största intresse och ev empati ditt beslut T! Klart att de kommer å 
gå mycker lättare i årets ÖSmä, 7-10 minus, hårda rälsiga spår å ingen vinn å lägga 
säj vinn om, ett rättvist lopp,ett bra lopp, ett lopp man inte vill missa. Å ä dä så att 
de blir övermäktit så känner man de redan i Evertsberg. Å då ä dä ba å gå in å slafa 
ett tag å njuta av tillvaron i kåken. Kanse ringa nån som kan plocka opp väskan vi 
måle å sen ta en lite virre å ytterligare en tupplur å sen gala uta ba fanen. Sen äre 
dax för skrönorna te aftonvarden. 
Schälv ä ja back from Scotlann å in fine fetal. Men ska ut i möra å overmöra å köra 
nåra vändor på Ältasjöns snötäckta is. Men i övrit känns de bra. 

 

3514) Torbjörn  

  

Monday, 19 February 2018 19:27 Host: c80-216-155-134.bredband.comhem.se 

 
Idag skulle beslut fattas, åka eller inte. Gällde bara att "på ett anständigt vis åka 45-
50 kilometer". I ärlighetens namn lyckades jag inget vidare. En till en och en halv 
decimeter nysnö hade fallit över Kalhyttan under natten. I vanlig ordning hade 
bäddar pistats o spår dragits, finns nu fina natursnöspår att åka i. Men det går tungt 
i nysnö, vill det sig illa så kan ÖS bli nio mil i nysnö, så det ska funka, men gjorde 
inte så. Det blev bara 37 kilometer, blev inte bara satan så trött fick oxå satan så ont 
i muskeln med den gamla blödningen. Ska på behandling imorgon, ska då oxå prata 
med naprapaten om det vettiga i en eventuell start. Så det följer således ännu en 
fortsättning. 

 

3513) goran l  

  

Monday, 19 February 2018 18:14 Host: 78-69-54-206-no513.tbcn.telia.com 

 
va dom än säger på tv ingen snö här 

 

3512) goran l  

  

Sunday, 18 February 2018 19:22 Host: 78-69-54-206-no513.tbcn.telia.com 

 
kollade i almanackan o blev paff av att konstatera att ÖS för fan går ju nästa helg! 
hur står det till med våra kommande hjältar? 
i thn är skidkänslan på noll regnar när detta skrivs på obefintliga skidspår 
Torbjörn hur går rehab? 

 

3511) råffe  

  

Wednesday, 14 February 2018 16:08 Host: 78-72-38-219-no49.tbcn.telia.com 

 
Å nu ä ja oppe i S 31,1. Men sen ä dä Skottland i fyra dar, får se om de blir nåra fler 
stavtag före ÖS, inte i Glasgow i vicke fall. 
Men Rudan håller trots plus, de e ju ett plus, kanse tisda å onsda i next vik... 

 

3510) råffe  

  

Monday, 12 February 2018 19:56 Host: 78-72-38-219-no49.tbcn.telia.com 

 
Ja ja vet, han heter Vacchi, det gör inte saken eller killen sämre. 
 
Till Tobi ska sägas att de blir övernattning i Evertsbergshuset. När vi bara va tre så 
blev det för mastigt att pröjsa 9400 spänn för Brittas stuga. 
Å nu ä vi plötsligt fem (kanse), då skulle det nog inte känts så himla dyrt. 

 

3509) råffe  

  

Monday, 12 February 2018 19:34 Host: 78-72-38-219-no49.tbcn.telia.com 

 
Härligt Tobi! 
Vi hörs vidare när du kört vidare och vildare! 
 
Måste ta trån i hand å uttrycka min beundran för Roberto Vachi, vicken kille, bästa 
sportreportern även på skider å skidskytte. Så entusiasmerande! 
Underbart när han stod å krama om Södergren efter Kallas kalas! 

 

3508) Torbjörn  

  

Monday, 12 February 2018 15:56 Host: c80-216-155-134.bredband.comhem.se 

 
Naprapatens behandlingar ger resultat. Kunde åka skidor relativt obehindrat under 
helgen. Så nu är läget följande. Om jag den 19/2, på ett anständigt sätt, kan åka 45-
50 kilometer så startar jag i det öppna spåret. Fortsättning följer således. 



 

3507) staffan  

  

Monday, 12 February 2018 14:28 Host: 78-69-102-164-no173.tbcn.telia.com 

 
Nejdå göran. Ingen formvässning i hemlighet. Skidspår finns men orken sådär. 
Så here´s the result from Kga so far : rullskidor 19h - 17,5mil snöskidor 42h - 44mil. 

 

3506) råffe  

  

Sunday, 11 February 2018 17:12 Host: 78-72-38-219-no49.tbcn.telia.com 

 
Ja ida så gjorde ja tesammans me Johan nåra vultor på Ältasjöns lätt snöpudrade 
is. 17 km blevre. Bra för mig, men mest för Joey som inte har många mil i armar å 
ben hitintills. Men kanske kan de bli mer. Annars så gåre som de går, å de e nån 
som rår i öppna spår, å öppna sår, å den som vill skörda han sår, å ä dä så att får får 
får, å såg man såg ve såg såg så vare e vesåg. 
Summa S: 28,7 

 

3505) goranl  

  

Saturday, 10 February 2018 16:35 Host: 78-69-54-206-no513.tbcn.telia.com 

 
klart man blir importerad av alla kämpeinlägg 
Torbjörn stretar med sin kontusion ger sig inte 
Hagerö tillryggalägger mil efter mil utan ryggläge 
lassel nöjer sig knappt med 2 mils skidåkning har nog glömt att han hade frakturer i 
båda fotlederna för 10 mån sedan en rehabilitering i elitklass 
Råffe i ungdomlig glöd vässar formen 
allt pekar i rätt riktning 
kör hårt! 
ingen snö direkt här har sett spår av försök till skidåkning men väldigt grönt i botten 
på dessa spår 
Staffan vässar säkert formen i hemlighet 

 

3504) råffe kompletterar  

  

Friday, 9 February 2018 16:52 Host: 78-72-38-219-no49.tbcn.telia.com 

 
Två spänn kilometern, det får en va nödj me. Å 3,33333333..osv kr/varv om de e de 
som e relevant å intressant 
Men två spänn ä ju bättre å avgjort jämnare. Ja tar de, så tar ja inte te. 

 

3503) råffe  

  

Friday, 9 February 2018 15:18 Host: 78-72-38-219-no49.tbcn.telia.com 

 
Rudan bjöd på fina spår på fm.Inte så mycke folk som ja hade befruktat. 18 varv 
betyder 3 mil när man översätter till sträcka. 
24 blev huxflux 27! 

 

3502) råffe  

  

Thursday, 8 February 2018 19:28 Host: 78-72-38-219-no49.tbcn.telia.com 

 
Strongt inlägg Tobi! 
Plats i kåken i EvB finnes, vi fixar go midda aftonen före å nåt ät- å drickbart efter 
väl förorättat värf. De kommer å bli ett minne för live! Åtminstone när de gått nåra 
månvarv... 

 

3501) Torbjörn  

  

Thursday, 8 February 2018 17:16 Host: c80-216-155-134.bredband.comhem.se 

 
Jag har inte helt kastat in handduken. Genomgick min 1:a behandling idag. Har 
bokat ett rehabprogram. Knappast troligt jag kan åka, men.... Är det någon som vill 
ta hand om min startplats så slipper jag tänka mer på saken. Fortsättning följer. 

 

3500) Lasse L  

  

Thursday, 8 February 2018 15:34 Host: host-217-214-151-
182.mobileonline.telia.com 

 
Färdas på tvärs genom landet och ser att i trakterna av Kristinehamn och Karlskoga 
är det gott om snö. Så allt är inte så fattigt i södern. 

 

3499) råffe  

  

Thursday, 8 February 2018 10:01 Host: 78-72-38-219-no49.tbcn.telia.com 

 
Nu ä EvBv618 slut, alla har pallrat sig hem till snöfattiga södern. Moi me 14 nya mil i 
benena. Men Rudan finns ju så nåra fler mil än nuvarande 24 ska de välan bli. 
Å sen ÖSmå och därvidlag har läget förändrats radikalt. Övernattningen i Brittas 
stugor blev till intet. Nu äre 311:an i Evertsberg som gäller. Ser ut som om det blir 
Staffan, Johan, UngErik å ja. Ännu har inte SirT framsagt sitt slutliga 
ställningstagande. Rikard kvartar i Lindvallen och har köpt LasseLs startplats. Alla 
kan vara nöjda! 

 

3498) Torbjörn  

  

Tuesday, 6 February 2018 16:21 Host: c80-216-155-134.bredband.comhem.se 

 
För fan ta't varligt i spåren, gamla gubbar är sköra. 

 

3497) Lasse L  

  

Tuesday, 6 February 2018 00:22 Host: h-249-187.A463.priv.bahnhof.se 

 
Just de´ glömde ju: Kör hårt! 
Instämmer även i de va fan. 

 

3496) goranl  

  

Monday, 5 February 2018 23:34 Host: 78-69-54-206-no513.tbcn.telia.com 

 



de va fan me brittas stugor trodde vi alla intresserade hade pröjsat å i så fall hade 
jag låtit min del stå kvar men nu skiter det sig 
det kan verka ofattbart för de flesta i Sverige men här finns bara 1 cm snöpuder med 
barblåsta områden förstår att ni i Evertsberg har närmast ideala förhållanden med 
spåren närmast intakta efter EVBrännet 
Kör hårt! 

 

3495) Lasse L  

  

Monday, 5 February 2018 22:49 Host: h-249-187.A463.priv.bahnhof.se 

 
Någon som vill köpa en startplats till Ösmå? 
Kommer alltså inte till start och ej heller till Brittas stugor, dessvärre, hade sett fram 
mot denna i sammanhanget lyxlogi. 
Nä serrö, förra veckans 20 km gav klart besked om att så mycket längre än så klarar 
jag inte att åka ännu. 
Har idag till slut kört mitt cykelvrak, i två delar, till tippen. Uppmärksammades av ett 
par personal som undrade vad den cykeln varit med om. "Tåget?" Och så fick jag 
berätta historien på nytt, alltid trevligt. 

 

3494) Torbjörn  

  

Monday, 5 February 2018 19:00 Host: c80-216-155-134.bredband.comhem.se 

 
Åkte 22km idag kändes inte så bra. Får provsvar imorgon, träffar naprapaten på 
torsdag. Är tveksam till start, men lämnar definitivt svar på torsdag eftermiddag. 
Måste du ha ett besked idag, så är det "nej tyvärr det går bara inte". Hoppas på 
underverk av naprapaten men tror ärligt talat inte på't. 

 

3493) råffe frågar LasseL å 
Sir T  

  

Monday, 5 February 2018 07:45 Host: 94.191.130.31.mobile.tre.se 

 
Grabbar! vi sitter lite i rävsaxen. saken är den att vi måste betala Brittas stugor vid 
ÖSmå senast den 10 februari. Vi vet nu att vi bara har tre säkra övernattare, Staffan, 
Johan å ja. Med tanke på att kalaset kostar 9400 för två nätter behöver vi besked 
från er två, kommer - kommer ej. Om ni båda är med så är kostnaden under två 
tusen per pers. Där går smärtgränsen för mig t ex. Blir vi bara tre så måste vi skaffa 
annat boende och det kan va lite knepigt. Snabbt besked från er båda är välkommet! 
Här i EvB är det ganska svalt å spåren är bra men kärva. Ungdomarna kör ändå 
långt och ganska länge. Vi gamlingar kort å länge. Bra träning dock, jobbigt att 
staka, diagonalare är mer framgångsrika. 

 

3492) Lasse H  

  

Sunday, 4 February 2018 18:55 Host: 81-237-204-251-no133.tbcn.telia.com 

 
Fina scooterspår på vägar vid Sättra i ett par dm snö(!). Tyvärr hade korkade 
bilförare förstört inemot hälften av spåren. Trots det en ljuvlig stund i soliga spår. 
Träffade en hel del bekanta. Skidåkning tillhör helt klart de sociala medierna. A cool 
hot media skulle väl M. McLuhan sagt. 

 

3491) Lasse H  

  

Saturday, 3 February 2018 10:18 Host: 81-237-204-251-no133.tbcn.telia.com 

 
Proaktivt(?) inspirerad av Görans aptitretare tillagades igår Skånsk kålsoppa vilken 
starkt rekommenderas. Värme, vitkål, morot, potatis, rimmat fläsk, vatten, 
kryddpeppar, lagerblad, buljongtärningar och persilja sammanföres enligt metod i 
Vår Kokbok. Utöver ovanstående rekommenderas att vitkålen först brynes i lite 
smör samt att en klick senap av valfri modell anbringas i tallriken. Idag mulet men 
hittills ingen snö. 

 

3490) goran l  

  

Friday, 2 February 2018 19:16 Host: 78-69-54-206-no513.tbcn.telia.com 

 
tyvärr än så länge liknar snöläget lusasken 
men en förkylning barnbarnsinducerad är ändå lite hämmande ägnade mig istället åt 
en köttsoppa som ja åt 
köttet kokas först upp skum å vatten hälls ut kastrullen görs ren 
nytt uppkok av kött o grönsaker som får bubbla i 90 min 
sila buljongen lägg köttet i densamma låt stå 
greja me nya grönsaker 
lägg köttet på skärbrädan -tärna köttet 
lägg de nya grönsakerna i buljongen 
koka upp låt mjukna häll i köttet 
sen kan de stå en liten stund koka på lite 
sen kan man värma på när man ska äta 
rostat hårdbröd med ost 
allt Mannerströms förtjänst 
tror det blir bra för evertsbergarna 

 

3489) Lasse L  

  

Friday, 2 February 2018 16:33 Host: h-249-187.A463.priv.bahnhof.se 

 
Gratulerar Lusasken till snön och efter en koll på radarkartan Trollhättan till 
vänersnö! Mycket? Här har det inte kommit något alls,bara konstsnön att tillgå. 

 

3488) Lasse H  

  

Friday, 2 February 2018 15:49 Host: 81-237-204-251-no133.tbcn.telia.com 

 
Kan från Lusasken rapportera att ett mycket försynt snöfall grasserat hela dagen 
med påföljd att snötäcket nu uppgår till en dryg cm. Tror ändå på en skidtur uppe i 
Sättra, förmodligen i morgon. Önskar lycka till i Evertsberg. 



 

3487) råffe  

  

Friday, 2 February 2018 13:08 Host: 78-72-38-219-no49.tbcn.telia.com 

 
Trist att höra SirT. Min undran Tobi or not Tobi har därmed fått sitt svar. Jag hoppas 
att naprapaten eller vem fasen som helst kan få dig i normalt skick igen. Du behövs 
ju, inte minst för å lägga lök på laxen, strö salt i såren å spåra spåren. Motvalls 
gubbar har alltid sin plats. 
Jag fick även ett sms från Andrew som tackade nej, kände sig inte riktigt mogen. 
Då får vi fixa skivan på sex par händer å fötter å okänt antal lagg. Själv tar ja me tre 
par, plockade just bort mina gamla Karhu goldski of sarajevo. Spar dem till museet. 

 

3486) Torbjörn  

  

Friday, 2 February 2018 12:20 Host: c80-216-155-134.bredband.comhem.se 

 
Nä jag kan kan inte klättra upp för Everts berget. Ska ta prover för att kolla upp 
eventuell reumatisk aktivitet, har oxå bokat tid hos en naprapat. Reumatologen tror 
att de ihållande besvären beror på en kombination av ra skov, mjukdelsskador och 
kanske oxå en kotförskjutning som klämmer på en nerv. Naprapat konsultation är 
ett råd från reumatologen. I ren desperation hugger jag på allt. Ös är nära nu. 

 

3485) råffe  

  

Friday, 2 February 2018 09:42 Host: 78-72-38-219-no49.tbcn.telia.com 

 
100 kvadratmeter böcker ä möcke! 
Å i morrn tar ja me mej två böcker te EvB, ba för å lätta på trycke här hemma. 
Staffans deckare ser ja redan fram emot. Själv fundera ja ett tag på å skriva en 
roman me titeln Bungy-jump. Men sen så brast det. 
Kommer SirTobi te EvB ska ja skriva boken Sju vågade klivet. Eljest blire Sex i 
stugan. 

 

3484) staffan christie  

  

Thursday, 1 February 2018 15:41 Host: 78-69-102-164-no173.tbcn.telia.com 

 
“Mordet i bokhandeln” en lovande titel som nog skulle locka till köp. 
Uppkastet verkar klart. Bara finskriva å hösta in kovan. 

 

3483) råffe  

  

Thursday, 1 February 2018 14:07 Host: 78-72-38-219-no49.tbcn.telia.com 

 
Senaste nytt handlar om UngErik (som numera heter Calmfors i efternamn, han har 
gift ihop sig med nationalekonomens dotter). Denne Erik kommer till EvB på lörda 
och stannar till tisdag fm. 
Kanske kommer Torbjörn åsså, han ä allt lite sugen. 
NE måste ja tyvärr säga njet till (om den inte ä på ryska förstås). Jag äger ett eget ex 
(ej fd fru, nota bene) som jag fick på gamla kuriren när ingen annan ville ha den i 
samband med att alla böcker rensades ut. De står nu på Lj-ö, där platsar den gott! 
Även om vi får bredbandet i vår nångång. 

 

3482) Lasse L  

  

Thursday, 1 February 2018 11:21 Host: h-249-187.A463.priv.bahnhof.se 

 
Tack för tipsen! Men att halka in i en bokhandel för att hemföra fler böcker till huset 
är knappast tillåtet i nuvarande situation då vi ska flytta från 170 till 70 kvadrat. 
Någon som är intresserad av Nationalencyklopedien? Bonniers 
konversationslexikon är redan kört till tippen tyvärr. 

 

3481) goranl  

  

Wednesday, 31 January 2018 23:36 Host: 78-69-54-206-no513.tbcn.telia.com 

 
men vafan ja blev avbruten av själva hemsidan 
köp Agathas bok "mordet på orientexpressen" som väl redan är läst men föreligger i 
nyöversättning 
rent och skärt lugnande tidsfördrif 

 

3480) goranl  

  

Wednesday, 31 January 2018 23:32 Host: 78-69-54-206-no513.tbcn.telia.com 

 
fan lassel två gubbar som halkar o dunsar i backen på en månad båda med 
erfarenhet av att klara olyckor i stort utan men 
känner att jag måste ordinera medicin : 
köp först av Staffan ordinerad bok "Finska Inbördeskriget" nyutgiven står långt fram 
i alla boklådor 
så jävla intressant eftersom ingen öster om huvudskär vill komma ihåg ett skit o 
många inte väster om åland kommer ihåg nåt heller 
när denna mäktiga upplevelse är över o man ändå är inne i affären försedd med 
rejäla rågummisulor för att inte halka 
köp Mordet på Orientexpressen Aghatas 

 

3479) Lasse L  

  

Wednesday, 31 January 2018 13:13 Host: h-249-187.A463.priv.bahnhof.se 

 
Gjorde en Torbjörn igår, fast inomhus. Halkade och föll handlöst och hårt i butikens 
stengolv. Var inne för att köpa lite snabbmat på hemväg från skidspåret. Alltså hade 
jag skidskorna på mig och det fanns väl lite snö under, fast jag stampat av dom 
innan jag gick in, medveten om denna risk. Som jag brukar vid olyckor hade jag tur 
och vad det verkar blev resultatet bara en ömmande och något sårig armbåge. 
Skidturen innan var fin, på konstsnön i bra och ganska snabba spår. Blev 
säsongslängsta på 20 km. Men trötta och lite värkande fotleder mot slutet och 
efterpå. Än e man inte helt återställd i benen. 
S 15,7 



 

3478) staffan  

  

Wednesday, 31 January 2018 10:41 Host: 78-69-102-164-no173.tbcn.telia.com 

 
Jag kommer upp nån gång efter lunch. Inte bestämt om vi samåker. Beror på Björns 
planer etterpå. Nyckelskåp har det funnits två stycken. Det som fungerade var ju det 
vid ingången på gaveln. Björn ska mejla koden. 

 

3477) råffe  

  

Wednesday, 31 January 2018 09:55 Host: 78-72-38-219-no49.tbcn.telia.com 

 
Staffan du ä e geni! Lätt som en plätt ju! 
Åsså blire Rikard, Åke å ja som kommer opp på lörda vid lunchtid. Är du och/eller 
Björnen på plats då? Eljest: var finns nöckeln? Eller den kanske nån gett te tysken. 

 

3476) staffan  

  

Wednesday, 31 January 2018 09:35 Host: 78-69-102-164-no173.tbcn.telia.com 

 
Tycker du ska sätta på rulllaggen R å dra iväg 1 km åsen springa 700m tebaks å sen 
gå sista 300 m hem så blire jamnare å lättare å snyggare i statistigen 

 

3475) råffe glömde...  

  

Wednesday, 31 January 2018 09:13 Host: 78-72-38-219-no49.tbcn.telia.com 

 
... berätta att de blev Rudan på tisdan. Som nån sa te Mowitz så äre stört omöjlit å 
räkna varven efter sex, men ja malde på å kunde i etterhand se på klockan att de 
blev 15. Sån jäla tur! Ja hade ju trott att de va 80 spänn men de va ba 60! Då blevre 4 
spänn varve. Hade ja läst Görans kloka ord i förväg å haft koll på varvena så hade ja 
förstås fortsatt te 20 minst. Eller 30. Kanse 60. Vicken jäla tur att ja hade noll koll i 
boll. 
 
S: 10 
RR: 59,9 
Skr: 3 
L: 0,3 

 

3474) goran l  

  

Tuesday, 30 January 2018 16:07 Host: 78-69-54-206-no513.tbcn.telia.com 

 
efter 80 varv 1 spänn varve efter 160 varv 0,5 spänn varve fan nu börjare närma sig 
noll kör man på kostar det i stort sätt ingenting fortsätter man måste det enligt 
logikens lagar börja gå på plus 
man kan alltså tjäna pengar på skidåkning om man är ihärdig 
annars en strålande soldag som inneburit gubblubb 7 km på slätthult ett gott humör 
o minst ett gott glas vin 
S:a L 3,1 

 

3473) fredman ännu på 
jorden, inte i  

  

Monday, 29 January 2018 21:41 Host: 78-72-38-219-no49.tbcn.telia.com 

 
Å ja då Mowitz, ja har inte minsta gen av vallhund! Slirar mig fram genom tillvaron, 
suger på ramarna, får is i skägge, vrider lite på sanningen iblann men sällan att ja 
juger. Tar ett stavtag i sänder, lever inte i nuet, siktar allti framåt, uppåt, nedåt... Tar 
gärna genaste vägen, kollar läget på yr, försöker med non, kan nästan inga 
bilmärken, har allri läst giljo, men gw:s memos, ser åsså tillbaka, ibland i 
backspegeln, sällan sportspegeln, är allti bäst när ja är ute å träningsåker, har 
tillome slagi northuck i en spurt. Men inte kläbo. Å drömmer allt oftare att de går 
bra. 
Man kanse skulle leva i drömrike. Heller besöka klockrike på hemväg från vättern å 
heiden. 
Tänkte ett tag att skicka in te dn men kom inte på någe. Frutom den om tysken. Å 
den sväljer di ej, di tror ja gör nasseproppaganndda. 
Men ger inte opp, inte ida, inte heller i möra hoppas ja. Funderar på å köra te 
Rudans konstsnöspår å betala 80 spänn för å harva runt på 1,7 kmslingan, Ja vet ba 
att me min inbyggda snålhet så kör ja tills ja stupar. Tänker på panchovis "kör ja 10 
varv så kostar de 8 spänn varve, kör ja 40 så blire 2, å vi 80 så äre ba en enda 
spänn! Då börjar de kännas ok. "Å fan ha ja kört 136 km, de va väl å ta i" Å sen ta 
man ner skylten å tar flaggan me sej. I skyttegraven. Å inväntar ryssen. Å 
gulingarna. Å trump. 
Men de tycker väl inte du Mowitz ä nått å orda om. Men jävlar om du har en tik före i 
spåre. Då tapparu nog varvräkningen redan etter sjätte. Gissar ja. 

 

3472) råffe  

  

Monday, 29 January 2018 13:57 Host: 78-72-38-219-no49.tbcn.telia.com 

 
Rullisarna rullar vidare, inte full rulle precis, men 17 km blevre. 
 
S: 7,5 
RR: 59,9 
Skr: 3 
L: 0,3 
 
Nu äre EvB som hägrar. Trist me manfalle. Och kanske åsså me väre, minus 13 
klarar man nog om de int blåser. 

 

3471) Mowitz  

  

Sunday, 28 January 2018 23:55 Host: h-249-187.A463.priv.bahnhof.se 

 
Tack snälla Fredman. Verkar skoj med det där berget att de e värt att åka dit tvivlar 
jag inte på. Men nu säger husse att det ska bli riktigt kallt och då fryser det i så 



förfärligt i mina tassar när vi åker skidor, jag måste tvärstanna och gnaga bort isen 
titt som tätt. Inge kul alls, och det tycker inte husse heller. Förresten får jag inte åka, 
ja springa då om det ska vara så noga, i preparerade spår. Jag är inget vidare på att 
valla heller, bara vallhund till en fjärdedel. 

 

3470) råffe  

  

Sunday, 28 January 2018 20:55 Host: 78-72-38-219-no49.tbcn.telia.com 

 
F´låt sen reaktion Mowitz: Klart att du kan ta me säj husse te EVB! Allergikerna 
klarar säj ändå, bara de får ha sovutrymmen intakta! Fundera på de du Mowitz, de 
fixar du! 
Vänligen 
/Fredman på jorden 

 

3469) goranl  

  

Sunday, 28 January 2018 17:02 Host: 78-69-54-206-no513.tbcn.telia.com 

 
lika bra att få de sagt de blir ingen evbv6 för mig i år 
däremot ser jag naturligtvis fram mot nästa år! 
lite för mycket trubbel i bakgrunden dock inte i bakrunden så vitt ja vet 
o som lög på laxen jävla väder i morse regn o 1cm genomskinlig blötsnö 
resulterade i rekognosering Slätthult där isgatan smält ytan mjuknat kan bli lite 
löpning imorrn de klarnar väl upp o fryser på men skrovligheten kan rädda 
situationen 

 

3468) råffe  

  

Friday, 26 January 2018 14:00 Host: 78-72-38-219-no49.tbcn.telia.com 

 
I rena desperationen stack ja ut å kuta igår, 3 km. Sedan var benena slutkörda. Å ida 
på morronen var det stelt å jävlit men ja hade sett att de går å köra rullisar nu igen. 
Körde 12 km på fm, de va bra för kropp å knopp. 
Totalerna nu äro: 
S: 7,5 
RR: 58,2 
Skr: 3 
L: 0,3 
 
Åsså ska de bli jävulskt kallt i EvB från å me nästa lörda, har yr spytt. 

 

3467) råffe  

  

Tuesday, 23 January 2018 22:18 Host: 78-72-38-219-no49.tbcn.telia.com 

 
Nä inte skida i Thn men i EvB! För böfvelen! Å åsså ha litt trevlit. Å glatt. 
Åke kanse hakar på, Rikard vet ja inte alls nåt om, Johan å Janne kommer ej, kan 
inte ta ledit. Ja så ä dä. 

 

3466) råffe  

  

Tuesday, 23 January 2018 17:24 Host: 78-72-38-219-no49.tbcn.telia.com 

 
Innebärandes då att EvBränne ä otänkbart. Men de gör desamma för de e samma 
spår som man sedan kan köra gratis, grattis till oss! 
Ja kommer då följakteligens på lörda kl 11:30 senast. Käkar på byggdegårn å drar 
sen en repa, ba för å komma igång. För de ha vatt trökt när ja kört på laggen. 
Försökte me bättre glivalla å de hjälpte litt. Men så fort de blir lite uppåt så blir en 
inte uppåt. 
Körde 25 km ida, tog nästan prick två timmar. Av ens liv! 
Men TotS ä nu 7,5 
Allti någe 
sa hon som fick skåda pitten 

 

3465) goranl  

  

Tuesday, 23 January 2018 17:07 Host: 78-69-54-206-no513.tbcn.telia.com 

 
snackade med andrew idag som väl inte visste varken bö eller bä 
tyvärr har väl även övertecknad hamnat i ett limbo vars konsekvenser inte kan 
överblickas förrän slutet på veckan det går i alla fall inte att skida i Thn 

 

3464) staffan  

  

Tuesday, 23 January 2018 11:16 Host: 78-69-102-164-no173.tbcn.telia.com 

 
Kåken i Eb är uthyrd lö-lö V5, så vi kan inte räkna med ett avträde på fredag. 
Från Kga kommer Björn, Percy ett mojj. 
Å de blir på lö om de inte lämnar tidigare. 

 

3463) råffe unnrar  

  

Monday, 22 January 2018 16:34 Host: 78-72-38-219-no49.tbcn.telia.com 

 
Ja de va synn att inte Lassarna kommer me te EvB, Men 2019 finns ju åsså i 
siktskåran, de ser ja redan fram emot. Ere nån som hatt kontakt me Andrew? JBF 
 
Å när kan en komma dit? 

 

3462) råffe  

  

Monday, 22 January 2018 16:31 Host: 78-72-38-219-no49.tbcn.telia.com 

 
Körde 12 km igår på Ältasjön å 18 km ida vid Hellas. 
TotS: 5 
TotRR: 57 
Tot Skr: 3 



 

3461) Lasse H  

  

Sunday, 21 January 2018 20:12 Host: 81-237-204-251-no133.tbcn.telia.com 

 
Nej tyvärr, något Evbv618 blir det inte för mej. Må stanna hemma och hålla efter 
frugan samt hoppas på snö här hemikring. 

 

3460) råffe  

  

Saturday, 20 January 2018 21:26 Host: 78-72-38-219-no49.tbcn.telia.com 

 
Ja grattis LasseH! Osannolikt underfundigt på min ära. 
Svensk backhoppare i OS, såklart! Vi har ju Boklöv, han stammar ju från Sverige. 
Heller vare Suomi? 

 

3459) Lasse H  

  

Saturday, 20 January 2018 21:07 Host: 81-237-204-251-no133.tbcn.telia.com 

 
Tackar för komplimangen. Tyckte nog att turerna kring sannolikheten för ett ryskt 
angrepp på oss var en aning löjeväckande. 
Körde Kvistmossvägen idag. 16 km i behagligt tempo i något mjuka scooterkörda 
spår. Härligt som satan. I möra ska jag bränna våfflor till allmänheten i Sättrastugan 
hela dan i Friluftsfrämjandets regi. 

 

3458) Lasse L  

  

Saturday, 20 January 2018 13:16 Host: h-249-187.A463.priv.bahnhof.se 

 
Beträffande v6 så har jag tidigare tänkt att kanske. Men det bli komplicerat med 
jycken bl a därför får jag som vanligt avstå. Men Evbv619 kan jag nog vara 
intresserad av, då är hustrun också pancho och kan passa hunden om jag frågar 
snällt, föreställer jag mig. 

 

3457) Lasse L  

  

Saturday, 20 January 2018 11:46 Host: h-249-187.A463.priv.bahnhof.se 

 
Ökenvandringen är slut! Grattis min namne till dagens publicering, ger hopp för 
framtiden fast det går utför. 

 

3456) råffe  

  

Friday, 19 January 2018 23:22 Host: 78-72-38-219-no49.tbcn.telia.com 

 
ja ba frågar för att ja ä nyfiken följande: 
Vicka kommer te EvBv618, å vafför, di me sej å va för de me sej så säj. Å vicken da 
är amträdesdan å avträdesdito. Å en Andrew å Hinken vidtalade. ??? 
Kan de uttryckas bättre! 
Heller sämre? 
Ja tänker ta me blopudding, ganska mycke, sylt, kyckling, karré frutom lök, potäter, 
kaffe, bråkkåli, frutk, afil, grönsaker, lite öl, lite virre, lite rövin, kanske punsch, ev 
ärtsoppa, men vem tar me havregryna, å bregottet mm mm ja orkar inte räkna opp 
allessammat. 
Å va säjer tysken om du ger ham en nyckel. Nä nu ä dä schlüssel... 
Ost förstås! 
Å sill! 
De blir så bra 

 

3455) goranl  

  

Friday, 19 January 2018 20:05 Host: 78-69-54-206-no513.tbcn.telia.com 

 
fan va bra råffe här fåru fortfarande köra på grus 

 

3454) råffe  

  

Friday, 19 January 2018 11:49 Host: 78-72-38-219-no49.tbcn.telia.com 

 
Å ja då, ja körde 20 km vid Hellas på lagg! 
Premiär på snö således. 
Gick trögt men va härlit! Körde på mina ällsta madshus å körde ovallat, fanns 
knappt rester av gli heller fäste, men bra träning! 
Funderar på å lägg på litt gli te nästa gång. Men då gåre väl för lätt. 

 

3453) råffe pop  

  

Friday, 19 January 2018 08:18 Host: 78-72-38-219-no49.tbcn.telia.com 

 
H&K hörde ja första gången i Konserthuset som förband till Cream, 1966 torde de ha 
vatt. H&K ägde sjukt mycke! 

 

3452) Lasse L  

  

Wednesday, 17 January 2018 23:19 Host: h-249-187.A463.priv.bahnhof.se 

 
Hansson & Karlsson hörde jag första gången ur Görans Carlsonhögtalare på 
översta våningen i radhuset i Farsta. 
Å sådär en femton år senare hörde jag Ry Cooder för första gången i Lances stuga i 
Sjöändan (men minns inte vad han hade för högtalare). 
Mäktiga upplevelser båda. 

 

3451) råffe okunni  

  

Wednesday, 17 January 2018 22:08 Host: 78-72-38-219-no49.tbcn.telia.com 

 
jälar! Ry Cooder hade ja allri hört eller ens talas om. Äre bra? 

 

3450) goran l  

  

Wednesday, 17 January 2018 20:36 Host: 78-69-54-206-no513.tbcn.telia.com 

 
köpte en ny vinylspelare till mig o frugan som julklapp och kan också n u botanisera 
bland vinylskivor tex ry Cooder 
provades idag 



 

3449) råffe erkänner te 
slut  

  

Wednesday, 17 January 2018 16:50 Host: 78-72-38-219-no49.tbcn.telia.com 

 
Ja å sen hitta ja Stones första LP! De va den som ja snodde på NK, ba tog den under 
armen å knalla ut! De va 1964 å plattan va alldeles färsk. Sen har ja inte snott nå 
mer... 

 

3448) råffe  

  

Wednesday, 17 January 2018 16:34 Host: 78-72-38-219-no49.tbcn.telia.com 

 
Här äre 10 cm å de e alldeles under nollan. Ja såg att Ågesta är farbart på golfbanan, 
ska dit på freda för i möra må ja ut te Ljusterö för å ta emot en fiberinstallatör, jojo. 
Inväntar status i Kristinehamn innan nästa vecka planeras. 
I min ensamhet började ja plocka bland gamla vinyls å hitta t.ex 
Hansson&Karlssons Monument från 1967. Fortfarande förfärande hörvärt trots att 
båda ä döa. Men de e ju Lennon åsså, hitta hans Imagine ska spela snart. Vinylens 
revival! 

 

3447) goran l  

  

Wednesday, 17 January 2018 14:14 Host: 78-69-54-206-no513.tbcn.telia.com 

 
fullt med uppiggande inlägg här på slutet här 1cm blötsnö som smälter men 
presterande 7km löpning-joggning på Slätthult med frugan IceBugs på fötterna gick 
hyfsat lyckas upprätthålla ett minimum av kondis i grådasket som belöning 5min 
solstrimma efter passet 
mår bra måttliga ljud från knät faktiskt 3kg ned från läskig toppnotering kring jul 
mycket tid har av olika anledningar spenderats Örebro senaste månaden blivit 
förmycket sittande i bil 
S:a L 56.8, C: 43.4 St: 0.7 

 

3446) Lasse L  

  

Wednesday, 17 January 2018 12:17 Host: h-249-187.A463.priv.bahnhof.se 

 
Temperaturen pendlar med humöret hit och dit 
av snötäcket blir det väl bara skit 
Än är det dock fem centimeter 
om man noga mäter 
Hur ska det gå 
ska något bestå? 
Den som lever får se 
annars kan det kvitta med de´ 

 

3445) råffe misströstar  

  

Tuesday, 16 January 2018 16:26 Host: 78-72-38-219-no49.tbcn.telia.com 

 
Här är det hård vind med snöslask som bara förstör alla möjligheter till rörelse 
utomhus. Sannolikt blir även isarna ofarbara. Å rullisar kan man glömma. Kommer 
ja inte på snö snart så hoppar ja i raseri. Vecka 6 är nu ljuset i tunnelen. När kan 
man komma dit, redan på fredan kanse? 

 

3444) Lasse H  

  

Tuesday, 16 January 2018 13:15 Host: 81-237-204-251-no133.tbcn.telia.com 

 
Lite fördröjning men inte mycket mer än vanligt enligt min ringa åsikt. 

 

3443) Lasse H  

  

Tuesday, 16 January 2018 13:14 Host: 81-237-204-251-no133.tbcn.telia.com 

 
Provar nu. Här har kommit väsentligt mindre med snö, kanske högst 6-7 cm. Skit 
samma för jag har en jätteblåsa på vänster häl efter en långfärdsskridskotur med 
Friluftsfrämjandet i söndags. Härlig tur i.o.f.s. och glad att jag hängde med skapligt i 
tempot. 

 

3442) råffe  

  

Tuesday, 16 January 2018 12:59 Host: 78-72-38-219-no49.tbcn.telia.com 

 
Lite trögt har det gått, dvs innan skrivrutan dykt upp, just så som det var vid ett 
tillfälle tillförne, men inte lika långa tidsutdräkter, men lite irriterande likafullt. Men 
sen hare funkat bra, alla mina små inlägg finns redovisade på forumet. 
Ja hoppas att detta inlägg kommer fram. Eljest ska ja klaga. 

 

3441) Lasse L  

  

Tuesday, 16 January 2018 10:19 Host: h-249-187.A463.priv.bahnhof.se 

 
Är det någon som haft problem att skriva här? Jag har fått en radda felmeddelanden 
nämligen. 
Passar på att berätta att det kommit 10-15 cm tung snö i natt. Nu hotas med regn, 
men sånt struntprat tror jag inte på. 

 

3440) råffe  

  

Monday, 15 January 2018 14:53 Host: 78-72-38-219-no49.tbcn.telia.com 

 
Jo det blev en rullisrunda på 17 km. Vinden var inte så farlig å ja tog de lite varligt. 
Kändes helt ok. Men i möra blire regn hela dan säger di. 
 
Tot RR: 57,0 

 

3439) råffe  

  

Monday, 15 January 2018 09:06 Host: 78-72-38-219-no49.tbcn.telia.com 

 
Nä de bidde ingen Värmlannsresa för mig ida. Oväder å ohälsa gjorde gemensam 
sak för å förhindra idéns genomförande. Kanske om en vecka? 



I stället blire väl å ge sej ut på isar som verket varnar för å beträda. Heller ta på 
rullisarna igen, men flaggstängernas sträckta och smattrande vimplar talar emot, 
om man inte åker med vill säga. Men den rundan har jag inte lyckats upptäcka. 

 

3438) Lasse L  

  

Sunday, 14 January 2018 00:45 Host: h-249-187.A463.priv.bahnhof.se 

 
Säsongsdebut på konstsnön idag. Alltså först nu jag åkt efter hemkomsten från 
Hälsingland. Inte bara benen som tog skada av olyckan tydligen, utan även skallen. 
Annars hade jag väl kört ett par gånger i veckan som gått, hade jag ju brukat så att 
säga. 
I alla fall, S: 9,2 

 

3437) råffe  

  

Saturday, 13 January 2018 17:54 Host: 78-72-38-219-no49.tbcn.telia.com 

 
Låter bra Torbjörn! Jag kommer nog vid halv tolv senast å ä då i skiddressen, 
nästan. Haru käkat vi det lage? Heller finns de hamburgare längs vägen? JBF. 
Jag fyller bilen me lakan å kudde å pyjamas. 

 

3436) Torbjörn  

  

Friday, 12 January 2018 15:41 Host: c80-216-155-134.bredband.comhem.se 

 
Gjorde någon slags "komma åter" i Kalhyttespåren idag. Gick inte så bra. Gav upp 
efter 7km. Gjorde så helvetes ont i höften. Men, men tre dygn till måndag lunch, tre 
dygn med extra doser Naproxen o Voltaren. Sen djävlar råffe. Tisdag ska bli ett 
snöigt o blåsigt dygn, men va fan gör det? Platt intet. 
Förresten jag har flyttat sedan i våras, skriv in Sjöviksgatan 5 uti Krillehöla på 
GPS'N så kommer du nog hit. 

 

3435) råffe  

  

Friday, 12 January 2018 11:25 Host: 78-72-38-219-no49.tbcn.telia.com 

 
Å ida när ja skulle köra Skr så såg Ältasjön mer ut som Våtsjön. Så ja körde rullisar i 
ställe, 12 km, de va lite träligt, men de e väl så de ska va å de e rätt åt en å en får 
skylla säj schälv. 
TotRR: 55,3 
Skr: 3,0 
C: 0 
S: 0 
 
Men om Sir T är god så kan de bli lite S mån-ons i Kal..ttan, å mu säger koan. 

 

3434) staffan  

  

Friday, 12 January 2018 10:11 Host: 78-69-102-164-no173.tbcn.telia.com 

 
Även jag stakade långfärds igår med Toivo å Sören. 
På Våtsjön, men bara ett varv. 
Skr 2,0 
S 14,0 
C 7,0 
Knän 1,5 

 

3433) råffe flexibel  

  

Thursday, 11 January 2018 13:10 Host: 78-72-38-219-no49.tbcn.telia.com 

 
Kan ida rappotera att ja böt underlag. Nattfrosten har gjort det jävligt för rullisar, 
halt när omöjligt att få fart på ekipaget. Men. Upptäckte vid okulärbesiktning igår att 
Ältasjöns is såg bärig ut. Kolla me ispik å notera minst 10 cm is! Att isen ä hal ä ba 
bra. Så ja tog mod, isdubbar, långfärds å rullisstavar å körde sju varv à 4,16 km å la 
till några hundringar så de blev jämnt tre mil. 
Tot RSkr 3,0 

 

3432) råffe  

  

Wednesday, 10 January 2018 18:27 Host: 78-72-38-219-no49.tbcn.telia.com 

 
Finner ingen anledning att rappotera eller berätta nåt ida. Ber om ursäkt för detta. 

 

3431) Råffe glömde  

  

Tuesday, 9 January 2018 22:45 Host: 78-72-38-219-no49.tbcn.telia.com 

 
Körde ju 12 km ida på RR! 
TotRR: 54,1 
om ja inte räknat fel 
men de e de väl nån som upplyser 
om om så vore falle 

 

3430) Torbjörn  

  

Tuesday, 9 January 2018 13:02 Host: c80-216-155-134.bredband.comhem.se 

 
När det gäller Kalhyttespåren litar jag framförallt på Benny Vestlund, hans kunnande 
o maskinpark. Jo, jag noterade det otnämnbara nya namnet på skidstadium norr 
härom. Tänkte, you to, eller he to kanske we to, knappast inte med to. Men ett finger 
som slant? Not true... 

 

3429) råffe ursäktar säg  

  

Tuesday, 9 January 2018 09:01 Host: 78-72-38-219-no49.tbcn.telia.com 

 
Å ja mena förstås Kalhyttan, de va ba fingrar som slant å huvet som kantra. 

3428) råffe  Tuesday, 9 January 2018 08:59 Host: 78-72-38-219-no49.tbcn.telia.com 



 

   
Ja ringer när de närmer säj. Staffan kanske har spårat när vi kommer dit. De e so så 
att en längtar te en redig tur på snö, även om asfaltsharvandet är okej som 
renträning. Men nöjsamt, nä int riktit. 

 

3427) Torbjörn  

  

Monday, 8 January 2018 22:27 Host: c80-216-155-134.bredband.comhem.se 

 
Jag har inte varit uppe i Kalhyttan på tre veckor. Fallskada, influensa, som sagt. Nu 
är konstsnöslingan 3,5 km lång, brukar finnas en förlängning på 500 meter. En 
djävla utförslöpa som vänder om o blir lika mycket en djävla uppförs dito, burkar jag 
aldrig köra. Beroende på natursnö tillgång finns andra förlängningar. Basen är 
konstsnöslingan, som har en skön o varierad profil. Belysningen är tänd till 22:00. 
Men bäst är att åka dagtid. Själv tänker jag ge mig upp på onsdag för att se vad 
kroppen tål. 
Men det blir bra råffe, kom vid lunchtid måndag, vi hinner ett pass på måndag em. 
Tisdag kan bli en heldag, med någon mils avslutning på onsdag. 

 

3426) staffan  

  

Monday, 8 January 2018 21:41 Host: 78-69-102-164-no173.tbcn.telia.com 

 
Har inte stått på skidor på tre veckor men idag blev de 21 km i Kalhyttan. 
Räkna till 23 bilar på parkeringen och de flesta verkar komma ensamma. Så ingen 
trängsel i fina spår. Nu 3,5 km. 
Hade tänkt göra som Kalla: åka bra tjidor, avslappat och trycka till över krönen. Men 
det gick ju åt h-e förstås. 
Såg varken Torbjörn Björn eller Percy. 

 

3425) råffe  

  

Monday, 8 January 2018 18:51 Host: 78-72-38-219-no49.tbcn.telia.com 

 
Hur bra å långa å många å täta ä spårena där i Kalfittan vid de här väglage, ja ba 
frågar i första hann Sir T men även förstås Dem Gode Staff som kanske har sliti ut 
dem vid det här lage? Om allt löper som de sällan brukar så tänker ja köra på nöi 
nästa vecka, hur passare dig Tobi. JBF Om en kommer på månda vi lunch å kan 
köra ett pass vid tvåblecket, harom belysningsteknik, jbf. Åsså körning tisda hela 
dan å onsda fm åsså rattar ja hem på onsda em, kanse vi treblecket. Hur passare? 
Äre tänkbart? Äre underbart? JBF 

 

3424) råffe  

  

Monday, 8 January 2018 13:02 Host: 78-72-38-219-no49.tbcn.telia.com 

 
RR ida 15 km 
TotRR 52,9 
 
inge snö i sikte 
 
Men de e de i Åre, dit for unge Henke med ryske släktingen Igor igår (låter ju kul kan 
ja inse). Me bil pga att tåge var inställt. Jo di kom fram, ja se den ungdomen, di 
förstås inte hur bra di hare. 

 

3423) goranl  

  

Sunday, 7 January 2018 19:50 Host: 78-69-54-206-no513.tbcn.telia.com 

 
ansluter mig till beundrandet av bilder från HBH o Hässjaberg o tackar alla som 
hade kameran med sig o tänkte föreviga saker o deltagare 
lägger märke till att hbhbilderna ofta har en drömsk framtoning kunde det verkligen 
ha varit så vackert ? ja så var det ju tror inte det beror på att kvällarna var trevliga 
men ändå inte så sena att tillvaron dagtid var som i dimman 
tror att naturen och de överraskande vackra miljöerna i minnets dager känns 
ofattbara 
har tillbringat 2 nätter på hotel Frey isthlm träffat syskon på Griffin där en 
sensationellt kryddad gratinerad hummer avåts långa promenader Stampen 
besöktes inte nån förändring där sen ungdomens år 
mao några dgr med förspilld motion 

 

3422) Lasse H  

  

Sunday, 7 January 2018 13:37 Host: 81-237-204-251-no133.tbcn.telia.com 

 
Precis! Tyckte att det saknades nåt i bilden! 

 

3421) råffe  

  

Saturday, 6 January 2018 21:11 Host: 78-72-38-219-no49.tbcn.telia.com 

 
Snygg bild, appselut! Men jag ser tyvärr inte spåren etter wowen! 

 

3420) Lasse H  

  

Friday, 5 January 2018 17:54 Host: 81-237-204-251-no133.tbcn.telia.com 

 
Wow! Säger jag om bilden från Hässjaberg. 

 

3419) råffe rätt nöjd som 
så ofta  

  

Friday, 5 January 2018 15:26 Host: 78-72-38-219-no49.tbcn.telia.com 

 
Kul är ordet, snart ä dä kult om vi får stå på. Resan västvarts lockar, få se om de 
går. 
Körde RR ida igen, börjar känans som en naturlig del av dagen. Samma spår, 12 km, 
knappt en timme, de e lagom. Sen tog ja en virre de va rätt åt mäj. 
TotRR 51,4 



 

3418) Lasse H  

  

Friday, 5 January 2018 10:33 Host: 81-237-204-251-no133.tbcn.telia.com 

 
Kul! Många fina bilder från härlig helg! 

 

3417) Lasse L  

  

Thursday, 4 January 2018 16:37 Host: host-217-214-151-75.mobileonline.telia.com 

 
Så gör han nog, nästan säker på det 

 

3416) Torbjörn  

  

Thursday, 4 January 2018 12:59 Host: c80-216-155-134.bredband.comhem.se 

 
...gör så.... 

 

3415) Torbjörn  

  

Thursday, 4 January 2018 12:58 Host: c80-216-155-134.bredband.comhem.se 

 
...gör så.... 

 

3414) Torbjörn  

  

Thursday, 4 January 2018 12:56 Host: c80-216-155-134.bredband.comhem.se 

 
Ja gör råffe. Eventuellt v:3, borde bli alldeles utmärkt. 

 

3413) råffe upplivad  

  

Thursday, 4 January 2018 11:01 Host: 78-72-38-219-no49.tbcn.telia.com 

 
Det kan nog funka i vecka 3 likaväl. Jag funderar å återkommer. Vore ju kul! 

 

3412) Torbjörn  

  

Thursday, 4 January 2018 09:40 Host: c80-216-155-134.bredband.comhem.se 

 
Logi ingår i inbjudan. Vet bara inte jag får ordning på det sjuka till i början på nästa 
vecka. Trodde det, men är inte längre så säker. Hur har'ut veckan därpå? Det ska 
vara i veckorna, på helgerna är hela halva mellansverige där, o med dom vill vi inte 
trängas. 

 

3411) råffe igen  

  

Wednesday, 3 January 2018 23:23 Host: 78-72-38-219-no49.tbcn.telia.com 

 
Glömde å notera dagens vedermödor: 
RR 12 km. sålunda 
TotRR 50,2 
Jojo! 

 

3410) råffe  

  

Wednesday, 3 January 2018 23:09 Host: 78-72-38-219-no49.tbcn.telia.com 

 
Rörd till bristen på tårflöde tar över tackar jag jämmerligt för din fantaschtiska 
inbjudan Sir T. Men logi? Kan dock bara vara fri från hemmets bestyr i högst tre dar, 
måste va tillbaka på em den 11/1 eljest får ja smörj. Va sägs? 

 

3409) Lasse L  

  

Wednesday, 3 January 2018 17:23 Host: host-217-214-151-
229.mobileonline.telia.com 

 
Inte så mycket som jag brukar i nyårsveckan såklart men åker skidor gör jag. 
Snödjup är ca 70 cm. Så man får vara tacksam för skoterspåren. Inte fullt lika 
tacksam för skotern som kommer nästa dag och tar bort de skidspår man börjat få 
till. Men glad och nöjd ändå är jag, liksom hunden som får följa med på en del av 
skidturerna och har blivit riktigt bra på kommandona "kör!" och "sakta". Ännu ingen 
vurpa. 
S 5,0 

 

3408) Torbjörn  

  

Tuesday, 2 January 2018 17:52 Host: c80-216-155-134.bredband.comhem.se 

 
Inte rådigt börja träna än, siktar på början/mitten av vecka 2. Häng i råffe, rulla på i 
gruset, skulle du vilja testa snö som underlag är du hjärtinnerligen välkommen till 
Värmland/Filipstad/Kalhyttan. 

 

3407) Gnetaren råffe  

  

Tuesday, 2 January 2018 13:58 Host: 78-72-38-219-no49.tbcn.telia.com 

 
Rullisväder ida igen. 12 km ida igen. 
TotRR: 49,0 
siktar på 50 i veckan. Kan gå. Måste 

 

3406) Lasse H  

  

Saturday, 30 December 2017 10:10 Host: 81-237-204-251-no133.tbcn.telia.com 

 
Gott Nytt År tillönskas alla forumdeltagare från ett soligt och varmt Kristinehamn! 
Liksom tillförne ses vindsnurrornas vingar rotera makligt genom vårt fönster och 
lanternorna sänder ut ett försynt budskap om förtröstan och framtidshopp. Förvisso 
är dårskapen utan gräns men därmed också bottenlös och utan fast grund. 

 

3405) råffe  

  

Friday, 29 December 2017 15:43 Host: 78-72-38-219-no49.tbcn.telia.com 

 
Klart ja blir avensjuk på en som har 50 cm i sikte! Strö salt i spåren bara! 
Själv och ensam harvade ja vidare på rullisarna, blev 12 kmn även i da. 
Tot RR: 47,8 
 



Å ingen snö i siktet. Skitvär gör mäj skittvär. 
 
Glatt Nytt Spår önskar ja åsså till alla forumdeltagare med anförvanter, mostrar, 
fastrar å andra tanter! 

 

3404) Lasse L  

  

Friday, 29 December 2017 12:03 Host: h-249-187.A463.priv.bahnhof.se 

 
En viss frid sprider sig i kroppen, av tanken på att i morgon far vi mot snön i 
Hässjaberg. 50 cm snötäcke, drygt enligt grannen som ska ploga vår gårdsplan. 
Blir nog mer att åka i preparerade spår inne i Los än i egenspårade. Om det nu inte 
finns några bra skoterspår att utgå från förstås. 
Har gått upp 0,5 kg över julen. 
 
Med tillönskan om ett gott nytt år med mycket snö överallt där en forumdeltagare 
bor eller vistas. 

 

3403) råffe  

  

Thursday, 28 December 2017 19:38 Host: 78-72-38-219-no49.tbcn.telia.com 

 
Starwars i 2D ä bätter än i 1D tror ja. Ja såg den i 3D ba för å va bäst. De va ja inte, 
filmen va bättre. 
Fjollträsk ä en jäla håla. ja tror ja drog på mig nåt vid min enda bussfärd för året. 
Imponerad av T:s mål me 40 mil å för jälit att di inte har sand anda för panschisar. 
ML. ja ja tror ja hakar på om ja inte ä den ende. Om du ä mä SirT så... 
Vi må dryfta detta om inte förr så hos Brita! 
De finns åsså NL18. Bnd. 

 

3402) Torbjörn  

  

Thursday, 28 December 2017 12:58 Host: c80-216-155-134.bredband.comhem.se 

 
Ja du råffe livet är tufft, o då alldeles särskilt för de tuffaste av de tuffa. För "pajka 
mä höl i rava", som man sa i den stad där Göran just fullgjort sin tandläkargärning, 
kan det va rent överdjävligt. Alltså sådana som oss, som vi, vi som tränar på utan en 
tanke att allt talar mot oss, väder, ålder, hälsa etc mm osv. Själv kom jag igång med 
skidåkning som aldrig förr. Hemkommen efter en vecka i Kiruna, körde jag upp till 
Kalhyttan/Filipstad tre gånger i veckan. Hade kommit upp i 25 mil och planerade för 
40 före årsskiftet. Då gick jag ut o halkade omkull på platta asfalten, täckt med snö 
jovisst, men va fan, falla som en gammal pansjogubbe. Är det värdigt oss tuffingar, 
JBF. Någon dag före jul reste jag till fjollträsk för att närvara vid Viv Cederströms 
begravning. Då fick ett influensavirus korn på moi. Där är vi nu. Återstart på 
skidsäsongen, hoppas det blir någon gång, snart. Så Staffan håll vår fana högt där 
uppe i Kalhyttan, så snart jag kan är jag åter där. Råffe ML har nämnts, årtalet 2019 
har hörts,någon har sagt "snacka med råffe". Jag bara nämner`t. 

 

3401) Lasse H  

  

Thursday, 28 December 2017 12:57 Host: 81-237-204-251-no133.tbcn.telia.com 

 
Också varit lite däckad av snuva/hosta ett tag men tog en runda med stavarna på 
elljuspåret i går kväll. Det gick tungt men ändå framåt. I eftermiddag blir det Star 
Wars i 2D på Nya Grand Bio och pizza på Träslottet efterpå. 

 

3400) råffen  

  

Wednesday, 27 December 2017 21:59 Host: 78-72-38-219-no49.tbcn.telia.com 

 
På närapå 4 veckor har ja inte haft nåt rörligt för mäj, is å tö å grus å sand å jul å 
strul å envis halsåkomma har satt käppar i alla drömmars hjul. 
Men nog klagat nu! 
Ida samlade ja mod etter görans epos om 2x5 km skubb å gav mäj fan på att de 
skulle gå å köra rullisar igen, ja hade sett en gubbjävel som rullade fram vid Flaten å 
de va hyggligt fritt från grus på banan så den bananen slicka ja i mäj. Körde 12 km 
på en timme å va lagom slut när ja nådde hemmet, de ska ju gå jämt opp om de ska 
gå någe alls. 
Summerar då: 
RRtot 46,6 
Nån snö ä inte i siktet, ba å harva på 

 

3399) goranl  

  

Monday, 25 December 2017 12:27 Host: 185-219-188-39.kund.ip-osteraker.se 

 
efter god fortsättning 
vill jag självförhärligande påpeka att igår o ida presterat 2ggr 5km joggning på 
barmark på ön och tillsammans med övriga här nästan löst elproblem pga 
fasbortfall ett tag igår hade ljus men inget vatten ickefungerande spisar o brorsans 
värme hade lagt av men efter några tankeklarande öl kunde julmaten ätas 

 

3398) Lasse H  

  

Saturday, 23 December 2017 14:30 Host: 81-237-204-251-no133.tbcn.telia.com 

 
God Jul tillönskas alla inklusive forumdeltagare! I brist på snö kan en utöva 
visualiserande stavgång (sk.QCCCPW) och för sin inre syn glida fram i ett 
gnistrande myrlandskap med vargspår och enstaka korpar. Garanterat 
avstressande. 

 

3397) råffe nästan 
gråtmild  

  

Friday, 22 December 2017 18:59 Host: 78-72-38-219-no49.tbcn.telia.com 

 
Rätt så, skit i skidera! Finns ba tö ä fare på. 
Vill åsså passa på å önska Gla å Go Jul till alla forumets begåvade och 



fantaschtiska medlemmar, oavsett om alla med lemmar harom i stridbart skick eller 
ej. 
Å Gott Nytt Spår önskar ja förståss även. 

 

3396) goranl  

  

Friday, 22 December 2017 14:58 Host: 78-69-54-206-no513.tbcn.telia.com 

 
Åsså GOD JUL ! 
sticker till Lj-ö imorrn medförande löparutrustning men inga skidor 

 

3395) goranl  

  

Thursday, 21 December 2017 17:58 Host: 78-69-54-206-no513.tbcn.telia.com 

 
ngt borde vi uppärksamma att årets längsta natt snart passerat för mig en underbar 
återkomst till livet för andra en känsla av att nu får jag fan igen för att inget hände 
men för jävulen äntligen drar livet igång efter den förbannade höstens inbromsning 
nu blixtrar det av nya möjligheter 
gammal blir yngst friskast fullast (av livslust bla) 
fortf. lite knäproblem som diskvalificerar löpning ,stavgång men bättrar sig 
helgen närmar sig för(hot-)fullt men återkommer med hejarop några dagar 
3 kg lättare än i somras! 
stark som fan osv. 

 

3394) Lasse L  

  

Wednesday, 20 December 2017 18:55 Host: h-249-187.A463.priv.bahnhof.se 

 
Förkortningen och landhöjningen tar ut varandra så att man alltid har näsan precis 
lika högt över havet. 

 

3393) råffe  

  

Wednesday, 20 December 2017 09:21 Host: 78-72-38-219-no49.tbcn.telia.com 

 
förkortningen pågår ju ständigt, liksom landhöjningen. Å ölhävningen. Se opp för 
förhävningen dock. 

 

3392) goranl  

  

Tuesday, 19 December 2017 16:53 Host: 78-69-54-206-no513.tbcn.telia.com 

 
hade jag missuppfattat förkortningen ? 
gratulerar i alla fall 

 

3391) goranl  

  

Tuesday, 19 December 2017 16:51 Host: 78-69-54-206-no513.tbcn.telia.com 

 
hemkommen från 4 dgr i Örebro utan skidor 
med obetydligt snötäcke 
spännande på norr i Örebro inte en rätvinklad korsning o med mulen himmel svårt 
att hamna där man vill några dygn bortkastade ur motionssynpunkt 
när man konstaterar att spår i snön dragits hemma 
men nu konstateras att snön i thn smälter snabbt 
fåse imorrn vad som går att åstadkomma med det ljudligt knäppande väknät 
sen blir man ju orolig lassel 0,8 lasseh 0,4 båda rejält på röken hoppas det bättrat 
sig 

 

3390) råffe  

  

Monday, 18 December 2017 19:09 Host: 78-72-38-219-no49.tbcn.telia.com 

 
Se ba opp så du int får maskägg i plåten. 
Men gamla gubbar behöver välan inte klä ut säj för å va tomte. Bästa ä om en träder 
fram utan e tråd å sjunger rent å fint då ä dä ingen som känner igen en. Utom 
möjligen, å förhoppningsvis, ifrågavarande hustru. Ingen annan har väl sett 
grannlåten på gamla dar. Hoppas man. 
Eller vet man. 

 

3389) Lasse L  

  

Monday, 18 December 2017 18:28 Host: h-249-187.A463.priv.bahnhof.se 

 
Åkte på natursnö,eller tursnö kan man ju också kalla den. Nu är den oturssnö 
sjunker snabbt ihop utan hopp. Men konstsnökanonerna gick för fullt, om det blev 
nog blir vi nog snart varse. 

 

3388) Lasse H  

  

Monday, 18 December 2017 14:09 Host: 81-237-204-251-no133.tbcn.telia.com 

 
Det var på riktig snö på golfbana. Inte farligt med stöp heller konstigt nog. Själv haft 
trälig rethosta en vecka som idag övergick i slemhosta och väl då kommer att ge 
med sej så småningom. Ska vara tomte i år efter rätt många tomtefria jular. Blir till 
att köpa mask/skägg. 

 

3387) råffe  

  

Monday, 18 December 2017 12:07 Host: 78-72-38-219-no49.tbcn.telia.com 

 
ere på riktig snö heller på konståknings? jbf 
 
Här gåre inte å göra nåt nu, sand å is på rr-banor, inge snö. inge laggklämning, inte 
cykel, inge, nada, null. 
Men de gör inge ja har vatt krasslig i snart två uker, snart bra å då jälar! 

 

3386) Lasse H  

  

Monday, 18 December 2017 10:12 Host: 81-237-204-251-no133.tbcn.telia.com 

 
S 0,45 igår. 



 

3385) Lasse L  

  

Sunday, 17 December 2017 23:01 Host: h-249-187.A463.priv.bahnhof.se 

 
S 0,8 

 

3384) råffe gla  

  

Tuesday, 12 December 2017 23:09 Host: 78-72-38-219-no49.tbcn.telia.com 

 
ber å få tacke för grattus! Och skönt att de ännu stämmer att 12+12 ä 24 å lägger du 
till ytterligare en 24:a så blire 48 å då föds både du å ja George, å LasseL, å Andrew 
å ja tror även Hinken. Å säkert en del annra som ja glömt å nåra ja allri känt vare sig 
till namn heller utseende. Jo sånt ä livet å livat ä de likafullt. 
Å om vi fyller heller föder måste ja få grunna på. Just nu ä ja lite fuller å då ä de lätt 
å tänka fyller. Men den som föder år ä nog nykter. 
Den som tänker annorlunda fylleri kupongen på sista sidan i Coops gamla 
annonsblad. Då uppfyller i alla medmänskliga förpliktelser. Tror ja. 
Fylleri, fullera, full är alla. Dock ej fullärda. Men de kommer. Allri. 

 

3383) goranl  

  

Tuesday, 12 December 2017 16:10 Host: 78-69-54-206-no513.tbcn.telia.com 

 
Råffe grattis på födelsedagen 12/12 som du brukar säga: 
12+12 = 24 å då ä de julafton 
-2 4 cm snötäcke inga spår dragna 

 

3382) Lasse H  

  

Tuesday, 12 December 2017 11:49 Host: 81-237-204-251-no133.tbcn.telia.com 

 
Grattis på dagen Råffe! Inte var dag en fyller år. Borde det heta föder år? Går nog 
bra och blir ganska rätt vilket som? Jbf. 

 

3381) råffe  

  

Tuesday, 12 December 2017 10:33 Host: 78-72-38-219-no49.tbcn.telia.com 

 
LasseL, vi får glömma muskelkraften, ägna oss åt å få fart på den intellektuella i 
stället. Det kan gå, vi får aldrig sluta hoppas att vi ska kunna orka fortsätta att 
försöka streta vidare, uppåt, framåt! 
Så tänker ja ida, samtidigt som jag i min ensamhet firar mig själv. Alltmedan 
regndropparna suddar bort den sköna snövita vinterbilden. 
Ska ta en starkis te lunch! 
Å sen en till till middan! 
Ja jäsiken! 

 

3380) staffan  

  

Thursday, 7 December 2017 22:27 Host: 78-69-102-164-no173.tbcn.telia.com 

 
Håller med helt å hållet. Sämsta kalendern hittills å de vill inte säja lite. Minns en 
annan skitkalender som handla om ett par strumpor. 

 

3379) goran l  

  

Thursday, 7 December 2017 19:20 Host: 78-69-54-206-no513.tbcn.telia.com 

 
kanske avvikande ämne 
försökt kolla på svt:s julkalender 5ggr är ju ett fan av julkalendrar 
förra året tex kanonintressant 
men för satan i år intellektuellt trakasseri skrämmer barn bör vara barnförbjudet ev. 
humorförsök strandar kontinuerligt 

 

3378) goran l  

  

Wednesday, 6 December 2017 20:18 Host: 78-69-54-206-no513.tbcn.telia.com 

 
känns som värmlänningarna snurrar runt på skidor i en annan värld här regn 
duggregn regn promenader med vacklande väknä efter stavlöpsförsök smärtor i 
skuldran som endast dämpas av fysisk aktivitet 
men men efter sedv. morgongympa minst 75 min utomhusrörelse per dag 
allt är alltså bra 

 

3377) staffan  

  

Wednesday, 6 December 2017 18:36 Host: 78-69-102-164-no173.tbcn.telia.com 

 
Träffa på Torbjörn o B&P i Kalhyttan idag. Fint spår och ingen trängsel, åtminstone 
inte dagtid vardagar. Kanske 10-15 som snurrar runt i spåret som nu är 2 km. 
Hoppas på 3,5 nästa vecka. Evertsberg V6 är klart men fortfarande osäkert om 
tillgång fredag. 
R: 17,4 
S: 3,2 

 

3376) Lasse H  

  

Monday, 4 December 2017 15:12 Host: 81-237-204-251-no133.tbcn.telia.com 

 
Äsch, ja slänger in ett bidrag får vi se? 

 

3375) Lasse L  

  

Monday, 4 December 2017 14:05 Host: h-249-187.A463.priv.bahnhof.se 

 
Dessutom heter ju karln i förnamn som en stor elbutikskedja. Hade du inte med det 
kanske du kan utveckla bidraget och skicka in igen? 

 

3374) Lasse L  

  

Monday, 4 December 2017 14:02 Host: h-249-187.A463.priv.bahnhof.se 

 
Musk-elkraft tycker jag var vitsigt. Ja vi får försöka igen. 



 

3373) råffe  

  

Monday, 4 December 2017 13:21 Host: 78-72-38-219-no49.tbcn.telia.com 

 
ja värkligen grattis te Sir T som värkar å inte ha nåra värkar etter tie mil i spårena. 
Vare bra spår, exakt varvaru? JBF 
 
Tunt på NoN, nu får vi skärpa te oss med fläskrem å alla annra attiraljer. 
Min Musk-elkraft har di visst dissat... 
Men skamlig är den som geropp. 
Skulle allri Kalla göra 

 

3372) goran l  

  

Saturday, 2 December 2017 16:36 Host: 78-69-54-206-no513.tbcn.telia.com 

 
förundrad över råffes o Torbjörns framgångar ett hjärtligt grattis i vintermörkret 
har tillverkat janssons till en kommande helg får va nöjd ändå 

 

3371) Lasse H  

  

Saturday, 2 December 2017 14:16 Host: 81-237-204-251-no133.tbcn.telia.com 

 
Grattis Råffe! Dagens inlägg klart vassare än den om tysken och snön. 

 

3370) Torbjörn  

  

Saturday, 2 December 2017 14:03 Host: host-95-195-196-
242.mobileonline.telia.com 

 
Sitter nu på ett tåg som snart börjar rulla iväg från Kiruna station. Här har jag haft en 
underbar vintervecka. Skidsäsongen har börjat. Drygt tio mil har jag med i bagaget 
hem, o den gamla reumatiska kroppstollen finner sig gott med behandlingen den 
fått. 

 

3369) Lasse L  

  

Saturday, 2 December 2017 13:55 Host: h-249-187.A463.priv.bahnhof.se 

 
Råffe testar gränserna på NoN ser jag idag. Ett grattis är likväl helt på sin plats! 
Gratulera vill jag även Lasse H till den fina texten i senaste inlägget. 

 

3368) råffe tanksgiving  

  

Saturday, 2 December 2017 11:27 Host: 78-72-38-219-no49.tbcn.telia.com 

 
Nog har jag färdats såväl per bil som buss längs Klarälvsdalen ända opp te 
Långflon- Å nog har jag sett hur skogen vek hädan för att släppa in den grandiosa 
utsikten över åker och äng. Men inte hade ja en aning om att de va Fläskremmen! 
Bra att veta, så tack för den lektionen LasseH! 

 

3367) Lasse H  

  

Friday, 1 December 2017 19:14 Host: 81-237-204-251-no133.tbcn.telia.com 

 
Tackar för uppmärksamheten! Apropå Fläskremmen (FR) kan jag väl brodera ut lite 
och berätta att FR mera är en bygd snarare än en by. Den ligger allra längst söderut 
i den långsträckta bebyggelsen Sysslebäck. I Sysslebäck vidgar sej Klarälvens 
dalgång och på bägge sidor älven finns betydande åkerarealer. Kommande 
landsvägen söderifrån åker en ganska långt från älven och högt över densamma 
omgiven av skog på bägge sidor. Plötsligt kommer en ut ur skogen och framför och 
en bra bit under en utbreder sej den leende Fläskremmen med sina små lador på 
långsmala åkerlappar vinkelrätt mot älven. Åtminstone förr fanns på toppen av 
backen en liten bänk i grånat trä där vägfarande kunde njuta av utsikten och vid 
behov vila en stund efter att ha avverkat backen på sin färd mot söder. 

 

3366) goranl  

  

Friday, 1 December 2017 17:52 Host: 78-69-54-206-no513.tbcn.telia.com 

 
nongrattis till lasseh så klart 
fick nackspärr vid läsning men beundransvärt klokt förmedlat och spred trygghet i 
min förvirrade själ 
kör på flera inlägg per vecka känns som ja känner kändisar 

 

3365) råffe  

  

Friday, 1 December 2017 12:23 Host: 78-72-38-219-no49.tbcn.telia.com 

 
Den vertikala publiceringen lurade mig. Jag läser hjälpligt upp-o-ner, med svårighet 
baklänges men vertikalt är stört omöjlit. 
Grattis till LasseH när jag nu fått hjälp på traven! 

 

3364) Lasse L  

  

Friday, 1 December 2017 10:46 Host: h-249-187.A463.priv.bahnhof.se 

 
Vackra ord av Lasse H på NoN idag, med en hedrande vertikal publicering. 

 

3363) goran l  

  

Thursday, 30 November 2017 19:21 Host: 78-69-54-206-no513.tbcn.telia.com 

 
kom å tänka på ett annat ord -parnassen- 
tror att en del gummor o gubbar i en känd sammanslutning med klubb lever sina liv 
på den svenska varianten rätt kul att tillvaron för dom vinglar för en stund 
så säger ja som promenerar omkring i + 1 grad barmark o bara behöver va trött i 
bena 

 

3362) råffe  

  

Thursday, 30 November 2017 12:52 Host: 78-72-38-219-no49.tbcn.telia.com 

 
RR: ida 12 km, tot 45,4 



 

3361) råffe  

  

Wednesday, 29 November 2017 23:15 Host: 78-72-38-219-no49.tbcn.telia.com 

 
Ja, ja ä så bunden vid bädden, inte alls nödbädd 

 

3360) goran l  

  

Wednesday, 29 November 2017 22:04 Host: 78-69-54-206-no513.tbcn.telia.com 

 
tvångströja? 

 

3359) råffe börjar tröttna  

  

Wednesday, 29 November 2017 20:20 Host: 78-72-38-219-no49.tbcn.telia.com 

 
Nu inväntar ja remsömnen 

 

3358) råffe  

  

Wednesday, 29 November 2017 16:08 Host: 78-72-38-219-no49.tbcn.telia.com 

 
Ja la på en rem i fm å körde 17 km. 
RR tot: 44,2 

 

3357) Lasse H  

  

Tuesday, 28 November 2017 17:25 Host: 81-237-204-251-no133.tbcn.telia.com 

 
Bäst gillar jag nog Fläskremmen som är en by i norra Klarälvdalen. Den om tyskarna 
var lite tuff faktiskt. 

 

3356) råffe undrar  

  

Tuesday, 28 November 2017 14:03 Host: 78-72-38-219-no49.tbcn.telia.com 

 
va ere för fel me spännrem å spörem, bättre än spöregn i vicke fall. 

 

3355) råffe  

  

Tuesday, 28 November 2017 11:20 Host: 78-72-38-219-no49.tbcn.telia.com 

 
TAckar! Måste erkänna att det tog flera år för mig å förstå. Hade de stått 
snöskottarna hade ja fattat mod. Ska försöka me en grej om snö men på tyska: 
Tysken schneade in på snöfallet. 
Fatta? 
 
RR: ida 12 km, tot 42,5 

 

3354) Lasse H  

  

Tuesday, 28 November 2017 10:33 Host: 81-237-204-251-no133.tbcn.telia.com 

 
Instämmer! Men måste erkänna att det för mej tog inemot 10 sekunder innan 
polletten ramlade ner. 

 

3353) goran l  

  

Tuesday, 28 November 2017 09:06 Host: 78-69-54-206-no513.tbcn.telia.com 

 
grattis råffe NoN igen 
lite pinsamt var att jag inte garvade förrän efter flera sekunder 
svångrem,livrem,fångrem,långrem,bälte, 
skärp,kontrollrem och ? 

 

3352) Lasse H  

  

Monday, 27 November 2017 10:26 Host: 81-237-204-251-no133.tbcn.telia.com 

 
Fångrem för skridskoåkare är förstås lite åt hängsle- och svångremhållet men en lös 
skridsko kan förstås fara onödigt långt på blankis och i värsta fall ner i en råk. En 
ska alltid tjudra sin åsna säger det kurdiska ordspråket. 

 

3351) staffan  

  

Monday, 27 November 2017 08:23 Host: 78-69-102-164-no173.tbcn.telia.com 

 
Svångrem var till för att hänga en liten plakett, med bild på Uller eller Skade, i. 

 

3350) staffan  

  

Sunday, 26 November 2017 21:56 Host: 78-69-102-164-no173.tbcn.telia.com 

 
glömde R 17:4 

 

3349) staffan  

  

Sunday, 26 November 2017 21:55 Host: 78-69-102-164-no173.tbcn.telia.com 

 
Ja banvallen Velanda-Upphärad är kalasfin, ca7 km. Bäst är att gå på nere i 
Upphärad. 75 meter gångavstånd mot närmare 1 km från velandahållet. 
Som jag kommer ihåg det så började fångrem användas när säkerhetsbindningen 
kom. För att skydda åkare nedanför. Men dagens skidor har liksom inbyggd broms 
Men va ska man ha fångrem på skridskor till. Före fångrem körde vi med tåjärn och 
långrem. En 2 meter lång svinlädersrem som drogs till utav bara h-e. Skidan satt 
som berget. Med ökad risk för benbrott förstås. 

 

3348) goran l  

  

Sunday, 26 November 2017 17:51 Host: 78-69-54-206-no513.tbcn.telia.com 

 
apropå körigt så va frugan o ja o sonen i gbg igår för bostadsbolaget hade upptäckt 
att jonas inte bott där på några år så han var utkörd till måndsskiftet 
passade sonen som låtit en kompis bo där när han skuddade stoftet av sig från gbg 
tyckte han väl att de va tryggt att ha en reträttplats men började bli en belastning 
fy fan va grejer ett jättestort vindsförråd + en urskitig lägenhet som tur var ryckte 
även dottern med patrik och den lille sonen in 
tredje våningen + vinden utan hiss 



2st fullproppade vw transporter 9:30- 16:00 bra träning för knän påbörjad städning 
men resten köps av städbolog 
känns skönt med avslutad epok 
vinsten va 2 backar vinylskivor välvårdade som sonen tänker sälja 
idag vila 

 

3347) råffe nöjd  

  

Friday, 24 November 2017 10:41 Host: 78-72-38-219-no49.tbcn.telia.com 

 
Ja, Lasse H det va som de ska va, målet är en forumdeltagare varje da, då snackar ja 
inte om Jean-Kladd eller Horace eller Stickan å dom utan oss. 
 
Körde 10 km nyss å ä därme oppe i RR: 41,3. 
Å nu ska ja te tandhygienisten! Å sedan två björkar som kapades opp på tomten här 
hemma, då gäller de å hugga i! 
De e körit å va pancho. 

 

3346) Lasse L  

  

Friday, 24 November 2017 10:40 Host: host-217-214-146-
176.mobileonline.telia.com 

 
Några forummedlemmar .. Jo,jo han som sa't igår och han i Älta idag. Bara att 
gratulera igen, och känner förstås pressen och stressen, kanske passande när man 
som nu är i storstaden på besök. 

 

3345) Lasse H  

  

Friday, 24 November 2017 10:11 Host: 81-237-204-251-no133.tbcn.telia.com 

 
Kan bättra på ert onödiga vetande med upplysningen att även åkare på 
långfärdsskridsko kan ha fångrem. Företrädesvis de som har någon äldre modell av 
step-inbindning. Ser att några forumdeltagare åter utmärkt sej i rikspressen. Nu står 
väl Lasse L åter i tur rimligen. All snö även här ordentligt bortregnad förstås. 

 

3344) goranl  

  

Thursday, 23 November 2017 23:15 Host: 78-69-54-206-no513.tbcn.telia.com 

 
bilden från gården i Dalsland slår hårt varje gång ja öppnar hemsidan väcker frågor 
om vicket storslaget livsupplägg dom måtte haft som anslog tonen hoppas bara att 
pigorna inte for illa 
hela snötecket regnade blåste bort ida 
flåsande promenad 1:45 min mellan skurar 

 

3343) råffe  

  

Thursday, 23 November 2017 19:55 Host: 78-72-38-219-no49.tbcn.telia.com 

 
12 cm blev noll på en natt, rena natta 

 

3342) goranl  

  

Wednesday, 22 November 2017 23:26 Host: 78-69-54-206-no513.tbcn.telia.com 

 
regnar intensivt + 5 hann med en promenad på slätthult i ytterligare 5cm snö i 
morse så jävla nära! 

 

3341) råffe  

  

Tuesday, 21 November 2017 15:34 Host: 78-72-38-219-no49.tbcn.telia.com 

 
Så vitt jag kan se så äre vitt all over. 12 cm uppskottningsvis. 
Ska kolla skidspår.se 
 
Kombipjäxor utan resultat, va fan ä dä. JBF. Ärom för både arbete å fest. Å hur 
fester man dom dåra. 

 

3340) Torbjörn  

  

Tuesday, 21 November 2017 10:28 Host: c80-216-155-134.bredband.comhem.se 

 
Apropå det, hörde via Lasse H att Lasse L o Göran letat efter kombipjäxor utan 
resultat. XXL, i K-stad, saluför sådana av olika märken. XXL har oxå en webbutik. 

 

3339) Torbjörn  

  

Tuesday, 21 November 2017 10:11 Host: c80-216-155-134.bredband.comhem.se 

 
Snöbrädesåkare har än i dag fångrem. 

 

3338) Lasse H  

  

Monday, 20 November 2017 22:02 Host: 81-237-204-251-no133.tbcn.telia.com 

 
Japansåg är också ett underbart redskap som en inte blir fullt så dammig av. Var ute 
ett gäng veteraner med kartritaren idag. Jätteintressant att pröva på hur en läsbar 
OL-karta kan rekognoseras fram ur ett hart när obegripligt laserscannat underlag 
med 0,5 m ekvidistans. På höjderna mot Kga drygt halvdecimetern med snö. Åkbara 
vägstumpar finns säkert men anden är liksom köttet svagare än förr. 

 

3337) goran l  

  

Sunday, 19 November 2017 22:50 Host: 78-69-54-206-no513.tbcn.telia.com 

 
korrekt lassel nu vägs orden på guldvåg 

 

3336) Lasse L  

  

Sunday, 19 November 2017 21:05 Host: h-249-187.A463.priv.bahnhof.se 

 
Kontrollrem var ordet. Vilken underbar nyhet att den återfanns! 
Men fångrem lät bekant på någe vis, och nu kom jag på vad det är, det är ju sådana 
där man hade på slalomskidorna förritiden, så dom inte skulle fara ner i backen när 



man trillat och bindningarna löst ut. 
Typ 3 cm hård och fin snö här, skidor vore möjligt men inte praktiserat. Istället 
tigersågning i lättbetongväggar som skulle bort i nya huset. Tigersåg är ett 
underbart redskap. Fast fan vad dammigt det blev. Och man. 

 

3335) goranl  

  

Sunday, 19 November 2017 19:25 Host: 78-69-54-206-no513.tbcn.telia.com 

 
förresten efter att ha vart på Intersport o letat efter ersättnings fångrem? till mina 
nya stavgångsstavar som många hbhare tvingades lyssna till förlusten av o 
eftersökts av mig på stationsområdet i Thn i bilens bagageutrymme både frugan o 
jag kollade o då dom kostade 310 spänn o hon frågade om jag var medlem o istllet 
för o dra av en hundring la på en liknande summa kan jag meddela att gudarna tillät 
mig att hitta densamma på kanten av bagageutrymmet i bilen kamoflerat till samma 
svarta färg som grejen i sig 
förresten tipsade ja Staffan om banvallen Velanda -Upphärad undrar om han tänker 
rapportera om sin framfart där? 

 

3334) goranl  

  

Sunday, 19 November 2017 19:07 Host: 78-69-54-206-no513.tbcn.telia.com 

 
råffe mkt importerad så klart 
för att inte framstå som försoffad som vore en gruvlig överdrift börjar jag med att 
rapportera 2 kg viktnedgång av sig själv lika stark som vanlit möjligen lika vacker de 
e ju skönt att känna 
kutade -lunkade 7 km med hustrun igår ett intensivt dygn med frans o familj 
avrundades idag 
5cm snö biter sig fast men så chockad över gudarnas välsignelse att ja inte vet än 
va ja ska göra av de 
s:a L:51,7 C: 43:4 
kan påpekas att snittet för L är ca 5 km varför ja vart på gång ca 100ggr 

 

3333) råffe  

  

Friday, 17 November 2017 12:36 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com 

 
RR idag 14 km, trots 5 grader så fanns det isiga partier, inte minst på Solvägen 
märkligt nog. 
Nu totalsiffran RR: 40,3 

 

3332) råffe  

  

Thursday, 16 November 2017 18:21 Host: 94.191.128.49.mobile.tre.se 

 
Ja bra bilder ä dä dä tycker åsså ja! 
Å ida va ja ute i yen å körde rullis dä va halt när omöjlit sträckvis men ja bet ihopa å 
kom fram te att ja kört 10 km. Innebärandes att ja nu ä oppi RR: 38,9. 
Å ja har som mål å komma oppi morron å köra 11 km till så att ja når oppi 40 mil på 
RR. Sen händer nog int mötje mer förräns snötäcket täcker vårt hopp om vår förän 
ti. 
Eljest mår ja bra. Ännu så länge. Man får va gla åt de man har, å ännu mer åt 
pansjonen man får. 
Så tänker ja. Ida. 

 

3331) goranl  

  

Thursday, 16 November 2017 18:08 Host: 78-69-54-206-no513.tbcn.telia.com 

 
bra bilder på inloggningssidan 
kan ja konstatera efter ett barnvaktsdygn i gbg märkte inget av mötet pga tågresa 

 

3330) råffe  

  

Wednesday, 15 November 2017 16:37 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com 

 
Ända sedan Gustaf Adolfsdagen har jag latat mig, tagit hand om skottarna som inte 
hade ett dugg å göra, de ba lata sig å så kom frosten å med den di där jäla 
grusspridarna som grusar alla planer på å köra RR. 
Men nu gav ja mid fasen å gav mig ut å körde i vicke fall 10 km. Gick trögt på fuktiga 
å bitvis hala stråk. Gäller å hitta ställen där inte grusat hunnit landa, t.ex på 
Storkällans begravningsplats å en ramsträcka bortom mot Tyresö. 
Nåväl kan jag till slutt summera säsongsstatus. 
RR: 37,9 

 

3329) Lasse L  

  

Wednesday, 15 November 2017 13:26 Host: h-249-187.A463.priv.bahnhof.se 

 
Tack för tack! Ja det var trevligt och vackert tyckte jag med. 
Nu har jag uppdaterat på sajten under Recept och Lasses matblogg 

 

3328) Lasse H  

  

Tuesday, 14 November 2017 10:44 Host: 81-237-204-251-no133.tbcn.telia.com 

 
Instämmer och stort tack för en upplevelse utöver det mesta. Vi har haft fantastiska 
naturupplevelser tidigare t.ex. intervaller i en frostig slalombacke och hisnande 
utsikter från kvartsitknattar. Men då var fortfarande tävlingsinstinkten stark och 
svetten immade igen glasögonen. Nu hade en tid att njuta. 

 

3327) goranl  

  

Monday, 13 November 2017 17:53 Host: 78-69-54-206-no513.tbcn.telia.com 

 
sitter o avnjuter minnena efter hbh 
tror det blev den naturskönaste upplevesen i sammanhanget nånsin 
ansträngningarna anpassade till en ngt av omständigheterna stukad skara som 
fröjdades med kaffe konjak fyllda pitabröd bastu stekta vaktlar o duvor flög in i 



munnen nubbar portugisisk hottad sardin och slutligen gryta med kycklinghjärtan 
Tack lasse 

 

3326) råffe  

  

Wednesday, 8 November 2017 20:53 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com 

 
Dää nog samma sak här att de blir lite färre pass å längre dem emellan. 
Nu äre skottar på besök å på lörda firas en 40-åring, men kanske blire nåra stavtag i 
nästa uke. 
Bra att du kommit igång så bra på rullisarna staff, nu seru ju att de int e så farlit. 
Å imponerad av LasseL:s allt långsammare puls. Bara att se opp så den inte kryper 
neråt nollan. 
Ja har allri hatt vilopuls under 55. Men björnen har det så till den milda grad att han 
en gång befarades döende. De har han berättat om men kan gärna få göra de nåra 
ggr till på EvBv0618. Minnet ska ju hållas vid liv till dess man har råd å tjacka extra 
minne, me mos. 

 

3325) staffan  

  

Wednesday, 8 November 2017 19:31 Host: 213-65-228-211-no173.tbcn.telia.com 

 
Nä det blir nog ingen mer klarälvsbanan i år. Kört lite på länsväg 725 (mot 
Rockesholm). Sämre väglag men duger bra. Ingen trafik heller. Mötte två och 
omkörd av två bilar på 20 km nu senast. Känns tryggare men det går långsamt. 10 
km/tim. 
RS 13,4 

 

3324) goranl  

  

Tuesday, 7 November 2017 19:13 Host: 185-180-255-251.kund.ip-osteraker.se 

 
bra rullat och tränat 
min vilopuls känner ja inte till då den situationen inte uppstått på sistone eg. dåligt 
tränad men klyvt ved och promenerat frugan några dagar är ju på ön och har ännu 
inte släppt elen på radiatorerna eldar murstocken het 2ggr dag njuter värmen och 
får vädra ut värmen stundtals dricker vin o tupplurar som hastigast 
ja jävlar 

 

3323) Lasse L  

  

Tuesday, 7 November 2017 13:36 Host: h-249-187.A463.priv.bahnhof.se 

 
Börjar bli ett mönster: Sjukgympa följt av snabbpromenad drygt 5 km med hund 2 
ggr/vecka + vattengympa 1g/v. Vilopulsen börjar närma sig gamla värden, det är en 
bra bit kvar ännu men har sänkt den tydligt sedan sommaren. Här är siffrorna: 
Vilopuls medel 
1 jan - 28 mars: 46,4 
1 maj - 31 aug: 53,9 
1 okt - 7 nov: 50,4 

 

3322) råffe rätteligen  

  

Monday, 6 November 2017 16:56 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com 

 
Nää! 
36,9 ä dän totale RRsumman i skrevande stunn. 
Ty rätt ska va rätt annars ä dä rätt som dä ä int längre rätt. 
Så tänker ja 
Ä dä nån klokskalle som håller mä. Heller häller ni ba ner. JBF (för å sitera Sir Tobi). 
 
Sen unnrar ja om dä tog stoppet för Staff å Björnen på derases rullisar. Inga 
rappotter kan va gådd njus, men man unnrar ju... 

 

3321) råffe  

  

Monday, 6 November 2017 15:21 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com 

 
Körde 15 km RR ida mitt på dan etter lunch i gott väder å före å före middan. 
tot RR 36,6 

 

3320) råffe  

  

Thursday, 2 November 2017 13:55 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com 

 
blött sugande underlag men skönt ändå, 8 grader, lite lagom vinn. Blötan drar ner 
snittet dä ä ofrånkomligen så, nästan 1 (en) km/h långsammare än på torrföre. 
13 km innebär 
R R35,4 

 

3319) råffe full i rull  

  

Tuesday, 31 October 2017 23:03 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com 

 
Vackerväre fick mäj å ta fram rullisarna igen, lööf å löfven var som bortblåsta å ja 
körde normala 13,38 km vid Hellas. 
blir totaliter RR: 34,1 

 

3318) staffan  

  

Tuesday, 31 October 2017 09:10 Host: 213-65-228-211-no173.tbcn.telia.com 

 
.... och fortsätter etapp två norrut. Och efter några veckor kanske når upp till 
Hagfors. 

 

3317) staffan  

  

Monday, 30 October 2017 21:22 Host: 213-65-228-211-no173.tbcn.telia.com 

 
Lövèn hade blåst bort. På några ställen en del nerfallna kvistar men inget som 
störde. Vi körde inte några 9 mil utan nöjde oss med sträckan Kroppkärr till nån km 
N. Ulfsbyn tor 22km 



Fin asfalt inga bommar och sola sken. 
Blir det nån mer gång startar vi nog i Ulfsbyn. Häng på! 
R 9,5 

 

3316) råffe latar säj  

  

Sunday, 29 October 2017 21:11 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com 

 
ja blir så jäla avensjuk på alla som kan köra rullisar på klarälvsbanan! Men harni inte 
problem me löfven? Här äre slirit å inte vågar ja mäj ut i blötan å sörjan på RR. 
Har till å me börjat fundera på å kuta. I stället. Löparstället. 

 

3315) staffan  

  

Sunday, 29 October 2017 20:06 Host: 213-65-228-211-no173.tbcn.telia.com 

 
I förrgår 22 km rullskidor och i morrn körning på klarälvsbanan med Björn. 
Har inte vågat mig på nerförsbackar ännu. 
R 7,3 

 

3314) goranl  

  

Sunday, 29 October 2017 16:44 Host: 78-69-54-206-no513.tbcn.telia.com 

 
såg just att det var i förrgår som T. cyklade 
men i övrigt vidhåller jag mitt föregående inlägg 

 

3313) goranl  

  

Sunday, 29 October 2017 16:42 Host: 78-69-54-206-no513.tbcn.telia.com 

 
men Torbjörn blåste det inte utahelvete igår också? 
jag är tveksam till cykling i regn och motvind 
medvind är min melodi 

 

3312) råffe rättar  

  

Saturday, 28 October 2017 19:53 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com 

 
nä ja mena förståsch bjesne! Undskyld, oskyld, oskýddad, men ej smittad 

 

3311) råffe  

  

Saturday, 28 October 2017 18:58 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com 

 
å nu vareba tre minuter mellan inläggen, de gör ju framfarten ännu mer fantaschtisk, 
ja vidhåller bjäse, men me förleden superduper-. 
Ty sån ä ja. 

 

3310) Torbjörn  

  

Saturday, 28 October 2017 10:34 Host: c80-216-155-134.bredband.comhem.se 

 
....jaja, bjässar inte bjäsnsar.. 

 

3309) Torbjörn  

  

Saturday, 28 October 2017 10:31 Host: c80-216-155-134.bredband.comhem.se 

 
Mja LL, så kan man kanske tolka den tid som förflöt mellan mina två foruminlägg. 
Allt ligger i betraktarens ögon, så varsågod. Men så värst mycket gemensamt med 
den faktiska verkligheten har det inte. Det har heller inte råffes yrande om bjäsnsar i 
samband med mig o mitt cyklande. 

 

3308) Lasse L  

  

Friday, 27 October 2017 23:33 Host: h-249-187.A463.priv.bahnhof.se 

 
Bjässe å bjässe... 
Mellan 10:24 och 14:36 (vi avrundar det välvilligt till 4 tinmmar) körde han 6,8 mil. 
Hmmm, blir 17 km/h. Skulle nog jag klarat också. 

 

3307) råffe imploderad  

  

Friday, 27 October 2017 17:31 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com 

 
do ären bjesse Sörtobi. Or not tobi. 
Ja tror inte att ja har fått ihopa 250 mil på knarr under hela min livstid å ändå ä ja 
äldre hur fan ska ja komma ikapp. JBF 

 

3306) Torbjörn  

  

Friday, 27 October 2017 14:36 Host: c80-216-155-134.bredband.comhem.se 

 
Sådär ja, de 250 milen körda. Ska bara göra ren cyklarna o låta dem få sin vintervila. 
Men jag har ju vinterdäck till CC'n tänk om jag skulle... 

 

3305) Torbjörn  

  

Friday, 27 October 2017 10:24 Host: c80-216-155-134.bredband.comhem.se 

 
Via sms har jag tackat Staffan för hans insats. Betalt det som krävdes och har nu en 
giltig anmälan till VR. Tänker avsluta säsongens cykelträning idag, ska ge mig ut o 
köra, minst, 6,8 mil då har jag uppnått 250 träningsmil vilket får räcka för i år. 
Planerar träning med skid anknytning framöver. Någon gång under november bär 
det av till Kiruna, där råder vinter med spår av skidor i snö. 

 

3304) råffe förtröstansfull  

  

Thursday, 26 October 2017 17:58 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com 

 
ja även ja har tagit fan å staffan i båten å hoppas kunna ro den i hamn på östra 
vätterstranden. Ja skiter i skitandet de får gå som de vill. Men nog fan ska vi klarat. 
Tänk Lj-örundan, Klarälvsbanan å en stenhård vilja som kan flytta undan alla 
uppförsbackar. Ja tror faktiskt att vi ska klarat. 

3303) goranl  Thursday, 26 October 2017 16:50 Host: 78-69-54-206-no513.tbcn.telia.com 

 



 

  med bävan mottagit ett mail där man konstaterar att jag tack vare fin insats av 
Staffan fått startplats VR-18 kl20:22 
tack staffan för föredömlig ansträngning 
för att låtsas att allt är som vanlit har jag pröjsat 
ja jävlar så långt glad att vara anmäld oron är skitandet som brukar ske på 
morgonen vid uppvaknandet 
hoppas man inte somnar under turen 

 

3302) staffan  

  

Wednesday, 25 October 2017 08:57 Host: 213-65-228-211-no173.tbcn.telia.com 

 
Ja göran det var inte igår utan som du skrev igår imorrn men imorrn är idag och i 
kväll 19:00 ska jag försöka anmäla. 
R 5,1 

 

3301) råffe  

  

Tuesday, 24 October 2017 17:43 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com 

 
Storartat LasseL! Tänk nu Brittas stugor och måla upp bilden av vistelse bara 300 
meter från ÖSmåstarten, kan inte sägas bättre, av mig vill säga. 
 
Och lysande Tobi! Klart att de blir klarälvsbanan före VR, liksom Ljö-rundan för 
hågade. Åsså en rullissväng på bemälda klarälvsbana i september. Sen äre mogen 
för SP, NL å månlandning när det beger sig. 
 
Har inga egna bedrifter att skryta me, sånt får annra göra. 
Ja återkommer när ja kommit på bättre tankar. 

 

3300) goranl  

  

Tuesday, 24 October 2017 17:42 Host: 185-180-255-251.kund.ip-osteraker.se 

 
bra kämpat lassel 
bra poserat mowitz 
undrar hur det gick för Staffan med anmälan eller va det imorrn? 
kutat 5km klyvt ved hittills endast värmt lj-ö med ved går åt en jävla massa när 
temp kryper under 5 grader 
ngt lite frost i morse 

 

3299) Lasse L  

  

Tuesday, 24 October 2017 16:08 Host: h-249-187.A463.priv.bahnhof.se 

 
Idag hela 109 steg/minut över 5 km, och ändå bajsade jycken två gånger. 
Direkt innan denna snabbpromenad 40 minuters träning på sjukgymnastikgymmet 
som jag numera frekventerar 2 ggr/vecka. 

 

3298) Lasse L  

  

Monday, 23 October 2017 23:58 Host: h-249-187.A463.priv.bahnhof.se 

 
Cykla på klarälvsbanan, möjligen, kanske, skulle jag kunna vara med på det, i någon 
mån, delvis, eventuellt. En får se, men det vore ju kul! Brittas stugor är jag anmäld 
till sedan länge, tror inte på det men avstår tills vidare från avanmälning. 
Intresseanmälan till VR gör jag såklart ingen. 

 

3297) Torbjörn  

  

Monday, 23 October 2017 20:42 Host: c80-216-155-134.bredband.comhem.se 

 
Så gick jag då med i Staffans cykelgrupp. Hoppar Styrkepröven till förmån för en 
träff med ett härligt gäng. Inga avhopp nu. Dessutom är jag nu anmäld till ÖS-MÅ o 
ser fram mot några dagar i en av Brittas stugor. En dag i maj kör vi väl en tur 
(hela)på Klarälvsbanan? 

 

3296) råffe  

  

Saturday, 21 October 2017 16:49 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com 

 
Jo så är det nog george, det otäcka könet har alltid utmärkt sig. 
Nu tycker man ju att det är utmärkt om di där jäla lättingarna timell, kroner m.m.fl 
blir märkta för gott, eller rättare sagt för ont. 

 

3295) goran l  

  

Saturday, 21 October 2017 16:22 Host: 185-180-255-251.kund.ip-osteraker.se 

 
sa Einstein "spooky action at a distance#? 
fast på tyska eller kvanta han till de kul att råffe hängde på BHgruppen knappt man 
törs använda en sån förkortning i dessa dagar 
börjar undra om man inte när det begav sig med sin blotta uppenbarelse 
trakasserade det täcka könet 

 

3294) staffan  

  

Saturday, 21 October 2017 11:27 Host: 213-65-228-211-no173.tbcn.telia.com 

 
Nej vaf.. Lasse, nästan rätt, men i år är ju nästa år och då blir ju nästa år nästnästa 
år. 

 

3293) staffan  

  

Friday, 20 October 2017 10:03 Host: 213-65-228-211-no173.tbcn.telia.com 

 
Ser att Berra anmält till BH-gruppen. Gläder mig och hoppas nu att Torbjörn gör ett 
klokt val och skippar SP. 
LL saknas förstås men kommer förhoppningsvis igen till nästa år. 
Skall vi nöja oss med en starttid eller lägga dit ett alternativ? 
Britas stugor ser jag fram emot, liksom Ebv618 



 

3292) råffe  

  

Thursday, 19 October 2017 20:00 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com 

 
Sir Tobi, man ska se till å int ha nån arbetstid, då behöver man inte va ute i 
skymningen ba för nåra ynka mil på bajken som sedan kräver en nattamacka, sen 
en till, å till de först en nubbe, sen en till å sen ä dä för en gubbe å kvarta still. 
Tomma kalorier skaru allri tömma irej. Men öl dä ä gött dä! 
 
Staffan säjer ja ba grattis till. Äntligen ä du me på banan. Nästa år då jälar blire 
klarälvslöppe! Jag har redan ångrat mitt löfte att allri mer köra skiten. Ur mäj. 
Staka, staka så att knogarna vitna å knaka. Kan live va bättre? 
Ja, de förstås. 
Men ändå bra. De e bra. 
 
Men de va inte de ja skulle fråga å säja. Utan: vilka kör VR nästa år å vicka bor i 
Britas stugor vid ÖSmå? JBF. 
Kan inom parentesen nämna att jag har anslutit te staffans Bullis å Hurtisgrupp som 
tredje hjul. Eller femte-sjätte för å va noga. 
Känns hysteriskt. 
å lite upplivande 

 

3291) staffan  

  

Thursday, 19 October 2017 14:15 Host: 213-65-228-211-no173.tbcn.telia.com 

 
Igår tog jag mod till mej och ryckte fram rullskidorna 
som jag skaffade 2005, och bara använt 2-3 gånger och 
testade på rockesholmsvägen, även den en gammal banvall, 
fast råare asfalt än klarälvsbanan. Blev 11km. 
Idag på förmiddan var Björn med och det blev 10 km på lokavägen. 
10 km på ganska precis 1h 
Inser nu storheten i Råffes insats i klarälvsloppet. 90 km på 7 timmar. 
 
R: 2,1 

 

3290) Torbjörn  

  

Thursday, 19 October 2017 06:41 Host: host-95-199-134-
203.mobileonline.telia.com 

 
Äh,fan varför vara ute o ränna på arbetstid? O varför motionera, om sedan målet är 
att stoppa i sig tomma kalorier o snabba kolhydrater. Själv hann jag med några mil 
på cykeln mellan arbetsdagen slut o mörkrets inträde. 

 

3289) råffe  

  

Wednesday, 18 October 2017 21:38 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com 

 
passa på i höstvackra väre å körde en kortis RR. 
Åsså har ja hämtat hästdynga i säck etter säck på en hästgård vid Tyresö slott som 
ba ville bli av me skiten. Tretti säckar, kanske 750 kilo, de e mumma de. 
 
totRR: 32,8 

 

3288) Lasse L  

  

Wednesday, 18 October 2017 20:40 Host: h-249-187.A463.priv.bahnhof.se 

 
Så ska de va! 
Härligt soligt höstväder även här idag på lunchpromenaden med hunden. 
Och igår en ny lång snabbgång med hund och kryckor, denna gång hela 106 steg 
per minut. 
Har en bekant i Mellerud som nyss fick in två inlägg samma dag på NoN. Där ligger 
vi i lä. 

 

3287) Lasse H  

  

Wednesday, 18 October 2017 14:39 Host: 81-237-204-251-no133.tbcn.telia.com 

 
Veteran-OL idag på södra delen av Harberget, NO Pustas. Stenbunden terräng och 
lågt placerade skärmar med råge kompenserat av härliga höstvädret. Dessutom inte 
en enda älgfluga! Efterpå dusch, bastu, mackor, öl, kaffe och sockerkaka med 
insprängd vit choklad toppad med florsocker och vispgrädde. En alldeles utmärkt 
förmiddag således! 

 

3286) råffe  

  

Monday, 16 October 2017 19:43 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com 

 
Ja i läsmuttorna kan de va sällsamt ljumt även i oktober. Just nu ä dä 12 grader i 
älta (kl 19:41). 
Men i lösmuttorna ha ja ingen aning om. 
 
Körde 13 km RR i förmiddas vid Hellas. 
totRR: 32 

 

3285) goran l  

  

Monday, 16 October 2017 17:27 Host: 185-180-255-251.kund.ip-osteraker.se 

 
i läsmuttarna svettigt varmt 

 

3284) goran l  

  

Monday, 16 October 2017 17:26 Host: 185-180-255-251.kund.ip-osteraker.se 

 
måste rapportera en dag idag som blev en sommardag 
kortbyxor lunch ute gräsklipning tomatplockning + tomatinläggning på burk allt en 



arbetslös kan önska sig 
alltså en sommardag på ön hur varmt? 
ja grundtemp 17 i läsmuttarna 

 

3283) goran l  

  

Friday, 13 October 2017 18:11 Host: 185-180-255-251.kund.ip-osteraker.se 

 
bra stretat råffe 
senaste mån stor motionsabstinens pga svårartad förkylning inte kunnat utföra vad 
de svaga kallar löpning andra joggning med gångavbrott 
däremot envist utfört morgongymnastik och i stort dagliga promenader i hastig takt 
ofta knallande ca 5-10m efter hustrun som lurat ut mig 
dock 7 km löpning på Slätthult häromdagen solen sken blev lycklig men fick stylta 
med ömmande knän dan därpå 
S:a L: 47.6 C: 43,4(före VR) 

 

3282) råffe  

  

Friday, 13 October 2017 13:37 Host: 94.191.154.174.bredband.tre.se 

 
RR efter nästan två veckors abstinens. 
10 km hemmavid. Lite trögt, lite blött. 
tot RR: 30,7 

 

3281) goran l  

  

Sunday, 8 October 2017 19:56 Host: 185-180-255-251.kund.ip-osteraker.se 

 
hade kul igår råffes brorsa åke fyllde 70 år Älta Kulturknut var platsen brorsan va 
chaufför så kvällen kunde avnjutas in i minsta vrå 
råffe va me talade väl en o annan sång raspade ur tidigare förkyld strupe 
kul utflykt från Ljö 
men jäveln idag hann vi få upp en båt på land sen vräkte regnet ned blåsten ven 
brorsano jag snickrade och la plåttak på litet vedförråd i 3 tim i hällande regn 
höll på o frysa ihjäl 

 

3280) Lasse H  

  

Thursday, 5 October 2017 21:40 Host: 81-237-204-251-no133.tbcn.telia.com 

 
Ser nu efter lite zoom att det är en delvis lavbevuxen sten. Grattis till 
träningspasset! 

 

3279) Lasse L  

  

Thursday, 5 October 2017 21:19 Host: h-249-187.A463.priv.bahnhof.se 

 
Skulle man kanske kunna tro. Och började undra jag med. Men när jag zoomar in i 
min originalbild med många gånger högre upplösning ser jag att det är en sten. Går 
nog att uppfatta också på bilden här, fast det blir lite suddigt. 
 
Har idag gått (med kryckor och hund) en promenad på drygt 9000 steg med en 
frekvens av 101 steg/min. Det var så pass långt och intensivt - tre ordentliga backar 
också - att jag får skriva in det i min träningskalender. 

 

3278) Lasse H  

  

Thursday, 5 October 2017 17:50 Host: 81-237-204-251-no133.tbcn.telia.com 

 
Jäpp, fina bilder från fjället! Är det månne en björnruka i renlaven? 

 

3277) goran l  

  

Thursday, 5 October 2017 16:41 Host: 185-180-255-251.kund.ip-osteraker.se 

 
såg med avund på nya Fulufjällsbilderna måste varit en härlig tur 

 

3276) goran l  

  

Thursday, 5 October 2017 16:39 Host: 185-180-255-251.kund.ip-osteraker.se 

 
de va lättare att få alla rätt om mam hade tillgång till träggårn i realtid o genomförde 
intelligenstestet i rätt ordning men 
starkt råffe att spöa nåra gamlingar på rullskidor 
läste i VRtidningen att 2 st bet i asfalten pga hjärtstopp de e inte alla som tål en sån 
sväng 

 

3275) råffe gör ett försök  

  

Thursday, 5 October 2017 09:14 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com 

 
Ja att de va en redig fest, de e ja ju klar över och nötväckan intygar, att de va den 
som väckte LasseL:s intresse tar ja för givet. 
Å att de va supergott käk är lika sant så därför kom ja fram te 
TOPTOMEALFEST 
 
men de kan ju ha vatt nått helt annat 
 
så tänker ja ida. 
 
Har just kollat listan över alla som va me i Rull-löpet å hitta fyra som var äldre än ja. 
En av dem daska ja. De va bra. Hoppfallera. 

 

3274) Lasse L  

  

Tuesday, 3 October 2017 21:46 Host: h-249-187.A463.priv.bahnhof.se 

 
Ok, här får ni försöka igen, eller för första gången: 
[hbh.cirka.se] 

http://hbh.cirka.se/Tipspromenad.pdf


 

3273) råffe  

  

Tuesday, 3 October 2017 11:33 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com 

 
ännu värre för mig som inte ens gjorde de 

 

3272) Lasse H  

  

Tuesday, 3 October 2017 08:48 Host: 81-237-204-251-no133.tbcn.telia.com 

 

Gärna en genomgång. Extra svårt för oss som bara gick promenaden en gång.  

 

3271) Lasse L  

  

Monday, 2 October 2017 22:43 Host: h-249-187.A463.priv.bahnhof.se 

 
Det betyder kort och gott att du bara fick fyra rätt. Vi kan ju gå igenom facit nästa 
gång vi ses. 

 

3270) Lasse H  

  

Monday, 2 October 2017 11:12 Host: 81-237-204-251-no133.tbcn.telia.com 

 
Tack Lasse och Reneé och förstås även i något mindre mån övriga deltagare för en 
jättetrevlig, delikat och klurig fest! Vad UOPPNERANFERT betyder har jag inte 
lyckats begripa än. Jo dom smarta mobilerna börjar bli kusligt smarta i sin enfald. 

 

3269) Lasse L  

  

Monday, 2 October 2017 09:31 Host: h-249-187.A463.priv.bahnhof.se 

 
Grattis inte bara till rullareråffes bravad utan också till han i Kristinehamn som med 
hjälp av sin insiktsfulla telefon fick in en notis på NoN samma dag! 

 

3268) råffe ganska stel  

  

Sunday, 1 October 2017 21:20 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com 

 
totRR: 29,6 

 

3267) goranl  

  

Sunday, 1 October 2017 14:43 Host: 78-69-54-206-no513.tbcn.telia.com 

 
Grattis råffe för en storartad rullispresentation och prestation 
Renées och Lasses härliga omhändertagande är redan tackat för som en knorr fick 
vi även via en tipspromenad fördjupade kunskaper i lasses benknäckaräventyr 

 

3266) råffe  

  

Sunday, 1 October 2017 13:03 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com 

 
Ber att så här på forumet tacka Renée och Lasse för en skön lördagsafton. Att få 
komma till en härlig buffé efter sex timmars käkanda av bananer och saft på 
Klarälvsbanan var en suv´verän avslutning på den träliga dagen. Fyra mil kan nog 
vara kul att köra rullisar men till slut blir det fruktansvärt enahanda och slitigt att 
bara staka, staka å sen ta ytterligare ett staktag. Motvinden var inte den krydda som 
behövdes, bättre med kryddstarka korvar och pizzaslices och läckra lax- och 
vårrullar. 
Jag steg upp tidigt på söndasmorronen och gled ut ur Åmål vid 7-blecket. Kom hem 
strax efter elva efter en lunch på McDonalds i Strängnäs utkant. 
En fulladdad helg som inleddes med läcker falukorv, Robertssons tror jag nog att de 
va, med tagliateller å en stänk rötjut och övernattning i Staffans stuga i Åsviken. 
Mysigt värre. 
Men nå fler rullskidslopp blire inte. Det är en motionsform men inget för mig att 
tävla i. 

 

3265) Lasse L  

  

Friday, 29 September 2017 23:15 Host: h-249-187.A463.priv.bahnhof.se 

 
Å den rackarn startar i tävlingsklass, inte i motions. Strongt! Fast såklart, motionera 
kan man ju göra varje dag hemma. 

 

3264) goranl  

  

Friday, 29 September 2017 20:45 Host: 78-69-54-206-no513.tbcn.telia.com 

 
ja dom där halvhindren som finns vid t.ex korsande väg kan bli bökigt när 50 
rullskidåkare bromsar in o ska tränga sig förbi 

 

3263) Lasse L  

  

Friday, 29 September 2017 19:06 Host: h-249-187.A463.priv.bahnhof.se 

 
Ja lycka till med rullandet och sedan välkommen hit. Men vad menas med grindarna 
inom situationstecken? (tycker stavningskontrollen skulle ryckt in här, men icke) 

 

3262) goranl  

  

Friday, 29 September 2017 14:11 Host: 78-69-54-206-no513.tbcn.telia.com 

 
önskar råffe en bra dag på klarälvsbanan imorgon 
räknar med rapport hos lassel på kvällen 
lite fundersam hur passagerna av "grindarna" ska fungera 

 

3261) råffe lagom spänd  

  

Friday, 29 September 2017 09:22 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com 

 
ja george, gaddar å bil 
kvaddar ekonomin 
den sanningen är 
såväl din som min 
ba å hålla go min 
å gå runt me ett smil 
- mil etter mil 



 
På tal om mil så ska ja snart dra västerut å först kvarta hos staff å sedan köra mina 
mil på RR å sedan köra bil åtta mil till te LasseL, allt ska bli kul 
hoppas ja. 
 
Kan tänkas att mina 20,8 RR-mil ska va ok. 

 

3260) goranl  

  

Thursday, 28 September 2017 22:45 Host: 78-69-54-206-no513.tbcn.telia.com 

 
från det ena till det andra 
lämnade in bilen ida 15000milaservice jag köpte ju bilen av mig själv i maj o tänkte 
mig en bekymmersfri tillvaro ett par år en ägare och välskött kände jag till inga 
grava fel under åren. 
men en månad innan ida fick ja fylla på kylarvätska pga pip o röd liten figur på 
instrumentbrädan osså förra veckan igen 
allt gick annars bra men vid det närmast terapeftiska samtalet när ja hämta bilen 
ikvälls upplystes jag försiktigt om att vattenpumpen läckte o när man ändå rev ner 
för o komma åt varför inte byta kamremmen också -ändå nära dags 
5 laks för servicen + boka ny tid för att bli av med tio laks till 
påminde mig hur mina vänner i ett tidigare liv kanske hade det hos övertecknad 
månde har man vart bortskämd hoppas gaddarna håller nåra år 

 

3259) Lasse L  

  

Wednesday, 27 September 2017 20:57 Host: h-249-187.A463.priv.bahnhof.se 

 
Tack. Det var imponerande kunskaper i Lidingös geografi. En annan har ingen 
uppfattning om vad platserna längs banan heter, utom att man passerar Grönsta 
gärde, målet, en mil före detsamma. 

 

3258) staffan  

  

Tuesday, 26 September 2017 20:55 Host: 78-72-56-7-no173.tbcn.telia.com 

 
Mellan 28-27 Går nya spåret höger ner till sjökanten o tvärt vänster på en smal bro 
där det blev ett litet stopp pga trängseln. Tidigare gick spåret mer rakt för att 
plötsligt övergå i en kort brant utförsbacke med en tvär högerkurva längst ner. Lite 
blött å trångt brukade det vara där har jag för mej. 
Direkt efter vägövergången före Ekholmsnäs var ny grusväg anlagd 90 grader åt 
vänster o svängde sedan höger 
runt en liten kulle och bort till depån. Befarade att man skulle upp i slalombacken. 
Men så var det alltså inte. Kändes inte som mycket längre än tidigare. 

 

3257) råffe  

  

Tuesday, 26 September 2017 18:32 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com 

 
Di viktgaste minutrarna i ens liv, så tycker ja. 
 
Ja skulle fundera på å begära skadestånd för värrk å lite sveda på en lörda. Men de 
finns en risk inbyggd i detta. Om man säjer att man fick kuta 250 meter för långt så 
replikerar di jävlarna me att man ska betala ytterligare 30 spänn för njutningen å 
nyttjandet. Bästa ä å ligga lågt. Helst underst. 
Ja så ser ja på saken. 
Räknar me motlägg. 
Som vanlit. 
 
Å samtidiy som man ä jävulskt förbannad på lureriet så kan man glädja säj åt de 250 
metrarna extra man kunda njuta å nyttja. 
Så tänker ja. 

 

3256) goran l  

  

Tuesday, 26 September 2017 17:49 Host: 185-180-255-251.kund.ip-osteraker.se 

 
grabben jonas klagade också på 250 m ytterligare retar sig på sekundrarna över 
2:30 nu gäller alltså inte tidigare rekordtider? 250m en kvarts kilometer de ju för fan 
för di flesta minutrar i protokollet. en ny tid har alltså börjat. 

 

3255) Lasse H  

  

Tuesday, 26 September 2017 16:54 Host: 81-237-204-251-no133.tbcn.telia.com 

 
Hittat nedanstående på LL:s hemsida. Staffan får berätta hur ändringarna 
upplevdes. 
"TCS Lidingöloppet 30 
När Ekholmsnäs golfbana byggts ut har Lidingöloppets bana genom området lagts 
om. Ca 24,5 km från målet går banan nu på ett nytt spår söder och väster om det 
gamla. Den andra banförändringen har gjorts vid Breviksbadet, där banan går över 
spången vid 28 km skylten. Där görs också en sneddning mellan mellan 28:e och 
27:e kilometern (ca 27,5 km från målet). Banförändringar innebär att banan blir 
totalt 30 250 meter." 

 

3254) Lasse L  

  

Tuesday, 26 September 2017 12:34 Host: h-249-187.A463.priv.bahnhof.se 

 
Sovsäck och tandborste är perfekt utrustning också för ett besök här i Götalands 
nordligaste stad. 
Men nu har jag en fråga till Staffan: I lokalbladet står - i artikel om löpare härifrån 
som kom på plats 32 - att LL var 250 m längre i år. Var var det längre? Å varför de? 

3253) råffe  Monday, 25 September 2017 20:31 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com 



 

   
Härligt! Ja kommer nog runt 17:22. Me sovsäck å tannborste. 
Men käke? Finns butik inom tre mils radie? System? Kanske ja ska skita i... 

 

3252) staffan  

  

Monday, 25 September 2017 20:00 Host: 78-72-56-7-no173.tbcn.telia.com 

 
Du är välkommen närhelst du vill. 
Och ta med vad du vill, å de 
du inte vill kan jag ta med. 

 

3251) råffe rullkille  

  

Monday, 25 September 2017 19:02 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com 

 
"är" mena ja 

 

3250) råffe  

  

Monday, 25 September 2017 19:00 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com 

 
Bör jag upprepa det senaste inlägget, eller räcker det som det nu år? JBF 

 

3249) råffe  

  

Monday, 25 September 2017 18:59 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com 

 
Nä de e ba de 100 högst sidade som får/måste köra på lånelagg. 
Så de ska inte va nå problem å nu ä ja anmäld. Men såg att maxtiden ä 8 timmar, 
vafan trorom? 
När ska ja komma te vistet? JBF. 
Å häxakt var liggere? JBFI. 
Å ska ja ta me mäj nåt speciellt fantaschtiskt? Frågan må ställas trots att svare ä 
givet. 

 

3248) råffe  

  

Monday, 25 September 2017 18:45 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com 

 
Nä de e ba de 100 högst sidade som får/måste köra på lånelagg. 
Så de ska inte va nå problem å nu ä ja anmäld. Men såg att maxtiden ä 8 timmar, 
vafan trorom? 
När ska ja komma te vistet? JBF. 
Å häxakt var liggere? JBFI. 
Å ska ja ta me mäj nåt speciellt fantaschtiskt? Frågan må ställas trots att svare ä 
givet. 

 

3247) staffan  

  

Monday, 25 September 2017 17:04 Host: 78-72-56-7-no173.tbcn.telia.com 

 
Men i tävlingsklass kör man väl på lånade skidor? kan de bli trassel med 
bindning/skor? 

 

3246) råffe  

  

Monday, 25 September 2017 15:59 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com 

 
Har tyckt att ett av bakhjulena på rullisarna har fått trögare än de annra. Så ida böt ja 
mot nytt hjul å då gick båda likadant å lite lagom trögt så som de ska va tror i alla 
fall ja. Så ja testa å körde 14 km vid Hellas å då gick de 1 km/h snabbare än eljest! 
De låter ju inte så möcke, men på 88 km så blire en bit eller en tid. Kan nån räkna ut 
de. Första te datorn vinner mitt erkännande! 
 
Nu totRR: 19,5 

 

3245) staffan  

  

Monday, 25 September 2017 15:41 Host: 78-72-56-7-no173.tbcn.telia.com 

 
En tackar ödmjukast för uppmärksamhet. 
Jänklingen inga avvikelser att rapportera. 
Knän o vader höll ganska bra. 
Strategin enkel: undvika kuta förbi nån. 
Som vanligt hyfsat lätt till 15-17 km. 
Sista milen fördjävlig. 
Drygt från Grönsta till 8-kmskylten. 
Sen finns ju depåer vid 6 och 3 att se fram emot. 
Placering 28 av 31 karlskogingar. 
Men Svante Linderberg skrev att ja iallafall 
slog Arne Ström från Molkom, 
vem de nu kan vara, med 1 1/2 timme. 

 

3244) råffe impad, nästan 
ympad  

  

Saturday, 23 September 2017 22:05 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com 

 
Ja de va ena fantastiska bravader den unge och den något äldre gjort sig skyldiga 
till. Jonas ä ju som en vinthund å Staff helt otrolig å alls ingen vintunna som han 
med årens sätt å ålderns rätt borde ha kunnat få vara. 
Ja nånting ditåt hade jag tänkt å skriva. 
 
Å som vanlit blir ja avensjuk å drömmer om å kunna börja kuta i go ti te nästa LL, 
inspirationen finns å transpirationen. Men hur ere me respirationen, heller vare 
heter. Ja ba frågar. 
Känner nu alltmer att ja inte kan avhålla mäj från Klarälvsrull. Speciellt me tanke på 
att jag kan kvarta hos Staffan före å hos LasseL etterpå. Livet leker lite tafatt tafatt 



me mina sinnen. De gäller å ta fatt i den känslan. 
De e så ja tänker. 

 

3243) goran l  

  

Saturday, 23 September 2017 21:10 Host: 185-180-255-251.kund.ip-osteraker.se 

 
precis en timme la jag på för säkerhets skull 

 

3242) Lasse H  

  

Saturday, 23 September 2017 20:12 Host: 81-237-204-251-no133.tbcn.telia.com 

 
Stort grattis till bägge grabbarna! Ser dock ut som Göran lagt på en timme på Jonas 
tid. 

 

3241) Lasse L  

  

Saturday, 23 September 2017 18:33 Host: h-249-187.A463.priv.bahnhof.se 

 
Instämmer i stort grattis till våra båda representanter på Lidingön! Men blev Jonas 
tid rätt angiven av Göran? Försöker gå in på loppets sajt och kolla men blir inte 
insläppt där. Dom kanske är sura för att jag inte ställde upp i år. 

 

3240) goranl  

  

Saturday, 23 September 2017 18:14 Host: 185-180-255-251.kund.ip-osteraker.se 

 
bugar o bocker grabben Staffan gjorde det igen 3:36 jag har nästan aldrig ens under 
relativ ungdom sprungit fortare än så. 
att sen sonen mha ungdom o träning kom in på 3:30 är ju mycket mer väntat 
Grattis ska ni ha !!! 

 

3239) goran l  

  

Saturday, 23 September 2017 08:21 Host: 185-180-255-251.kund.ip-osteraker.se 

 
jorå Staffan o jonas ska kuta jonas vankar just nu omkring här på Ljö oroligför ev. 
förkylning 
Staffan utgår från sonen Svantes bostad 
önskar grabbarna god tur 

 

3238) Lasse L  

  

Friday, 22 September 2017 19:41 Host: h-249-187.A463.priv.bahnhof.se 

 
Ja! Hittar Staffan i startlistan led 6. Heja på Staffan! 

 

3237) Lasse L  

  

Friday, 22 September 2017 18:35 Host: h-249-187.A463.priv.bahnhof.se 

 
Man blir ju alldeles matt av att läsa alla dessa kilometrar som rullas. Kan bara 
blygsamt kontra med ett spinningspass igår och vattengympa idag. Men imorgon är 
det väl dags för Lundin Jr att kuta LL. En Staffan då, ska du också görat? 

 

3236) råffe gnetar på  

  

Friday, 22 September 2017 13:14 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com 

 
Åsså 16 km ida vid Hellas. 
TotRR: 18,1 

 

3235) råffe  

  

Thursday, 21 September 2017 13:11 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com 

 
Å ida så blevre 20 km rullrull. Vid Hellas. 
Så nu kan ja notera totRR: 16,5 
 
Men ännu ä dä inte bestämt om de blir nå Klarälvsrull. Vore ju kul om de ginge. 

 

3234) råffe  

  

Tuesday, 19 September 2017 18:33 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com 

 
Tack för logierbjudande LasseL. Men Karlskogakillen Staffan hann före så jag 
nappade på den kroken. 
Nu får vi ju se hur de blir med loppet, men det börjar luta år rull. 

 

3233) Lasse L  

  

Tuesday, 19 September 2017 14:14 Host: h-249-187.A463.priv.bahnhof.se 

 
Logi kan du få i Åmål, även före loppet. Ca 55 min bilväg till Karlstad. Från Krhmn är 
det 20 min mindre, ifall du har möjlighet att välja. 

 

3232) råffe  

  

Monday, 18 September 2017 13:19 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com 

 
Körde 29 km ida, lite segt mot slutet, men slutet gott då känns allt annat smått. 
 
TotRR: 14,5 

 

3231) råffe  

  

Monday, 18 September 2017 09:08 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com 

 
Ere nån godhjärtad som kan erbjuda enkel logi inför Klarälvsrullet den 30 sept? 
Helst inom en timmes bilfärd från Karlsta. 
Ja ba frågar. 

 

3230) råffe  

  

Sunday, 17 September 2017 20:33 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com 

 
Fasen LasseL! Haru hårdpluggat Merkels vackra språk? 
 
Ännu inte klart om ja kan komma te Värmeland den helgen det beger sig, hänger lite 



på när en svägerska begravning går av stapeln. 
Men ja jobbar för´et! Säkert är att de blir en rullisrunda i möra. 
Å om ja kommer så önskar ja kvarta i festlokalen eller dess närmaste närhet. Ty 
närhet ä nåt man alltmer uppskattar och sällan uppnår. 

 

3229) Lasse L  

  

Sunday, 17 September 2017 15:00 Host: host-217-214-149-
215.mobileonline.telia.com 

 
Vass ist lås? 

 

3228) goranl  

  

Saturday, 16 September 2017 20:36 Host: 78-69-54-206-no513.tbcn.telia.com 

 
schlussel med tyskt y ja inte fatta ja va tysken säger 
lasses tackkalas kommer att avnjutas av bl,a sussi o mej o andrew med moitje 
boende på stadshotellet i stan sladda av i närheten o va me 

 

3227) råffe  

  

Friday, 15 September 2017 23:11 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com 

 
Ja har int sett gerevenågrevinnasn i ritt fall men däremot färdats gångledes utur 
Mörkret till Njupeskär. Allt vad man kan se på bilder är ett stänk av verkligheten! Det 
är ett imponerande vattenfall! 
 
Och ja, vi får se om planerna går i låset vad gäller Klarälvsrull och mål i åmål, Jag 
vill ju det! 
 
På tal om lås, vet ni förresten va tysken säjer om du ger ham en nyckel? 
Ja just de! Så klart! Alla är med beröm godkända! 

 

3226) Lasse L  

  

Friday, 15 September 2017 21:39 Host: host-217-214-149-
215.mobileonline.telia.com 

 
Dom spinkiga rännilarna! Å i fritt fall vinner Njupeskär hursomhelst. Men bra 
allmänbildning där i Älta. Plockade fyra vattniga hjortron, kom väl en månad för sent 
för ett bättre resultat, men nu var ju inte det syftet med turen. 16000 steg på fjället, 
gick bra, men mycket trötta fötter på slutet. 
Visst fixar du RR på Klarälvsbanan och rullar sedan enkelt vidare till Åmål. 

 

3225) råffe  

  

Friday, 15 September 2017 17:22 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com 

 
Heller vare för å kolla n Sveriges högsta vattenfall? Men isåfall så ä du långt från 
höga fall. I Stora Sjöfallets nationalpark finns tvillingfallen Greven å Grevinnan som 
är runt 300 meter vardera. 
Ba för å va en besserwisser... 

 

3224) råffe  

  

Friday, 15 September 2017 14:16 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com 

 
Men va göru på Fulufjälle? Plockar myltan? 

 

3223) råffe  

  

Friday, 15 September 2017 11:55 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com 

 
variation hederssak. Körde 22 km idag till å från Hellas. De e ju en fjärdedels 
Klarälvsrull. Kanske skulle en pröve? 
 
TotRR: 11,6 

 

3222) råffe  

  

Thursday, 14 September 2017 21:55 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com 

 
Jo, en anka vaggar ibland framåt i våra trakter. Men nämner inget om nya namn. 
 
Men en undran: Får ja ingen kamrat på klarälvsrullis? Funderar på å skita i ställe för 
å förödmjuka mäj. Å annra sidan så ä dä inget som är mig obekant. 

 

3221) Lasse L  

  

Thursday, 14 September 2017 11:06 Host: host-217-214-149-
98.mobileonline.telia.com 

 
Skulle tro det. Tänkte just skriva "varma gratulationer till Ankan i Älta och hela 
hennes familj". 
Hälsningar från Fulufjället. 

 

3220) Lasse H teaterviskar  

  

Thursday, 14 September 2017 09:55 Host: 81-237-204-251-no133.tbcn.telia.com 

 
Kan undras om Råffe har något samröre med Ankan i Älta? 

 

3219) råffe  

  

Tuesday, 12 September 2017 17:24 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com 

 
ja ja tjatar på: 
14 km RR vid Hellas 
 
TotRR: 9,4 

3218) råffe rull  Monday, 11 September 2017 12:35 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com 



 

   
14 km RR vid Hellas. 
 
TotalRR: 8,0 

 

3217) goran l  

  

Saturday, 9 September 2017 21:01 Host: 185-180-253-212.kund.ip-osteraker.se 

 
tack lassel för en välfunnen ide för att samlas o prata inte bara skit utan lite av varje 
jag e rätt säker på att ja ska kolla framgången med kryckgången 
säkra besked kommer på mailen 
i brist på egna nummerlappar vill jag gärna rapportera ätteläggens framfart 
jonas halvmara idag 1:33.43 Pb 
 
imorrron svärsonen in spe jennys patrik Velathon Stockholm 2017 får se om han 
överlever 
stultade själv 5km imorse 

 

3216) råffe  

  

Saturday, 9 September 2017 10:39 Host: 94.191.129.216.mobile.tre.se 

 
Ett så generöst erbjudande från LL! Och jag har sänt en tanke åt RRKl som en 
möjlig kombo. Men lite osäkert är det, en Skottlandsresa kan komma emellan. 
Och även om jag klarade loppet så vore jag nog inte i mål i åmål förrän tidigast 19... 
Men vi får se, jag meddelar vartefter. 
Och så hoppas jag att jag inte får mer problem med kratterna än va ja har ida. 

 

3215) Lasse L  

  

Thursday, 7 September 2017 21:54 Host: h-249-124.A463.priv.bahnhof.se 

 
Uppmärksammar er på att jag till er alla skickat ett mejl om ett event 30 september, 
ifall ni inte sett det än. Kanske kan bli en kombo för Råffes del? 

 

3214) goranl  

  

Thursday, 7 September 2017 21:11 Host: 78-69-54-206-no513.tbcn.telia.com 

 
hängde in en intresseanmälan till VR kändes tryggt att Staffan skapat en grupp . 
lasse h börjar närma sig eliten i orienteringssverige kanske snart blir en kändis som 
man kan relatera till i bekantskapskretsen 
har ju inte pumpat cykeln sen ljörundan pga kvarvarande obehagskänslor efter egna 
vurpor och lasses. 
men eftersom knäna reagerar oförskämt på mina joggningar kan cykeltrampandet 
bli aktuellt igen rullskidor skiter jag i att lära mig men önskar råffe all lycka 

 

3213) råffe  

  

Thursday, 7 September 2017 20:37 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com 

 
Ja ä i beråd. järnan vill å järtat men hur svarar benena, dä ä frågan -å plågan. Men 
vafan om george ställer opp så må ja välan stötta hoonom. Å kanske finns de annra 
som knner säj manade. 
Ja tror ja mäler mig an. 
 
Men stor besvikelse känner ja är ingen, inte ens staff, vill köra rullskidsmaran längs 
klarälven. Ja tror de bli en höjdare. Ska bara n´be ankan om lov först. Ja tror ja ska 
säja : "Får ja lov?" 
 
Körde 13 km ida igen å de e ju en ganska kul grej me rull. Nästan som... nä nu 
glömde ja va de va som va så jäla kulit. 
 
RR: 6,6 
ser ju ut som en tanke 
 
Ska försöka hetsa Rikard... 

 

3212) staffan  

  

Wednesday, 6 September 2017 15:46 Host: 78-72-56-7-no173.tbcn.telia.com 

 
Har gjort intresseanmälan VR-18 
Anm.kod: 200832-q3337e om nån vill hänga på. 
Önskad starttid 02:30-02:58 endast. 
Går att ändra eller lägga till 
Tycker tidig start vore ett alternativ. 
21-22 frekväll t.ex 

 

3211) Lasse H  

  

Wednesday, 6 September 2017 11:26 Host: 81-237-204-251-no133.tbcn.telia.com 

 
Igår OL-träning nere vid Posseberg i ett vresigt och svårorienterat område. Trot eller 
ej så låg jag tvåa (20 startande) vid 6:e kontrollen men bommade sen 10 minuter på 
en lurig brant i ett hemskt stenskravel starkt påminnande om Mordor i Sagan om 
Ringen. Blev så småningom 7:a. Fick även på kuppen två fästingar upptäckte jag 
idag. Kan även nämna att jag premiärhandlat på härstädes köpladan MM där jag bl.a 
hittade Corned beef som jag inte sett på länge. Såg sen att den tom var halal. 

 

3210) råffe  

  

Wednesday, 6 September 2017 10:33 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com 

 
Nä Jula i Norrtälje har ja inte vatt på men Ica flygfyren å de va ett av de värsta 
ställena de va en tisda i juli detta året å vi krokna å lämna de vi hade köpt å dunsta. 



Åtellet hade nog kunnat skänka tröst i de läget. 
 
Finns de nån grupp som staff har fixat te VR? 
 
Körde just 15 km RR å kan därför notera 
RR: 5,3 

 

3209) goranl  

  

Tuesday, 5 September 2017 16:01 Host: 185-180-253-212.kund.ip-osteraker.se 

 
gör en intresseanmälan till VR på torsd. när jag e på kort besök i Thn och har 
tillgång till lösenord Mina Sidor 
reparerat båtvagn inför båtupptagning 
va på Jula Norrtälje ytterligare ett nytt platt ställe där man smällt upp jättelika 
försäljningslådor första gången ja va på Jula intressant och svårorienterat fick ringa 
mina anhöriga när jag gått vilse. 
Men lunchen på Åtellet var oförglömlig kunde inte få nån uppfattning av klientelet 
mkt trivsamt utanför snålblåst duggregn lite Roy Andersson över det hela-
rekommenderas 

 

3208) råffe  

  

Tuesday, 5 September 2017 11:30 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com 

 
Fjärde rundan på RR, efter tre 8 kilometrar blev de dubbla sträckan ida. 
Känns riktigt hyggligt, frutom att mina två onda fingrar fotfarande trilskas. Men de e 
ju ba fem månader sen de började, de kan nog gå över vad jag lider. 
 
RR: 3,8 

 

3207) staffan  

  

Sunday, 3 September 2017 21:07 Host: 78-72-56-7-no173.tbcn.telia.com 

 
10000 steg. Det är långt. 
Fantaschtischt skulle pb ha sagt. 
Grattis. 
Har haft mellan dussinet och tjoget fästingar i sommar. 
Doktorn tittade i fredags på benet från tre meter och skrev ut antibiotika. 
Besöket tog väl 20 sekunder. 
Ska nog vaccinera mot TBE även. 
Att debutera i nl eller sp känns lite övermaga vid 74 så det ger jag fanen 

 

3206) Lasse L  

  

Friday, 1 September 2017 15:16 Host: h-249-124.A463.priv.bahnhof.se 

 
Jag passar som sagt på alla propåer om sportprestationer. Men har idag gått drygt 
10000 steg. Med hund kopplad till midjebälte, med kryckor. Kan glömma kryckorna 
inne så balansen funkar. Men jag ska ha kryckor på alla promenader, annars blir det 
snett och kan bli fel på sikt. Sa sjukgymnasten i tisdags. Detta gäller åtminstone till 
nästa kontroll om fyra veckor. Fick nytt träningsprogram med bl a tåhävningar, gav 
rätt mycket smärtor efteråt på natten/morgonen. Så verkar det bli varje gång jag 
tränar något nytt eller i större dos 
Dock mindre och mindre efter promenader. Så allt går framåt som det ska, om än 
sakta. Kör lite spinning emellanåt och planerar att börja med vattengympa nästa 
vecka. 

 

3205) råffe fegar  

  

Friday, 1 September 2017 09:21 Host: 94.191.134.134.mobile.tre.se 

 
Nä köra på dubbla sadlar passar ej en sån som mej hujedamej. 
Å styrkan kan ja pröva ändå me skralt resultat. 

 

3204) Torbjörn  

  

Thursday, 31 August 2017 13:33 Host: c80-216-155-134.bredband.comhem.se 

 
Jo, jag kan tänka mig VR. Men oxå SP. Dock körs VR o SP samtidigt nästa år. Kan 
det locka någon av herrarna? 

 

3203) sraffan  

  

Thursday, 31 August 2017 09:42 Host: 78-72-56-7-no173.tbcn.telia.com 

 
Varit behagligt mem nerköpplad i sommar. 
Läser och instämmer i allt grattande. 
Skönt att alla verkar vara på bättringsvägen. 
Ja, jag anmäler till VR å förmodligen CV. 
Men rullskidor vågar jag inte. 
Kantareller finns hur mycket som helst ju. 
Undrar om dom har nåt lömskt gift. 
Innehåller aldrig den minsta lilla mask. 
Å dom brukar inte vara kräsna. 
Hur långt har du kommit med din rehabilitering Lasse 
Kan du gå med eller utan hjälpmedel, långt-kort, långsamt-lite snabbare. 
Simning, spinning smärta? 
Många frågor 

 

3202) råffe  

  

Wednesday, 30 August 2017 22:36 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com 

 
Andrew måste ju va gjuten mtp hans trista sjuka inför årets VR-vulta, vi kan nog bli 
ett minigäng kanske Göranmågen Patrik även? 



 

3201) Lasse L  

  

Wednesday, 30 August 2017 20:56 Host: h-249-124.A463.priv.bahnhof.se 

 
Inte haka men kanske heja på. 
Kollar också en del på vueltan.Lämplig syssla för en konvalescent. 

 

3200) råffe  

  

Wednesday, 30 August 2017 08:46 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com 

 
intressant inlägg göran! I går satt ja å kika på vältan å hade dessförinnan kört en 
liten runda på egna jonnen baför å känna på hur de va, å de innebar att ja börja 
tänka tanken på en VR till. Å blire en grupp me fyra, fem man så nog fasen! 
Men mest går just nu mina tankar inte te blötan i texas utan till RR-loppet längs 
klarälvsbanan i slute av september. 
I går körde ja en 8 km-vända å de gick ganska skapligt. 
Äre nån som vill haka på? 

 

3199) Lasse L  

  

Tuesday, 29 August 2017 22:33 Host: h-249-124.A463.priv.bahnhof.se 

 
Kan man inte få rehabba sig i LUGN OCH RO utan att få sådana frågor kastade i 
ansiktet på sig? 
Snälla, JAG VET INTE vad jag ska svara på dom. 

 

3198) goran l  

  

Tuesday, 29 August 2017 20:40 Host: 185-180-253-212.kund.ip-osteraker.se 

 
sitter o funderar i kvällsmörkret ute på ön 
Staffan sa ida att han gör intresseanmälan till VR på tisda 
va säger du lasse l eller Torbjörn eller råffe ELLER VEM SOM HELST!! 
sugna? 
ELLER HAR NÅT HÄNT med den inte längre helt unga skaran som brukade samlas 
kring allehanda storlopp bl.a för att förneka tidens gång? 
ja bara frågar 

 

3197) Lasse H  

  

Friday, 25 August 2017 10:22 Host: 81-237-204-251-no133.tbcn.telia.com 

 
Tackar! Visst var det lite roligt att ställa förmodligen stora delar av kultureliten 
offside med en dos sörgårdenkunskaper. Råffes insikt var också lyckad syns eg. 
Torbjörn och undertecknad var till Norsälven och paddlade i förra veckan. Vi nöjde 
oss med 5,8 km/h minskat/ökat med 1,1 km/h mot-/medström. Grattis till spinningen 
Lasse! 

 

3196) goranl  

  

Thursday, 24 August 2017 16:14 Host: 185-180-253-212.kund.ip-osteraker.se 

 
skulle just brista ut i beundran för publiceringar i NoN, när jag ser att detta redan är 
gjort 
jag lämnar också tillfälligt ön imorrn för tur till skåne joggade 5 km ida o igår känner 
ingen längtan efter stordåd kör lite markplanering inför gungställning fått kontakt 
med öns varv o glasmästeri ang. sprucken ruta på renoveringsdörren 
klar för ett glas vitt o en tupplur i eftermiddagssolen 

 

3195) råffe i älta  

  

Thursday, 24 August 2017 11:15 Host: 94.191.141.22.mobile.tre.se 

 
Ja de va som fasen! Grattis te kristinehamnaren, vi kämpar vidare! 
 
Kom just tebaka efter en rund i kajaken, nästan vindstilla, hade gps:en på å mätte 
upp 4 km prick, precksis som min tvåbenta kohagenrunda. Paddlingen kom ja opp i 
ca 4 knop, 7,5 km/h visa uret. Lite långsammare äm kutningen på 9 km/h. 
Men kändes plötsligt som om ett klarälvslopp på rullisar skulle kuna funka, som 
träningspass. Vi får se va mina kratter säjer när di fått vila. 

 

3194) Lasse L  

  

Thursday, 24 August 2017 10:32 Host: host-217-214-152-52.mobileonline.telia.com 

 
Sitter här fridfullt på altanen och läser morgontidningarna. Kommer så till DN 
Kulturs sista sida där inte mindre än två forummedlemmar exponerar sina fyndiga 
infall! Grattis till Älta och Kristinehamn. 

 

3193) råffe  

  

Thursday, 24 August 2017 08:54 Host: 94.191.135.179.mobile.tre.se 

 
ersättning för sönderklippta braller, för fasen de e ju högsta mode. 
Bra tuggat me 45 min spinn! 
 
Far hem från ön ida, har målat så mycke ja kunnat av kåken, lite mätt på måleriska 
betraktelser. 

 

3192) Lasse L  

  

Wednesday, 23 August 2017 20:48 Host: h-249-124.A463.priv.bahnhof.se 

 
Igår, dagen efter jag plåtat den frågade försäkringsbolaget hur det var med min 
cykel. Det kunde jag ju då raskt redovisa. Kommer även å begära ersättning för 
mina av ambulanspersonalen sönderklippta cykelkläder. 
Börjat har jag med, med lite spinning, idag hela 45 minuter. 

3191) råffe  Wednesday, 23 August 2017 20:31 Host: 94.191.143.54.mobile.tre.se 

 



 

  jamen de försäkringstekniska!? 
De syns ju att jonnen ä skadad för helvitti! 
 
Har nu själv paddlat en gång Enholmen runt å kutat fyrakilometern genom kohagen 
två ggr. Ser de som början på början ej slutet på slutet. 

 

3190) Lasse L  

  

Wednesday, 23 August 2017 18:37 Host: h-249-124.A463.priv.bahnhof.se 

 
Förundersökning nerlagd "ord står mot ord och vittnen saknas" 

 

3189) goran l  

  

Wednesday, 23 August 2017 11:44 Host: 185-180-253-212.kund.ip-osteraker.se 

 
sett bilden på hojen! 
verkar ha gjort sitt man förstår att de va en jävla smäll 
hur hare gått me de juridiska i övrigt? 

 

3188) Lasse L  

  

Monday, 21 August 2017 17:37 Host: h-249-124.A463.priv.bahnhof.se 

 
Alla som vill veta hur min cykel ser ut efter olyckan kan skicka ett brev med ett 
frankerat svarskuvert. Eller klicka på denna länk: 
[www.hbh.cirka.se] 

 

3187) Lasse H  

  

Tuesday, 15 August 2017 23:15 Host: 81-237-204-251-no133.tbcn.telia.com 

 
Cool kille! 

 

3186) Lasse L  

  

Tuesday, 15 August 2017 17:48 Host: h-249-124.A463.priv.bahnhof.se 

 
Har ni sett "Stephans klassiker", 2.34 in i avsnitt 8? 

 

3185) Lasse L  

  

Monday, 14 August 2017 11:57 Host: h-249-124.A463.priv.bahnhof.se 

 
Ja, ja som pdf kan man läsa ända tillbaks till 15 juli ser jag nu. Men nu är det dags 
för en promenad. 

 

3184) Lasse H  

  

Monday, 14 August 2017 10:16 Host: 81-237-204-251-no133.tbcn.telia.com 

 
Korrekt i så motto att det var den 23/7. Men jag läsa aktuell DN som pdf, snikandes 
på Görels prenumeration. Har en oerhört knepig signatur (Lasse H, Kristinehamn). 

 

3183) Lasse L  

  

Sunday, 13 August 2017 23:44 Host: h-249-124.A463.priv.bahnhof.se 

 
Gratis till det! Måste varit före 26 juli, längre bak kan man inte läsa e-DN. Vad hade 
du för signatur? (så vi kan känna igen nästa inlägg) 

 

3182) Lasse H  

  

Sunday, 13 August 2017 09:57 Host: 81-237-204-251-no133.tbcn.telia.com 

 
Minns inte datumet men det var lite drygt 2 veckor sen och ungefär så här: 
-Ursäkta snälla goa doktorn men jag är så förfärligt konstiperad. 
-Såja, det är nog bara en släng av fjöldryga. 

 

3181) Lasse L  

  

Sunday, 13 August 2017 00:31 Host: h-249-124.A463.priv.bahnhof.se 

 
Grattis Staffan! Får se om jag vinner Vasalöparens MTB. I så fall kanske nästa år. Nä 
vadå NoN Lasse? Missade jag helt, förstoppning är ändå ett av mina 
specialintressen. D.v.s. kistans stundtals bristfälliga funktion har varit bland det 
mest besvärande under denna tid efter olyckan. De senaste veckorna har den dock 
skött sig exemplariskt. Datum för införande i DN tack! 

 

3180) goran l  

  

Saturday, 12 August 2017 20:32 Host: 185-180-253-212.kund.ip-osteraker.se 

 
nel lasseh missade Non 
kan du inte relatera här? 

 

3179) Lasse H  

  

Saturday, 12 August 2017 20:18 Host: 81-237-204-251-no133.tbcn.telia.com 

 
Grattis Staffan! Strongt cyklat! Själv har jag ont i höger vrist. Kanske överansträngd 
efter tuff OL i stenig, risig terräng mellan Degerfors och Svartå i torsdags eller 
infektion efter fästingbett i sagda vrist. En får se. Ja ni noterade förstås mitt inlägg 
på NoN angående förstoppning härom veckan!? 

 

3178) goranl  

  

Saturday, 12 August 2017 18:58 Host: 185-180-253-212.kund.ip-osteraker.se 

 
men visst viner vinden 
o värmer vinet i magen 
stolta planer råffe 
men idag ska vi fira Staffan som klarade cykelvasan på 4 tim 21 min skyller på 
mindre asfalt än tidigare 
men vicken grabb 
dock stöttad av frugan på resan 
som höll reda på grejorna mycke pyssel med cykelstarter 

http://www.hbh.cirka.se/cykeln_efter_olyckan.jpg


eget vansinne är renovering av delbar dörr med glasruta 
inget jobb i sikte till hösten men nöjd ändå 

 

3177) råffe tillägger ett till 
ägg  

  

Friday, 11 August 2017 22:09 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com 

 
Nog ä dä en märkli sommar. Inga äppel på träna, ingen kraft uti bena, inga 
plommon, knappt nåra rediga blåbär. Ingen svamp, ej ens mellan tårna, inga myggor 
som inar, inga vindar som viner, inga alger som stör, ingen stör som berör. Ba så 
där lagomt varmt i luft å i vatten. Man får nöja säj me vin när de knappt finns nå 
vatten. 
Utom i Kalskoga, där ha ni visst gott om den varan. 
Ja nöjer meg me en virre 
Heller två 
Ty sån ä ja 
Toppfallera 

 

3176) råffe  

  

Friday, 11 August 2017 22:01 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com 

 
Ja slit å släp är vår arvedel, den ska man vara gla åt å vårda. Schälv har ja vatt helt 
inaktiv på de flesta plan frutom att ägna de sköna sommardagarna åt målning. Å då 
snackar ja inte om rembrant å sorn utan mer om prosaisk plankstrykning av 
sommarhus på norrajusterö, ja justderö ett uttryck som skämtare plägar plåga en 
annan me. Men nu ska ja börja röra på fläske, vända på steken, bränna på uta 
hillvitti. För ja börjar spana på rullskidloppe på Klarälvsbanan den 30 september. 
Kan nog inte finnas större lockelse i antågande, väl? 9 mil på den makalösa 
asfaltssträngen från Uddeholm te solen på Karlsta torg. Vem hakar på? Staffan 
förstås, men vem mer? 
Jag tänker mej sen ÖSmå, kanse VL om ja får statplass. Å sedan NL igen, vet nästan 
precis hur fint de kommer å kännas. 
Ja så tänker ja. Men först ska ja måla färdit. Å hoppas att mina ömma fingrar 
fortsätter sin påbörjade vandring mot bättring. De kan ba gå bra, så tänker ja. 
Hoppfallaera. 

 

3175) goranl  

  

Friday, 11 August 2017 18:03 Host: 185-180-253-212.kund.ip-osteraker.se 

 
Staffan god tur imorgon 
då cykelvasan drar igång 
känns skönt att nån e så stark 
som även Torbjörn visar prov på me en 150milaförd släpande på dotterns 
möblemang 

 

3174) Lasse L  

  

Tuesday, 8 August 2017 17:23 Host: host-217-214-152-6.mobileonline.telia.com 

 
Det var också ett imponerande äventyr. I en Opel till och med! 
Fjärde Bascombeboken har jag redan läst, men besök är alltid välkommet! 

 

3173) Torbjörn  

  

Monday, 7 August 2017 19:04 Host: host-95-195-221-234.mobileonline.telia.com 

 
Nä jag hoppade av Storsjön runt, ra'n har spökat hela sommaren. Dessutom körde 
jag ett flyttlass Skurup Kiruna veckan därpå. Tyckte det räckte med den inplanerade 
körningen. Ingrid flyttade upp till Kiruna förra sommaren, bodde ett år i möblerad 
andrahandslägenhet men har nu köpt en egen o ville ha upp sina pinaler som stått 
magasinerade ute på Skånska bonnlandet. Körde upp ensam med släp efter Opeln, 
bara det en "Styrkepröve". Lasse L, det har kommit en fjärde del i berättelsen om 
Frank Bascombe, betitlad "Kan jag vara Frank med dig". Tänkte ta mig till Åmål o 
återlämna de tre böcker jag lånat. Vill du i så fall låna den fjärde. I den är Frank 
pansjo o ser livet i backspegeln. Dyster men inte utan humor. 

 

3172) Lasse L  

  

Thursday, 3 August 2017 10:08 Host: host-217-214-152-88.mobileonline.telia.com 

 
Vilka härliga äventyr! 

 

3171) goran l  

  

Thursday, 3 August 2017 07:52 Host: 185-180-253-212.kund.ip-osteraker.se 

 
vicken härlig drapa ! 
varit ute o tuffat på sjön 2 ggr 
fått bensinstopp i rätt hård vind 
fyllt på bränsle med bensinen rykande runt öronen 
rott en gång 
badat blivit täppt i örat 

 

3170) Lasse L  

  

Monday, 31 July 2017 09:20 Host: h-249-124.A463.priv.bahnhof.se 

 
Kan inte svara för kossorna men var nära att börja äta på gräset när nån räckte fram 
en medförd kycklingsallad. 

 

3169) Lasse H  

  

Sunday, 30 July 2017 10:39 Host: 81-237-204-251-no133.tbcn.telia.com 

 
Härligt Lasse! Måste vara ungefär samma känslor som kossorna får när dom släpps 
ur laggårn på våren!? 



 

3168) Lasse L  

  

Saturday, 29 July 2017 15:53 Host: h-249-124.A463.priv.bahnhof.se 

 
Ja det är en stor synd att vara för lite på sjön. 
Men här kommer en liten vers: 
 
Häromdagen hade jag turen 
att få komma ut i naturen 
som fågeln släppt ur buren 
som fången som klättrat över muren 
var jag glad, alls inte en sur en 
 
Av bilen buren 
ett par mil gick turen 
till som sagts naturen 
med växterna och alla djuren 
såg får och kossor men inte tjuren 
 
Ja detta var ju rena hälsokuren 
på kryckorna strosa, strunta i uren 
ville som hundens namne tuta i luren 
av fröjd och glädje, långt från tamburen 
på stranden i solen och sommartemperaturen 

 

3167) goranl  

  

Saturday, 29 July 2017 07:45 Host: 185-180-253-212.kund.ip-osteraker.se 

 
vaknat tidigt 
vindstilla 
klarblå himmel 
tom fåglarna håller käft 
byggt en liten trappa 
satt ihop en garderob 
varannan dag morgongymnastik 5km joggning 
dåligt samvete över för liten tid på sjön 
allmän grillfest ikväll 

 

3166) Lasse L  

  

Monday, 24 July 2017 17:47 Host: h-249-124.A463.priv.bahnhof.se 

 
Tack! Klampar på. Men är det någon mer som tränar något? Någon som ska cykla 
runt Storsjön eller har något annat projekt? 

 

3165) råffe  

  

Friday, 21 July 2017 08:09 Host: 94.191.139.101.mobile.tre.se 

 
gratulerar till klavertrampet! 

 

3164) Lasse L  

  

Thursday, 20 July 2017 22:25 Host: h-249-124.A463.priv.bahnhof.se 

 
Haru inget rimlexikon? 

 

3163) Lasse H  

  

Thursday, 20 July 2017 20:38 Host: 81-237-204-251-no133.tbcn.telia.com 

 
Grattis! Men vad betyder sunt? 

 

3162) Lasse L  

  

Thursday, 20 July 2017 18:17 Host: host-217-214-152-30.mobileonline.telia.com 

 
Idag har jag slått ett garv sunt klaveret! Det ni! 

 

3161) Lasse H  

  

Thursday, 20 July 2017 11:40 Host: 81-237-204-251-no133.tbcn.telia.com 

 
Jo jag ringde ambulansen så fort det mesta blodet låg i hinken. Trodde att sånt mest 
förekom på bio. Ska hälsa från Ljusterö. 

 

3160) goranl  

  

Thursday, 20 July 2017 06:47 Host: 185-180-253-212.kund.ip-osteraker.se 

 
hälsa Görel från Ljusterö 
skönt att höra att hon bättrar sig men huva vicken skräckupplevelse 
hur fan gjorde ni blev det ambulansen? 

 

3159) Lasse H  

  

Wednesday, 19 July 2017 10:22 Host: 81-237-204-251-no133.tbcn.telia.com 

 
Hon är allt på bättringsvägen men det var en djävla smäll. 

 

3158) Lasse L  

  

Tuesday, 18 July 2017 22:12 Host: h-249-124.A463.priv.bahnhof.se 

 
Huh. Stackars Görel. Hoppas det rättat till sig! 

 

3157) Lasse H  

  

Tuesday, 18 July 2017 20:24 Host: 81-237-204-251-no133.tbcn.telia.com 

 
Om ni vill stå på era ben 
akta er för Naproxen 
om ni vill från magen blöda 



ta en kur till nästa lörda 
 
Frugan åkte på ett blödande magsår och störtkräktes upp gott och väl en halvliter 
blod efter att ha ätit Naproxen en vecka mot en öm och svullen fot. 

 

3156) råffe  

  

Tuesday, 18 July 2017 09:00 Host: 94.191.129.205.mobile.tre.se 

 
Ja grattis grattis till en uppåtgående stjärna! Kanske kan det bildas ett gubbalag te 
VR, NL, ÖS? Ho nåus. 
Själv tänker ja mäla an mig te ÖSmå förstås, NL tveksamt, VR kanske om ja får sällis 
liksom te ML. 
Mest lockar rullisar på Klarälvsbanan. Slutet av september, nio mil i lagom svagt 
utför. Får ja bara ordning på kratterna innan summarn ä slut så kan de bli så. 
Men inte SM, LL, UM, VS. Nänä. 

 

3155) Lasse H  

  

Friday, 14 July 2017 13:42 Host: 81-237-204-251-no133.tbcn.telia.com 

 
Grattis Lasse! Då är det väl rehabilitering som gäller till 100%. Ev. konvalescens är 
passé. 

 

3154) Lasse L  

  

Friday, 14 July 2017 11:24 IP: 193.235.16.16 

 
Glad och lättad.För en liten stund sedan fick jag besked att det är färdigläkt i 
vänsterbenet också som nu får belastas fullt! Bara att börja lära sig att gå igen (med 
hjälp av sjukgymnast). Fick beröm av doktorn för bra attityd och träning. Jo man e 
ju en stjärna. 

 

3153) Lasse H  

  

Thursday, 13 July 2017 15:14 Host: 81-237-204-251-no133.tbcn.telia.com 

 
Kanske!? Säkert ja för bröstim men i crawl gäller det att borra ner hövve. 

 

3152) staffan  

  

Thursday, 13 July 2017 14:13 Host: host-95-192-180-231.mobileonline.telia.com 

 
Hade varit bättre tvärtom Lasse. 
Långa armar o korta ben 

 

3151) Lasse H  

  

Thursday, 13 July 2017 08:35 Host: 81-237-204-251-no133.tbcn.telia.com 

 
Drar mej till minnes att när det begav sej med simning i fädrens spår för min del så 
lånade jag min bror Rolfs windsurfingdräkt. Denna hade långa ben men inga ärmar. 
Jag fick alltså ställningen av en lätt framåtlutad planka i vattnet och det tog ett tag 
att komma över den otrevliga känslan av att simma med huvudet före snett ned i 
vattnet. 

 

3150) råffe (som skulle 
villa va george)  

  

Thursday, 13 July 2017 08:01 Host: 94.191.134.54.mobile.tre.se 

 
Lockande, nja... snarare vågat. Å inte fasen har ja råd me sån lyx å sen bli liggande 
som en planka me huve ner i spadet. Hellre plank under sulorna. 
 
7/10 ä ju dan efter pralens kommande 70-årskalas, vilket sammanträffande! 

 

3149) goranl(alias råffe)  

  

Wednesday, 12 July 2017 22:45 Host: 78-69-54-206-no513.tbcn.telia.com 

 
låter lockande! 

 

3148) staffan  

  

Wednesday, 12 July 2017 19:54 Host: host-95-192-189-159.mobileonline.telia.com 

 
Simning är en materialsport har jag fått lära mig. Köpte en heltäckande blank dräkt 
av Pölder. 
Pris som en bra längdskida. Jämförde nya och gamla i sjön. 200 meter bröst och 
crawl. 
Vila emellan och försökte hålla jämnt lugnt tempo. 
Nya var 10 sek långsammare i bröstsim. Men drygt en minut snabbare i frisim. Och 
då blev det frisim hela vägen. Inget pb men inte långt ifrån. 
Kommer ihåg att Råffe sa att han simma som en sjöhäst. Skaffa en ny dräkt och du 
ligger som en planka,vågrätt i vattnet och med dina armar efter all stakning och 
paddling behöver du inte ens använda ben eller fötter. 

 

3147) Lasse L  

  

Wednesday, 12 July 2017 11:43 Host: h-249-124.A463.priv.bahnhof.se 

 
7/10. Kan gå. Lycka till! 

 

3146) Lasse H  

  

Wednesday, 12 July 2017 10:04 Host: 81-237-204-251-no133.tbcn.telia.com 

 
Fniss. Kan ha en bra chans att platsa. Inläggen ska vara lite åt det lite hemtrevliga 
hållet. Har själv försökt några lite spetsigare grejer som ni förskonats ifrån. 

 

3145) råffe  

  

Tuesday, 11 July 2017 21:08 Host: 94.191.138.156.mobile.tre.se 

 
Ja ä ju mer blödi, tål inte blod utom i blopuddingen, tyckte att Ritchie Portes vurpa 
var aningen läskig. Annars är det ju god underhållning, imponerande att det inte blir 



fler krascher. 
 
Tänkte försöka me e ny grej te NoN: 
Källarmästaren hade kommit upp sig, köpte en vindsvåning. 
 
Va tro ni om den då? 

 

3144) Lasse L  

  

Monday, 10 July 2017 09:36 Host: h-249-124.A463.priv.bahnhof.se 

 
Ja duktigt att plaska på så. Grattis! 
Touren bjuder på fin underhållning, särskilt i lördags. 

 

3143) Lasse H  

  

Sunday, 9 July 2017 10:26 Host: 81-237-204-251-no133.tbcn.telia.com 

 
Gratulerar simmargrabbarna. Under timmen är ju lysande! Har själv inte några 
direkta fysiska framgångar att rapportera för tillfället undantagandes en härlig 
kvällstur i kajak med Friluftsfrämjandet i tisdags via Fallskären, Viskär, Gårdskär 
och Trinne Holme. 

 

3142) råffe har sitt på de 
torra  

  

Saturday, 8 July 2017 21:13 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com 

 
Ja de va en baddare te badare! UngErik va ännu snabbare kom in på 53,59 tror ja 
visst att d va, den unge gossen så munter å så gla. 

 

3141) goranl  

  

Saturday, 8 July 2017 20:13 Host: 185-180-253-212.kund.ip-osteraker.se 

 
Grattis Staffan Vansbro avklarat med pb? 
tror att grabben simmade på 57 min lysande 
man blir ju lite fundersam när man jämför med sin egen framfart 

 

3140) råffe  

  

Friday, 7 July 2017 22:48 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com 

 
ja de va bra, 
tralalala 
att du inte kör 
me hustrun din ida, 
så mena ja. 
De mår husfrin bäst uta 
säjer ja 
hoppfallera 

 

3139) Goranl  

  

Friday, 7 July 2017 17:34 Host: 185-180-253-212.kund.ip-osteraker.se 

 
Tackar för uppmärksamheten 
Solen skiner med olika brorsor till linanäs för käk ikväll i kvällssol 
Frugan e hygglig o kör 

 

3138) råffe grattar och ler  

  

Friday, 7 July 2017 13:10 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com 

 
Jag hoppas att de går å skriva på forumet, speciellt idag när det är en så viktig da! 
Jag ber således å få höja en bägare eller två (eller fler) för gossen som gav 
lårmuskelknäfästena ett ansikte, ja rentav en hel kropp me dess tyngd å allt. 
Gratts George! 

 

3137) Lasse L  

  

Friday, 7 July 2017 11:24 Host: h-249-124.A463.priv.bahnhof.se 

 
Fick ett felmeddelande från systemet om forumet. Men visst går det att skriva här. 
Nu är det bluesfest, kommer lite folk hit och det är ju trevligt. Men jag kommer 
knappast att låta mig transporteras för att lyssna på nåt. 

 

3136) råffe  

  

Wednesday, 5 July 2017 21:03 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com 

 
ungErik ska plumsa i. 
Ja kravlar mig ur. Känner mej inte som hajen i vattne. 

 

3135) Lasse L  

  

Wednesday, 5 July 2017 19:38 Host: h-249-124.A463.priv.bahnhof.se 

 
Dyker han upp på forumet kanske vi får veta. 

 

3134) goranl  

  

Wednesday, 5 July 2017 11:51 Host: 185-180-253-212.kund.ip-osteraker.se 

 
Vansbrosimning på lörda 
undrar om Staffan dyker i? 

 

3133) goranl  

  

Friday, 30 June 2017 19:31 Host: 185-180-253-212.kund.ip-osteraker.se 

 
javisst råffe i älta hade orkestrerat ett säkert inlägg tävlar med lasse lind åmal 
spännande tvevig 
man blir importerad över forumets intektella kapacitet 

3132) Lasse L  Thursday, 29 June 2017 11:29 Host: h-249-124.A463.priv.bahnhof.se 



 

   
Har noterat det. Bara att gratulera. Kampen går vidare. 

 

3131) råffe gla  

  

Thursday, 29 June 2017 11:25 Host: 94.191.142.58.mobile.tre.se 

 
Åsså fick åsså ja in en grej på NoN i LasseL.s kölvatten. De e ja rätt nödj me! 

 

3130) råffe  

  

Tuesday, 27 June 2017 18:34 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com 

 
Vänsterbene nyttjar ja enkom som stödjeben, sparkar ifrån me högern, när så krävs. 
Känner mej tuff likväl. 

 

3129) Lasse L  

  

Tuesday, 27 June 2017 16:48 Host: h-249-124.A463.priv.bahnhof.se 

 
Mina allra hjärtligaste gratulationer till sjösättningen av Tuffen! 
Idag premiär på kryckor. Enbent. 14 juli får jag förhoppningsvis besked om att 
vänsterbenet också får vara med och leka. 

 

3128) goranl  

  

Monday, 26 June 2017 18:54 Host: 185-180-253-212.kund.ip-osteraker.se 

 
har överlevt midsommarfirande utan bestående men 
stort jubel när "Tuffen" sjösattes och tuffade igång utan mankemang efter 2 somrar 
på land med helt ny utsida från köl till däck 
imorrn hem till Thn för vård av återstående ägodelar 

 

3127) Lasse H  

  

Thursday, 22 June 2017 09:49 Host: 81-237-204-251-no133.tbcn.telia.com 

 
Fniss. Tog ett tag innan även jag fattade. Igår avslutningen på Quattron. KOK:s 
närtävling med(tro´t eller ej) 4 deltävlingar. Etappen gick delvis på den av många, 
med rätta, fruktade västra sluttningen av Kaffeberget. Till veckan blir det en duvning 
i hjärt-lungräddning inför O-ringen. Ha en glad midsommar! 

 

3126) goranl  

  

Wednesday, 21 June 2017 20:29 Host: 185-180-253-212.kund.ip-osteraker.se 

 
så ja kolla ju i blarran o hitta lasses råd men iom att ja inte fatta stod jag med som 
intellektet i stå tills hustrun peka på rutan bredvid då blev jag glad o imponerad av 
hur han fick ihop det 

 

3125) goranl  

  

Wednesday, 21 June 2017 20:28 Host: 185-180-253-212.kund.ip-osteraker.se 

 
så ja kolla ju i blarran o hitta lasses råd men iom att ja inte fatta stod jag med som 
intellektet i stå tills hustrun peka på rutan bredvid då blev jag glad o imponerad av 
hur han fick ihop det 

 

3124) råffe  

  

Wednesday, 21 June 2017 09:42 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com 

 
Grattis LasseL till fina kartkunskaper dokumenterade i dagens Dagens! 

 

3123) Lasse L  

  

Saturday, 17 June 2017 19:25 Host: h-249-124.A463.priv.bahnhof.se 

 
Hade i alla fall en att följa på VR: Per-Olof från Vänersborg. Han har i flera år cyklat 
på beskedliga tider runt 15 timmar och ungefär motsvarande på VL/ös och LL. Men 
på senare år har han ökat träningen betydligt. Och har lyft sig. VR 2013 och 14 lite 
över 12 timmar (15 ej start, 16 bröt). Förstod att han skulle sätta pb i år men att det 
skulle bli med nästan 2 timmar (10.29) hade jag ju inte trott. Han är vederbörligen 
gratulerad 

 

3122) Lasse L  

  

Thursday, 15 June 2017 15:46 Host: h-249-124.A463.priv.bahnhof.se 

 
Franska försiktighetsartiklar 
 
är ett trevligt uttryck som förekom i annonser för hundra år sedan. Som ett tips till 
Staffans tal på bröllopet. Andra lustigheter att använda sig av kanske kan hittas i 
GV. 
Lycka till! 

 

3121) goranl  

  

Tuesday, 13 June 2017 15:19 Host: 185-180-253-212.kund.ip-osteraker.se 

 
av staffans fina VRgrupp återstår nu intet och noll 
anders blev kraftigt föryld förra veckan låg tom på bingen o pustade med feber 
patrik ville inte som rookie åka till Motala alldeles ensam utan stack iväg med några 
polare på HalvVättern 4:34 bra tid ju 15mil till blir ju drygt 9 tim. 
kuta 5km imorse innan regnskurarne 
Veckans spänning uppstod igår när frugan o jag vågat oss till IKEA Barkaby köpt 
lager hyllan IVAR 2 sektioner 80cmhyllor att sätta mot en vägg 170cm gott om plats 
men 3 st gavlar byggade byggde 10 cm ytterligare men efter att ha byggt delvis på 
plats pustade vi ut med 1cm till godo-blev skitbra 
s:a L: 14,5 C.42,3 
ps Staffan behöver tips till talet 

3120) Lasse H  Sunday, 11 June 2017 11:59 Host: 81-237-204-251-no133.tbcn.telia.com 



 

   
Precis så var det! Vid en miss blev det nog samma väg tillbaka men vid flera missar 
fanns det snabbare vägar tillbaka än den som en tagit till aktuell kontroll. Om en 
säger så. Jo, kan tänka att du får ta det vackert med träningen efter så långt 
uppehåll. Trist om du drar på dej nya skavanker under rehabiliteringen. 

 

3119) Lasse L  

  

Sunday, 11 June 2017 11:16 Host: h-249-124.A463.priv.bahnhof.se 

 
Sprang man alltså ut på straffrundan och vände tillbaka vid kontroll nr 1 om man 
hade 1 miss, vid kontroll 2 om man hade 2 missar o.s.v.? 
Tränar på med programmet inkl enbenta gåträningen, men har de sista dagarna fått 
minska mängd och intensitet i alla moment p.g.a. lite överansträngning och smärtor 
här och var till följd av det. Gäller att hitta lagom nivå. Själva gåendet blir dock 
lättare att utföra efterhand,men övergång till kryckor får vänta, är inte mogen för det 
ännu. 

 

3118) Lasse H  

  

Friday, 9 June 2017 12:34 Host: 81-237-204-251-no133.tbcn.telia.com 

 
Kan från Eventet rapportera att orienteringen löptes på två slingor om vardera drygt 
1,5 km. Efter varje slinga kastades 5 tennisbollar mot ett mål (typ tegelsten). 
Straffrundan var drygt 500 m lång och med 5 kontroller. Vid fem missade bollar 
behövde således hela straffrundan löpas. Varje träff kortade av straffrundan med en 
kontroll från slutet räknat. Straffrundan var så finurligt lagd att detta system kortade 
av rundan proportionellt mot antalet träff. Undertecknad kom näst sist, knappt 
slående Gunnel G. Efterpå blev det dusch, bastu och tunnbrödsrulle med rökt lax 
och grön klet. Varmkorven var slut när undertecknad skulle käka vilket sätter ett 
minustecken för planeringen. Hultet var också dubbelbokat! Ett gäng från Rolls-
Royce firade av Jan P som blivit pensionär. Det förtjänar nämnas att denne Jan P är 
Kristinehamns hittills mest meriterade skidåkare med topp100-placering i 
Vasaloppet. 

 

3117) Lasse H  

  

Thursday, 8 June 2017 16:01 Host: 81-237-204-251-no133.tbcn.telia.com 

 
Vackert träd! Stackars Mowitz kommer lite i skymundan. I kväll säsongsavslutning 
på vårens OL uppe vid Hultet. Enligt ryktet ska det bli orientering inspirerad av 
skidskytte med efterföljande förtäring. Återkommer med avslöjande och snaskiga 
detaljer. Vad är nästa steg? Frisbee-OL? 

 

3116) Lasse L  

  

Thursday, 8 June 2017 10:04 Host: h-249-124.A463.priv.bahnhof.se 

 
Tamarisk 

 

3115) råffe rättar  

  

Thursday, 8 June 2017 09:47 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com 

 
fråjdiansk feltankning förstås, förstås lämpligen som ÖSmå16, men de har ja ju 
redan kört. Ja ja vete fan va ja ska säja te mitt försvar. 
Kan åsså meddela att de va omöjlit å få en startplass te VRmå18. 
 
Å båtarna ligger tryggast på land 
så även kajakerna 

 

3114) goranl  

  

Thursday, 8 June 2017 09:12 Host: 78-69-54-206-no513.tbcn.telia.com 

 
såg just alla nya bilder 
goda minnen från HBH o va e de för en vacker kvist som pryder hemsidan? 
ja Staffan betydligt mer båtliv på land 
va mena råffe med VRmån18? 

 

3113) staffan  

  

Wednesday, 7 June 2017 20:01 Host: 78-72-56-7-no173.tbcn.telia.com 

 
Man kan undra om båtägare ägnar skutan lika mycket tid i sjön som på land. 

 

3112) råffe  

  

Wednesday, 7 June 2017 19:37 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com 

 
ja hemst, fundera på å låna ut min ettersom den inte ska nyttjas just då, å de vete 
fasen när nästa tillfälle kallar på uppmärksamhet. 
Men kanse må man kuta 
inspirerad av pojkarnas bravader 
men längtan ä mest å sig luta 
på soffa å sen dra en spader 
 
Nä för fan inte de åsså! 
Men ska mäla in mäj te VRmå18. 
Snart 
ä dä klart. 

 

3111) goranl  

  

Wednesday, 7 June 2017 19:14 Host: 78-69-54-206-no513.tbcn.telia.com 

 
läste om det hemska tilltaget under/på Vänern runt tragiskt eftersom några påtänkta 
VR människor säkert osså ble av me jonnen 
inte hunnit cykla sen Ljö men kutat nån gång 



däremot mha marathonlöparen lagt ett lager epoxy och vått i vått ett lager Hempels 
blåa bottenfärg på "Tuffen" nu väntar ett lager bottenfärg till, nytt oljefilter och 2 nya 
tändstift kan bli sjösättning till missommar 
just nu e vi hemma för att se till ett o annat men återvänder till ön fre 

 

3110) råffe åter etter 

långhelg  

  

Tuesday, 6 June 2017 22:50 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com 

 
Ja, de va ena duktiga pöjker te å ränna! 
Själv har ja inte rört på påkarna sedan Lj-öpedalturen. 
Storsjön runt låter ju lite kul, men hur långt ere. JBF 

 

3109) Lasse H  

  

Monday, 5 June 2017 09:56 Host: 81-237-204-251-no133.tbcn.telia.com 

 
En får anta att tjuvarna besitter ett visst mått av expertis. Eländigt är det i vilket fall. I 
övrigt Grattis till bocksprången o även till Jonas å Svante förstås. 

 

3108) Lasse L  

  

Sunday, 4 June 2017 22:40 Host: h-249-124.a463.priv.bahnhof.se 

 
Aprepå cykellopp och vad som kan hända. Hörde ni om Vänern runt förra helgen? 
Jo då vid övernattningen i Åmål så bröt sig tjuvar in i bollhallen där cyklarna 
förvarades och plockade med sig tolv av de allra värsta, sammanlagt värde ca en 
miljon. 

 

3107) Torbjörn  

  

Sunday, 4 June 2017 19:39 Host: host-95-199-131-153.mobileonline.telia.com 

 
Har känning av min reumatism, såpass att jag lät Staffans VR-start gå mig förbi. 
Därutöver anser jag, som ni redan vet, att VR är ett skitlopp. Felaktigt (bakvänd) 
startordning med för många startande (som skulle ägna sig åt något annat oxå det 
dygnet) gör det hela till ett farligt lopp. Hyser än så länge planer på Storsjön runt. 
Kroppen får tala, o jag lyssna. 

 

3106) goranl  

  

Saturday, 3 June 2017 21:07 Host: 185-180-253-124.kund.ip-osteraker.se 

 
kan också rapportera att Staffans ättelägg Svante genomförde denna heroiska 
prestation ett grattis till de båda 
o lassel vicken känsla upp i stående!!gående!! 
jag minns mina bockar en märkligt stolt känsla av att vaja omkring på egen hand 
bara att hurra för alla tre! 

 

3105) Lasse L  

  

Saturday, 3 June 2017 20:20 Host: h-249-124.a463.priv.bahnhof.se 

 
Man får gratulera Jonas till snyggt pb på SM! 
Kan gratulera mig själv till att i går ha börjat enbent gång med hjälp av gåbock. 
Vänsterfoten ska dock låtsas gå den med men får bara snudda golvet med max 10 
kg tryck. Jobbigt är det, men möjligt. 4-5 pass om dan à några få minuter ska jag 
köra. 

 

3104) råffe  

  

Wednesday, 31 May 2017 21:34 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com 

 
Ja de e bra sagt georgie! 
Andrew blir förstås spännande att följa, å Patrik även. 
Men hur ere me Sir T? 
Jaba fragen 

 

3103) goranl  

  

Wednesday, 31 May 2017 19:58 Host: 78-69-54-206-no513.tbcn.telia.com 

 
vistt e de vemodigt 
men cyklingen innehåller som vi lärt oss glädje även me andra upptåg. 
nu finns två möjliga fullföljare kvar 
andrew 
patrik 
hur dessa oförvägna känner sig vet vi ej men dom är informerade om sakernas 
tillstånd 
man anmäler sig fortsatt till både de ena o de andra viktigast för att försöka inse att 
ingenting eg. hänt sen förra året 
en jävla bra inställning till livet 
så vi får se man göder ju arrangören gott i sig 
vete fan om inte andrew tar på sig ansvaret att föra traditionen vidare 

 

3102) råffe  

  

Wednesday, 31 May 2017 19:27 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com 

 
Ja nog ä väl mänskan ett märkligt käril måste ja få påstå. 
Här har ja gått å njutit av känslan av befrielse, glädjen av att inte behöva smörja 
kedjor å ge sig ut på livsfarliga äventyr å riskera hälsena å hälsa. 
Å så börja ja kolla gamla historiska VR-resultat ba för å kolla. 
Å så drabbas ja av en sorts abstinens som ja inte e mänska å sätta ord på. Å ändå 
skriver ja detta me ömma, onda, krökta fingrar som alls inte vill anstränga sej i 
någon riktning. 
Ja vet ju nu att de va sista VR:et för mäj härom året. Å gunåde den som kommer me 
locktoner! De ska till en rejäl mevinnsfön för att de ska locka. 
Men lycka till ni glada som står där i kylan å snålblåsten på lördamårronen den 17 
juni. 



 

3101) råffe  

  

Tuesday, 30 May 2017 19:39 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com 

 
Å genast swishade bemälde Kroon 400 spänn te meg å me di 400 spännena i fickan 
tog ja meg te systemetbolaget å tjacka en helpanna Hajkommischionär å nåra bira, 
precis lagomt för en man i min ålder å då känner ja att ja slunkit ur rävsaxen som en 
gla vinnare å kan sträva vidare mot nya utmaningar, såsom å leva vidare. 
Tills vidare. 
De e de man kan kalla Pensionärsframförhållanderspartipsgosak för alla (inklusive 
rullstolsburna panchos) som har sina sinnen i någotsånär gott behåll. 
Sagan om Berkqvist å Kroon lästes me förtjusning. Ja vet ju exakt hur ljuvligt 
skräntärnan ropar. Å hur härligt majsol ler. Men snart ä dä slut mä dä. 

 

3100) råffe  

  

Tuesday, 30 May 2017 12:41 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com 

 
jo ja räknar kallt me att när ja tar in på Öjaby herrgård å snackar VR me dirren så 
inser han att ja ä hans lycksalighetsgörare. Å då blire gratislogi på herrgårn. 
De e så ja räknat ut de. 
Å 400 spänn ä 400 spänn å mer än noll. Men säkert minnre än va Andrew fick pröjsa 
för sin plast. 

 

3099) Lasse H  

  

Tuesday, 30 May 2017 12:37 Host: 81-237-204-251-no133.tbcn.telia.com 

 
När jag var mindre och gick i fölkskolan på landet hade jag en fölkskollärarer som 
hette Bergkvist. Han brukade jaga ihop med en kompis som hette Kroon. Bergkvist 
påstod att morkullorna lät som "Bergkvist Bergkvist Kroon Kroon". 

 

3098) Lasse L  

  

Tuesday, 30 May 2017 11:35 Host: h-249-124.a463.priv.bahnhof.se 

 
Sälja för fyrahundra spänn till en dirre! 
Vad har det blivit av pensionärsvändapåslantarnatipsare-Råffe? 

 

3097) råffe  

  

Tuesday, 30 May 2017 09:49 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com 

 
De går å fåre kursivt åsså om nån till äventyrs så önskar. Å understruket om man 

värkligen vill betona det sagda.  
 
Ja har nu sålt min plast för 400 spänn till VD.n på Öjaby herrgård i Växjötrakten. 
Kroon heter han. 

 

3096) Lasse L  

  

Tuesday, 30 May 2017 00:12 Host: h-249-124.a463.priv.bahnhof.se 

 
Ja det var fint hopkommet! Så fint att jag visade det för hustrun, men det verkade 
inte som hon kunde ta till sig alla de subtila nyanserna. 
 
Å fetstilt rubrik också! Markerar gränsen mellan det gamla och det nya? Vad är det 
för värld vi träder in i här ovan den? Har JAG orsakat detta oerhörda, eller är det 
Hanna som ska lastas/få äran? 

 

3095) goranl  

  

Monday, 29 May 2017 23:22 Host: 78-69-54-206-no513.tbcn.telia.com 

 
råffe! 
gu va vackert! 

 

3094) råffe  

  

Monday, 29 May 2017 20:50 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com 

 
Tack Georgie 
 
Ja visst är det skönt 
när tankar brister 
ut i ett jubelrop 
såsom nu när VR snöpligen mister 
två av sina allra förnämsta statister. 
 
All ångest är borta med vinden 
boyan är lossad 
och röven förlossad 
traditionen äntligen krossad 
skönare vindar smeker nu kinden. 

 

3093) goranl  

  

Monday, 29 May 2017 17:48 Host: 78-69-54-206-no513.tbcn.telia.com 

 
javisst e de kul o cykla göra upptäcktsfärder i de omgivningar man för tillfället 
befinner sig i 
funderar på att skaffa mig en cyklocrosshistoria för att bli modigare på grusväg 
banvallen underbart Roslagsturen underbart varför inte ngt lagom som Hjälmaren 
runt så vandrar mina tankar 
önskar alla som är sugna på VRutmaningen lycka till 
MEN det blir ingen VRrunda för mig 
lite skönt att få det sagt o lite vemodigt har vaknat varje morgon sen 1:a maj med 
denna fråga i den första förvirringen 
S:A C:42:2 L:12:2 



 

3092) råffe  

  

Sunday, 28 May 2017 17:00 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com 

 
ja underbart vare. Laxpaj å lite bira på lundinaltanen avslutade den delen av dagen. 
Hure blir me VR är alltjämt skrivet i det blå. Lutar åt njet. Hänger på georgie and 
andrew. Så fegar jag ut på ett snyggt sätt. 
C 44,9 

 

3091) goranl  

  

Saturday, 27 May 2017 18:15 Host: 185-180-252-161.kund.ip-osteraker.se 

 
alltså hela tiden stadiga framsteg för lassel 
LJÖVARVET GICK JU IDA UNDERBAR SOLIG VINDSTILLA BÖRJAN URSÄKTA 
VERSALER ÖVERTECKNAD framstod som ngt klen men alla var snälla 7,6 milos 
kan med viss ansträngning tolkas som åtta 
tackar cykelkollegor att vi kunde genomföra trots påfrestande åtaganden på em 
en underbar dag 

 

3090) råffe  

  

Friday, 26 May 2017 22:32 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com 

 
såg just den store gatsby, tycker du ä mycke större LasseL 
i morron väntar allvare dvs ljös 

 

3089) Lasse L  

  

Friday, 26 May 2017 21:16 Host: h-249-124.a463.priv.bahnhof.se 

 
Jo då precis som planerats och avsett sågades hö-benets gips isär och 
avlägsnades. Har varit om- och avgipsad ett antal gånger med den från början så 
läbbiga cirkelsågen 
Den har nån slags inbyggd magi och ignorerar bandaget under det hårda gipset. 
Fick provstå på högerbenet några svindlande sekunder innan det blev ett 
någorlunda kontrollerat fall tillbaks ner i rullstolen. 

 

3088) goranl  

  

Friday, 26 May 2017 20:40 Host: 185-180-252-161.kund.ip-osteraker.se 

 
jag svarar själ på min fråga till lassel- ja gipset är borta på vä ben 
nu är frågan hur det gått me högerskånken? 

 

3087) goranl  

  

Friday, 26 May 2017 14:36 Host: 185-180-252-161.kund.ip-osteraker.se 

 
lassel har du blivit av med gipset vä ben? 
cyklade kortare tur 2,6 för att värma upp inför morgondagen 
S:a C: 34,7 L:12,2 

 

3086) råffe skraj inför 
grorgie utmaning  

  

Thursday, 25 May 2017 20:52 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com 

 
å jarå, ja kika igår på girots nittonde etapp (trorja att deva) å passera hela 
Trentinodalen där byarna hade namn som Cavslese, Moena å Canazei. Behövdes 
ingen Christenson för å minnas. Även om de va somriga bilder så kände jag hur jag 
knega mig fram där i januarisolen medströms längs den lilla floden å passera 
Franco Nones hemby. Deva tider de. Å ja tänkte att om nån vill haka på så skulle ja 
körat igen. 
Å ja ska inte anstränga benena me pedaltramp förrän kl 8:00 på lörda morron. Klart 
att ja kommer å bli tjockad av georgies framfart. Men de e ba å bita ihop å se de som 
en prövning. Åtta mil jo ja tackar ja! 
Å gla ä ja åt LL:s fina framsteg! 

 

3085) goranl  

  

Thursday, 25 May 2017 18:38 Host: 185-180-252-161.kund.ip-osteraker.se 

 
lassel skönt att höra att gipset splittras av sommarlik vårvärme 
kutat 5 km spikat golvlist druckit vin hafte bra ida 
täkte lura cykelkollegorna inför ljösvängen med några mil dan innan 
alltså lörda 8:00 startar vi kör utan vä.svängar blir till slut 8 mil 

 

3084) Lasse L  

  

Wednesday, 24 May 2017 15:03 Host: h-249-124.a463.priv.bahnhof.se 

 
Det sista ordet inspirerade mig till att sträcka mig efter rakapparaten. I brist på 
speglar i rullstolshöjd funkar det bra med mobilen i selfieläge. Mobilen är f.ö. också 
ett bra förstoringsglas upptäckte jag häromdagen, bara att zooma in med kameran 
utan att behöva ta någon bild. Läget är alltså fortfarande rullstolssittande. För en 
vecka sedan tog de gipset på vänster ben, på fredag ska de ta det på det högra. 
Sedan ska jag få börja träna det benet och kanske kan det bli enbent kryckgång om 
en tid. Vänstra benet får däremot inte belastas ordentligt förrän 3 månader efter 
operation, alltså i början av juli. Det är skadan vid knät som tar längre tid på sig. Ser 
i alla fall fram mot utökat träningsprogram snart, och som sagt att eventuellt inte 
behövs sitta i rullstolen hela tiden. Humöret är det inget fel på alls. Har haft besök 
av Ingvar några dar och i går var Lasse H med hustru här och hade med sig lunch 
som vi åt på altanen i vårsolen. 

 

3083) råffe  

  

Wednesday, 24 May 2017 13:43 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com 

 
Nä säker ä ja inte. Kan ju ha blandat ihopet, tänker ibland att ja mena Allvare Aalto, 
also finnen. Men ja ska kolla oppet när jag åker på reportageresa till Öland i juni. Ere 
nån som känner till nån annan pärla än LL:s beramade allvar. På Öland alltså. Hör 



då gärna av er! Bästa förslaget räknas den förslagne till del. En extra öl kanse kunde 
smaka om man får syn på den sällsynta ölanden. 
 
Men din status LL? Tala ur det berömda skägget! 

 

3082) Lasse L  

  

Wednesday, 24 May 2017 12:36 Host: h-249-124.a463.priv.bahnhof.se 

 
Är du säker på det? Jag trodde allvare låg på Öland. Men jag kan ju ha fel, min tok! 

 

3081) råffe  

  

Wednesday, 24 May 2017 12:08 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com 

 
hojade me cykeldator för å veta va ja snacka om. 32 km i 23 snittfart å de får ja va 
nödj me. 
På lörda väntar allvare på Lj-ö. Kl 8.00. 
 
C 37,3 

 

3080) goranl  

  

Tuesday, 23 May 2017 19:37 Host: 185-180-252-161.kund.ip-osteraker.se 

 
hojade utan cykeldator åsättra-östralagnö hem på lj-ö kanske 3,2 mil hyfsad speed 
kanske 22km/h härligt vindstilla mest mulet 
vi får höras per telefon ang ljöturen lämpligdag ? osv 
S:a L 11,2 C: 32,1 
VR fortfarande ett frågetecken 

 

3079) råffe  

  

Monday, 22 May 2017 21:02 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com 

 
Nä de va ju inte de ja skulle säja te george, utan Ja ringer te dej så kan vi hitta en 
lösning, en kompromiss, en provokation, en absulution, och måhända bli begråtna, 
förlåtna, foträta, uträtade. 
Eller bara glada. 
Glömde: Om andra västsvenskar ville förödmjuka sej å va me på Ljöturen så vore de 
ju kul. Me övernattning 

 

3078) råffe kämpar vidare  

  

Monday, 22 May 2017 11:54 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com 

 
Ida ville ja känna om Klarälvsturen satt nåra spår annat än i mina ömmande knogar. 
Körde en fyrmiling å de kändes ganska bra! Kom hem på 23,5 i snitte! 
Men en Lj-ötur ä av nöden. Kunde vi köra en åtta då, ja då jälar. Å kanske komma 
opp i 60 före rundan. Men de e ju så möche som ska hinnas me, Skottland, vattna, 
så, gräva, måla å lägga i båten, lätta ankar. Å så nåra grejer som ja behöver hjälp av 
Christenson för å plocka fram ur skattkistan av förträngda minnen. 
 
C 34,1 

 

3077) goranl  

  

Sunday, 21 May 2017 17:01 Host: 78-69-54-206-no513.tbcn.telia.com 

 
apropå ljöturen e jag rätt flexibel eju på plats från tisd. så inte viktigt för mig vicken 
dag mot-i helgen andrew nämnde helgen rätt svepande som helhet 
vi finkalibrerar vidare 

 

3076) råffe  

  

Saturday, 20 May 2017 20:16 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com 

 
Stort grattis te Jonas, inte skulle vi daska honom i dagens läge?! Inte ens om löpt. 
Krille F ä inte alldeles spikat ur strikt planeringssynpunkt men ja ä positiv (såsom 
allti vill ja höra nån säga, nån stans nån gång, även om snön ibland täcker vårt hopp 
om vår). Om de funkar så ska ja meddela snarast, vicken da ä dä då som geller? Jbf 

 

3075) goranl  

  

Saturday, 20 May 2017 19:27 Host: 78-69-54-206-no513.tbcn.telia.com 

 
råffe så klart 
sonen jonas gbgsvarvet 1:37:53 11 sek sämre än förra året ungdomen drar ifrån 

 

3074) Goranl  

  

Saturday, 20 May 2017 17:44 Host: host-95-199-131-179.mobileonline.telia.com 

 
Cyckling kristi himmelsfärd? 
Anders e sugen 
Va säger du rådde? 

 

3073) goranl  

  

Thursday, 18 May 2017 14:55 Host: 78-69-54-206-no513.tbcn.telia.com 

 
kan bara erkänna att jag instämmer helt 
och att alla är cykelbara då 
S:A 28.9 L: 11,o 

 

3072) råffe tillägger  

  

Thursday, 18 May 2017 09:42 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com 

 
Måste komplettera efter komplimenteringen: 
Asfaltssträckan som lades under hjulparen mättes till cirka 12 mil. 
Kan därför summera C 30,1. 



 

3071) råffe mycke nödj!  

  

Wednesday, 17 May 2017 22:27 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com 

 
Ett synnerligen lyckat äventyr i Värmland är nu förvandlat till ett vackert minne och 
förhoppningsvis inledningen till en fin årlig tradition! 
Att cykla Klarälvsbanan är en njutning och den första gång jag känt att det var 
riktigt roligt att pedalisera. Inte ens kylan kunde fördärva upplevelsen. Login på 
Prästmyrens vandrarhem bidrog verksamt till den positiva helhetskänslan. 
Stort tack till initiativtagaren och inspiratören Sir Toby och till övriga två för glad 
samvaro! 
Hur det sedan blir med VR är skrivet i de berömda stjärnorne! 

 

3070) råffe  

  

Sunday, 14 May 2017 18:54 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com 

 
mena förstås Mycke bra georgie! 

 

3069) råffe  

  

Sunday, 14 May 2017 17:11 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com 

 
bra george! 

 

3068) goranl  

  

Sunday, 14 May 2017 15:55 Host: 78-69-54-206-no513.tbcn.telia.com 

 
Staffan o jag drar från Thn ca kl 14:00 imorrn planerar att överraska lassel med kort 
besök (vi har redan fikat om lasse råkar läsa detta) på väg mot vandrarhemmet 
vi hörs väl om inköp på vägen upp 
kanske frammme 18:00-19:00 
 
Ser fram mot cykelturen och samvaron 

 

3067) goranl  

  

Saturday, 13 May 2017 21:12 Host: 78-69-54-206-no513.tbcn.telia.com 

 
precis så råffe 

 

3066) råffe  

  

Saturday, 13 May 2017 20:47 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com 

 
Grattis till Lassarna för framsteg och -kliv i rullande och gående verksamhet. 
Och kul att Andrew har bestämt sig, det är ju en extra blåslampa i sadelnötares röv, 
tänker då på min egen och måhända även Georgies röv. "Andrew och de två 
rövarna" låter som en bra raplåt ska låta när den ä som allra sämst. Kanske hinner 
vi me en Ljusterötur innan Vätternvåndan rullar in. Vem vet? JBF. 
Men först ä dä Värmeland som lockar. 

 

3065) Lasse L  

  

Saturday, 13 May 2017 12:32 Host: h-249-124.a463.priv.bahnhof.se 

 
Tja, jo, på sätt och vis har vi haft några liknande inslag på HBH några gånger,kan du 
ha rätt i. 

 

3064) Lasse H  

  

Saturday, 13 May 2017 11:13 Host: 81-237-204-251-no133.tbcn.telia.com 

 
Säger Lasse L som i många år arrangerat olika former av mtbo och väl får anses 
som ganska mycket pionjär! 

 

3063) Lasse L  

  

Saturday, 13 May 2017 10:16 Host: h-249-124.a463.priv.bahnhof.se 

 
Godmorgon. Kan informera om att Anders nu köpt min startplats i VR. Heja Göran 
och Råffe ni verkar ha kommit igång bra med cyklingen! 
Sedan drivringarna avmonterats och tröskelkilar anskaffats tar jag mig nu till och 
från altanen helt utan assistans. Men får ta det försiktigt för att inte klämma något 
finger,det är inte många mm marginal. 
MTB-orientering låter rätt skoj, hade jag inte hört talas om tidigare. 

 

3062) Lasse H  

  

Friday, 12 May 2017 19:06 Host: 81-237-204-251-no133.tbcn.telia.com 

 
Visst har du rätt Göran. Det är till och med så att kontrollerna sitter utefter 
stigar/vägar. En ska inte behöva kliva av cykeln för å stämpla. Alla stigar/vägar som 
en får använda ska vara utmärkta på kartan med lite olika grova streck beroende på 
cykelbarhet. Alltså förbjudet att ge sej ut i terrängen för att t.ex. gena mellan stigar 
eller cykla småstigar som en råkar hitta. Utmaningen ligger i välja rätt vägval och 
förstås sedan hålla sig där. En lång omväg på bra stigar och runt höjder kan ofta 
vara snabbare än en aldrig så kort genväg med motsatta attribut. Stigförgreningar är 
också lätta att cykla förbi om farten är hög. 

 

3061) goranl  

  

Friday, 12 May 2017 16:15 Host: 78-69-54-206-no513.tbcn.telia.com 

 
Lasse h ger man sig rätt in skogen med sin mtb- nej man letar naturligtvis efter 
stigar o skogsvägar, verkar som man tillfört ett dråsaomkullmoment i orienteringen 
råffe impad av din framfart på knarren 
har idag försökt minska milförsprånget genom att jonna vetlanda-
upphärad(banvall)-åsaka-söder om hullsjön-cykelväg mot norra björke-Gärdhem-
velanda-thn 6,1 mil 
S:a L 10,3?. C:16,9 
kanske inte hinner mer före banvallen 



 

3060) Lasse H  

  

Thursday, 11 May 2017 21:59 Host: 81-237-204-251-no133.tbcn.telia.com 

 
Idag provade jag på MtbO 
(mountainbikeorientering). Kul men slitigt för en usel cyklist som mej och som 
dessutom hade motvalls växlar. Trampade på alltför lätta växlar alldeles för mycket. 
Till veckan ska jag funktionära OL hela veckan utom onsdag då jag ska på 
återbesök till hjärt- och akutmedicin i Karlstad. Ev. kommer jag att få prova en ny 
medicin. En får se. Nog fick ni ett bra upplägg på NKlj-loppet. Hade varit sämre om 
jag skulle stått å slevat ärtsoppa på polcirkeln. Lycka te! 

 

3059) råffe  

  

Thursday, 11 May 2017 13:00 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com 

 
34 km idag igen, fortfarande tröga, svaga ben. Å kalla fötter. 
C 18,3 
 
Ser fram emot Klarälven, inte mot VR. 

 

3058) goranl  

  

Wednesday, 10 May 2017 19:38 Host: 78-69-54-206-no513.tbcn.telia.com 

 
ja va inte ens orolig 
de här fixar Torbjörn ! 
sänglinne e bra om de finns filtar o kuddar att omsvepa behöver man inte tänka på 
sånt att släpa med sig 
behöver dock komma ihåg cykeln! 
bra jobbat Torbjörn 
när vill dom ha kulorna? 
vid ankomst eller tidigare 
råffe bra planer du har smidat 
vi har börjat städa hemma mycke skit o böcker har samlat sig 
men i lite konstruktion me frugan har ja börjat undra varför grejerna har de bättre på 
tippen än hemma? 

 

3057) råffe  

  

Wednesday, 10 May 2017 16:47 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com 

 
Nä inga frågor, bara jubel! 400 spänn för två nätter, då kunde ju en bo där för 
jämnan! Du är en hjälte SirT! 

 

3056) Torbjörn  

  

Wednesday, 10 May 2017 15:33 Host: c-e51870d5.112-1-
64736c11.cust.bredbandsbolaget.se 

 
Nu är det bokat för fyra personer på Prästmyrens vandrarhem uti Ransäter. Måndag 
em-onsdag fm. 200 per natt o person,la till sänglinne för 75 per skalle. Finns 
möjlighet laga mat på rummet som är 45 kvadratmeter stort, vi kan beställa frukost 
men fixa själva är väl lika enkelt. Bastu finns givetvis. Några frågor. 

 

3055) råffe  

  

Wednesday, 10 May 2017 15:15 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com 

 
Ja ser att Prästmyren har två tvbäddare lediga! De har du väl sett? JBF 

 

3054) råffe  

  

Wednesday, 10 May 2017 15:01 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com 

 
Vannrarhemme duger gott! 
Körde ida 34 km i samma spår som härförleden. Gick en aningens aning fortare 
(mindre långsamt) men benena orkar ju inte me minsta motlut! 
C: 14,9. 

 

3053) Torbjörn  

  

Wednesday, 10 May 2017 12:21 Host: host-95-199-136-189.mobileonline.telia.com 

 
Fan,stugbyn vid hembygdsgården i Ransäter är fullbokad hela nästa vecka. Ska 
försöka med vandrarhemmet, återkommer. 

 

3052) råffe  

  

Tuesday, 9 May 2017 20:34 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com 

 
Georgie! De va en av de bästa texterja läst på länge, ja ända sen ja skrev nånting 
sjävl. Så lugn som ja känner meg nu å så full av förtröstan ha ja inte känt sen 
starten av NL för snart en månad sen. Å nu har ja allt minnre ont i fingrarna, de som 
gör ont gör inte så ont när ja knarrar, de e bra. Ja tänker nu som så att vi två kör upp 
te Uddeholm å tillbaka ner mot Ransäter å så far fanen i oss å så kör vi två mil till! 
Då äre två mil tebaka te virren å de klarar vi lätt. Då kan vi ha fått ihop en elva-tolv 
mil. Svindlande höjder! 
Så fårom annra köra i sin lugna takt å nå oss just som vi svänger in i Ransäter. 
Ä de bra? Tänkt? 
Tänk om vi fixare! 

 

3051) goranl  

  

Tuesday, 9 May 2017 16:28 Host: 78-69-54-206-no513.tbcn.telia.com 

 
fegade igår pga kyla hård vind 
men idag bara kyla måttlig vind 
velanda-gärdhem-söder om hullsjön- cykelväg längs 44an-norra björke -åsaka m-
mot Upphärad vek av mot Gärdhem-velanda-hemmet 5,2 
råffe om du gör sällskap med mig som rekommenderas får du en lugn fin tur 



snittade 19 km/h idag 
S:a L: 8 nånting, C: 10,8 

 

3050) råffe  

  

Tuesday, 9 May 2017 11:40 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com 

 
Körde en vända i kyla å hagel å vind, bort te körgårn å fem varv därinnepå. 
Blev 34 km i 22,1 snitte. De e en takt som passar mej, kanske George. Kanse kan vi 
göra sällis medan di annra två kör skiten ur varann. 
C: 11,5 

 

3049) råffe  

  

Monday, 8 May 2017 19:20 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com 

 
Klarare än så kan de inte va, klart som älven. Ja tänker nog ha en liten stänkare på 
lut till måndakvällen å te tisdadito. 

 

3048) Torbjörno  

  

Monday, 8 May 2017 19:05 Host: c-e51870d5.112-1-
64736c11.cust.bredbandsbolaget.se 

 
Tänker boka från måndag till onsdag. Vi anländer måndag em, cyklar tisdag, reser 
hem onsdag. Återkommer med detaljer. 

 

3047) Torbjörno  

  

Monday, 8 May 2017 19:04 Host: c-e51870d5.112-1-
64736c11.cust.bredbandsbolaget.se 

 
Tänker boka från måndag till onsdag. Vi anländer måndag em, cyklar tisdag, reser 
hem onsdag. Återkommer med detaljer. 

 

3046) goranl  

  

Monday, 8 May 2017 18:25 Host: 78-69-54-206-no513.tbcn.telia.com 

 
trots allt lite förvirrad efter råffes förra inlägg 
1) kan man anlända månkväll 15/5 
2)cykla tis 16/5 
3)sova kvar en natt till o fara hem dan därpå 
annars ere bara sånt som råffe har frågat 
kan man äta käk i nån restaurang eller ska vi handla själva 
lite vin etterpå o kanske före ska vi förse oss med det? 
tacksam för korrektion på samtliga punkter 

 

3045) råffe  

  

Monday, 8 May 2017 10:33 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com 

 
Ska man ha me lakan/sovsäck? 

 

3044) råffe ännrar  

  

Monday, 8 May 2017 09:09 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com 

 
Nä förresten, kom på att ja ju är pancho å kan hämta Sir T närsomhelst, närhelst de 
passar. Kanske bäst vi fyrablecket så ä vi i Ransäter vi fem så hinner vi tjacka 
krunch å fixa till det. 
Eller äre restaurangen som gäller, det tycker nog ja. 

 

3043) råffe  

  

Monday, 8 May 2017 08:59 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com 

 
ja, ja kör från Fjålleträske å hämtar dej i Krillerövehåla, men de blir no först vi 
sexblecke så ä vi vid starten vi två vi sju. 
 
Staffs nya kunskaper om vattenskvalp å vattenstånd måste ja få veta mer om. När vi 
ses. 

 

3042) staffan  

  

Sunday, 7 May 2017 21:47 Host: 78-72-56-7-no173.tbcn.telia.com 

 
Idag lärde jag nått nytt. Skulle ut på racern åsså var det ingen luft fram. Drog till 
skruven, vad den nu heter, lite till å pumpade upp slangen. Testade sen i vatten å 
det kom inga luftbubblor. Däremot kom det ut vatten dels mellan ventil och däck 
och genom ett litet hål på sidan av däcket. Ringde Mandel som sa att det inte är var 
nån fara. Att vatten kommer innanför däcket händer ofta. Det kan skvalpa lite ett tag, 
men det finns avrinningshål. Körde sen 82 km över Svartå-Åtorp och luften höll bra. 
Vattenståndet i Storbjörken såg normalt ut, men har inte kollat Ölen och Toften. 
Torbjörns upplägg låter kanon. 

 

3041) Torbjörn  

  

Sunday, 7 May 2017 21:34 Host: c-e51870d5.112-1-
64736c11.cust.bredbandsbolaget.se 

 
Då bokar jag i Ransäter, om Göran o Staffan samåker från Karlskoga,så kan väl vi 
samåka från Krillehöla råffe? 

 

3040) råffet rättar  

  

Saturday, 6 May 2017 17:49 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com 

 
Na inte rövan, röven skareva om de skava rätt! 

 

3039) råffe  

  

Saturday, 6 May 2017 17:47 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com 

 



Ja skareva så skareva! Rätt skava rätt. Å om de skaver i rövan så äre rätt ändå, 
dagens rätt kan ju allri va fel. 
Om de inte e en dåli falafel. 
Men då skaren va rätt dåli. 
Som skaren som river i röven. 
Som nån sa om rövbären. 

 

3038) goranl  

  

Friday, 5 May 2017 22:14 Host: 78-69-54-206-no513.tbcn.telia.com 

 
Thn-Velanda-Gärdhem -Upphärad-banvallen till velanda-hem så ska de va 

 

3037) goranl  

  

Friday, 5 May 2017 21:41 Host: 78-69-54-206-no513.tbcn.telia.com 

 
börjar med att rapportera 36 km cykel som efter viss vånda presterades Thn-
Velanda - Upphärad -banvallen till Velanda igen osså hem 
Jag tycker Torbjörnens upplägg närmar sig perfektion-avspänd avfärd mot 
vadenuva samling lugna diskussioner mellan åldrade cyklister ,prima gubbar drar 
igång på tisdan å nån trött jävel kan kliva av i vadenuva o brassa käk diskutera 
färdigt nanna en natt o ta sig hemåt dan efter eg. alldeles underbart 
i mitt fall innebär det att jag o Staffan förhoppningsvis samåker från Kskga 
S:a L 9.2 C: 5,6 
Patrik e dotterns fiencè som ska cykla PostNord lopp i Gbg imorrn men är skadad 
av arbetsvecka när vi ses kan inte räknas med då. 
Anders är ju på uppdrag i Hälsingland och får räknas bort trots intensiv cykelträning 

 

3036) råffe  

  

Friday, 5 May 2017 21:40 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com 

 
En logistisk triumf Sir T! 
Ja e me på de 
så klart! 
 
Hur planerar vi käke??? 
Å va blire på fate?? 
Enkelt å gott föreslår ja. 
 
Finns de affär i Ransäter eller ere Kalsta som gäller? 

 

3035) Torbjörn  

  

Friday, 5 May 2017 18:42 Host: c-e51870d5.112-1-
64736c11.cust.bredbandsbolaget.se 

 
Publiken räknas inte...vi lär vara fyra säkra...Göran, Staffan, Råffe, Torbjörn. Lance 
kommer inte, Anders är ett frågetecken, den där Patrik vet jag inte vem det är. Kom 
på en ny variant igår. Vi hyr en stuga vid vandrarhemmet i Ransäter. Anländer dit på 
måndag em, efter frukost tisdag kör vi norrut mot Uddeholm vänder o kör åter. Vid 
passage Ransäter kan den som till äventyrs har fått nog kliva av o in i stugan. 
Annars fortsätter färden mot Karlstad där vi vänder o cyklar åter till Ransäter. Väl 
åter fixar vi middag o hinkar dryck...onsdag 17/5 lämnar vi stället, alla glada o nöjda 
med 18 färska cykelmil i benen. Vad sägs om det upplägget? 

 

3034) råffe  

  

Friday, 5 May 2017 14:28 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com 

 
Hänger på hur mycke publik de blir. Å den hänger på marknadsföringa. 
Ja räknar me å komma, även om krattorna just nu inte ä så bra. Men kan ba bli 
bättre. 
Ja tror nog att Göran å Staff ä inställda på å inte ställa in. Därutöver kan man unnra. 
Lancie, Andrew, Patrick (eller Patrik). 
Frågan må väckas. 
Å besvaras. 
Hur ser bansträckningen ut, start/mål var? 
Längd? Vikt? 

 

3033) Torbjörn  

  

Friday, 5 May 2017 13:16 Host: host-95-199-136-189.mobileonline.telia.com 

 
Hur många blir vi längs Klarälvsbanan? 

 

3032) råffe  

  

Friday, 5 May 2017 12:09 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com 

 
ja ja börja ju unnra va du mena me golfrunda. Men frun är ju gömd i ordet, så ja 
fatta. 

 

3031) staffan  

  

Friday, 5 May 2017 09:56 Host: 78-72-56-7-no173.tbcn.telia.com 

 
Alltså inte med hustrun på Valåsen, utan med min fru, Jill. 

 

3030) staffan  

  

Thursday, 4 May 2017 20:23 Host: 78-72-56-7-no173.tbcn.telia.com 

 
Igår fin golfrunda med hustrun på Valåsen. 
G 3 

3029) råffe  Thursday, 4 May 2017 15:45 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com 

 



 

  Körde knarren i går å fick punka halvvägs te körgårn, bytte slang, vände å körde 
hemåt på lite löst pumpat framhjul. Men blev 1,5 mil. Då vare C 5,5 totalt. 
Ida körde ja körgårn 2,6 mil så nu äre Ctot 8,1. 
Hoppas nå 20 intill Klarälven. 
Hänger på två fingrar som ja håller i kors 
å förmaning. 

 

3028) råffe  

  

Wednesday, 3 May 2017 17:51 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com 

 
Men sällsynt välfunnet! 
 
Möjligen: Cyklister kan bli hjulbenta. 
Eller falla ur ramen. Eller bli anklagade för pedalofili. 
Eller förstås gå över styret. 
Å behöva bromsmedicin. 
Som kommer me ett kedjebrev. 
 
Men inget överträffar värkligheten 

 

3027) Lasse L  

  

Wednesday, 3 May 2017 16:00 Host: h-249-124.a463.priv.bahnhof.se 

 
Försökte komma på något motsvarande skoj om vad cyklister kan bli. Kom inte på 
något bättre än 
 
Cyklister kan bli omkullputtade. 
 
Å de e ju inget skoj alls. 

 

3026) råffe  

  

Wednesday, 3 May 2017 08:48 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com 

 
Golfare kan bli putta 

 

3025) staffan  

  

Tuesday, 2 May 2017 22:40 Host: 78-72-56-7-no173.tbcn.telia.com 

 
Inte sjutton ska du be om ursäkt. Golfare är nog som andra, olika, men risk för 
snobberi är inte stor i Värmland å norr ut. På de stora anläggningarna Skåne och 
storstäderna kan det kännas annorlunda. Kan rekommendera golfserveringar som 
alternativ till andra matställen efter vägarna. Forsbacka i Åmål t.ex. Enkelt , hyfsat 
bra käk, billigt och fin utsikt. Men att gå in i cykelbrallor? Vet inte, men skulle nog gå 
bra i Uddeholm. Men garanterat tvärstopp i Falsterbo eller Barsebäck. 

 

3024) Torbjörn  

  

Tuesday, 2 May 2017 21:10 Host: c-e51870d5.112-1-
64736c11.cust.bredbandsbolaget.se 

 
Ursäkta Staffan, just som jag postat inlägget insåg jag att en av cyklisterna oxå var 
golfare. Drog mig oxå till minnes då vi passerade Länna golfbana efter att ha 
trampat Hjälmaren runt 2007. Du tittade på klockan o konstaterade att tiden för 
resan Karlskoga Örebro tur o retur samt ett varv runt Hjälmaren var den samma som 
för en runda på på Länna med resa fram o åter, o sen kom det: "Men då är man 
förbannad, nu är jag bara nöjd". Så jag hoppas du godtar min ursäkt. Var oxå lite i 
affekt över Lasse H's miss då datum diskuterades. Men det fixar sig. 

 

3023) staffan  

  

Tuesday, 2 May 2017 19:23 Host: 78-72-56-7-no173.tbcn.telia.com 

 
Jag är golfare sedan 45 år. Inte har det blivit mycket spel på senare år, men det 
inträffar. Spelade med Toivo i förra veckan. 
Så du har redan kontaminerats flera gånger käre Torbjörn. Senast i Torgås. 
Ser fram mot att åter glida ut på banan mot Uddeholm. 
Om T. är lok kan jag var grindvakt så blir det mindre beblandning. 

 

3022) Lasse H  

  

Tuesday, 2 May 2017 11:02 Host: 81-237-204-251-no133.tbcn.telia.com 

 
Nej det förstås. Men hörde faktiskt om en mättekniker från östra Värmland som 
brukar jonna å skida ihop med nån golfare från västra Närke. 

 

3021) Torbjörn  

  

Tuesday, 2 May 2017 10:49 Host: c-e51870d5.112-1-
64736c11.cust.bredbandsbolaget.se 

 
Å VEM FAN BEBLANDAR SIG MED GOLFARE?:'( 

 

3020) Torbjörn  

  

Tuesday, 2 May 2017 10:45 Host: c-e51870d5.112-1-
64736c11.cust.bredbandsbolaget.se 

 
Nä du djävlar inte några korvmojar. Har ska äldre anständiga män sitta vid dukat 
bord, exakt på 60 breddgrader i vårligt vackert Värmland. 

 

3019) Lasse H  

  

Tuesday, 2 May 2017 09:45 Host: 81-237-204-251-no133.tbcn.telia.com 

 
Attans! Hade varit kul vara depånisse annars. Men nog finns väl ett gatukök eller 
rentav en golfrestaurang i Råda? 



 

3018) Torbjörn  

  

Tuesday, 2 May 2017 09:07 Host: c-e51870d5.112-1-
64736c11.cust.bredbandsbolaget.se 

 
Vi pratar om 16/5 o har så gjort några veckor. Du måste ha missat det LH. Så synd. 
Får fixa depån i Norra Råda på nån annan vänster. 

 

3017) Lasse H  

  

Monday, 1 May 2017 19:29 Host: 81-237-204-251-no133.tbcn.telia.com 

 
Ursäkta en fåkunnig men vilken tisdag pratar vi om? Datumet kan vara spikat men 
jag kan ha missat det? Tisdagen 9 maj kan jag som sagt på dagen men är upptagen 
med kurs på kvällen. Tisdagen den 16 maj kan jag inte vara med alls. Är med och 
arrar OL-träning den dagen. 

 

3016) råffe glömde förstås 
igen!  

  

Monday, 1 May 2017 19:02 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com 

 
Primtal även för mormor. Å inte vicket som helst. 123, stort grattis te de! 

 

3015) råffe  

  

Monday, 1 May 2017 18:59 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com 

 
Klart att denne arbetssamme gosse fyller år 1 maj! Jo, ja grattar ja! 
Precis som mormorn te såväl George som övertäcknad. Å Åke å Janne å Hasse å 
Bitte inte å förglömma men de ä ju inte anmälda te Klarälvsbanelöpet. Ännu. 
Å hur ere me andrew? Ja behöver väl inte säga jbf? Jbf. 
 
Å grattis te G:s hojtande premiär. Bådar gött! Fan va vi ska köra lugnt å fint! 

 

3014) råffe  

  

Monday, 1 May 2017 18:58 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com 

 
Klart att denne arbetssamme gosse fyller år 1 maj! Jo, ja grattar ja! 
Precis som mormorn te såväl George som övertäcknad. Å Åke å Janne å Hasse å 
Bitte inte å förglömma men de ä ju inte anmälda te Klarälvsbanelöpet. Ännu. 
Å hur ere me andrew? Ja behöver väl inte säga jbf? Jbf. 

 

3013) goranl  

  

Monday, 1 May 2017 18:47 Host: 185-180-253-226.kund.ip-osteraker.se 

 
lysande!! 
middag efter jo jag tackar 
ser det som den viktigaste punkten 
logi dagen innan eller tidig ankomst en får se måste finplanera me staffan som ja ju 
passerar på vägen fram törs inte fråga ida eftersom han fyller år en primtalshögtid! 
Osså nu till dgns höjdpunkt 
CYKELPREMIÄR 2 mil på Lj-ö lyckades slå den värsta skräcken ur kroppen i svag 
vind solsken måttligt kallt-mitt cykelväder_ 

 

3012) råffe  

  

Monday, 1 May 2017 18:10 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com 

 
Ett ytterst tilltalande upplägg Sir T! Bra väder tar jag me från östsverige, kanse åsså 
lite virre å bira. Sovsäck. 
Min undran ä om man nödvändigtvis måste cykla. Kan ju förstöra glädjen av en 
prima utflykt. Men fogar mig i övrigas önskningar förstås. Ja ser även möjligheten 
att vända lite var som å köra utför längs älven. Viktigast ä å komma hem å i hamn 
vid Vänerstranden inte alltför sent under tisdagen för å njuta smakrik midda. 
Detta skriver jag i from förhoppning å me ömmande knogar å me hopp om snar 
lindring av smärtförloppet, helst före loppet. 
Säger alså JA TACK till generös inbjudan! Å inte ska man väl behöva gå ut på lokal, 
när man kan bli rejält ompysslad i ditt tjäll, Sir Tobi! 
Ja kommer vid halvsjublecket på måndan, måste sedan tuffa hemåt på onsda fm, 
ska göra ett celebert besök på Aftonkvistens redaktion i gurkstan på hemvägen. 
Ja så tänker ja. Blire nåra fler förutom den goda trossen. Jbf. 

 

3011) Torbjörn  

  

Monday, 1 May 2017 15:31 Host: c-e51870d5.112-1-
64736c11.cust.bredbandsbolaget.se 

 
...årsdebut ska det vara...middag naturligtvis för alla deltagare o vår tross, Lasse H... 

 

3010) Torbjörn  

  

Monday, 1 May 2017 15:25 Host: c-e51870d5.112-1-
64736c11.cust.bredbandsbolaget.se 

 
Idéns fader...ompysslade...tänkte börja med detalj planering nu när maj månad gjort 
sin års debut...vad önskar herrarna,förutom bra cykelväder, det enda jag inte kan 
stå till tjänst med. Kommer ni långväga dagen innan o lämnar dagen efter så ordnar 
jag övernattning, frukostar o gemensam middag efter cyklingen. På lokal eller i 
hemmiljö? Låt höra. 

 

3009) Lasse L  

  

Friday, 28 April 2017 17:29 IP: 193.235.16.17 

 
"behöver inte åka hem på tisdag" en sån gyllene sentens. Grattis! 

3008) goranl  Friday, 28 April 2017 16:32 Host: 78-69-54-206-no513.tbcn.telia.com 

 



 

  bra tänkt råffe 
tar med mig cykelgrejor till Ljö imorrn 
Muckade idag all arkivering makulering klar behöver inte åka hem på tisd. får se hur 
vädret blir 

 

3007) råffe  

  

Friday, 28 April 2017 12:25 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com 

 

Nä, han ska nog kunna hänga me! Så jäla bra ä väl inte vi 48 r. 

 

3006) Lasse L  

  

Friday, 28 April 2017 09:46 Host: h-249-124.a463.priv.bahnhof.se 

 
Patrik, han försvinner väl i fjärran? 

 

3005) råfe  

  

Friday, 28 April 2017 08:30 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com 

 
ja andrew behövs f a i VR. Kunde bli en fyrväppling som ev kunde streta tillsammas, 
Patrik, George, Andrew å ja. 

 

3004) goranl  

  

Thursday, 27 April 2017 22:38 Host: 78-69-54-206-no513.tbcn.telia.com 

 
råffe du är förjävligt duktig 
har själv ett helvete att få tid över men om vi lyckas arkivera o makulera klart imorrn 
tar vi ett par dgrs paus på Ljö 
som inkluderar ett kort cykelpass 
ser fram mot banvallen o undrar osså över Torbjörns förslag till upplägg 
snackade med lassel idag som tydligen sköter flesta mer intima åtgärdena själv 
enda oron va tydligen en ngt gulnande lekamen kanske pga medicinering 
hojen e pumpad 
men vicka e VRgubbar har hittills öerlevt 
Torbjörn 
råffe 
patrik 
göran 
o vem har beställt logi 
ska andrew va me? 
avvaktar vi banvallen inför beslut ? 
månnga frägor 
men fr.a 
Torbjorn idéns fader hur har du tänkt? 
vi vill bli lite ompysslade ! 

 

3003) råffe  

  

Thursday, 27 April 2017 14:19 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com 

 
Testade åter en tvåmiling på knarren. 
Den känns riktigt bra, lättare å växla, lättare å trampa, den känns nästan som ny. 
Men va hjälper de när gubben ä gammal. Men ja börjar få en gnista hopp om att få 
igång benena. Mina ömma fingrar ömmar lite mindre nu och kan nog va klara te 
Klarälven. Men hur ser detaljplanen ut? Sitter Sir T å filar på små justeringar, kanske 
lägga in en å annan äggmacka, kaffe me Japp, chorizo i korvkiosken i Filipsta. Eller 
blire ba å mala på ända te Långflon. 
Jbf. 

 

3002) Lasse H  

  

Wednesday, 26 April 2017 18:22 Host: 81-237-204-251-no133.tbcn.telia.com 

 
Tillönskar också Göran och Sussi en bra övergång i pensionstillvaron! Visst är det 
en stor förändring. Optimalt vore det väl att ha någon typ av formaliserad statlig 
transitionsritual samt kanske möjlighet till kommunal studiecirkel/gruppaktivitet i 
ämnet. Men ni fixar det säkert bra ändå! I morgon ska jag hjälpa till att sätta ut 
kontrollstolpar för Friskare Kristinehamn (Trim-orienteringen) som sparkar igång 
den 2 maj. 

 

3001) goranl  

  

Tuesday, 25 April 2017 22:32 Host: 78-69-54-206-no513.tbcn.telia.com 

 
återigen lite självupptagen 
tänker ja meddela att jag upplevt min sista dag med borrande i tänder 
förlöpte för mig relativt smärtfritt men också utan förundran det var konstigt 
tråkigt nog hann sugmotorn gå sönder- har funkat oklanderligt utan tillsyn i 20 bast 
men hinner repareras och betalas innan man dunstar 
leker me tanken att ja egentligen bar låtsades va tandmakare o bara behöver komma 
ihåg den eg. sysselsättningen 
inte kommit på nåt än 

 

3000) Lasse L  

  

Sunday, 23 April 2017 19:04 Host: h-249-124.a463.priv.bahnhof.se 

 
Passar på att önska Göran, och Sussi, en härlig sista vecka på praktiken. Må ni bli 
överösta med blommor och kyssar av tacksamma patienter! 
 
Här hemma går det hyggligt. Vilar i sjukhussängen, är uppe i rullstolen nån timma 
eller två, vilar i sängen, är uppe i rullstolen etc. Gör träningsprogrammet för lår, 
höfter etc 3 ggr/dag, men inte så många rep som sjukgymnasten rekommenderade, 
det orkar jag helt enkelt inte ännu. Är också allmänt trött titt som tätt, men 



nattsömnen har funkat bättre och bättre. Så, allt artar sig väl sakta som det ska. 
Hoppas ni får till ett fint upplägg för Klarälvsbanan! 
Läser i Vasalöparen att jag kan vinna en Merida MTB om jag skriver en bra 
motivering till varför just jag bör få den. Tänker att jag kan få till något lagom 
snyftigt med min olycka som ska få juryn att smälta. Kan ju då också vara ett plus 
att det var min löparcykel av just fabrikat Merida som gick åt pipsvängen i olyckan. 

 

2999) råffe lugnad  

  

Saturday, 22 April 2017 21:30 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com 

 
tack sir T för elegant klarläggande av älvloppe! 
Och vafan, sova över! Över vem då? jbf 

 

2998) goranl  

  

Saturday, 22 April 2017 19:15 Host: 78-69-54-206-no513.tbcn.telia.com 

 
Torbjörn flåt! 

 

2997) Torbjörn  

  

Saturday, 22 April 2017 17:53 Host: c-e51870d5.112-1-
64736c11.cust.bredbandsbolaget.se 

 
Starta...halvvägs...Sova över...Munkfors...ä dä för larv...jbf... 

 

2996) råffe  

  

Friday, 21 April 2017 21:40 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com 

 
å gärna fler klarlägganden ang leden 
går den söderut eller norrut eller längs älven 
å var börjar löpe 
å slutar 
 
å hur känner sig Lassel? lessen eller otvungen eller uppgiven eller förtröstansfull. 
Sök ord som klargör å förandligar, mena förklarar å fördjupar 
 
Tycker förresten att NL borde bytas mot LL för å hedra mannen inte loppet 
så tycker ja 

 

2995) råffe  

  

Friday, 21 April 2017 21:34 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com 

 
ja, det tycker ja e bra george, halvvägs munkfors å övernattning. 
Å bra om lassels konvalescens snarast övergår i rehabb, de passar bäst en sådan 
grabb. 

 

2994) goranl  

  

Friday, 21 April 2017 21:01 Host: 78-69-54-206-no513.tbcn.telia.com 

 
råffe du har haft modet att betsla springaren 
avensjuk importerad om vädret tillåter i helgen ska ja testa 
lassel bassängen e ju en jävla bra ide när såren tål de kan du väl lura 
sjukgymnasten att ta ett pass där sväva i viktlöshet 
upplägg inför banvallen? 
kan vi starta halvvägs i Munkfors med övernattning före eller etter på ev. 
hotellet,stugbyn , pensionatet 

 

2993) Lasse L  

  

Friday, 21 April 2017 17:14 Host: h-249-124.a463.priv.bahnhof.se 

 
På Åmåls badhus finns en varmvattenbassäng, som jag brukar frekventera, den 
kallas också rehabbassängen. Någon konvalescensbassäng har man där inte hört 
talas om. Jag uppfattar rehabilitering som något aktivt medan konvalescens har en 
mer passiv prägel av att tillfriskna genom att låta tiden gå. För att nu övergå till det 
konkreta fallet så handlar det för mig just nu till största delen om konvalescens, de 
satans brotten ska helt enkelt läka. Men jag gör också en del anbefallda övningar för 
att hålla diverse muskler i någorlunda trim. Så ett litet mått av rehab kanske. Men 
mer ska det bli om ett par månader då jag ska träna gå och stå. 

 

2992) Råffe  

  

Friday, 21 April 2017 13:37 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com 

 
Ja kanske är det så att det är en skillnad i blekhet, sällan blekfethet. 
Men båda är rätt heta ord i sammanhanget, dock ej blekfetheten i LasseL:s fall. 
Hans fall orsakades ju av andra skäl, vägskäl tror jag närmast. 
 
Själv vågade jag efter viss tvekan äntra hojen å körde 2 mil på knappt timmen, det 
kändes hyggligt bra. Framför allt kändes ju nysörvade knarren som ny. Mindes vagt 
den knarrande, tröga framfarten på Ljusterörundan i fjol (ja ja skriver fjol, inte fjor) å 
fick visst hopp om att kunna hänga bättre me på Klarälvsbanan i maj. 
Mina fingrar ä inte alls bra men de e ju nästan ba pekfingrarna man växlar me 
upptäckte ja, å dom ä in fine fetal, som petalvevare brukar hojta. 
Va ska man ha me säj, säg? 

 

2991) Lasse H  

  

Friday, 21 April 2017 11:45 Host: 81-237-204-251-no133.tbcn.telia.com 

 
Tycker väl själv i eftertankens kranka blekhet att rehab är mycket bättre egentligen. 
Konvalescens för nog tanken mera till bleka, tärda ansikten som hoppfullt men 
ängsligt kisar mot solen från fällstolar och är väl inpackade i filtar dvs sanatorium 



helt enkelt. Fast rent formellt är väl också konvalescens möjligt att använda om 
återhämtningsprocessen efter sjukdom/skada. 

 

2990) Råffe  

  

Friday, 21 April 2017 10:20 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com 

 
Jag blev orolig av LasseH:s senaste inlägg. Hade ju själv skreve rehab, men 
konvalescens lät mycke mer initierat, kunnigt å professionellt. 
Så min fråga till LasseL låter som följer: Ä du på konvalesensstadiet eller i 
rehabiliteringsfasen? Vilket är rätt uttryck, för fasen! 
 
Funderar nu på å ta en liten runda på knarren som är nyservad för flera tusen. Men 
känner stress å olust. Hur ska man göra för å komma igång, äre ba å börja trampa? 
jbf 

 

2989) goranl  

  

Thursday, 20 April 2017 19:22 Host: 78-69-54-206-no513.tbcn.telia.com 

 
gr grattis lassel till hem 
konst och utökad sängträning blir väl utan frugan te o börja med 
ser nu fram mot detaljerad redogörelse 

 

2988) Lasse H  

  

Wednesday, 19 April 2017 16:11 Host: 81-237-204-251-no133.tbcn.telia.com 

 
Bara å instämma i det mesta t.ex. fortsatt bra konvalescens för Lasse. Oxå det där 
att en inte blev nån "riktig" expert på nåt utan snarare fick lära sej en del om 
mycket. Ändå var det rätt OK att vara aktiv kosmonaut och medlem i besättningen 
på det underliga rymdskeppet Jorden. På olika vis har vi servat besättningen och 
hållit efter att det inte osnyggats i såväl allmänna som enskilda utrymmen samt att 
besättningen informerats i rimlig grad om förhållandena på skeppet. Igår rejäl 
orientering till 97 % i skogen med noggrann kartkontakt bland små höjder, stora 
stenar och blöta (=kalla) myrar. 

 

2987) råffe  

  

Wednesday, 19 April 2017 11:11 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com 

 
De va bra! 
Något att se fram emot ska man allti ha! 
Fin fortsatt rehab önskar jag dig! 

 

2986) Lasse L  

  

Wednesday, 19 April 2017 10:23 IP: 193.235.16.17 

 
Ja, den 20 mars 2017 anmälde jag mig till ÖSmå 2018. 

 

2985) råffe  

  

Wednesday, 19 April 2017 10:04 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com 

 
Och grattis till LasseL maa snar hemfärd! 
Jag känner igen mig helt i din beskrivning av det personliga kunskapsläget och 
bristen på extrem ekvibrilistik. Skulle ju ha vatt gott å kunna säga att man vet allt 
och behärskar varje grepp inom ett område. Men de kan åsså va bra å slippa. 
Annars kommer väl varenda jävel å vill ha hjälp me trappstädningen eller 
Bachfugorna. Eller flugorna på torrdasset. 
Från de till nåt rejält annat: Ere nån som anmält sig till till exempel ÖSmå18? jbf. 
Jag tar gud i hågen och chansar på att lederna i mina händer inte drabbats av nåt 
jävelskap omöjligt å läka. Fortfarande är knogarna ömma och konstiga. Men det 
händer ju noll å leder ju inge till å klaga, sa gubben som satt fast i vinkelvolten. 

 

2984) Lasse L  

  

Wednesday, 19 April 2017 08:44 IP: 193.235.16.17 

 
Grattis Göran till uppnådd ekvilibrism! Ja då är det förstås läge att med stolthet 
avsluta det hela. Själv kom jag inte så långt i min yrkeskarriär, blev inte expert på 
något, småfuskade på många delområden och kallade mig gärna multidilettant. Men, 
jodå, var ju uppskattad för det jag gjorde och är tacksam för det. Men kunde 
någonting ordentligt gjorde jag inte. 
Å jag är väl samma person civilt också. Håller på med en massa men är inte riktigt 
bra på något (skidor, fiol, segling etc etc). 
Men vad gör väl det om hundra år eller ens idag. 
För att lämna filosoferande så ska detta vara min näst sista morgon på lasarettet. 
Idag ska stygn tas och gips bytas, och i morgon ska jag fraktas hem. 

 

2983) råffe  

  

Tuesday, 18 April 2017 20:41 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com 

 
å tänk om du lägger till alla biror, vinare å whiskypinnar som hunnits me mellan alla 
passen ja då jälar blire riktigt underbart imponerande – å rörande göran vill ja säga 
rörande. 

 

2982) goranl  

  

Tuesday, 18 April 2017 20:29 Host: 78-69-54-206-no513.tbcn.telia.com 

 
apropå avslut av verksamhet: 
i 43 bast har ja vankat till Arbat 
ca 47 veckor om året 
43 x 47=2021 
5dgr iveckan 
2021 x5 = 10125 ggr har vi stått där 



ngn har sagt att när man övat 10000 ggr har man nått nära ekvibrilism 
man kan alltså inte bli bättre 
därför dags att avsluta 
12 dgr kvar till muck 

 

2981) råffffe  

  

Tuesday, 18 April 2017 20:19 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com 

 
heller ur predikaren 
heller ur Nisses samlade skrifter å andra bedrifter. 
 
Jag såg förresten å inom parentes sagt dokumentärerna om PG, för jäla bra! Vilken 
fin historielektion som visar att de e rätt att de e repetitionen som biter bäst. Ty även 
om ja va me på den tiden (liksom ju de flesta av, ja alla, forumets vänner) så hade ja 
glömt de mesta om Norgeaffären å Renåaffären. Kommer mest ihåg Holger 
Perssons affär vid Nolvik på den tiden man begav sig ut på lande. 

 

2980) goranl  

  

Tuesday, 18 April 2017 18:39 Host: 78-69-54-206-no513.tbcn.telia.com 

 
råffe importerad av vilken form din lekamen har hamnat i. 
funderar på den stabila damen före dig i spåret 
stora stabila damer är riskfyllda varelser 
vill gärna påminna om min hädangågne faders visdomsord 
" Om du ska skaffa dig ett helvete ska de va så litet som möjligt" 
nästan som taget ur ordspråksboken 

 

2979) Råffe rättar å 
summerar 
schäslången  

  

Tuesday, 18 April 2017 10:47 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com 

 
"lugna vrå" skare nog stå 
i inlägg 2978 i första raden 
den som börjar med "så". 
Ja så kan de gå om näbben ä blå. 
 
Men de va inte bara de 
ja skulle vilja få me 
utan säsongsrapporten, låt mig få se, 
de va ju 63,6+14,1+0,3+60,3 
i ordningen S+Skrms+Ku+RR om ja får be 
då vare 138,3 
lägger därtill S 9,9 å då blire som så 
att summan landar på 149,2! 
Hej å hå! 

 

2978) råffe  

  

Tuesday, 18 April 2017 08:44 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com 

 
Så sitter man åter i bekvämligheten i hemmets lugna efter påsk- och NL-äventyr. 
Mina minnen av det sistnämnda sitter bara i fingrarna, det är ömt i knogarna på 
nästan alla de tio. Men inget i handleder och inget minsta gnäll fån armar och ben. 
Det kändes märkligt att stiga upp vid 5-tiden på söndamorronen och knalla ner på 
friska ben ner till målområdet och se trötta, glada kämpar glida in i mål i den sköna 
morgonsolens sken. Vid åttablecket kom näst siste man in, det var en engelman i 
30-årsåldern som hade åkt lagg de två senaste åren. Han var mycket nöjd men hade 
lite bråttom, skulle duscha och käka och sedan med bussen till Luleå några timmar 
senare. And get drunk at the airport så snart det bjöds möjlighet. 
Undras om det blir några fler NL, och då menar jag inte för mig utan överhuvud 
taget. Färre startande i år än förra, kan det bära sig i längden, å då menar ja inte de 
22 milen, utan rent pekuniärt. Ja, den som står på benen till dess får va me å se. Det 
märkliga är att jag redan nu kan tänka tanken att försöka en gång till. Men i så fall 
ska ja ha me ett karta ipren eller liknande. 
En rätt rolig och märklig scen utspelade sig när jag kört nästan 8 mil: en ganska 
storväxt kvinna i 40-årsåldern malde på ett femtiotal meter framför mig. Bara hon å 
ja inom synhåll. Plötsligt stannade hon, tittade bakåt och drog sen ner brallerna, 
hukade sig ner just vid sidan av spåre och visade sin bastanta röv. Jag blev 
generad och försökte blåsa förbi innan det hände nåt. Det lyckades nästan. Någon 
kilometer senare kom hon ikapp och sa nåt glatt, hon var märkbart lättad. 
I övrigt så var besöket på hemvägen vid Storforsen i Piteälven norr om Älvsbyn en 
annan av resans höjdpunkter. Där var det ett rejält flöde som det var en fröjd att 
skåda. Den bastantas rännil var avgjort mindre i jämförelse. 

 

2977) Lasse L  

  

Monday, 17 April 2017 21:41 IP: 193.235.16.17 

 
Jodå. Den var intressant, såg den på play i förväg. Förekom där även en Olofsson 
som föreföll bekant på något vis. 
Hade i morse en mardröm om vr-starten. Först var det bara något vätskebälte jag 
inte hade ordning på men snart blev det värre med fel byxor och sedan försvann 
hjälmen och överallt kom det massa människor som bara var i vägen och inte kunde 
hjälpa mig hitta grejerna. Huuh. Skönt att vakna upp till den trygga sjukhusmiljön 
och stundande frukost. 

 

2976) råffe  

  

Monday, 17 April 2017 19:46 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com 

 



tv-tips i sista minuten: 
SVT1 kl 20:00 lär vara del 2 i en intressant dokumentär om PG. 

 

2975) staffan  

  

Monday, 17 April 2017 17:33 Host: 78-72-56-7-no173.tbcn.telia.com 

 
Ja stort grattis till er alla tre. Kul att följa från soffan. 
Såg att en kämpe höll på i drygt 28 timmar, och när han kom mål efter tie på söndag 
morgon satt väl Rickard redan vid ratten och gasade på hemåt med två trötta 
gubbar bredvid. 

 

2974) goranlsomsagt mkt 
intressan  

  

Monday, 17 April 2017 06:56 Host: 185-180-253-21.kund.ip-osteraker.se 

 
mycket intressant upplysning att loppet var perodvis starkt kuperat bra att veta 
stärker mig i tanken på att i framtiden följa loppet från åskådarplats 
Rikard Crattis ! Storartat! 

 

2973) Lasse L  

  

Sunday, 16 April 2017 22:13 IP: 193.235.16.17 

 
Tack för den Rapporten Rikard! Mer kuperat än Vasaloppet var ju inte vad man hade 
trott. Förbannat långt men ändå lättåkt skulle det väl vara. Men så var det alltså inte 
alls. Desto mer imponerande genomfört. Grattis! 

 

2972) Rikard Nordenskiöld  

  

Sunday, 16 April 2017 15:28 Host: host-95-199-18-238.mobileonline.telia.com 

 
Farsan parkerade husbilen 100m från start så vi kunde göra de sista 
förberedelserna innan start precis som vi ville. Då Roffe spände på sig skidorna 
konstaterade han direkt "Kanonglid". Detta kom dock på ska så fort skidorna skulle 
framåt, jag hade första fyra milen absolut sämst glid av alla jag såg och förlorade 
minuter i nedförsbackarna. Solen visade sig och då blev det svettigt värre. Efter fyra 
mil började skidorna glida bättre och till min förvåning fanns det nu de som gled 
sämre än jag. Av bara farten råkade jag åka förbi Sven-Åke Lundbäck som jag hade 
tänkt skulle valla om mina skidor. Efter åtta mil ungefär började huvet spöka lite, jag 
kände mig trött och insåg att jag hade 14 mil kvar. Tog det lugnt vid vändpunkten 
vid Årrenjarka där skigo vallade om mina skidor och började sega mig tillbaka över 
sjön där det blåste kraftig motvind. Det var mentalt skönt att vara på hemväg och 
allt kändes mer optimistiskt igen. När jag kommit till dryga 14 mil var det tänkt att 
jag skulle klä mig varmare inför kvällen/natten samt ta på mig pannlampa. Fick då 
reda på att arrangörerna felaktigt skickat dessa till Årrenjarka. Smått panikslagen 
lyckades jag tigga till mig en arrangörs pannlampa på nästa station. Det räddde mig. 
De varma kläderna fick jag till slut i Purkijaur med två mil kvar. Loppet var väldigt 
långt och mer kuperat än Vasaloppet. Jag förivrade mig aldrig, åt och drack 
ordentligt hela tiden och kände mig stark hela hemvägen. Känslan efteråt var att 
man var helt urlakad, mycket värre än utpumpningen efter ett Vasalopp. 

 

2971) Lasse H  

  

Sunday, 16 April 2017 10:14 Host: 81-237-204-251-no133.tbcn.telia.com 

 
Stort grattis till både Rickard och Råffe samt även till Åke förstås! Att Rickard är en 
riktig skidåkare visste vi förstås sen tidigare. Råffe syntes en stund i bild från 
vändpunkten på loppets hemsida och såg stark och samlad ut. Beslutet att kliva av 
verkar sålunda välgrundat och klokt. Det mesta av den dryga dm nysnö som kom 
här i långfredags har nu töat bort. Åtminstone inne i stan. Tänkte tanken att lufta 
skidorna på golfbanan men tanken har bleknat. 

 

2970) Lasse L  

  

Sunday, 16 April 2017 08:56 IP: 193.235.16.17 

 
Fan vad morgontidiga alla e. Jag med. Just fått frukost och lyxade till det med två 
ägg, helgen till ära. Sov riktigt hyggligt i natt. 
Vad fräckt att de tuffat till nl-spåret med fler backar! Jag ser också gärna en 
direktrapport av Rikard, väl kvalificerad som han nu är för att publicera sig här. 

 

2969) goranl  

  

Sunday, 16 April 2017 08:14 Host: 185-180-253-21.kund.ip-osteraker.se 

 
Gla påskdag 
Kämparnas kämpe Rikard gratuleras till en oerhört imponerande bedrift,oerhört 
imponerande bedrift 
kan han vara snäll o relatera sina intryck här på forumet 
Råffe kämpen tog ett vettigt beslut en hedrande insats läskigt med utförslöporna. 
sitter på Lj-ö med pumpad cykel i återkommande snöfall men cyklandet inställt. 
"Tuffen" avtäckt lister runt rutor ska bytas 

 

2968) råffe  

  

Sunday, 16 April 2017 07:13 Host: 79.138.131.130.mobile.tre.se 

 
Har just vaknat efter en god natts sömn som endast stördes av att en yngling kom 
indråsande i husbilen vid tretiden. Må säga att det är en kämpe denna brorson! Själv 
är jag tillfreds med att ha tagit ett moget beslut efter 99 km:s åkning. 
Det var mer trögkört än i fjol och en jobbigare bana. Speciellt minns jag några 
våldsamma nedförslöpor efter ca 8 mil, det var varningsskyltar på ett tiotal ställen 
om branter, svängar mm. Jag plogade mig ner men stöp ändå en gång. Hade kunnat 
köra några mil till men bedömde att det inte skulle tjänanågot till. Dessutom var det 
ett lämpligt ställe att bryta på, det var vnära stora vägen så vi var ett gäng som blev 
upphämtade av en minibuss efter några timmars väntan. 



Nu har jag inga andra krämpor än lite smärta i handleder och händer men det ska 
nog bättre sig snabbt. På tisda ska jag hämta en nysörvad peugeot och kanske ta 
nåra tramptag om händerna (!) det tillåter. 
Funderar på ett inte köra NL nästa år. 
Å gla påskda önskar ja alla forumets deltagare med anhöriga! 

 

2967) goranl  

  

Saturday, 15 April 2017 19:37 Host: 185-180-253-21.kund.ip-osteraker.se 

 
kontakt med brorsan Åke 
ingen fara med Råffe grabben fick ont i armarna när han bara hade 12 mil kvar o 
tappade lusten att tillbringa kväll o småtimmar med skidåkning 
ett beslut som bara kan harangeras 
men Rikard verkar bestämd 
kämpa Rikard! 

 

2966) goranl  

  

Saturday, 15 April 2017 17:05 Host: 185-180-253-21.kund.ip-osteraker.se 

 
uppmärksammade just samma sak men förstod att det gick trögt jmf med förra årets 
tid vid vasaloppsmil ett par timmars extra slit, 

 

2965) Lasse L  

  

Saturday, 15 April 2017 16:42 IP: 193.235.16.17 

 
Nej, bara noterat jag med att han gjort det efter 99 km. Men det verkar vara rätt 
trögfört om man ser till elitens tider. 

 

2964) staffan  

  

Saturday, 15 April 2017 16:10 Host: 78-72-56-7-no173.tbcn.telia.com 

 
Nån som hört nåt om varför R bröt 

 

2963) Lasse L  

  

Saturday, 15 April 2017 08:43 IP: 193.235.16.17 

 
Heja på. Nu har de passerat 28 km de båda Olofssönerna. D.ä. på strax under 2 å en 
halv timme d.y. 14 minuter snabbare. 
Kollade starten via hemsidans webbsändning. Funkar bara halvdant i mobilen. 

 

2962) staffan  

  

Friday, 14 April 2017 20:57 Host: 78-72-56-7-no173.tbcn.telia.com 

 
Självklart. Igår är idag, och idag är imorrn och idag går alltså NL af stapeln. 

 

2961) goran l  

  

Thursday, 13 April 2017 18:15 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com 

 
imorrn= i övermorrn så klart!! 

 

2960) goranl  

  

Thursday, 13 April 2017 18:10 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com 

 
många tankar går till den modiga skara som rullar mot Jokkmock 
naturligtvis riktas begreppet 
God tur!!! 
har naturligtvis intet med tur att göra bara med den närmast oändliga turen imorrn 
känner till goda förutsättningar starka män med oändlig vilja 
coachade av den oändligt tålmodige stöttaren Åke! 

 

2959) Lasse H  

  

Wednesday, 12 April 2017 14:20 Host: 81-237-204-251-no133.tbcn.telia.com 

 
Kan inte annat än instämma. Lycka till Råffe och Rickard! Ni är riktiga skidhjältar, 
nästan i klass med Sixten faktiskt. Hoppas ni får fina förhållanden och 
omständigheter i övrigt. 

 

2958) Lasse L  

  

Wednesday, 12 April 2017 09:54 IP: 193.235.16.17 

 
Ja lycka till Råffe och Rickard! Tror ni får en fin bilfärd norröver och önskar er sedan 
lättkörda Nordenskjöldsspår. Kan det nog bli. 
En annan är kvar på NÄL. Det går framåt men är inte mogen för hemtransport ännu. 
Troligen men inte bestämt ska jag omplaceras till annat rum eller avdelning, här 
eller på Uddevalla sjukhus. Kan bli redan idag. 

 

2957) råffe  

  

Wednesday, 12 April 2017 08:52 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com 

 
Takkar, takkar för välgångsorden! Om de går bra så ska ja instifta en sådan. 
Och förstås höll ja på å glömma handuk å fluoren, man ska ju komma i mål me ett 
brett å glatt leende. 
Borsten tas me, i lagom mängd. 
 
Å hur ere me LasseL? Äru hemma i mål me å nu?JBF. 
 
Å gla påsk passar ja på å önska alla berörda redan nu, själv ä ja oberörd av själva 
högtiden å passar på den. 

 

2956) staffan  

  

Wednesday, 12 April 2017 08:21 Host: 78-72-56-7-no173.tbcn.telia.com 

 
Råffe okk Rikkard. Lykka till i Jokkmokk okk Kvikkjokk! 



 

2955) goranl  

  

Tuesday, 11 April 2017 22:14 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com 

 
kör alltså egen debreefing för att kunna hantera posttraumatisk stress! 

 

2954) goranl  

  

Tuesday, 11 April 2017 22:11 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com 

 
fy fan råffe o rikard de drar ihop sig 
glöm inte pjäxor o handduk på torsda 
tandkräm finns allti o köpa men borsten ska va me 
19 dgr te muck sen behöver ja inte hålla efter er längre 
kom ihåg att fluor är tandkrämens viktigaste ingrediens sen avgör den personliga 
smaken 

 

2953) Lasse L  

  

Monday, 10 April 2017 16:52 IP: 193.235.16.17 

 
Någon av er som ska cykla borde dra med Anders till Klarälvsbanan, han kommer 
ev att köpa min VR-plats men känner nog inte till denna uppvärmning. 
Nytt gips på båda benen idag. Modernt, färggrannt och lätt plastgips som nog 
kommer att underlätta en hel del. 

 

2952) Torbjörn  

  

Monday, 10 April 2017 16:11 Host: c-e51870d5.112-1-
64736c11.cust.bredbandsbolaget.se 

 
Du kan nog slagga hos mig, kanske får du med dig Lance i pegautten. Men man vet 
aldrig med honom. Lycka till där norröver råffe, varje gång du kör NL uppmanar till 
att ta mig an Sverigetempot. 

 

2951) råffe  

  

Monday, 10 April 2017 11:07 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com 

 
14 km RR vi Hellas 
Totalt RRsäsong16/17: 60,3 /etter ÖSmå 18,0 
 
å nu fåre va bra 
å hoppet gör att inget känns hopplöst 
 
å om ja summerar allt som nu följer 63,6+14,1+0,3+60,3 
så blir de 
138,3 
 
å nu får vi se 
om näsan ä sne 
 
å framför allt ska vi investera i varandra, de har Löfven sagt 
som den värste nasare å räknenisse. Låter som ett jävulskt kedjebrev 
tycker han som just skrev 

 

2950) råffe  

  

Sunday, 9 April 2017 22:01 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com 

 
georgie Misströsta ej, Under sker, lyCKan ler och de många dagarna löper snabbare 
än en vinthund. Snart svävar vi ut i klarälvsdalen, å sen i tidiga östgötanatten på 
unga ben. Livet leker tafatt me våra innersta känslor och me doften av våra 
drömmars vågskvalp. 
Eller i vicke fall nåt ditåt. 

 

2949) goranl  

  

Sunday, 9 April 2017 19:15 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com 

 
F.ö 20dgr till MUCK 

 

2948) råffe  

  

Sunday, 9 April 2017 17:30 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com 

 
Jaså nyckelbene åsså de e ju ingen hejd när de väl börjat. 
Å den 16 maj som är en tisda låter bra så här på avstånd såväl geografiskt som i 
tidsmaskinen. Isåfall skulle ja köra (m bil) västeröver redan på månda em. Komma te 
klarälven tidit på tisda morron me min superknarr å säck å allt. Kan slafa i pegoten 
om så skulle krävas, å då mena ja auton inte knarren, gäller å hålla isär begreppen 
så man inte faller ur ramen. 
Men först, å som george så försiktigt antyder så ska rikard å moi åka me åke upp te 
lappland. Avfärd torsda lunch cirka, ankomst jokkmokk freda som blir en lång da, å 
start lörda morron vid Purkijaures strand. Sönda nångång går färden söderut, å vi 
vet inte när vi kan fira påskdagsmiddan, men måhända i hödj me sunnsvall. 
Ännu så länge är all förtröstan god, yr säger minus 5-6-7 grader, svag vinn, så de 
finns sannolikt inget at skylla på. Tänker att årets 22 mil ska kunna klaras på under 
18 timmar, å att ja ä minnre än 2,5 hours etter den unge å ännu så länge 
förhoppningsfulle lillRikard. Men det lär avslöjas me all tydlig önskvärdhet. 
 
Å sen ska ja börja tänka på klarälven me förtröstan , tillförsikt å hopp. 
Om bättring. 
Vilket jag förstås tillönskar killen från Åmål, utlokaliserad te Trollhätteregionen. 
Ja jävlar. 



 

2947) goranl  

  

Sunday, 9 April 2017 15:16 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com 

 
ja vaffö inte den tisdan 
tror den blir bra 
råffe har ju ett litet mellanspel i jockmockstrakten antar jag i sällskap me bl.a rikard 
vore kul med lägesrapport när blir det avfärd när rullar husbil mot norr? 
tittade in till lassel igår alla slangar både in och ut ur kroppen var borta, 
dubbelsidiga skador är mariga när man ska sängträna och diagonalt mot senaste 
knäop har han ju ett brustet nyckelben 
la för säkerhets skull en halpanna viskyi hans skåp 

 

2946) Torbjörn  

  

Sunday, 9 April 2017 14:38 Host: c-e51870d5.112-1-
64736c11.cust.bredbandsbolaget.se 

 
V:20 just den ja, för min del funkar vilken dag som helst,men varför inte tisdag 16/5. 
Prata ihop er. Du behöver en cykel av snabbformat, samt utrustning för att hantera 
fanskapet. Sedan för vi komma överens runt logi o logistik, vi har dryga månaden på 
oss. 

 

2945) råffe klarlägger 

älvdansen  

  

Thursday, 6 April 2017 22:24 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com 

 
ja kan åsså då även om ja tror att SirT mena vecakn efter sjunde etter enfaldighet, 
så då ses vi väl då da. 
 
Men de e tobi som rår 
å vi som kör så de ryker 

 

2944) goranl  

  

Thursday, 6 April 2017 20:48 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com 

 
ja tror Torbjörn menar veckan 20 so eg. börjar 15/5 
jag kan då men även råffes datum 
grabben lassel har rapporterat genomförd knäop och ser förtröstansfullt på tillvaron 
eget rum fortfarande 

 

2943) råffe försöker  

  

Thursday, 6 April 2017 20:39 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com 

 
glömde: 
RR: 2 mil vi hellas, 
16,6 etter Ömå17 å 58,9 under divanen 
 
Har snart ont överalltå då ä allt som de ska va 
när man tror 
att 
man mår bra 
å de e tro som bergäkert besätter bärg 
men hur når man dit 
till bärgets topp 
 
jo sir ni, ja tror att de 
e de som e 
livets gåta 
som vi ska försöka lösa 
i en älvdal som kan låta 
som om allt är klart å flytande 
- just som så som ja tycker 
att livet ska få fortgå 
å trampas 
som russin till vin 
en winn-vin 
situation! 

 

2942) råffe grattar  

  

Thursday, 6 April 2017 20:30 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com 

 
ja mena förstås lallsello å de e de namne som han nu å framdeles kommer å bli 
berömd under. Grattis gubben! 
Hur gick knäop? Känner att de e en knäpp fråga, man går ju inte under en fin knäop. 
Men etter! 

 

2941) råffe tillägg elva  

  

Thursday, 6 April 2017 20:04 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com 

 
LassleL ä från åme nu de namn ja kommer å nyytja, å då ä de rätt. 
Åt honom 

 

2940) råffe  

  

Thursday, 6 April 2017 20:02 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com 

 
de e så märklit sir tobi att just i min agenda som gäller just den veckan du nämner å 
åsyftar så är ja blank som en, ja ja höll på å drämma till me nån sällsynt olustig dock 
ej helt ovanlig benämning men besluta mej genast för å avstå, detta för å inte 
framstå som den värste av de småsnuskiga pretententer som vill få va me om denna 
historiska händelse, som du, och det vill jag verkligen högt hylla, har ställt i utsikt 
för oss alla att få uppleva, ja LallseL må väl urschäkta för att ja i all min enkelhet å 



förtjusning ser fram emot. 
Konklusin hederssak: Ja ja kan va me den 13-15 maj. 
Men ere nåt man ska ha me säj, så säj? 

 

2939) Torbjörn  

  

Thursday, 6 April 2017 19:02 Host: c-e51870d5.112-1-
64736c11.cust.bredbandsbolaget.se 

 
Tyvärr cyklister, just den veckan är en av två då jag inte styr mina arbetstider själv 
ska gå in o ersätta en bortrest semesterfirare. Hur ser det ut för er veckan därpå? 

 

2938) råffe  

  

Wednesday, 5 April 2017 22:52 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com 

 
Nu börjar de låta! 

 

2937) goranl  

  

Wednesday, 5 April 2017 22:22 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com 

 
å lassel skulle kunna göra drömentre in his wheelchair 

 

2936) goranl  

  

Wednesday, 5 April 2017 22:10 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com 

 
drabbades av en drömide 
om banvallen blir av kan långväga gäster samlas på pensionat kvällen innan alt. lite 
senare start på fm så man hinner köra på morran 
å sen fikar o duschar man på samma ställe o knoppar över för lugn o fin hemfärd 
dan därpå 
tänk om solen skiner o man kan fika i en trädgård 
enda nackdelen e om man på fm innan hemfärd vill ta en rackare vilket hämmas av 
alkohollagstiftning inför bilkörning då får man ta bussen 
va sägs? 

 

2935) Lasse H  

  

Wednesday, 5 April 2017 21:21 Host: 81-237-204-251-no133.tbcn.telia.com 

 
Den 9 maj måste jag va tillbaks i Kristinehamn kl. 18:00 då jag ska på 
funktionärsutbildning inför O-ringen. Men va fan ni ska väl inte ha kvällsmat å 
vickning på banvallen förstås så det borde ju funka ändå. 

 

2934) råffe  

  

Wednesday, 5 April 2017 18:32 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com 

 
tisda-onsda 9-10 maj skulle kunna funka, men var går starten å ska man ha nåt me 
sig? På tv snackar de ständigt om förning så ja förstår att de e skitviktit. Nästan 
som avfö..... 
Å hur lång ä sträckan? 

 

2933) goranl  

  

Wednesday, 5 April 2017 18:20 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com 

 
hoppas veckan efter för banvallen 
avvaktar övrigas längtan 
Lassel är på väg till knäop ikväll har rapporterats 

 

2932) Torbjörn  

  

Wednesday, 5 April 2017 18:02 Host: c-e51870d5.112-1-
64736c11.cust.bredbandsbolaget.se 

 
Fan du LL, vad fick jag läsa när jag till slut gick in på HBH sidan. Bil cykelkrock, du 
har haft tur o det ska man ha. Tänkte föreslå 4/5 för Klarälvsbanan men det känns 
inte så viktigt längre. Vad säger ni som eventuellt kan vara med? 

 

2931) goranl  

  

Wednesday, 5 April 2017 17:56 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com 

 
fan de glömde ja 
jorå grabben e nog upptagen av högtidligheter om inte dotran justerar tidtabellen 
kan vi ändå ev. behålla en banvallscykling för rel. cykelotränade andra veckan i maj 
man kan väl ändå inte bli påkörd av tåget när rälsen är väck 
va säger Torbjörn anstiftaren? 

 

2930) råffe  

  

Tuesday, 4 April 2017 23:03 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com 

 
skulle inte staff gifta bort dotra Hanna just te VR? JBF 
Å hur ere me andrew? JBU 

 

2929) goranl  

  

Tuesday, 4 April 2017 22:04 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com 

 
bra rutet råffe 
har inte cyklat ännu Staffan är igång 
cykelsuget har tillfälligt dämpats av lassel:s predikament 
men vi kan till nöds skrapa hop ett VRgäng 
Staffan 
råffe 
Torbjörn 
göran 
patrik 
som väl inte kan begära att lassel ska boka Vinkelgatan i Motala 



mycke å tänka på har en diffus plan att äntra jonnen till påsk när modiga män hyllar 
historiska skidåkare med färd i deras spår 
närmaste helgen kan delvis vara vikt åt arkivering inför överlåtelse av tandläkeri rätt 
kämpigt att få ordning på detta 

 

2928) råffe ängslig  

  

Tuesday, 4 April 2017 18:26 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com 

 
Har i stigande desperation sökt hitta min väg tillbaka till cyklingkonsten. LasseL:s 
olycksaliga olyckstur (märkligt ord, ä de de som kallas tur i oturen,jbf ip) fick all 
tanke om pedaltrampning att plötsligt avstanna och låta allt sånt va ett minne blått. 
Men så tänkte ja att LasseL kanske skulle misstycka (åter ett märkligt ord, hare nåt 
me slakt å göra där man inte fixar själva styckningen, jbf åip). 
Så i ren pietet har jag börjat tänka tanken motala (jag tror inte george vill den tanken 
mottala, hoppas ja). 
För å återskapa en god känsla har ja nu kikat på Flandern runt å begynnelsen av 
Baskien runt på jurospårt. Där finns två ganska så gemytliga herrar Adamsson å 
Vacchi som gör sitt bästa för å hjälpa mig på knarren. Det är bara sagt som ett tips 
för alla me cykelabstinens. 
Men ja blev livrädd! Vurpor, vurpor å åter spurter. Jäla va man måste trycka på för å 
få häng. 
Vi får se om ja glömt ett tills NL är över, innan dess tar ja inte fram å dammar av 
barken. Får se hur mina krattor känns etter jåkkmåkkandet. 

 

2927) råffe  

  

Tuesday, 4 April 2017 14:09 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com 

 
RR 56,9. varav 14,6 e ÖSmå 
 
S+RR: 120,1 
 
hoppas kunna tillagga ytterligare 
22 + 6 
innan 2016/17-säsongenär till ända lagd. 

 

2926) råffe  

  

Monday, 3 April 2017 18:48 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com 

 
RR 54,9 under säsångenvarav 12,6 etter ÖSmå17. Så skare va, å skare va skare så 
skare! 

 

2925) råffe  

  

Monday, 3 April 2017 17:20 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com 

 
Ja fartränderna går allri ur en sann cyklist eller för den delen skidlöpare! 
Jag hörde uttrycket första gången på Icakuriren. Där väckte det viss uppståndelse 
att det var någon som sket ner toan på tjejernas mugg så det stod härliga till. Rejäla 
fartränder talades det då om, jag var allri där och kan inte vittna annat än vad gäller 
hörsägen och andra hand, men de kan ni lita på. 
 
Körde ida 2 mil vid Hellas, minns inte hur mycke de blir under säsången men tror 
RR 12,6 etter ÖSmå. 
Å uppe i norr finns de snö, märkligt å tänka när man just satt vinbärs- å 
krusbärsplanter in the garden at home. 
Å förresten,ä inte vinbärs ett riktigt fint ord. JBF å tycker. 

 

2924) Lasse L  

  

Monday, 3 April 2017 15:37 IP: 193.235.16.13 

 
Tack! Fast nu är det onsdag som gäller. 

 

2923) Lasse H  

  

Monday, 3 April 2017 14:24 Host: 81-237-204-251-no133.tbcn.telia.com 

 
Detta var väl också något för NoN! Lycka till med operationen i morgon! 

 

2922) Lasse L  

  

Monday, 3 April 2017 13:29 IP: 193.235.16.13 

 
Det blev nog inget mer än gaser sa jag till biträdet när hon tog bort bäckenet från 
under min rumpa. Nä bara lite fartränder , sa hon. Tycker det var fint sagt. 

 

2921) råffe  

  

Monday, 3 April 2017 08:58 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com 

 
Finns de verkligen ingen admin som kan se till att oläsliga inlägg inte publiceras? 
JBF 

 

2920) råffe  

  

Sunday, 2 April 2017 20:17 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com 

 
Ja george 
cock 
eller 
tjåck 
eller 
cockpitt 
eller 
pittbull 
eller 



putt 
eller 
trump 
eller 
plump 
eller 
fittbull 
eller 
...nono! stopitt 
mena stop it 
inte 
ståpitt 
 
Ja ä inte riktigt spiksäker 
heller spiknyter 

 

2919) goranl  

  

Sunday, 2 April 2017 19:44 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com 

 
osså undrar jag efter råffes milda men dock tillrättavisning 
hur man stavar till schock 
shock eller chock 
ere ena engleska å de andra importerad engelska 

 

2918) goranl  

  

Sunday, 2 April 2017 19:25 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com 

 
senaste nytt! 
knät på lassel op. antagligen tisd. 

 

2917) Lasse L  

  

Saturday, 1 April 2017 22:42 IP: 193.235.16.13 

 
Jag har länge tänkt få in ett inlägg på NoN i form av en avbildning av sökregistret i 
bilens instruktionsbok, hur man får lastgolvet helt plant hittas under bokstaven G 
"Göra lastgolvet helt plant." 
Men jag har inte fått ändan ur vagnen ännu, och just nu är det fasen så svårt att få 
ändan ur något. 
 
Passar på att tacka så hjärtligt för alla hälsningar via forum, telefon sms och t o m 
IRL 

 

2916) goranl  

  

Saturday, 1 April 2017 22:23 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com 

 
jajävlar råffe den va bra 
men nuvarande redaktion 
vet inte vem han va 

 

2915) råffe  

  

Saturday, 1 April 2017 21:08 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com 

 
nog ä väl en del noga utvalda värda all tänkbar lycka i olyckans land! Ja menar kan 
man ha en bättre och tillförlitligare leverantör av all världens goda än den store 
olycksöverlevaren george!? jJBFp. så länge ja har sinnet i någotsånär gott behåll 
som nog säkert strinpan heller gw skulle sagt. 
Och nog göre gott å höra alla dessa optimistiska tongångar som pekar mot nya 
stora bedrifter i framtids spår å kullager. JBF. 
Ty sån ä ja. 
Försökte få in en ny grej i DN non men hittills utan verkan. För att ni alla inte ska gå 
miste om den makalösa grejen så kommer den här! 
"Vad heter den mest spejsade popartisten?" 
"Lady Gagarin" 
!!! 
Ja den va bra! 
Tyckte ivf ja... 

 

2914) goranl  

  

Saturday, 1 April 2017 20:21 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com 

 
bestämda mig för att med stöttning av frugan leta upp lassel på NÄL och se 
sanningen i vitögat bärande på en påse jordnötter o nåra kvällstidningar hittade vi 
lasse o renée på avd 55 rum 6 
dom var glada o nöjda över överlevandet så klart 
han hade stora klumpiga gipsfötter med även vänster ben gipsat upp över knät i 
måttligt högläge, pissade ipåse, morfindropp tillgängligt 
utlovad knäop idag framflyttat till tidigast måndag 
annars glad o pigg såg framtiden an med tillförsikt 
jag bor bara en kvart från NÄL så erbjöd mig buda allt han behöver snus,cigaretter 
osv samt tänker opåkallat smuggla in lite virre på onsd. så han kan följa sina 
nattningsrutiner 
med tanke på näradödenupplevelsen tyckte han att allt var bra 

 

2913) Lasse L  

  

Saturday, 1 April 2017 12:36 Host: host-217-214-145-214.mobileonline.telia.com 

 
Som den samnvetsgranne och noggranna journalist han är gjorde Råffe ett bra 
referat av vårt samtal, inga fake news där inte 



Men jag kan lägga till att jag minns själva påkörningsögonblicket också, jag 
träffades av bilfrontens vänstra del, vid lyktan ungefär. Det var en välvd och slät 
front, nog en bra bil att bli påkörd av! I 80 km/h efter vad bilföraren sa till polisen när 
jag halvlåg där i slänten. Jag tror inte alls han såg mig, hade han gjort det kunde 
han lätt kört bakom mig, istället girade han vänster skulle nog gena lite i kurvan.I 
Karlstad blev jag gipsad och grundligt röntgad från topp till tå. De hittade inga fel på 
skalle rygg eller inre organ. Men hade ändå kontroller varje timme i det knappa dygn 
jag var där. Sen fick jag ambulanstransport hit till 
NÄL fast det först verkade som jag skulle bli opererad av en tidigare eliticyklist vid 
namn Martin, hade kanske varit trevligt. Men nu hållet man på sina 
landstingsgränser när det inte är akut. Här på NÄL är det betydligt lugnare än på 
Karlstads lasarett där det var ett väldigt spring och tjoande i korridoren. Undrar om 
det var en tillfällighet eller olika sjukhuskultuter. Som sagts blev båda benen 
opererade i går och nyss fick jag besked om att skadade knät ska opereras redan 
ikväll ifall inga olycksfall kommer in. Ont har jag en delmen mestadels känns det rätt 
hyggligt. Efter sjukhusvistelsen kam jag SR fram mot att sitta i rullstol och vara 
gipsad i sex veckor. Ja detta var väl vad jag hade att berätta, nu ser jag fram mot 
besök under eftermiddagen. 

 

2912) råffe  

  

Friday, 31 March 2017 22:25 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com 

 
Ja snacka me killen nu på aftonen, han hade just kommit tebaka efter första 
operationerna, båda vristerna. 
Så väntar knäet på operation, nåt är trasigt även där. 
LasseL hade tänkt svänga vänster ut på en väg där de kom en bil från vänster som 
han säkert skulle kunna komma före, men de gick inte riktigt. Första minnet verkar 
vara att han satt i vägslänten å de gjorde ont i benena, kb´narren låg en bra bit bort. 
Folk flockades å de blev ambulans först te karlsta men nu ä han i trollhättan of all 
plejsis, då kan man tala om chock i stan George! 
Ja han får nog berätta mer själv, men han har siktet inställt på skidsäsongen 
2017/18. 
Ja jälar säger ja... 

 

2911) goranl  

  

Friday, 31 March 2017 18:35 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com 

 
deva det värsta har ju varit på kurs i mediaskugga på Smögen 
detta måste snarast utredas närmare 
Tills vidare önskas Lassel snabb o god bättring 
Trollhättan befinner sig i shock! 

 

2910) råffe  

  

Thursday, 30 March 2017 17:35 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com 

 
Men kära värld! Det var en förskräcklig nyhet. Jag hoppas du får en snabb och god 
bättring. 
Berätta när du kan! 

 

2909) Lasse L  

  

Thursday, 30 March 2017 14:17 Host: host-217-214-145-214.mobileonline.telia.com 

 
Klarälvsbanan och Vätternrundan får klara sig utan min medverkan, liksom mycket 
annat et tag framöver. Om några timmar ska jag opereras i båda benen. Blev påkörd 
av bil i förrgår under cykling. Får berätta mer senare men nu vet ni detta 

 

2908) råffe  

  

Thursday, 30 March 2017 12:38 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com 

 
2 mil RR vid Hellas. 
Totalt RR 52,9 
å etter ÖSmå 10,6 
 
Återkommer om Klarälvsbanan så snart som. Men behöver några dars varsel så ja 
hinner smörja mitt arsel å kanske köra några vändor i förväg. 
 
Noterar att cirka tar cirka 15 sek att värma opp. Fin tid för kontemplation å 
eftertanke å blekhet (hur het ä man då, JBF) 

 

2907) staffan  

  

Tuesday, 28 March 2017 20:43 Host: 78-72-56-7-no173.tbcn.telia.com 

 
Körde runt sjön häromdan med Björnen o hans grabb Nicke. Premiär för B. Hade 
inte, som den skidåkare han är, stått på cykel sen augusti. 

 

2906) råffe  

  

Tuesday, 28 March 2017 13:57 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com 

 
Klarälvsbanan kanske maj men helst en vardag, de e så myttje i helgera just i maj. 
Var går starten? Och när? De e mina två frågor. 
 
Å vicka ska övernatta vid VR17? 
 
Körde 2 mil RR på fm, betyder 50,9 totalt, efter att ha fått vederbörligt tillstånd till 
stånd. 

2905) Torbjörn  Tuesday, 28 March 2017 13:55 Host: c-e51870d5.112-1-
64736c11.cust.bredbandsbolaget.se 



 

   
Jobbar lite till o från. Mest till. Första veckan i maj är vad som föresvävat mig. Ska vi 
boka en dag eller välja dag utifrån väderutsikter? Hur långt varsel behöver ni? 

 

2904) Lasse L  

  

Monday, 27 March 2017 20:39 Host: h-249-124.a463.priv.bahnhof.se 

 
För å svara på nr 2901 så hänger väl det ena ihop med det andra. Särskilt när det är 
så hög procent. 
 
I och för sig är siffran inte så pålitlig, den är mätt med alkoholprovare som inte är 
alltför exakt. Säkrare är att räkna på minskning av sockerhalten har jag numera lärt 
mig. Men har aldrig noterat utgångsvärdet, förrän i höstas, så det senaste vinet ska 
jag kunna räkna på men det har inte blivit gjort ännu. 

 

2903) råffe  

  

Monday, 27 March 2017 20:38 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com 

 
ja bra rutet göran, man ska va fri i sitt tänkande å skrivande, ty så tänker även ja å 
de känns bra. 
Äntra jonne, ha ja inte ens tänkt på eller ens kommi å tänka på, å ser ingen jonne i 
sikte under di närmsta tre vickorna, du å ja george ä således jämbördiga vad gäller 
praktiken. Så i teorin ä allt ännu helt blankt. 
Mina krattor ä dock ett litet problem, har den senaste vickan drabbats av allt mer 
stela fingrar, undrar om ja lagt om kosten å käkat olämplit eller om ja i sömnan 
daskat nån hårt i röven. Men ingen klagan har hörts. Kan ju gå över, åtminstone vad 
gäller rövsmärtor, ja tror måhända att NL läker alla sår. Tanken känns god å just 
tankens gadd är läkekonstens moder har nog någon allri sagt. Inte förräns nu. 
Sålunda för å säga de så kort å koncist som ja behagar så ä ja ännu inte fullt berädd 
för å äntra hojen/knarren/jonnen. Men om de funkar så vill ja ha VR-loschi i Motala. 
Å förhoppningsvis se Övralid i gryningen en söndagsmorron i juni. 
Det får ju inte längre vännen Verner. 
Som bekant. 
Ej heller som vän. 

 

2902) goranl  

  

Monday, 27 March 2017 19:59 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com 

 
lassel mena jag 

 

2901) goranl  

  

Monday, 27 March 2017 19:58 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com 

 
varför skrev ja inte lssael apropå vinet 

 

2900) goranl  

  

Monday, 27 March 2017 19:57 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com 

 
lasseh hade anledning att smaka på Edsgatans vin ida mycket god kvalite o smak 
till pannbiff o stekt potatis 
pocenten angavs till 14,5 är det möjligt för en liten producent som Edsgatans? 

 

2899) goranl  

  

Monday, 27 March 2017 19:53 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com 

 
cyklingen på banan för min del helst i maj har ett helvete i april med 
praktiköverlåtelse 
Vinkelgatan e ja med på och Patrik(jennys) också 
kan tilläggas att ja inte äntrat jonnen än 

 

2898) Lasse L  

  

Monday, 27 March 2017 18:46 Host: h-249-124.a463.priv.bahnhof.se 

 
Godkänner den rullskideräkningen. Samt har två frågor. Nummer ett: När ska vi 
cykla Klarälvsbanan? tycker du Torbjörn, och övriga. Jag tycker tidigt i maj eller 
sent i april. Nummer två: Logi till VR, ska jag höra med Viktoria på Vinkelgatan igen? 
Bonusfråga: Vilka är det som i så fall ska bo där? 

 

2897) råffe  

  

Monday, 27 March 2017 14:02 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com 

 
Som en kommentar till LasseH: ssenaste inlägg hade ja tänkt skriva något klokt om 
sanningen men men de va i sanningens namn lögn i helsicke å komma på något 
klokt att säga. Så sant som de e sagt. 
Så jag avstår. 

 

2896) råffe  

  

Monday, 27 March 2017 13:21 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com 

 
En dag som denna kunde jag inte motstå frestelsen att vädra rullisar å luftrör. 
2 mil vid Hellas. 
RR: 48,9 under schäslången (om jag får räkna den ända från i höstas, det får stränge 
admin på Dal bestämma) men 6,6 efter ÖS17 är ovedersägligt. Och sant. 

 

2895) Lasse H  

  

Sunday, 26 March 2017 22:54 Host: 81-237-204-251-no133.tbcn.telia.com 

 
Prata med brorsan som bor i Arvika här i kvälls. Där var 19C i skuggan kl. 17:00! Ska 
för övrigt försöka hålla mej till sanningen i fortsättningen. 

2894) goranl  Sunday, 26 March 2017 21:42 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com 



 

   
vill nu även gratulera lassh till både prestationer och preciseringar speciellt det 
senare kan man inte få nog av i dessa sena tider av knappt kvarvarande sanning 
hoppas trumpen tröttnar han ville ju vinna såklart å tycker säkert inte de e kul o 
ligga o torska på sin nuvarande nivå 
ursäkta för anspelningen på politiken 
vi andra har ju redan tröttnat på karn 
sen e de ju NL 15/4 där sållas agnar från vete här vare 13 varmgrader ida 
stenhårda jävlar som tänker ge vintern ytterligare en chans 

 

2893) råffe  

  

Saturday, 25 March 2017 21:38 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com 

 
precision hederssak, LasseH, så bra att du preciserar dig och lägger ut rätt kurs å 
inte avskärmar dig, de e så man när måle, kan va e hamburgare heller e ostron me 
lime. Men i NL äre ostfraller, saltgurka, apelsinklyfter, köttsås me pasta, frutom 
blåbärs å redbulls. Nåt å se fram emot, försöker ja säja te mitt skräckslagna inre. 

 

2892) Lasse H  

  

Saturday, 25 March 2017 14:37 Host: 81-237-204-251-no133.tbcn.telia.com 

 
Ursäkta, skulle förstås vara precisionsorientering (PreO) eller som det heter 
utomlands TrailO. Notera för övrigt att L:et saknas vilket är inkonsekvent eftersom 
L:et står för lopp/tävling och inte för löpning enligt vad vi tidigare enats om. 

 

2891) råffe  

  

Friday, 24 March 2017 16:18 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com 

 
Vet inte, ja ä inte alls orienterad i läkemedelsbranschen. Förutom Brickanylen 
förstås! 
Körde ida på fm 20 km på RR på banan längs vägen till å från Hellas från min sida 
sett. Skön färd i sopade spår å i solens sken. Sen for ja hem te Solvägen. 
RR 46,9 

 

2890) Lasse L  

  

Friday, 24 March 2017 15:22 Host: h-249-124.a463.priv.bahnhof.se 

 
Receptorientering? 

 

2889) Lasse H  

  

Friday, 24 March 2017 10:30 Host: 81-237-204-251-no133.tbcn.telia.com 

 
Får lov att gratulera både(!?) Lasse, Råffe och Göran till diverse prestationer! 
Säsongens sista Veteran-OL härstädes gick av stapeln i onsdags i trakterna av 
Bålberget sydväst om Järsberg och det gick skapligt för min del. Efterpå var det 
trerätters utan dans med folköl på Hultet. Dansen blev senare på kvällen då Bear 
Dancers sedvanligt tränade Squaredance i lokalen. Nästa söndag blir det testtävling 
i preskriptions-OL i Arvika inför sommarens O-ringen. Ja, det var lite från landet. 

 

2888) goranl  

  

Thursday, 23 March 2017 22:15 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com 

 
grattis lassel o råffe 
till allt ni åstadkommer som ni anar skrivs detta av också avensjuka över att ni tar 
tiden som den kommer o kan fylla den me vesentligheter 
fria män i tidens ström 
Jag har en plan 
ansluter vid tillfälle i den fria mänskans tillvaro 
kutade lite igår alltså med löpsteg nåra hundra meter pustade ut en bit o försökte 
sen hålla löpsteget nåra 100 meter till -gick fan rätt bra 

 

2887) Lasse L  

  

Thursday, 23 March 2017 14:21 Host: h-249-124.a463.priv.bahnhof.se 

 
Grattis till både 1. och 2! 

 

2886) råffe  

  

Thursday, 23 March 2017 12:58 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com 

 
Ja ja säjer då de, de får räcka. 
Förutom två små rapporter: 
1. körde 13 km RR vid Hellas på fm, ganska bra gickre. Nu RR 46,2. 
2. Fick in en liten rad på Namn o Nytt i DN i morse, det gladde (kanske bara mäj). 

 

2885) Lasse L  

  

Thursday, 23 March 2017 10:52 Host: h-249-124.a463.priv.bahnhof.se 

 
Å JBS ja. 

 

2884) råffe  

  

Wednesday, 22 March 2017 15:58 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com 

 
Rätt färdig fter den svettiga uppläxningen av åmålingen så vill ja nu summera läget 
på rättfärdigt sätt å vis. Detta efter att idag kört 13 km på rullisarna, fick nämligen 
höra att Rikard kör som en galning vid Flaten på sina RR:isar. 
Sålunda: 
S: 63,6 
Skrmst: 14,1 
Ku: 0,3 
RR: 44,9 
C: 0 (under denna säsången är det som gäller, ä dä så LasseL? JBF) 



 

2883) Lasse L  

  

Monday, 20 March 2017 12:40 Host: h-249-124.a463.priv.bahnhof.se 

 
Hajade inte jag heller. 
Cykelpremiär igår, kändes rätt hyggligt, men blev kall om fossingarna trots 
sealskinzstrumpor. 
Inte åkbart på konstsnön längre. 
 
C 3 
L 1,1 
S 65 

 

2882) goranl  

  

Sunday, 19 March 2017 21:58 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com 

 
bra råffe ja fatta inte hanses 

 

2881) råffe tillägger47  

  

Sunday, 19 March 2017 20:33 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com 

 
"hanses" i mitt senaste inlägg syfta förstås på björnen, de va han som skrevet å 
visa bild på sig å jyckarna, de borde ja ha skreve. Men ja va i tidsnöd, vill jag 
påskina. 

 

2880) Lasse H  

  

Sunday, 19 March 2017 12:18 Host: 81-237-204-251-no133.tbcn.telia.com 

 
Ja dä ä en evi tur att dä bare ä å ctrlc å ctrlv när en skreve för länge. Kan även 
rapportera att pulsklockan nu på något löjligt vis och efter ett antal halvhjärtade 
försök pratar med datorn utan att jag hann kontakta supporten i Suomi. 

 

2879) råffe  

  

Sunday, 19 March 2017 12:07 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com 

 
Jag skrev just å nyss ett tämligen omfattande inlägg om snö å skidor bl.a. När ja va 
klar så hade tiden runni ut, man ska va snabb som e vinterhund för å inte stoppas 
av repe, å ja kan nu ba citera de ja då skrev, de såg ut som det som nu följer: 
 
Å ja som länge värjt mig för Uusmas bok ity jag läste en nedgörande recension när 
den var ny å fräsch, precis som även vi alla va en gång, det sista sagt inom komman 
för å va noga. Eljest har jag slukat allt jag kommit över angående expotitionen (för å 
citera Puh som ju ä bruklit i alla intellektuella sammanhang, för å citera Tage D i en 
vacker del av "Under dubbelgöken (trorja de va) (om ja minns nästan rätt så handla 
de om Veckorevyn vars redaktion klädde sig i Harris tweed å gick ut i snålblåsten å 
citera bemälde Puh, om ja minns nästan rätt, de gör ja sällan). 
Men nu ska ja ta mäj fasen läsa beasboken, kan inte stå emot när så prominenta 
herrar ger samfälld rekommendation (ja nästan krav, säger ja ity ja ä så kännsli för 
otillbörlig påverkan). 
Nog om detta. 
Jag vill ba kommentera att jag (å säkert många annra) fick ett mms (betyder här 
mycke mera snö) från hanses vistelse i Bjursås härförleden. Perfekta spår, hundar 
som löpte å gubben hängde efter i ett snöre, tror att de e så han menar att man ska 
köra NL, de e dit alla mina vakna tankar å även drömmar vandrar nuförtin. Har för 
avsikt och åstundan att damma av rullisarna i veckan som kommer. 
Bästa drömmen stavas Quebec, de va fasiken vilka spår di knalla fram i. Skräcken ä 
fortfarande de fortfarande åkarna i backarna ner mot Lillehammer å ja upprepar å 
lovar dyrt å helit att allri va som än må bjudas i prispänningar trä på mej 3,5-
kilossäcken å sedan i 60 knyck fastna i en fjällbjörk i broderlandet. 
Som ja i övrigt inte har någe ont å säja om. 
Ja kör ju schävl me inhallator å känner mig rätt ball å inne i de skidfuskandes gäng. 
Ty sådan är jag. 

 

2878) Lasse H  

  

Sunday, 19 March 2017 10:48 Host: 81-237-204-251-no133.tbcn.telia.com 

 
Även bredvidtecknad har haft nöjet läsa Beas bok med stor behållning. Igår en 
sväng med pumpstavarna på femman. Nästan isfritt och bra överlag. Enda smolket 
var att jag hittills inte fått pulsklockan att prata med vår nya dator. Vill minnas det 
var samma sak förra gången vi bytte dator och att det då löste sej själv på något 
löjligt vis, naturligtvis efter att jag kontaktat Suuntos support men innan jag fått 
svar. 

 

2877) råffe  

  

Saturday, 18 March 2017 20:17 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com 

 
vaffö inte neför de brukar ju va lättast. JBF 
Såg förresten slute an Birken i morse, allri att ja ger mig pået! Skulle inte på villkors 
vis köra utför på de vise, trodde di skulle köra åt heklefjäll allihopa, ända tills ja 
insåg att de ligger i Island. 

 

2876) Lasse L  

  

Friday, 17 March 2017 13:55 Host: h-249-124.a463.priv.bahnhof.se 

 
Föreslår stavgång i avvaktan på sandsopning. Går bra att dubbelstaka också, 
särskilt uppför. 

 

2875) goranl  

  

Thursday, 16 March 2017 20:37 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com 

 



både ja o frugan njöt av bokverket för ett år sedan 
nån som vill låna i dessa panchotider 
råffe stå fast 

 

2874) råffe  

  

Thursday, 16 March 2017 20:29 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com 

 
i blåställ menaru nog. Har länge tänkt tjacka Uussmmaas skildring av andrées 
spediiton men tvekat, ska görat, men blev lite avtänd av hennes pipiga skrål i på 
spåre. Men rekommendationen om expeditionen tar jag till mig. Som sig bör. 
 
NL ä ba en månad bort å de e kort. Får di jälarna bara bort all sann så åker rullisarna 
igång. Eljest vete fan. Hure ska gå. 

 

2873) Lasse L  

  

Wednesday, 15 March 2017 22:27 Host: h-249-124.a463.priv.bahnhof.se 

 
Apropå expedition. Har nu närmast sträckläst Bea Uusma "Expeditionen. Min 
kärlekshistoria". Sicken en bok, kan verkligen rekommenderas! 
 
Har även hunnit med löppremiär, en kort tur i blåsten. 

 

2872) goranl  

  

Wednesday, 15 March 2017 22:21 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com 

 
ja herregud schäslong de e den ja väntar på för mig börjar den 1:a maj 
men innan dess NL fortfarande avensjuk på husbilsexpeditionen Rickard, Råffe, Åke 
söker sig norrut för att i Lapplands vildmarker söka äventyret 
kutade lite i morse mest motvind 

 

2871) råffe böjer sig platt  

  

Wednesday, 15 March 2017 11:01 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com 

 
So long, so long höstschäslong sa divan till duvan, du vann å har rätt som vanlit 
LasseL 

 

2870) Lasse L lättretad  

  

Wednesday, 15 March 2017 10:50 Host: h-249-124.a463.priv.bahnhof.se 

 
Hösten! Det är ju inte samma schäslong! 

 

2869) råffe  

  

Wednesday, 15 March 2017 09:52 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com 

 
Försökte börja kuta i går, de va inte lätt, de e int samma småmuskler som ska sättas 
igång. Tre km fick räcka. 
Ku:3,2 
om ja räknar in hela hösten åsså. 

 

2868) Torbjörn  

  

Tuesday, 14 March 2017 19:16 Host: c-e51870d5.112-1-
64736c11.cust.bredbandsbolaget.se 

 
Dä ä för långt för mäj dä däringa N-loppet. Kommer allri orka mä't. Dä får bli 
svärjetempot 2020. 210 mil på max 177 timmar. 

 

2867) råffe  

  

Sunday, 12 March 2017 22:08 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com 

 
Å Tobi! Ha som gått omkring å slage vad me mäj schälv om att just du skulle be å 
böna om å få åka me i husbilen te jåkkmåkk å så kommeru me en bicykletas mitt i 
röven, den leta säj långt in i den tarm som du bråttats me så länge å så til slutändan 
lycklit, de e inte för sent för en gammelsarv å komma te sans å få nöjet av gla 
samvaro å kunna åka nästan in i lapskt värdsarv! Varför tveka, varför förneka sig 
glädjen av å ta historiska, stoiska stavtag som glänsa skall i cevet å jamåhanlevet 
uti hunnrade år, SKÄL! 
å grattis i förskotte! 

 

2866) Lasse L  

  

Sunday, 12 March 2017 22:03 Host: h-249-124.a463.priv.bahnhof.se 

 
Jag har i alla fall kommit så långt som att jag funderat på hur jag skulle klä mig om 
jag skulle cykla nu. Och även tänkt att man kunde ju börja kuta. 
Så endera dagen kan det bli det ena eller andra, särskilt som konstsnöspåret börjar 
sjunga på sista versen. Men igår och idag var jag där. Inga femmilar direkt men nu 
är det S 65,3, en km längre än förra säsongstotalen. 

 

2865) goranl  

  

Sunday, 12 March 2017 18:52 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com 

 
Torbjörn ja gick ut o lyfte cykeln rulla hjulen fortfarande hyfsat me luft den verkar 
stå o ladda för att bli påsatt 
annars har ja lättjoggat 2 ggr i helgen utan stavar första gången sen oktober härlig 
frihetskänsla 
Summerar skidsäsong 
S: 8,8, Sta:27 nånting 
L: 1,1 

 

2864) Torbjörn  

  

Sunday, 12 March 2017 17:58 Host: c-e51870d5.112-1-
64736c11.cust.bredbandsbolaget.se 

 



Ä dä nån mer än ja som smörjt kedjan, pumpat däcken o rullat ut för att härda röven 
inför den ljuva cykelsäsongen? 

 

2863) råffe  

  

Friday, 10 March 2017 19:55 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com 

 
Att de va så lätt å hetsa den gamle åmålsulven! Ja ger mäj fan på att han kör en 
femmiling i heljen. De e ba bra för då blir ja lite taggad te nästa vecka, när de ska bli 
12 plus... 

 

2862) Lasse L  

  

Friday, 10 March 2017 18:52 Host: h-249-124.a463.priv.bahnhof.se 

 
Storvasan, ett sånt uttryck! Allt är väl lika stort förutom nl som är aningen större 
Jag har bestämt mig för att bara anmäla mig till ÖSmå. VL som reserv finns ju ändå 
att köpa sista dagarna till förmånligt pris. 
Moteld? Kan bli kanske. Vi få se vad helgen kan bjuda på. Men idag blev det 
vattengympa som vanligt på fredagarna och i går var jag Herr Slö och Slapp i egen 
hög person. 

 

2861) råffe  

  

Friday, 10 March 2017 16:38 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com 

 
Börjar på å fundera på å börja fundera på å eventuellt köra storvasan nästa år. I så 
fall så kan man börja anmäla sej redan nu kommande tisda. Ja funderar vidare på 
de. 
 
Kika förresten på Resultatjakt å tyckte mej se att årets lopp gick relativt sett mycke 
bättre än de tre senaste årenas. Jag tänker inte analysera detta någe närmare, bara 
leva i min kanse felaktiga förvissning. Här kan man tala om "all tydlig önskvärdhet" 
som en tv-sportreporter kläckte ur sej nyligen. 

 

2860) råffe  

  

Friday, 10 March 2017 14:16 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com 

 
här sitter man å väntar på LasseLs moteld. 

 

2859) råffe  

  

Friday, 10 March 2017 11:23 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com 

 
Körde 16 km på Rudans konstsnöspår, 3-5 plus, sugande underlag men överlag 
acceptabla förhållanden. 
S 63,2 

 

2858) råffe  

  

Thursday, 9 March 2017 12:15 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com 

 
körde 10 km på Rudans konstsnöspår, 3 plus, sugande underlag men överlag 
acceptabla förhållanden. 
S 61,6 
långt etter LasseL... 

 

2857) Lasse L  

  

Wednesday, 8 March 2017 19:00 Host: h-249-124.a463.priv.bahnhof.se 

 
Inga nydecimetrar här, inte centimetrar heller, bara några få millimetrar. Men 
konstsnön levererar. 15 km idag i mycket bra spår. Härlig skidåkning, första gången 
sedan Mora. Ligger nu 1,4 mil före Råffe i säsongstotalen. 

 

2856) råffe  

  

Wednesday, 8 March 2017 12:40 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com 

 
inspirerad av görans entusiasmerande uppmuntran kunde ja inte hålla mig still i 
morse. En nydecimeter snö lockade mig åter ut på Ältasjöns frusna yta. De va ba te 
å spåra i lätta motvinden. Efter en km va ja ganska slut å vände åter å då gick de lite 
lättare å när ja kom te utgångspunkten vände ja å körde i samma spår en gång till å 
de gick lite lättare, å sen en gång te. Å då va ja så jäla slut, etter 6 km, så ja stack 
hem å stekte potatis, bason å ägg, de va bra. 
Kanske blire samma vända i möra men då har väl nån jävel hunnit trampa sönder 
mitt nyanlagda spår. Då äre ba å börja om. De e väl de som kallas syfilisarbete. 
S: 60,6 
 
Görans längtan etter att coacha rör mig djupt. Jag såg genast för mina inre demoner 
hur Åke å George körde opp te Kvikkjokk å käka röding på turststationens utsökta 
restaurang. Åtminstone var både restaurangen å rödningen bra när ankan å ja va 
där 1973. De va dit vi kom etter en trettondagarsvandring i Sarek i augusti. Vi hade 
inte träffat en enda själ under tiden å hittade en bunt DN i foajen å fatta inte någe av 
de dramatiska rubriker som berätta om nåt otyg på Norrmalmstorg. Vi letade oss 
tillbaka i tidningsbunten och vips visste vi allt - nästan. Men inte att Clarken lyckats 
få me sej en massa stålar, kanse stoppa han opp dem i röven, vem vet. Inte ens ja, 
hans namne. 

 

2855) goranl  

  

Tuesday, 7 March 2017 22:10 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com 

 
sitter i snöyra i Thn nya spår på Slätthult men lusten har försvunnit för i år 
Därför mäkta imponerad över råffes lustfyllda omtändning påt igen jävulen så starkt 
kommer att heja på varje träningsmil 
hade ja inte varit i slutfasen av utfasningen hade jag nog hoppat in i husbilen te NL 
för att coacha 



 

2854) Lasse H  

  

Tuesday, 7 March 2017 10:37 Host: 81-237-204-251-no133.tbcn.telia.com 

 
Här dansar några försynta snöflingor försiktigt med i vindkraftverkens stadiga 
kvintett. Nordan blåser något mindre iskall än i går. Möjligheterna till skridskotur är 
osäkra. Ögonvittnen berättar om någon cm frusen snö på isarna norrut. Gymmet får 
det bli så här i vårens första skälvande vecka. Önskar Råffe god uppladdning inför 
nästa prövning och Göran dito inför ÖsMå18 samt tackar för härliga rapporter från 
ÖsMå. Jomen Percy och Björnen är tuffa snubbar. Träffade dom som hastigast på 
Kalhyttans parkering här i vintras. 

 

2853) råffffe  

  

Monday, 6 March 2017 21:30 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com 

 
de e ba å ta tjurfan vi hornen heller nån annanstans å köra vidare. stack ut på 
ältasjön me griller under sulera å körde en timme me stavar i krattera å de blåste 
som hunnåkatt å ja ba körde men de va bra me tanke på NL som ba ä snart fem 
veckor avlägset. Nu har di en sträckning på 22 mil som ä mer som den ursprungliga, 
dvs tio mil över platten men ändå en del kvarav fjorlårets vackra fina lätt kuperade 
bana. Känns för jäla bra. Å inspirerande å ännu inte sorgligt. 

 

2852) goranl  

  

Sunday, 5 March 2017 17:10 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com 

 
jq ett Grattis till Björn o Percy vicka stenhårda snubbar 

 

2851) råffe  

  

Sunday, 5 March 2017 16:48 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com 

 
ordet dagns i mitt förra inlägg skulle ha varit dagsens, sorgligt att behöva bekräfta 
det som alla redan avslöjat. 

 

2850) råffe  

  

Sunday, 5 March 2017 16:43 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com 

 
å ja som tyckte att det var just tredje gången som de va riktigt inspirerat! 
å inte så lite sorgligt. 
 
Vill härmed åsså gratulera de två bjässarna till dagns inspirerade och inspirerande 
insatser. 

 

2849) goranl  

  

Sunday, 5 March 2017 16:27 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com 

 
raden både sorgligt och inspirerande 
skulle ju bara va med första gången o inte som nu 3 ggr 

 

2848) goranl  

  

Sunday, 5 March 2017 16:22 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com 

 
björn han e en obotlig optimist en mycket vacker tanke jag ser för mig en moloken 
församling anförvanter som sitter samlade o sjunger psalmer stirrande på en 
blomsterklädd svart skidbox och tänker: 
både sorgligt och inspirerande 
man skulle också kunna tänka sig att knöka ned cykeln 
går nog med demonterade hjul och sadeln avskruvad 
både sorgligt och inspirerande 

 

2847) råffe luttrad  

  

Saturday, 4 March 2017 21:39 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com 

 
Ingå i startavgift! De kan du ba fethoppas på. Du har ju å tampas me morkarlsjäfvlar, 
di tar ut en slutavgift, å kanse åsså en avgiftningsavgift. Å en kontrollavgift för å 
värkligen bevisa att du inte fuskar å ä skendö å återuppstår nästa år. I dina fäders 
uppkörda spår. Då blire en uppkörningsavgift. 
Kan du gerej fan på! 

 

2846) Lasse L  

  

Saturday, 4 March 2017 20:45 Host: h-249-124.a463.priv.bahnhof.se 

 
Borde absolut ingå i startavgiften att det ordnas på det sättet ifall själva 
anledningen infinner sig under loppet. 

 

2845) staffan  

  

Saturday, 4 March 2017 17:37 Host: 78-72-56-7-no173.tbcn.telia.com 

 
Gick förbi och såg att det var tänt i Björns garage igår kväll. Han hade vallat hela 
eftermiddagen. Två par för säkerhets skull. Berättade att han pratat med en granne 
som är i begravningsbranschen, och, apropå dödsfallet i spåret, frågat om det 
skulle gå för sig att bli begravd i en takbox tillsammans med skidor stavar och 
nummerlapp. 
Entreprenören trodde nog inte att pannan skulle ta det utan i så fall finge det nog bli 
jordfästning. 

 

2844) råffe inför ÖSmå18  

  

Saturday, 4 March 2017 11:37 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com 

 
Ja ja vill mena de! De va bra SirT! Då ä vi sju redan, kanse kan vi klämma in en smal 
jäkel till. 

2843) Torbjörn  Saturday, 4 March 2017 11:23 Host: c-e51870d5.112-1-
64736c11.cust.bredbandsbolaget.se 



 

   
Brittas stugor? Javisst råffe ja ä mä om du menar ÖSmå18. 

 

2842) råffe  

  

Friday, 3 March 2017 19:44 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com 

 
Det finns nåt sääsynt vackert att vi kan återvända te Brittas stugor trots att de e 
hennes barnbarn som nu har hand om rulljanksen. Ja tror ja tog en poäng genom 
att säja att vi bodde där i början ac seklet men att det lät som en betydligt äldre 
kvinna som då var vår värd. 
För först sa hon att de nog va några annra som brukade ha första tjingen på barren. 
Men nu äre som de ä. 
297 meters nerför (om man genar lite) så är man så långt ner som man kan va i 
vasaspåre. Sen bäre ba oppåt. Nya höjder. Nya bradger, nya biffar. För ja har nog 
tänkt hedra gammellassel nästa år me bemälda nötkött å tilltugg. 
Om ja ä före opp te etter. 

 

2841) råffe  

  

Friday, 3 March 2017 19:36 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com 

 
ja men då ä vi fyra å säkert Rik å Joey å om inte Sir T ä nr 7 så blir ja kollosalt 
konsternerad å besviken. Å de vill ja inte bli! 
Sen gällere, blire Andrew heller LasseH, heller nån outsider som Hellner heller Åsa 
Rasmusen. Heller johaug ba för å locka staff te stordåd. 
me glipan 

 

2840) goranl  

  

Friday, 3 March 2017 19:22 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com 

 
ser fram mot Brittas stugor jag är med en bättre vinter och panschonist det blir bra 

 

2839) råffe  

  

Friday, 3 March 2017 16:48 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com 

 
Ja fantaschirikt ä ordet sa staff. Gäller ba å få stopp på gubbarna etter 
neförsbacken. Men utan all bromsmedisin skare nog gå bra. 
Ja ser fram emot allt just nu. 
t.ex resten av live. 
Liv it lajv til you live it! 
Som mark levenpää skulle säja. 

 

2838) staffan  

  

Friday, 3 March 2017 15:00 Host: 78-72-56-7-no173.tbcn.telia.com 

 
Det är ju fantaschtischt. 300 m nerför. Nästan krypavstånd. Bra gjort. 

 

2837) råffe  

  

Friday, 3 March 2017 14:19 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com 

 
Bra talat! 
Jag har nu beställt den stora stugan hos Brittas stugor. Sju, ev åtta får plats. Först 
te kvarn slipper städa. 

 

2836) Lasse L  

  

Friday, 3 March 2017 13:16 Host: h-249-124.a463.priv.bahnhof.se 

 
Jag är med! 

 

2835) staffan  

  

Friday, 3 March 2017 11:44 Host: 78-72-56-7-no173.tbcn.telia.com 

 
Låter gôrbra Råffe. Jag är med. 
Går det att boka nu? 

 

2834) råffe  

  

Friday, 3 March 2017 10:49 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com 

 
Evertsberg har vi inte tillgång till tyvärr, bygdegården är omöjlig att ha att göra med. 
Och ja, det är 300 meter GÅNGVÄG i nedförsbacke till starttältet och -fältet. Och de 
bilder jag fått av Helena på Brittas visar en fräsch stuga. 
Jag tycker att det är ett toppenalternativ! 

 

2833) Lasse L  

  

Friday, 3 March 2017 10:20 Host: h-249-124.a463.priv.bahnhof.se 

 
Orsa är inte bra då blir det ju orimligt tidig morgon om man först ska köra bil 20 
minuter sedan hitta parkering och så åka buss bortemot 2 timmar. 
Brittas stuga kan vara ok, är det verkligen bara 300 m GÅNGväg till starten? Det är 
ju ett plus att inte behöva köra bil alls. 
Men Evertsberg kåken eller gärna bygdegården? 

 

2832) råffe brådis!!!  

  

Friday, 3 March 2017 09:33 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com 

 
Ett alternativ har jag nu funnit: Brittas stugor i Berga (jag tror att staff har hört talas 
om det). En välutrustad stuga med sju sängplatser som di tar totalt 9400 spänn för, 
söndag-tisdag. 300 meter ner till starten. Om vi är sju pers så blir det 1343 per pers. 
Det går nog att klämma in en åttonde man, då är vi nere i 1175 SEK. 
Men blire ba ja så ä ja uppe i svindlande summa. 
Ja tänker som så att de ä mycke värt å kunna gå ner i ottan å lägga ut planken 
nästan längst fram å kunna köra i egen takt hela vägen. Å då tar man bussen tebaka 
så snart man vill å kan promenera in i värmen hos Britta där förste man redan fixat 



middan å man bara planar ut. 
Så tänker ja. 
Men nu behövs snabba beslut! De e ju en prellbokning för satan! Vicka ä me, å vicka 
ä emot. 

 

2831) råffe ser framåt  

  

Friday, 3 March 2017 08:52 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com 

 
Jag har nu på morgonen kollat vilka boenden i Moras närhet som finns tillgängliga 
vid ÖSmå18. Dystert resultat, fullbokat är beskedet. Närmast är Orsa, där prellade 
jag just ett hus för tio pers "Orsastuguthyrning-Höglunda". 4100 spänn för två 
nätter. 
Kan avbokas ända fram till januari nästa år. 
Ska jag kolla i Sälen åsså? 

 

2830) Lasse L  

  

Thursday, 2 March 2017 21:48 Host: h-249-124.a463.priv.bahnhof.se 

 
Ja det finns hjältar av alla de slag i våra led! 

 

2829) goranl  

  

Thursday, 2 March 2017 20:35 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com 

 
Staffan mycke impad att du kunde genomföra utan morronskitat hade knäckt mig 
totalt 

 

2828) Lasse L  

  

Thursday, 2 March 2017 19:56 Host: h-249-124.a463.priv.bahnhof.se 

 
Torbjörn å jag pratade på hemvägen om att Mora vore inte så dumt. Då bleve det 
tidigare kväll, mer samvaro och hämtpizza överflödig. 
Men annars var vi också överens om att Evertsberg är bättre än Torgåsgården, som 
ändå var ett hyggligt alternativ, instämmer i tacket till fixaren av det. 

 

2827) staffan  

  

Thursday, 2 March 2017 19:51 Host: 78-72-56-7-no173.tbcn.telia.com 

 
Brittas stugor har jag hört talas om. 
Ligger ganska när startplatsen va? 
I så fall vore det kalas. 
Men V6 som vanligt i E-berg ser jag redan fram emot. 

 

2826) råffe glömde åsså  

  

Thursday, 2 March 2017 15:43 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com 

 
Klart att jag även vill så här officiellt tacka alla medlöpare och medkännande. 
Och så håller ja me Staff om att EvB-kåken ä bra mycke trivsammare än 
Torgåsgården, det var ju en nödlösning. 
Men i god tid inför nästa år måste vi boka bra boende, för böfvelen! 
Frågan om vi ska satsa på Mora eller Transtrand/Berga. Kanske Brittas stugor? 
JBF 

 

2825) staffan glömde  

  

Thursday, 2 March 2017 12:01 Host: 78-72-56-7-no173.tbcn.telia.com 

 
Och som vanligt: Tack till alla medlöpare och åhejare 

 

2824) staffan  

  

Thursday, 2 March 2017 11:23 Host: 78-72-56-7-no173.tbcn.telia.com 

 
Gick bättre än väntat. Förmodligen tack vare längre stopp, mycket mer bulle o dryck 
vid alla kontroller. 
Blev aldrig genomtrött som har hänt sista åren. Har mest lapat vatten tidigare. 
Morgontömningen kunde utan besvär vänta till hemkomst, och pisspaus aldrig 
aktuellt under loppet. 
Dessutom inga försök till onödiga omkörningar och forcering i backar. Och i värsta 
nerförsbackarna gick att välja långsamt spår med nysnö där ingen åkt. Missade led 
7 med 95 sekunder. 
Torgåsgården är ok och fr.a. nära till Berga (tack Råffe), men Evertsberg trots allt 
trivsammare. 
Ska bli kul följa B&P på söndag. 

 

2823) goranl  

  

Wednesday, 1 March 2017 20:19 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com 

 
en får tacke för rapporter så långt 
inga analyser ännu saknar Staffans o Torbjörns 
hittills förtröstansfullt 

 

2822) råffe tillägger3  

  

Wednesday, 1 March 2017 16:32 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com 

 
glömde förstås det viktigaste, att harangera bjässen Sir Tobi som kom tillbaka i 
gammal fin form! Det var riktigt härligt, nu kan vi blicka framåt med tillförsikt och 
hopp om stordåd. 
Grattis gode man, tyvärr blev det ingen sång, men de tar vi igen, kanske redan i 
maj? 

 

2821) råffe  

  

Wednesday, 1 March 2017 14:27 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com 

 



Fin och intressant beskrivning LasseL! 
Jag tycker att det blev ett tjurigt och trist lopp. Glidet var det inget fel på som det 
kändes men klockan rusade en minut på bara 50 sekunder. Det vassa snöfallet som 
kom i den sneda motvinden var jobbigt, skidglasögonen immade och frös igen och 
det var stundtals svårt att kunna hålla ögonen öppna i nedförsbackarna. Det var 
bara att gneta på och vandra långsamt i uppförsbackarna och sedan staka, staka, 
staka. Det märkligaste var att det gick mycket bättre efter passering Oxberg. Förstås 
för att snöfallet avtog, glidet blev bättre och efter Hökberg hade det ingen betydelse 
att fästet var putz weg. Kanske bara en fördel, där behövs ju egentligen inget fäste. 
Från Hökberg och ända in i mål var mitt snabbaste avsnitt 
Snöfallet som plågade oss från start ända till Oxberg förde med sig att det var bara 
ett spår som var riktigt bra att åka i, där körde förstås alla, vilket innebar att 
omkörningar var näst intill omöjliga att företa. Jag försökte några gånger när det var 
helt nödvändigt men det tog mycket kraft. 
Men en god genomkörare inför NL var det absolut, tricepsen hann bli rätt möra. 
Matförfallet, från biff till pizza, har jag inget ont att säga om; godare italiensk 
pannkaka har jag nog aldrig käkat. Förklaringen ska väl nämnas: när småpojkarna, 
Staff å ja kom te Sälen och började fundera på att ställa oss å laga korvgryta i 
vandrarhemmet, så rann det över. Vi var desperat vrålhungriga å de gav en extra 
krydda åt pizzan. En virre på rummet hann vi me, men sedan var det bingekväll. 
Kunde i dag konstatera att min tid räcker till SL7 nästa år. 
Men det får nog bli ÖSmå ändå. Det kan ju bli väder som på ÖSsö17. 
Seedningstabellen visar 40 minuters differens mellan dagarna. 
Så kan de gå om näsan blir blå. Som Smesixten kunde sagt. Om han levat. 
På tal om levat så var det ju en veteran som kastade in handuken några km före 
Oxberg. Johan kom förbi just etter att guben gått i däck, då höll di på me 
hjärtmassage. Å strax därefter berättade en av de medboende på vandrarhemmet att 
en skoter kom farande i rasande fart för å hämta upp killen. 
Jag tänker att det ändå kan ses som ett hyggligt sätt att ta ner skylten på, att mula i 
vasaspåret. 
Så tänker ja. 

 

2820) Lasse L  

  

Wednesday, 1 March 2017 11:42 Host: h-249-124.a463.priv.bahnhof.se 

 
Nu snart två dygn senare känns kroppen bara mjuk och fin, ingen värk, skavsår eller 
andra besvär. Att jag gjorde min näst sämsta tid på denna sträcka stör mig inte 
mycket, samma var det för övrigt på senaste VR och LL. 
Kan konstatera att det skett ett visst förfall i dessa våra gemensamma expeditioner: 
Från fina biffar i flera år till korvgryta i fjol, och i år hämtpizza! 
Torbjörn och jag stannade på hemvägen till vid Sixten Jernbergs museum, men det 
hade tyvärr inte öppnat för dagen. 
Jobbigast var promenaden med väskan till omklädningen. 
Vid målgången var jag pigg, och ingen gång under färden var jag i närheten av den 
trötthet som leder till att en gel plockas fram ur midjeväskan. Hade faktiskt bästa 
etappfarten mellan Eldris och målförvarningen. 
Men fick plocka annat än gel ur väskan, nämligen valla. Tredje gången vid Hökberg, 
trots att jag visste att det inte var mycket backar kvar så kändes det helt nödvändigt, 
totalt glatta skidor utan tillstymmelse till fäste. Och då blev det silverklister. "Va 
lägger du på klister" sa en gubbe som sedan försvann in till de andra i 
vallaserviceboden där man la på kallvalla. Var säkert många som blev besvikna när 
de efter att ha köat fick ut sina skidor och fortsatte färden. 
Nu var det nog ett par grader över noll och stundtals mycket lätt duggregn, som 
även förekommit tidigare. Nånstans innan Oxberg tror jag det var som jag vallade 
andra gången och la då på Skigo gul burk. 
Spåren var snabba här liksom under större delen av loppet men också i många fall 
knöliga vilket var störande, särskilt i utförslöporna då jag ibland valde att ha en 
skida i spåret och den andra vid sidan men utan att bromsa bara för att få en 
stadigare gång på ekipaget. Men i stor utsträckning var utförslöporna 
sönderplogade, mer än jag upplevt någon gång tidigare tror jag. 
Tyckte att det flöt på bra och rätt raskt med mest stakning och inte så mycket 
diagonal, men tyvärr rörde sig visarna minst lika raskt över urtavlan och vid 
Evertsberg insåg jag klart att i närheten av förra årets tid på drygt 8 timmar kunde 
det inte bli. 
I inledningen av Risbergsbackarna insåg jag att fästet blivit för dåligt och vallade 
om med Rode lila. Kanske hade det redan nu blivit lite varmare, eller så hade mina 
sju lager Rode Multigrade 0 - -2 °C slitis bort så att bara den invärmada 
polarvallagrunden fanns kvar, om ens det. 
Över myrarna gick det bra, men inte enbart snabb stakning, det då pågående 
snöfallet gjorde spåren lite långsammare men förvånansvärt lite ändå. 
På toppen av första backen började jag piggna till, efter att i början av den 
omedelbart fått släppa Totbjörns rygg, var helt kraftlös och det var bara att lugnt 
promenadåka uppför, men med bra fäste. 
Torbjörn och jag tog det lugnt på Torgåsgården efter frukost och kom att stata strax 
före åtta i två minusgrader och lite snöfall, medan Team Olofsson-Löthgren stack 
iväg direkt på startskottet. 

 

2819) Lasse H  

  

Tuesday, 28 February 2017 10:07 Host: 213-66-151-32-no133.tbcn.telia.com 

 
Stort grattis! Farbröderna kan än och grabbarna har bra fart. Insiderapporter 
kommer förstås!! 



 

2818) goranl  

  

Monday, 27 February 2017 19:56 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com 

 
har lyssnat o gratulerat ösgrabbarna 
till min förvåning varom rätt nödja med spåren 
i morse va ja jävligt nöjd me att inte va me i morronstressen 
men nu e ja avensjuk på efterkänslan 
Grattis 

 

2817) goranl  

  

Sunday, 26 February 2017 14:22 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com 

 
samma me tunnorna här men sist tömde dom inte tunnan med grismat för de låg 
bara två påsar i(den) 
men nu samlar vi ihop oss till välgångsönskningar till de bålda herrar o ynglingar 
som på måndag på nytt spänner bågen? i ÖS 
men ja säger som ja brukar se det som en skidtur där plusset e att man blir serverad 
käk längs vägen- rena lyxen! 
God tur!! 

 

2816) Lasse L  

  

Saturday, 25 February 2017 22:51 Host: h-249-124.a463.priv.bahnhof.se 

 
Tackar förstås för panschospartips nr tre. Men här får man betala lika oavsett 
innehåll i tunnan, å andra sidan komposterar vi animaliska produkter helt legalt, nen 
vad har vi för det? 

 

2815) Lasse L  

  

Saturday, 25 February 2017 22:47 Host: h-249-124.a463.priv.bahnhof.se 

 
Fall ni inte visste det kan man köpa dom där bussbiljetterna på nätet och betala med 
Swish (eller på annat sätt). 
Här är direktlänk: 
[secure.tickster.com] 
De har jag gjort nu, samt räknat ut att jag kört precis 150 varv på konstsnön och så 
har jag skrivit en stor lapp och lagt på frukostbordet om att jag ska ta med mig 
tofflorna, i övrigt är det packat och klart. 

 

2814) råffes spartips för 

panchos del 3  

  

Saturday, 25 February 2017 19:24 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com 

 
ja håller åsså me LasseL, vafför stressa för å tjäna ett par hundringar, så låter mina 
enkla undringar. Vi har ju alla tid i världen å spara päningar när den tiden kommer. 
Ja har förresten kommit på en prima pensionärssparmetod (som även kan tillämpas 
för unga raska), den slog mäj häromdan när ja skulle slänga en soppåse i tunnan 
hemma. Så här tänkte ja: "Om ja i stället varenda gång ja besöker barn å barnbarn i 
Tyresö så tar ja me mäj veckans soppåse å slänger den i deras kollektiva soptunna 
så blir vår egen tunna aldrig full. Vi har veckotömning men varje tömning kostar 55 
spänn. Men: de e bara när den töms som avgiften registreras! Simsalabim så blir vi 
52 gånger 55 spänn rikare på ett år. Ja har knappt vågat räkna ut hur totalsumman 
blir men ja gissar på ca 2860 riksdaler! 
Å så har ja redan tänkt ut va ja ska säja när kommun kommer å knackar på å unnrar 
va vi gör av allt avfall. "Vi har ju kompost!" Då ler den jäveln illmarit å säjer "men där 
får ni ju inte lägga animaliskt" å ja ler tebaka å fäller den dräpande repliken "äru inte 
riktigt redi. Vi äter väl inga djurkadaver, äru sjuk heller!" Å då droppar di av, å sen 
sätter di opp övervakningskameror runt huse så att man får tugga i säj alla räkskal å 
kycklingben i smyg nere i källan. 
Men de e de värt. 
2860 riksdaler för å va tämligen exakt. 
Räcker te tretton paver High commisioner om åre. Dvs en fjärdedel av årsransonen. 
Frågor på detta? 

 

2813) Lasse H  

  

Saturday, 25 February 2017 18:50 Host: 213-66-151-32-no133.tbcn.telia.com 

 
Lycka till alla ÖsMåkarna! Skall med spänning följa er på nätet. Blir dåligt med 
skidor för egen del men blev i alla fall en tur på skridskorna i dagens solsken. Föret 
i stort frusen blötsnö. 

 

2812) staffan  

  

Saturday, 25 February 2017 18:21 Host: 78-72-56-7-no173.tbcn.telia.com 

 
ja hur blir det med bussen. Håller med lasse. 16:25 kan bli tajt. Jag lägger hellre en 
hundring mer och tar vl-bussen när det passar mellan 14:00 -21:00. 

 

2811) råffe förklarar  

  

Friday, 24 February 2017 20:28 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com 

 
tre vecker ä inte mitt recept LasseL, då blir ju hjärnan överhettad du ser 
hjärnspöken de e ba näru e dåli som de e rekommendabelt. Råffes muskur har ingen 
klagat på, en å annan har mått gott, åtminstone harom sakt så, men de kan va fejk 
förstås, ba för å ställa säj in. 
Förlåt, skrev ja muskur, ja mena som alla fattar huskur, å den ä huskut bra. Å pålitlig 
om man ä på hugget. Eller bara stucket. 

 

2810) råffe  

  

Friday, 24 February 2017 19:31 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com 

 
bra sakt george! Handuken ska ja nog kunna glömma, men tofflorna har ja ju på mej 
just nu! 

https://secure.tickster.com/Intro.aspx?ERC=WFUWADNCXPJUC87


Jag kommer att sakna dej på plast! Men va inte aven. Minns du inte att de för jäla 
jobbit? JBF 

 

2809) goranl  

  

Friday, 24 February 2017 18:58 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com 

 
kom ihåg tofflor o handduk! 

 

2808) goranl  

  

Friday, 24 February 2017 18:56 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com 

 
gött o höra hur ni planerar o våndas 
lite avensjuk 

 

2807) Lasse L  

  

Friday, 24 February 2017 16:33 IP: 155.4.249.124 

 
Ser fram mot att åka vasaloppsbuss, det brukar vara trevligt! Och f.ö. är 16.25 lite 
tidigt för en annan. Pga lite krasslig var jag orolig inför gårdagens skidtur men den 
gick galant. Så även om jag känner mig ungefär lika nu så tror jag att jag kan vara 
åkbar på måndag. Har sovit med nattmössa enligt Råffes recept i tre veckor nu men 
det verkar inte funka något vidare. 
S 51,5 

 

2806) råffe  

  

Friday, 24 February 2017 16:20 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com 

 
När kommer västvärlden te Dalom? 
Vi kan välan höras längs vägen? 

 

2805) råffe  

  

Friday, 24 February 2017 12:39 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com 

 
Fick fnatt när ja kika ut på det soliga minusfemgradiga vädret å tog mej ner te 
ältasjön där det fanns ett rejält stråk med tunn skare ovanpå isen. De va ba å klösa 
några vändor för å mjuka opp sej så ja kom tebaka me en klocka som visade 13 km. 
Innebärandes att även ja kom opp i 50. Ja 50,1 för å va exakt. 
Så ja ä gla! 
De ska man va 
Sen får vi se 
om näsan ä sne. 
 
Såg förresten att de går en buss från Fridhemsplan i Mora kl 16:25 på månda som 
kör opp te Berga. 105 spänn. 
Vore ju skönt å slippa petala 250 för di där tröga Vasabussarna. 

 

2804) råffe  

  

Thursday, 23 February 2017 11:57 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com 

 
Två mil vid Rudan får bli min sista ansträngning före ÖSmå. Några 50 nådde jag 
därmed inte men S 48,8 ä int så pjåkigt ändå. 

 

2803) råffe  

  

Tuesday, 21 February 2017 20:31 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com 

 
Då kommer du att vara min hjälte! Om ja får smaka förstås. Men ja har ju me mig 
egen kovr, den fåru smaka på även. 
 
Andrew drog säj ju ur, kände inte att han va mogen, håller på å bygger upp nåt stort 
inför 100-årsjubileet kan tänka. 

 

2802) staffan  

  

Tuesday, 21 February 2017 20:04 Host: 78-72-56-7-no173.tbcn.telia.com 

 
Bra. Då vet en. Men Anders då? 
Jag tar med falukorv,ketchup,ris,lite bröd,valla och annat pålägg. 
Och något att dricka. 

 

2801) råffe frågar  

  

Tuesday, 21 February 2017 20:00 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com 

 
Har ni läst och förstått utan invändningar? JBF 

 

2800) råffe tillägg 2  

  

Tuesday, 21 February 2017 19:01 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com 

 
Ska åsså berätta att planen ä att Rikard å ja ska låna brorsans/farsans husbil för vår 
färd te Jokkmokk i mediet av april. De kan finnas plass för andra hugade. Ba å köra 
halva NL ä kul, annra halvan blir no ett hillvitti. Som salig morbror Nisse skulle sagt. 

 

2799) råffe tillägg 2  

  

Tuesday, 21 February 2017 18:59 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com 

 
Heller både ock 

 

2798) råffe tillägger  

  

Tuesday, 21 February 2017 15:07 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com 

 
Finns även ett vegetariskt alternativ vid pastamiddan, glömde ja nämna 
Det gör att ja börjar se fram emot detta kylslagna å nervpåfrestande äventyr me 
tillförsikt. 
Har t.o.m börjat fundera på å komma ihåg å ta me en liten sickel å vallaväck i liten 



flaska å stanna i Hökberg en stunn å ta bort all festvalla å ev smuts. Eller kanse 
tvärtom, all smuts å ev kvarvarande fetsvalla. 

 

2797) råffe rätar ut  

  

Tuesday, 21 February 2017 14:53 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com 

 
Roligt med sån aktivitet å frågvishet inför löpet! 
så här äre: 
Vi erbjuds pastamiddag på söndag afton för 110 kr/pers. Jag har prellat sex pers till 
det evenemanget. 
Frukost ingår båda mornarna. 
Månda afton etter löpe så gäller sjävlhushåll. Jag tänkte nog ta me en rejäl ring 
falukovr å ris. Biffen som ju är obligatorisk vill jag gärna avstå, detsamma gäller Sir 
T. Jag gissar att LasseL å säkert Johan å Rikard gärna käkar biff, men i värsta fall 
nöjer di säj me fars/farbrorskovren. 
Alla kan ta me saker att inmundiga för eget bruk; karboloder, käxsjokla, frutk, 
grönsaker etc, etc, etc. Å så något dryckjom kanse. Ja tar nog me rövin, bira å en 
skvätt virre (senast nämnda dryck sparar ja te etter löpe bränd av tidigare äventyr, 
de e de som kallas rutin eller lörn baj misstejk) 
Vilka ä vi, jo: 
LasseL, Staff, Sir T, Johan, Rikard å en till ska de va, jo de e ju ja. 
Städning ingår ej i priset, de får vi nog fixa på nå vis. 
Sänglinnet å handuken må medtagas, ingår således ej i hyran den dyra. 
Sthlmsgänge hämtar nrlappar i Sälen på sö em å lämnar även in lagg för vallning 
därstädes. 
Några frågor på detta 

 

2796) Lasse L  

  

Tuesday, 21 February 2017 13:01 Host: h-249-124.a463.priv.bahnhof.se 

 
Och vilka? 

 

2795) staffan  

  

Tuesday, 21 February 2017 11:33 Host: 78-72-56-7-no173.tbcn.telia.com 

 
Undrar vad som ingår Torgåsboendet. 
Pasta söndag och frukost måndag,tisdag? 
Självhushåll måndagkväll? 
Handduk och lakan tas med? 
Tar vi med vårt eget käk? 
Och hur många blir vi? 

 

2794) råffe  

  

Monday, 20 February 2017 15:30 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com 

 
Bra Torbjörn! Då fixar sig alles. 
Vi bilar till starten och blir bussade tillbaka etterpå till Sälen och våra väntande 
vagnar. De ska nog funka. Vi är ju ett ganska jämnstarkt gäng så vi lär kunna vara 
uppe i Sälen senast halv sex gissar ja. Å sen blire te å fixa nåt käk, jag tänker åsså 
på falukovr, jag klarar inte biff efter löpe, den får LasseL hacka i sig, de brukar han 
göra på ett föredömligt sätt, man kan bli aven för mindre. Biffar. 
Det ska bli kul! 
Vi lämnar in laggen i tältet i Sälen för vallningen så slipper man den där jäla 
stressen. 

 

2793) Torbjörn  

  

Monday, 20 February 2017 14:31 Host: c-e51870d5.112-1-
64736c11.cust.bredbandsbolaget.se 

 
Sådär ja sista skidturen före ÖS, kilometerräknaren stannade på 426,38 (Polar 
RS800cx med GPS enhet). Jag kan äta pasta råffe du behöver inte greja med något 
vegetariskt, kan kanske smyga i mig lite köttfärssås, om det är det dom har, eller be 
dom värma en burk fiskbullar något som jag kommer att ha med mig. Fisk i alla dess 
former är vad jag ersatt köttet med. Inte surströmming dock. Fiskbullar, fiskkakor 
eller en falukorv får bli min efterloppetsupe`. Åker vi bil till starten o buss tillbaka 
från Mora? 

 

2792) råffe  

  

Sunday, 19 February 2017 16:45 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com 

 
Å på månda afton må vi fixa käk i självhushålle. Vad som då ska bjudas lär vi 
behöva diskutera. Ja behöver nog öl å kanse falukovr, biffen ä inget för mäj. Tror ja. 

 

2791) goranl  

  

Sunday, 19 February 2017 16:38 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com 

 
Torbjörn o jag lyckades omfördela så att han åker i stället för mig ja kan ju nu pusta 
ut o koncentrera mig på VR som bör passa mina ben bättre 
S:a S 8,8 St:21.5 C:0 

 

2790) råffe  

  

Sunday, 19 February 2017 15:34 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com 

 
Härligt Tobi! 
Då ses vi på söndag i Torgåsgården nära Lima, 15 km från starten i Berga by. 
Vi disponerar två 4-bäddsrum men det är inget självhushåll på söndag vad jag 
förstår. De erbjuder lagad pastamiddag och jag ska höra vad de kan åstadkomma 
för veggos. Frukost på månda morron ingår. 
Jag återkommer när jag rätat ut frågetecknet. 



 

2789) Lasse L  

  

Saturday, 18 February 2017 22:33 Host: h-249-124.a463.priv.bahnhof.se 

 
Trevliga nyheter! Samåkningen fixar vi nog, jag disponerar bil. 
Mina senaste turer har dock varit en omvänd upplevelse i förhållande till senaste 
skribenten: Lätt och fint i onsdags (dessutom strålande sol och finfina spår), knappt 
hyggligt igår. Idag, trots issnabba spår, riktigt tung och trött i kroppen redan från 
start. Men jag fullföljde precis tillräckligt för att kunna få skriva 
S 50,0 
Nu blir det mjukt, blött och bedrövligt i spåret några dar. Passar bra då att få vila sig 
och sedan förhoppningsvis ett par korta snabba turer onsd-torsd. 

 

2788) Torbjörn  

  

Saturday, 18 February 2017 18:55 Host: c-e51870d5.112-1-
64736c11.cust.bredbandsbolaget.se 

 
Har velat fram o åter, fixar jag Ös? är ju inte fulltränad, har tappat mycken styrka o 
kondis, får ligga på max för att det ska bli något av'et. De 41 kilometrarna i måndags 
var bedrövliga, orkade inte åka alls i onsdags. Men så åkte jag 31 igår o 21 idag o 
tänk så lätt o fint det gick. Så va fan om det tar mig nio eller tio timmar så är det i 
alla fall en seger om jag korsar mållinjen i Mora så jag tar över Görans start o 
boende. Vad är det för ställe vi ska bo på? Självhushåll? Jag har ställt mig på en 
sträng diet, äter inte kött exempelvis. Har redan pratat med Staffan om samåkning, 
men vi skall väl kunna samsas tre i en bil. Dock vill jag komma upp relativt tidigt, 
stress påverkar magen negativt. Men allt det där löser vi. Ska bli kul det här. Trodde 
jag inte för några månader sedan. 

 

2787) goranl  

  

Friday, 17 February 2017 19:47 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com 

 
gratulerar alla träningsframsteg 
nåddes idag av ett meddelande från Andrew 
som tyvärr konstaterade att hans fortsatta skidåkning gått i stå och hoppades att 
Torbjörns fina utveckling fortsatt 
Därför torbjörn får du gärna överta min plats bara vi hinner ordna de praktiska före 
tisd. 

 

2786) Lasse L  

  

Friday, 17 February 2017 19:22 Host: h-249-124.a463.priv.bahnhof.se 

 
Nu: 
S 47,7 
Hndprmndr 24,0 (uppskattningsvis sedan årsskiftet) 

 

2785) råffe kortrappot  

  

Friday, 17 February 2017 12:14 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com 

 
Nu: 
S 46,8 
Skrmst 14,1 

 

2784) råffe  

  

Thursday, 16 February 2017 21:55 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com 

 
ja säjer å de GRATTIS i förskott te alla i lundinklanen som ska fira så storslaget att 
överhuvet överhuvetage inte ens kan delta i kommande begivenheter och storlaget 
lämnar platsen öppen för yngre förmågor som måhända kan förmå säj te å anmäla 
intresse. 
Körde ida 5 km på isen å 6 km rudan. 

 

2783) goranl  

  

Thursday, 16 February 2017 21:40 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com 

 
kan berätta att i Thn finns inte en snöflinga absolut barmark 
men upptäckte också att 21/2 E SISTA DAN 
FÖR BYTEN AV STARTPLATS OSV INFÖR ÖS 
SÅ anders å Torbjörn måste klarlägga vem som ska ha min 
ser annsrs fram mot en helg då många födelsedagar firas hos oss: patrik ,jenny, 
sussi,jonas 
kräftsoppa o råbiff 

 

2782) råffe gla 2.0  

  

Wednesday, 15 February 2017 18:08 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com 

 
2 mil igen på rudan, S 46,2 
kan nu därmed randas 
kanse blire mer ändå 
innan morgondagen andas 
ut sin sista ömma fläkt 
och skapar inom kroppen blå 
nån sorts embryo te självrespekt. 
 
Ja så tänker ja ida 

 

2781) råffe gla!  

  

Tuesday, 14 February 2017 20:01 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com 

 
Härligt Toby! Då tar ja åsså bara en jävel etterpå, har ett svagt minne av att de ä mer 
förståndigt. Tare lugnt i möra, haru kört fyra mil ida så skaru ba köra igenom en 
tvåmiling högst den dag som väntar bortom sömnen. 



 

2780) Torbjörn  

  

Tuesday, 14 February 2017 19:19 Host: c-e51870d5.112-1-
64736c11.cust.bredbandsbolaget.se 

 
Tror donen höll, men fan va tungt det gick. Drygt fyra mil blev det, planerar tre till 
imorgon, efter det måste ett beslut tas. Väger över lite i vågskålen åka, sisådär 60 
mot 40. Virre vete fan om jag törs, möjligen efterpå. 

 

2779) råffe  

  

Tuesday, 14 February 2017 18:03 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com 

 
Men dona Sir T, dona! 
Anser dö kvestjon jörk! 
Betänk att här sitter vi alla å längtar etter ditt spektakulära sällskap såväl för som 
etter ÖSmå. 
Kanse bjur ja på en virre kvällen före, 
heller etter. 
Heller bådeock. 

 

2778) råffe  

  

Tuesday, 14 February 2017 16:19 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com 

 
Höll knappt på å hitta te Rudan men te slut kom ja dit å körde 2 mil på 1,4-
kmslingan. Lite träligt, inte behagligt, men behövligt. Spåren var lite mosiga men 
nattkyla kan hålla liv i hoppet om å nå 50 milos. 
Nu S: 44,2 
Skrmst: 12,6 
(även S är mst, detta sagt för tydlighets skuld, inte hets) 

 

2777) Lasse L  

  

Tuesday, 14 February 2017 12:27 Host: 78-71-79-54-no271.tbcn.telia.com 

 
Höllt dona Torbjörn? 
Hoppas det, då kan vi ju inte bara ses utan kanske också samåka till ösmå tänker 
jag mig. Kanske kan Staffan också inkorporeras i detta transportprojekt? 
Idag liksom igår vilodag för mig. Behövligt. 

 

2776) råffe  

  

Monday, 13 February 2017 15:43 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com 

 
Håller åsså me. 
Körde 16 km på grillera på Altasjön i Nacka kommun, Sörmlann, Svealann, Sverje, 
Eropa, Värden, Universum. 
De kändes stort. 
Vet inte hur Skrmst ska betraktas i jfrlse me alla annra men sjönt vare å äre. 
Men ja ä ju en sån som tycker bättre om å åka själv än se mina barn dråsa i en vak. 
Me barnbarn å allt. 

 

2775) goranl  

  

Sunday, 12 February 2017 22:12 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com 

 
mäktig kamp som pågår 
mäktiga män som anmält sig till NL 
Torbjörn jag vet inte hur Anders tänker då han knappast kollar forumet varken 
dagligen eller veckovis men har anledning att kontakta karn i annan fråga snart 
vi får återkomma till ämnet 
råffe har annars rätt vi gör allt detta för att visa att inget har hänt ju 
inget kommer att hända det rullar helt enkelt på 
lassel har en storsint tanke i att endast räkna turer över 5 km 

 

2774) Torbjörn  

  

Sunday, 12 February 2017 21:32 Host: c-e51870d5.112-1-
64736c11.cust.bredbandsbolaget.se 

 
Ska köra ett längre pass imorgon, håller dona så kan jag förmodligen inte stå emot 
ösmasken. Hör av mig Göran eller har Anders redan gjort så? 

 

2773) råffe trosviss  

  

Sunday, 12 February 2017 19:23 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com 

 
Bäste LL, elegantare än så gåre allri å tåffla te nån. Ja ä nu tillspillgiven, men de 
finns en räddning, kanse åker ja te rudan å kör på konstsnösträngen arton varv å då 
måste du nog gere ut igen å braka på. Eljest kaske ja nöjer migas me sköna rundor 
på griller på Ältasjöns sjöna istäcke å drar en slöja över alla tänkbara beräkninger å 
olustiga utspel ämnade å öka stress orsakade av binjurarnas produktion av hemska 
utsöndringar som bara ä ämnade å öka spänningen ända tills blokälen heller 
ballongen spricker. 
Men ja gör förstås mitt yppersta att stå emot pressen å kanse lägga nåra veträn på 
brasan. 
Enkom för å göra tillvaron möjlig å överleva eller te minstingens kan stå ut me. 
Åtminstone te minstingen blivit tillräcklig stor å närmast ålderstigen för å klara 
tanken på allas slutliga slut på överlevnaden. 
Te minstingens. 

 

2772) Lasse L  

  

Sunday, 12 February 2017 15:10 Host: host-217-214-145-98.mobileonline.telia.com 

 
Problemet är bara att i min stränga värld måste sträckan vara minst 5 km för att 
räknas. Men nu körde jag ju 11 före frukost i morse så saken är biff. 
Hälsningar från hemvägen. 



 

2771) råffe  

  

Sunday, 12 February 2017 10:28 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com 

 
De räcker ju med en så har du vunne! 
Grattis! 
I så fall. 

 

2770) Lasse L  

  

Saturday, 11 February 2017 20:26 Host: host-217-214-149-
246.mobileonline.telia.com 

 
Ha! Innan Hälsingland 31,5. I Hälsingland 10,7. Jag får det till S 42,2. Å kanske 
kanske hinner jag några km innan hemfärd imorgon 

 

2769) råffe glömde  

  

Saturday, 11 February 2017 20:02 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com 

 
å notera EvBv6: 23,1 
Totalt S: 42,2 

 

2768) råffe  

  

Saturday, 11 February 2017 19:12 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com 

 
nu ä EvBv617 över och allt är frid, nu äre Ösmå som blickar, tankar och 
förhoppningar riktas in emot. Trist att Georgie kastar in hannduken denna gången. 
Underbart att höra att Sir T är på gång och det är bara att säja att du är mycket 
välkommen till Torgåsgården i Lima där vi kommer att ha vår bas. Detaljerna reder 
vi ut när det börjar bli skarpt läge, men plats i bädd finns. I värsta fall (eller tyckeru 
bästa?) får vi dela nattlägersbinge så som vi var nära att få göra i Moena. Roligt 
skare bli i vicke fall. 
Ja kan åsså förtälja att unge Rikard nu har anmält sig te NL å då hakar ja förståss 
på, vill inte att gossen ska åka så långt norröver å så långt utan sin beundrade 
farbror i släptåg. 

 

2767) göranl  

  

Friday, 10 February 2017 19:35 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com 

 
va glad ja blir att höra hur ösmasken krävlar i Torbjörn 
eftersom nu ni är två som kommer ifråga då jag upptäckte att trots drygt 3 tim 
omdan i 4 dgr i Evbgv6 skulle ja hamna på drygt 12 tim i Ös ställer ja in 
Alltså Anders eller Torbjörn jag har ju redan pröjsat logi och har också en startplats 
ett tomrum som gärna får fyllas 
så Anders o Torbjörn kan kriga om denna eller andra mölligheter 

 

2766) Torbjörn  

  

Friday, 10 February 2017 19:18 Host: c-e51870d5.112-1-
64736c11.cust.bredbandsbolaget.se 

 
Jaha ja det åks skidor på längden förstår jag. Oxå övertecknad har åkt en del, mer o 
längre än han vågade tro o hoppas på för några månader sedan. 31 mil hittills, visst 
går det sakta visst är det tungt men fan om jag inte tar mig fram trots allt. Nu har jag 
dock blivit varse en liten mask i hjärnan som tjatar om att ÖS inte alls är omöjligt. 
Försöker inte lyss till maskens tarjande men visst intryck har han gjort. Börjar så 
smått leka med tankar på ÖS. En efteranmälan eller köp av startplats från någon 
utan mask i skallen. Är det någon av herrarna....o råffe, att det finns hjärterum det 
vet jag, men hur är det med rygglägesrum? "Jag bara frågar" för att citera den 
avsuttne redaktören. 

 

2765) goranl  

  

Wednesday, 8 February 2017 21:03 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com 

 
måste också harangera lassarna och kanske framhålla h. tiden i spåret slår mina 
försök i spåret med skidlängder kunde tillbringa nära 4tim på 2,6 mil 

 

2764) goranl  

  

Wednesday, 8 February 2017 19:29 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com 

 
Evbv6 avslutad för min del 8.8 milos gott käk glada kvällsstunder 10årige Janne 
imponerade mest drog iväg me farsan Johan på dryga 2milsturer 
S:a S:8,8 St.20,1 

 

2763) Lasse L  

  

Wednesday, 8 February 2017 17:13 Host: host-217-214-145-
143.mobileonline.telia.com 

 
Tack. Jag undrade just. Blir svårt att hålla undan. Hittills i Hälsingland 5,0. Inte 
mycket i jämförelse men nöjd är jag ändå. 

 

2762) råffe  

  

Wednesday, 8 February 2017 16:19 Host: host-95-192-166-
73.mobileonline.telia.com 

 
hittills i EvB 16,5 

 

2761) Lasse L  

  

Saturday, 4 February 2017 13:29 Host: 78-71-79-54-no271.tbcn.telia.com 

 
Grattis, det är ju lysande! 

 

2760) Lasse H  

  

Saturday, 4 February 2017 12:45 Host: 213-66-151-32-no133.tbcn.telia.com 

 



Jo jag tog hela Mara-banan (21 km) bägge dagarna. Känns allt lite i kroppen idag. 
Men rätt så nöjd förstås. Hade som mest åkt 17 km förut. Gick på 2:30 igår. Inte helt 
kass med tanke på förhållandena. 

 

2759) Lasse L  

  

Saturday, 4 February 2017 12:03 Host: 78-71-79-54-no271.tbcn.telia.com 

 
Hoppas nu bara att det inte blir för mycket rännskita däruppe i Evertsberg utan att ni 
kan köra på som ni önskar i spåren. Goda turer! 
 
Snöfattigt Mattila, aj då, lite sämre alltså än vad Kurts dagliga rapporter låter 
påskina. Åkte du hela marabanan Lasse? 
 
14 varv på konstsnön igår summerade till 30 km, årets längsta tur hittills. Totalt har 
jag nu åkt 100 varv där. 
 
S 30, precis som samma datum förra året. 

 

2758) Lasse H  

  

Saturday, 4 February 2017 11:06 Host: 213-66-151-32-no133.tbcn.telia.com 

 
Hemma efter två dagar i ett snöfattigt Mattila. Mara-banan gick att köra men mycket 
mossa, ris och kvistar och en hel del stöp på myrarna. Dis, något snö i luften och 2 
grader minus. I vanlig ordning kärvt och lite "tjuvsläppt" före. Härligt ändå förstås 
med natursnö och Finnskog. Lappskojs med rödbetor på Toria-baren i Torsby på 
hemvägen! 

 

2757) råffe  

  

Thursday, 2 February 2017 11:51 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com 

 
Ja skiter åsså i rännet. 
Körde griller idag, de va bra, isen är nästan perfekt och känns stabil. Sju varv runt 
sjön, landade på 30 km. 
Nu Skrmst 11,0 

 

2756) sixten laban till 
rudolf olov  

  

Wednesday, 1 February 2017 21:11 Host: 78-72-56-7-no173.tbcn.telia.com 

 
Nej inge ränn för mej. Vet inte hur G gör. Men nåt å äta skarebli. 
salut 

 

2755) göranl  

  

Wednesday, 1 February 2017 19:13 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com 

 
börjar bli nervös 
har inte haft snö under skidorna under säsong, har tittat på dom i förråde 
vicka pjäxor hade ja förra åre o stavar? 
blir läskigt å se snö i Evbg 
antar att råffe vallar upp mina laggar så fort han kommer på lörda mens ja bryner 
maten 
ja så ser mina förberedelser ut 
lasseh anser knappt att man är värdig att delta under såna förutsättningar men som 
avgjort av Staffan ankomst fre 
S:a st 20,1 

 

2754) RåFFettO  

  

Wednesday, 1 February 2017 19:13 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com 

 
Staffan gamle gosse! Det ska bli kul å ses igen! Å få serverad en härlig lunch när vi 
kommer upp på lörda. Heller så kanse de blir midda när ja tänker efter. Men säkert 
lika gött! 
Ska ni köra Rännet? 
 
Klatsut! 

 

2753) staffan  

  

Wednesday, 1 February 2017 17:43 Host: 78-72-56-7-no173.tbcn.telia.com 

 
Ändrade planer: Björn å Percy kommer på måndag. Eventuellt i två bilar. 
Göran å jag fredag. Handlar med käk för ett par dar. Komplettering efter hand i 
Älvdalen. 
Klart slut. 

 

2752) råffe  

  

Tuesday, 31 January 2017 16:52 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com 

 
åsså blevre 2,5 mil griller på sjön me stavar i hann. 
 
Skrmst: 8,0 
S: 19,1 
Ku: 3,45 
RR: 43,6 
 
Å Anders kommer te EvB på lörda. Såsom en del annra. 

 

2751) råffe  

  

Tuesday, 31 January 2017 08:37 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com 

 
De va ju synn LasseH! Nästa år går nya spår å bättre går de år för år. 
Kanske blir de griller ida efter fem dars uppehåll pga tripp te Skottland. Kuta 5,5 km 



längs Clyde eljest mest mat, beer å virre. De va bra. 
 
Å på lörda styrs grillen mot EvB. 

 

2750) Lasse H  

  

Saturday, 28 January 2017 17:43 Host: 213-66-151-32-no133.tbcn.telia.com 

 
Det är synd om oss skidåkare. Har åkt så pass lite att jag inte vågar mej på de 
vördnadsbjudande och förpliktande spåren i Evertsberg i år. En får se nästa år!? 
Åker i stället ett par dar i Mattila i nästa vecka med Torbjörn. Hoppas på varg och att 
byta några ord med Kurt. 

 

2749) råffe  

  

Wednesday, 25 January 2017 14:33 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com 

 
De blev 2,5 mil på grillera, kände mig rätt mör etterpå, rökt å mosig men inte 
griljerad. Nu ä ja ba nödj, varmbad hjälper. 
Isen fortfarande mycket farbar. I morrn blire Skottland i fem dar men ingen is, ej ens 
i whiskyn, de går bra ändå, ja bäst. 
Kul att Andrew har bestämt sej, jag ska ringa ham, kanske har han plast i bilen. Men 
ham kanske vill ta plast, vi får se. Om näsan ä sne. 
Summorna är nu i skrivande stunden: 
Skrmst: 5,5 
S: 19,1 
Ku: 2,9 
RR: 43,6 
 
Å ännu ä EvBv617 ett oskrivet kapitel. 

 

2748) råffe  

  

Wednesday, 25 January 2017 08:53 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com 

 
Bra! 

 

2747) Lasse L  

  

Tuesday, 24 January 2017 20:07 Host: 78-71-79-54-no271.tbcn.telia.com 

 
Även jag ska på skidläger v 6, fast i Hälsingland. Istället för nyårsveckan liksom. Blir 
nog inte så många mil, men desto fler timmar eftersom det mest lär handla om 
egenspårad framfart. 
Klarar mig annars bra hemmavid nu, konstsnön är kalas. 
S: 17 

 

2746) goranl  

  

Tuesday, 24 January 2017 19:18 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com 

 
förbigick ditt senaste inlägg me avensjuk tystnad 

 

2745) goranl  

  

Tuesday, 24 January 2017 19:16 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com 

 
råffe snackade med Andrew för 1-2 v. sedan han sa att han va på gång te Evbg v.6 
försökte klara ut att han skulle rapportera till ledningen om när ankomst o avkomst 
skulle ske 

 

2744) råffe  

  

Tuesday, 24 January 2017 12:00 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com 

 
Tog fram grillera å körde sju varv runt Ältasjöns stränder. Bärig is och av ganska 
bra kvalitet, inga sprickor men lite förhöjningar och en och annan kavitet orsakade 
av pimpling. 
Skrmst: 3 mil 

 

2743) råffe tänker framåt, 

framåt!  

  

Monday, 23 January 2017 18:31 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com 

 
Nu e goda råd dyra, snön ä ingen yra å tankarna helt obskyra, helst ska man 
ständigt va på lyran. 
Va nere å då körde ja ner te Ältasjöns is, vare inte nån riksståthållare som blev 
skjuten där på isen, å kolla istjocklek å -bredd. 13 cm å minst en km varhelst ja satte 
min fot på den såphala ytan, utan att förskräckas. Insåg snabbt att de e dags å ta 
fram grillera. Morgen früh i skönt solsken ska ja grilla benmusklera å dito arm-. 
Klart ä nu att Johan har tioårig son med i bagaget te EvBv6. Åke, Rikard å ja 
kommer å. LångHasse me storsonen Hampus kommer på torsda, Göran&Staff på 
lörda-onsda. När kommer Pettersson&Bendel? Å Anders? Å LasseH&STorbjörnen? 
Å Streepan&Johaug? 
JBF 

 

2742) goranl  

  

Friday, 20 January 2017 19:17 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com 

 
plus nie 
hur gåre förom o Uhmn 

 

2741) staffan  

  

Thursday, 19 January 2017 20:46 Host: 78-72-56-7-no173.tbcn.telia.com 

 
Eller gemschäckta 
Imorgon Filipstad med B&P 

2740) råffe  Thursday, 19 January 2017 18:17 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com 



 

   
tror du va mer inne på slangbella. 
me kådis. 
bella bella jalla jalla 

 

2739) staffan  

  

Thursday, 19 January 2017 17:05 Host: 78-72-56-7-no173.tbcn.telia.com 

 
Slungboll har jag aldrig provat på men det ser lätt och elegant ut. Va ju bara tjejer 
som fick sutta slungboll. Vafför vare så? 

 

2738) Lasse L  

  

Wednesday, 18 January 2017 22:10 Host: 78-71-79-54-no271.tbcn.telia.com 

 
Plus 6 och mot slutet aningen duggregn. Blev i alla fall 17 km på konstsnön i 
hyfsade spår. 
Kul att Staffan förbättrat sig i slungbollen! 

 

2737) goranl  

  

Wednesday, 18 January 2017 21:54 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com 

 
eftersom ja vet att interaktiva medier lurar männskan att reagera försöker ja låta bli 
att lägga inlägg på forumet utan att ha ny väsentlig info 
men blir ju lite avis när kamrater rapporterar skidupplevelser 
imorse 4 plusgrader frugan o ja äntrar bilen för färd till slätthult kan inte ens lämna 
bilen på parkeringen utan o byta till icebugsen ut i spåren som visar sig bestå av 
långa partier blöt is ger upp tar promenad ToR praktiken osv osv mot kvällen + 7 

 

2736) staffan  

  

Wednesday, 18 January 2017 20:43 Host: 78-72-56-7-no173.tbcn.telia.com 

 
2C å disigt. Blev 10 km på Övägen. 
Inga skidåkare men träffa på ett gäng glada jägare som satt runt en eld å grilla korv. 
Verkade nöjda med att det inte kom något vilt och störde. 
S:9,9 Sl: 9,0 

 

2735) råffe  

  

Wednesday, 18 January 2017 15:09 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com 

 
ja bra du har allti svar på allt staff! 
Körde 15 km vid Hellas, plus2+moln=surt, men ja strata 8 varv på 1,86kmslingan de 
får en va nöjd me. 
S:19,1 
hoppas komma opp i 20 innan ja kommer opp i slute på vecka5 

 

2734) staffan  

  

Tuesday, 17 January 2017 22:17 Host: 78-72-56-7-no173.tbcn.telia.com 

 
Med koden låser man upp nyckelskåpet för att komma åt husnyckeln så att man kan 
låsa upp dörren och komma in i huset. 
Bra va. 

 

2733) råffe  

  

Tuesday, 17 January 2017 12:44 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com 

 
Mysteriet me nyckelkoden ä löst: de va Björnen som skicka på mitt gamla mobilnr, 
ett sånt oskick! 
Men ja unnrar förstås fortfarande va han mena. Vågar inte fråga själv, kan staffan 
fråga å min räkning? 

 

2732) råffe  

  

Tuesday, 17 January 2017 12:39 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com 

 
2 mil vid Hellas, nu S:17,6 

 

2731) råffe  

  

Monday, 16 January 2017 15:57 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com 

 
Nyckelkod Evertsberg 2468 
så såg det sms ut som jag fick, värt att notera kanske, dvs koden. 

 

2730) råffe  

  

Monday, 16 January 2017 14:23 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com 

 
2 mil vid Hellas, S:a S:15,6 
Sl: 5,5 (efter varmbad, ej bastu) 

 

2729) goranl  

  

Sunday, 15 January 2017 16:01 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com 

 
många intressanta spörsmål 
Staffans rebusartade rapport från verligheten undgår även min analys 
de va längesen ja basta me karn så råffes senaste ang. sl 4 kan ju stämma 
1cm snötäcke på öppna ytor i Thn har stavat me frugan 2 varv igår o ida på Slätthult 
pga överoptimistisk beräkning tidigare gäller tidigare summationer 
men en härlig solig nästan pirrande fin vinterdag heute får firas med bl.a korvgryta 

 

2728) råffe glad på nytt  

  

Sunday, 15 January 2017 11:54 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com 

 
så bra att du LasseL tar upp min fråga från 2725 (tror ja de va). Jag är böjd å tro på 
slungboll 4 m, eller slakis 4 cm. 
 
Men sinai finns inge svar på, kommer ba å tänka på robbans sång om att den öknen 



kommer allri sanden å sina i. 
 
Måste erkänna att de inte blev nån skidlöpa i da beroende på att ja insåg att ja hade 
räkna fel, de skulle ju ha blitt 17,1 i snitte å de kände ja mäj inte mäkti. 

 

2727) Lasse L  

  

Saturday, 14 January 2017 23:53 Host: 78-71-79-54-no271.tbcn.telia.com 

 
Kollat råffenummer och har det rätta. 
Kört konstsnöskidåkningssäsongspremiär ikväll. Gick rätt så bra. Inte helt 
färdigpreparerat och mer snö som nu ligger på hög ska läggas ut. Kommer att bli 
lite längre än tidigare år. 
 
S: 9. Varav de fyra första för drygt två månader sedan. 
 
Är det bara jag som inte hajar vad Sl:4 i Staffans rapport betyder. Slalom 4 ggr? 
Snabblöpning 4 mil? Sexlekar på två par? Slungboll 4 m? Slappat 4 da´r? 

 

2726) råffe glömde2  

  

Saturday, 14 January 2017 11:48 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com 

 
Någon har uppenbarligen skickat ett sms till mig på min gamla mobil, jag fick det via 
min efterträdare på Kvällsstunden. 
Handlade om nyckelkod till Evertsberg. 
Vill för tydlighets skull be er alla kolla vilket mobilnummer ni har till mig. Ska vara 
072-5510711 
å inge annat 
vill ja ha sagt 
en gång för alla 
och till er alla 
God forts! 

 

2725) råffe frågvis  

  

Saturday, 14 January 2017 11:26 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com 

 
Glömde å fråga: sinaispåret låter trögt, äre rena öken? 
Sl va betyder de? Slakmota? Eller ba slak? 
Jbf 

 

2724) råffe  

  

Saturday, 14 January 2017 11:24 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com 

 
Tack staff, då kommer långHasse me sonen Hampus upp torsda-sönda, så slipper di 
träffa dem som far hem redan på onsda. Såsom sannolikt Johan me sonen Janne 
kommer å göra. Åke å Rikard är nog uppe så länge det finns käk å snö, liksom ja. 
Björnen säkert även, Percy då? Anders? 
LL, SirT? 

 

2723) staffan  

  

Friday, 13 January 2017 17:31 Host: 78-72-56-7-no173.tbcn.telia.com 

 
Percy says: vi har kåken freem-söfm. 
Så det blir väl som vanligt för Göran å mej: fre-ons? 
Igår 8 km skidor sinaispåret i Villingsberg. Bra med snö men ospårat. 
Tog 90 minuter. 
Hört att det är inte längden utan tiden det tar som räknas. 
Korsade vargspår 2ggr. Om det nu inte var älg förstås. 
S:6 
Sl:4 

 

2722) råffe nödj  

  

Friday, 13 January 2017 14:15 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com 

 
sjön suger å snön sjunger, men inte på sista versen, ännu finns det ett litet 
snötäcke som med fördel kan nyttjas för t.ex laggkörning. 
Jag testade precis som jag förutskickade att köra vid Hellas på ängarna. I tisdass 
vare surt å dassit å ja körde 12 km me 9,9 i snitte, igår gjorde klarvädre att de inte 
sög längre, 16 km me 12,3 i snitte, å ida möttes jag av sol å lite isiga spår, blev 20 
km me 14,7 i snitte, vaba å stå å staka på platten i lite drygt 1 h 20 min. 
Allr hare gått så bra, de ba frasa om laggen. Men var skare sluta, må ju enlit 
LasseL:s tidigare framförda tankar köra 24 km nästa gång me 16,9 i snitte. 
Ja ja säjer å de. Å sånt. Å i afton äre på spåret å då behöver man inte röra minsta 
muskeln. 
S: 13,6 

 

2721) råffe  

  

Thursday, 12 January 2017 22:48 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com 

 
du ska inte rädas de som finns i framtiden de e ba å se den an me förtröstan å 
scintec under sulorna. 
Ja körde 16 km utan tvekan bra för min sjävlkänsla utan tvekan å ä nu uppe i S: 11,6 
Ska kolal i morrn me om de går å åke återkommer om de må ni tro nobel som ja ä. 
Ja kommer nog lörda fm te EvB, hade ett tag funderingar på å köra EvBränne men 
tänker så här som ett led i min pensionärsstrategi att ja startar nån timme etter 
starten å utom täfvlan då spar ja 400 spänn men går miste om förplägnad vid 
kontrollerna men de e de värt. Kan köpa mycke gottis för 400, en hela virre, elva öl å 
en påse peanuts. 
Man ska va omse å kringse annars gåre åt hillvitti. 



 

2720) goranl  

  

Thursday, 12 January 2017 21:28 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com 

 
råffe min tanke e ju att de blir som vanlit EVBv6 Staffan o ja dundrar in i början på 
veckan nån gång har möjligheten startat redan fre kväll men grabben o ja har ännu 
inte varit så vassa att vi planerat har ju inte skidat ens kilometern 
varit lite matt av alla planeringar inför avträdet som tandis slutet april 
jafan de e mycke å stå i lasse l:s o lasse h:s kollegor på miljöförvaltningen skräms 
men nu harom lugnat sig tillfälligt 

 

2719) råffe söker info  

  

Wednesday, 11 January 2017 08:31 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com 

 
Har vi tillgång te EvB-huset från lördag morgon till nästföljande söndag? 
JBF 

 

2718) råffe  

  

Tuesday, 10 January 2017 14:11 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com 

 
surt sa råffe om föret. 
Ja gjorde ett test enbart för å kolla om de va åkbart vid Hellas å de fanns spår som 
säkert va bra i helgen men ida vare ett jäla jobb å få ekipaget å gå framåt. Ingen 
annan va ute å de va ju ett tecken så gott som någe. Bara en ensam stackare som 
körde 12 km på en timme å tolv minuter. 
Bra för armarna å komma igång igen efter helger å förkylning. 
S: 10 
Förresten hörde långHasse av sig å undra om EvBv6. Han och hans äldste son, 
Hampus, ville gärna ansluta. Ja sa som de va att de går nog bra, men bäst å välja 
slutet av veckan om de va där för å träna å inte ba ha rolit. 
Vi måste summera alla som kommer å när å allt som därtill hör. Anders har ju sagt 
ja, men i övrigt? Jbf. 

 

2717) goranl  

  

Monday, 9 January 2017 12:01 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com 

 
kul me Kurts hälsning 
tillbaka i Thn igårkväll efetr snörik vistelse i Sthlm som bl.a bjöd på 15 km 
snöpulsning Östermalm ,strandvägen ,gamla stan söder till höger Bastugatan o sen 
Hornsgatan tebaks 
tre vattenhål längs vägen Wirströms, O.T (Oliwer Twist),Engelen där vi lyssnade 
livebluesjam 
Vaknar idag med skidförhoppning som grusas av plus 4 grader nästan all snö borta 
blötslask 
grattis till alla som fick klämma lagg 
S:a S 0, ST: ca 18 

 

2716) Lasse L  

  

Monday, 9 January 2017 10:25 Host: host-217-214-152-193.mobileonline.telia.com 

 
Det kunde hon. 
Det minimala snötäcket härhemma töar bort nu. Hoppas de hann spruta tillräckligt 
med snö under kölddagarna. Jag var ju i Mattila och kunde inte hjälpa till denna 
gång. NAO-index tyvärr på plus igen. 

 

2715) Lasse H  

  

Sunday, 8 January 2017 18:01 Host: 213-66-151-32-no133.tbcn.telia.com 

 
Tackar för hälsningen! Kul att ni varit i Mattila. Hoppas Reneè kunde åka lite skidor 
också. Skulle hämta post vid Hultet idag samt sopa ut lite flugor ur arkivet. Tog med 
skidorna på chans och tammefan kunde jag köra två makliga varv på 2,5:an utan ett 
enda genomslag trots det mycket ringa snödjupet. 

 

2714) råffe  

  

Sunday, 8 January 2017 02:23 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com 

 
Ja hälsar te Kurt å gått 

 

2713) Lasse L  

  

Sunday, 8 January 2017 00:53 Host: 78-71-79-54-no271.tbcn.telia.com 

 
36 km i Mattila får jag vara nöjd med med tanke på omständigheterna: sträng kyla en 
av dagarna, måttligt med snö alla samt sociala hänsyn (hund och hustru). Kurt 
hälsar till Lasse, Torbjörn och Göran. 

 

2712) goranl  

  

Thursday, 5 January 2017 17:23 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com 

 
20-30cm Vänersnö i morse ett jävla skottande just nu minus 15 promenad till 
Slätthult men snön mycket lätt för lätt för spårskotern o imorrn tågbiljett till Sthlm 
tebaks på sönda med ledig månda men men kan missa tillfället 
EVBrännet skymtar fjärran om ja inte stått på skidor innan 

 

2711) råffe  

  

Thursday, 5 January 2017 15:48 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com 

 
Ågestasnön hade bestämt sig för att göra motstånd, den var sträv å ja kan tänka mej 
att blomkvisten skulle ha haft ett å annat å säja om struktur å kornstorlek å säkert 
åsså tekniken. De blev en liten fin runda på 8 km, de fick räcka, man vill inte 
skämma bort kroppen så att den mår för bra. 
S:8,8 
 



Ere nån som tänker sig å åke Evertsbergsränne? JBF. Kan ju va en bra start på 
EvBv, eventuellt. 

 

2710) Lasse L  

  

Wednesday, 4 January 2017 22:56 Host: host-217-214-151-
85.mobileonline.telia.com 

 
Grattis till Ågestasnö som rätt begripligt kan locka mer än båtdrömmerier. Om man 
har den läggningen, vilket vi väl alla har. Mer eller mindre vill säga. Minst söder om 
Vänern tycks det. Jag kan inte släppa tankarna på seniorskutan. Men har å andra 
sidan nu tagit mig till snön i Mattila. Som inte fanns, snön alltså, igår när vi först 
skulle ha kommit hit. Men nu nära en dm. När vi anlände i skymningen hann jag med 
en liten ospårad tur på Svarttjärnens is innan det blev för mörkt. 
I morgon lär en nyprepparerad 5-km-slinga finnas tillgänglig. Hunden utforskar den 
nybyggda stugans i Mattilamäki alla hörn i sökande efter en favoritplats 
Hustrun sover, jag skriver på forumet, kaminen svalnar, luftvärmepumpen susar 
stilla. 
Jo, medger, kvällsviskyn borde också få sin plats i denna idyll, och det har den fått. 

 

2709) råffe  

  

Wednesday, 4 January 2017 20:48 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com 

 
råka läsa på skidspår.se att de finns spår på ågesta å då skiter ja i allehanda 
flytande fartyg tar i st fram mina gamla goldski of sarajevo som ja körde mitt andra 
öslopp på 1986 å sedan de tredje å de gick hyfsat å tänkte nu etter att ha satt på 
råttefeller på di gamla planken testa om de va ja heller utrustningen som va bättre 
förr. 
Ja ä rädd att svare blir både-och men man ska allri sluta tro eller åtminstone allri 
sluta å försöka anstränga sej för å tro att allt löser säj te de bästa. 
Man vill ju inte låtsas va dyster. Som min syster. Om ja hade någon. 
Jo, nu ä ja frisk etter sjukan som la hela julen i ett vackert töcken, tocken jul! 

 

2708) goranl  

  

Wednesday, 4 January 2017 19:51 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com 

 
mitt i inledningen till vintersäsongen har jag drabbats av ett nästan sjukligt intresse 
för gamla skärgårdskryssare gamla träjakter öht. sutttit i timmar o letat efter 
scerrycruisers, schärenkroitser, classic sailboats osv sover oroligt men somnar till 
bogsvallets sus o kluckande 
vintern börjar solen återkommer allt detta parallellt det är stärkande 
lätt snöyra i Thn 
kort sejour på Slätthult imorse 
S:a St 16,5 

 

2707) råffe  

  

Monday, 2 January 2017 17:46 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com 

 
intressenter skriver du LasseL men hur mycke intresse eller stålar handlar de om 
åvilka farvatten ska farkosten trafikera, å var äre tänkt att landstigningen ska ske, 
ere fräckt å fråga? I så fall gör ja de. 

 

2706) råffe  

  

Saturday, 31 December 2016 16:51 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com 

 
Javisst Glatt Nytt Spår 
spår åtminstone yr 
men nyårsaftonsvädret i år 
ä ju sånt att man spyr 
kanske framåt natten 
men de vet ju endast katten 
(men den ligger tryggt begravd 
nånstans i rabatten) 
 
Vi ses 2017! 

 

2705) Lasse L  

  

Saturday, 31 December 2016 15:04 Host: 78-71-79-54-no271.tbcn.telia.com 

 
Yes, nu är NAO-index nere på 0 efter en förfärligt hög topp, och prognosen säger 
fortsättning på minussidan! 
 
Pensionärsbåt. 
Finns ett par på motorbåtssidan där man tänkt helt lika har jag hittat nu: 
ALUKIN CW 850 
Fred 25 Cabin 
dem kan den intresserade googla på, särskilt den andra är en bra förebild. 
 
GNÅ! 

 

2704) göranl  

  

Saturday, 31 December 2016 14:32 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com 

 
precis så lasse nu e de bara att drömma vidare 

 

2703) Lasse H  

  

Saturday, 31 December 2016 10:06 Host: 213-66-151-32-no133.tbcn.telia.com 

 
Gott Nytt År till alla! Plus ett särskilt stort lycka till med landstigningsbåten till Lasse 
från Görel. 



 

2702) Lasse L  

  

Friday, 30 December 2016 22:15 Host: 78-71-79-54-no271.tbcn.telia.com 

 

 

 

2701) goranl  

  

Friday, 30 December 2016 19:22 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com 

 
vis e de så en pangsjobåt ska se ut men lite förståndigt me åtta meters 
vaffö inte en liten gubbveranda akterom ruffen me värmeslingor i bänkarna å ratten 
mot ruffen dags lasse att du publicerar en preliminär ritning på hemsidan. 
pustar ut efter min sista jourvecka nånsin 
men så lite att göra att ja skrapa tandsten på dottern ida 4 år sen sist å laga 2 tänder 
passar på med 
Gott Nytt År 

 

2700) Lasse L  

  

Thursday, 29 December 2016 15:24 Host: 78-71-79-54-no271.tbcn.telia.com 

 
Jo snygg och fascinerande båt det där. 
Men för smalt däck för en pensionär att balansera på, och vansklig att kliva iland 
ifrån. 
Tänker mig istället en seniorbåt som ska ha en för à la landstigningsbåt, så man 
bara kan kliva rakt in, och ur. Inga stag eller vant som är i vägen, så en ostagad 
mast en bit in i båten på den självlänsande durken får det bli. Längst bak en rymlig 
ruff. Inga hinder att passera när man rör sig i båten. Gärna byggd i plåt eller annars 
på ett så stadigt sätt att den inte behöver tas upp på land precis varje vinter. Längd 
cirka 8 m. Grundgående med centerbord, eller kanske sidobord som på de där 
holländska båtarna. Rimligt välseglande men också med en kraftig elmotor och stor 
batteribank. Inget kladd med bränslen eller oljor. 
Söker nu intressenter för att kunna förverkliga projektet och vänder mig därför till 
detta forum. 

 

2699) råffe  

  

Wednesday, 28 December 2016 10:04 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com 

 
ja tänker varje kväll på hur man ska byta ämne på ett så elegant och 
intresseväckande sätt att ingen märker de eller ens tänker på de. Hittills har ja inte 
lyckats men kämpar oförtrutet vidare. Alla tips emottages med vördnad. 

 

2698) goranl  

  

Tuesday, 27 December 2016 22:42 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com 

 
tänker varje kväll på Beatrice Aurore 
inte visan utan skärgårdskryssaren den enda 150:an vi har kvar i Sverige vicken båt 
22m lång 2,80 bred kanske 16 i vattenlinjen gud så vacker 
vad har Britt-Marie en ynka skärgårdsnittia att sätta emot de 
dessutom gick ju Beatrice Aurore av på mitten när dom tappa henne från en kran för 
ett antal år sen men återställdes i skick av beundransvärda entusiaster 
tyvärr är internetupplysningar sparsamma men lite bilder o info finns de 
nu får ja svårt o somna igen 

 

2697) råffe var nog åsså 
me  

  

Monday, 26 December 2016 12:26 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com 

 
Minnesbilder börjar skymta såsom i ett töcken och då vill ja minnas att "Kalle 
rätt&slätt" var en av de tongivande och att en värdegrund skapades i något syfte 
som jag inte för alla hundar i daloms skull kan minnas. 
Ja tror att Queer är rätt start men sedan? 
 
Tror att vi med gemensamma små minnesglimtar mellan luckorna kan närma oss 
svaret. Dessvärre har nog alla dokumenten som frambringades gått förlorade. Sånt 
har hänt tidigare med andra historiska dokument har jag hört. 
 
Gla forts vill ja åsså ha sagt! 

 

2696) goranl  

  

Sunday, 25 December 2016 20:06 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com 

 
Quality Commission Central Sustained ability 

 

2695) goranl  

  

Sunday, 25 December 2016 20:00 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com 

 
Quality Certifikation Center Sisters 

 

2694) goranl  

  

Sunday, 25 December 2016 19:56 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com 

 
bygdegården år rätt 
tror även att förkortningens uttydning är rätt 

http://www.cirka.se/arbets_bkp/b%C3%A5t1.jpg


men eftersom minnesbilden av detta möte efter ett ÖS tror ja var livad 
tycker ja att man kan fortsätta o slipa betydelsen 

 

2693) Lasse H  

  

Sunday, 25 December 2016 19:43 Host: 213-66-151-32-no133.tbcn.telia.com 

 
Tror det var i Evertsbergs bygdegård (inte helt säker!) vi hade en ganska omfattande 
diskussion om Quality Cross-Country Skiing. Riktigt hur resonemangen gick har jag 
dock tyvärr glömt. Men någon form av purism och nostalgi var det nog. God 
fortsättning! 

 

2692) Lasse L  

  

Saturday, 24 December 2016 01:19 Host: 78-71-79-54-no271.tbcn.telia.com 

 
Jag minns på ett ungefär Quality nånting som avhandles en gång i .... ja var då för er 
som inte kopplat än? 
 
Skinkan griljerad stått på svalning en stund och ska nu in i kylen, och direkt efter 
det en annan i säng. 
 
Instämmer f.ö. i allt d.v.s. God Jul! och Julkalendern bra. 

 

2691) Lasse H  

  

Saturday, 24 December 2016 00:13 Host: 213-66-151-32-no133.tbcn.telia.com 

 
Några till på forumet borde veta. Minnestest pågår till Juldagens kväll. Nu står 
skinkan i ugnen och griljeras. 
Snart får jag stupa i säng. 

 

2690) råffe  

  

Friday, 23 December 2016 22:12 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com 

 
Innan julfriden inföll fick ja en dask som gör att friden inte vill infinna sig, å ja unnrar 
nu oskuldsfullt å ärligt va QCCS betyder, att de e nåt schnuschkit tar ja för givet me 
tanke på avsändaren. 
Vill nån lysa opp? 
JBF 
 
Gla jul förresten 
om ja inte redan sagt de 
så säger ja de igen 
så har ja redan sagt de 
en gång för alla 
å envar 
sin egen lyckas med 

 

2689) Lasse H  

  

Friday, 23 December 2016 10:29 Host: 213-66-151-32-no133.tbcn.telia.com 

 
Bäst passa på innan julfriden slår till att tillönska alla QCCS:are och andra en riktigt 
God Jul så här 
på dan före dopparedan 
länge sen vi hade gran 
men nya vindsnurror fem 
snurrar som bäst 
inom synhåll nordväst 
om vårt hem 
S:3 

 

2688) råffe glad  

  

Wednesday, 21 December 2016 16:17 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com 

 
Dagens å kanske hela veckans stora nyheter ä att Anders låtit sig övertygas om det 
lämpliga att tacka ja te sovplats i Torgåsgården inför ÖSmå å att han räknar me att 
åsså stå på startlinjen (fast de senare skrev han inte raktut) å att han som en följd av 
sitt beslut även tänker sig till EvBv617. Vem väntar vi nu på? Hinken, Patrik, Johaug 
kanske? Men de e inte säkert att ho kommer. Om inte staff bjuder in henne förstås. 
Å skickar me en bild. 
På Clooney. 

 

2687) råffe  

  

Wednesday, 21 December 2016 09:42 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com 

 
Den som finner stor glädje ä väl för fan ingen syndare, det vore synd att säga annat. 
Själv har jag missat inledningen av kalendern men ska försöka komma ihåg att se 
resten. Men ja såg i vicke fall Selma hos GW å de va bra, som Jerring sa. 
Och själv sitter ja lite snori för första gången på några år å tänker att de gör 
desamma för de finns ju ingen snö å yr ser inget spår av yrsnö på denna sidan nyår, 
å kanske inte ens på denna sida universum, såsom någon sa om Hawkings 
brightness. 
Ja de e en märkli tid men den står dessbättre inte still. De kan bara bli bättre. Eller 
sämre. 
Bara de blir nån förändring. Till det bättre. 
Slutligen gör ja som Göran fast i samma meddelande som de ja just skriver vidare 
på. Önskar sålunda och utur mitt innersta alla forumets deltagare en 
God Jul 
me lagom mycke av de som är gott å inge annat. 
Jo Gott Nytt År höll ja på att glömma. Precis som Göran just gjorde. De va synd. 



 

2686) goranl  

  

Tuesday, 20 December 2016 22:34 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com 

 
osså de ja glömde 
GOD JUL 

 

2685) goranl  

  

Tuesday, 20 December 2016 22:33 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com 

 
julkalendern e fortsatt starkt underhållande 
Lassel förmedlar fint Mowitz kärlekstörst 
poesin dikten firar triumfer på forumet 
Torbjörn i spåret igen nyskiten o fin glädjande 
sitter tjock o fin i plusgrader o dis pustar ut efter arbetsdagar som intensivt 
påverkas av slutligt avhopp hoppas undvika sluttabben 
skiter sig kanske men lite jobbigt att smitandet konkurrerar me lusten att lösa 
problem 
skit samma de e ju inte synd om mig syndiga männska 

 

2684) råffe djurvän  

  

Monday, 19 December 2016 20:12 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com 

 
De e bra Mowitz, alla mår bra av lite skäll. 
Alla utom ja, ja blir galen so tuppen, de e tur att ja e bunden. 
Såsom hussar te hunden. 
 
Men ja kan nog allri unna mig å bli husse 
för då ledde mig mitt bruk av brickanylen 
upp till en ljudnivå långt högre än ylen 
av en Mowitzgosse som just firat lusse 
 
å spanat in en liten välformad gotik 
som arkitektoniskt minner om just gotik 
eller snarare om rockokå 
för de e just så de kan gå 
om nosen ä blå. Å rocken åsså. 
Å man vill sätta på. Hejåhå. 
 
Tänk så Mowitz 
å öka förståelsen 

 

2683) Mowitz  

  

Monday, 19 December 2016 19:01 IP: 185.137.17.29 

 
Lätt för dig att säga, som fått göra flera valpar! Jag skulle kunna göra ännu fler, i ett 
nafs. Bara jag fick! Gläfs, gnäll, y-y-y-y-y-l. 

 

2682) råffe  

  

Monday, 19 December 2016 09:09 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com 

 
Självklart har du rätt Mowitz, men fokusera inte enbart på ero- utan även på este- 
och mys-tiken. 

 

2681) Mowitz  

  

Sunday, 18 December 2016 22:37 IP: 185.137.17.29 

 
Fyndig vers Råffe! Men det var ett ord du avdelade lite konstigt. 
Skriv ero-tiken istället, så blir det helt begripligt. I alla fall för mig. 

 

2680) Lasse H  

  

Sunday, 18 December 2016 19:34 Host: 213-66-151-32-no133.tbcn.telia.com 

 
Mycket vacker om än inte helt reglementsenlig sonett! 

 

2679) Lasse L  

  

Sunday, 18 December 2016 18:05 Host: 78-71-79-54-no271.tbcn.telia.com 

 
Lite tidigare idag 
två i rad 
på stavgångspromenad 
gick min hund och jag 
 
I mulet väder strax under noll 
vi strävade på 
båda två 
framåt! ej bakåt! var vår paroll 
 
Runt vida Mörtebolstjärnet 
isbelagd och stilla 
vi började kuta, inte illa 
ja vi riktigt gav järnet 
 
Växla mellan spring och gång 
gick ännu längre bort 
den här turen blev inte kort 
snarare nästan ganska lång 
 
Längst ut på Nötön vi gick 
innan vi vände 



och ganska nöjda kände 
oss åter hemma och middag fick 
 
Nä jag menar fick göra 
ty det låg på min lott 
att ordna dagens middagskompott 
klyftpotatis och en slags böngryteröra 
 
Nu sitter jag här och tänker som så 
fjorton kilometer var inte så illa 
återstår förstås att lägga in silla 
och att träna på julklappsverser till stora och små 

 

2678) Lasse H  

  

Sunday, 18 December 2016 17:43 Host: 213-66-151-32-no133.tbcn.telia.com 

 
15 km på Kalhyttan idag med Torbjörn i strålande vinterväder o 3-4 grader minus. 3-
4 cm natursnö på marken. Snudd på perfekta spår. Rätt så mycket folk i alla åldrar 
och förstås paranta damer och herrar i åtsmitande trikåer. Enda smolket var att 
varenda jävel inklusive oss själva glömt att slå på bastun. 

 

2677) råffe  

  

Sunday, 18 December 2016 11:03 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com 

 
stora nyheter Göran! Inte minst silla, 
slätthult å systeme. Två varv inte illa! 
Å när teorin tar över praktiken 
då kan man börja tänka på estetiken 
å kanske mer på vår- och er-otiken 
å inte sitta där som gammal i gamet 
å tänka på det svunna amalgamet 
 
en annan har just tage sej i kragen 
så igår la ja åsså in sillen i lagen 
ty sån ä ja 
hoppfallera 
å så kan de gå 
om näsan ä blå 

 

2676) goranl  

  

Saturday, 17 December 2016 21:40 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com 

 
skulle bara berätta att adventskalendern är fortsatt spännande 
2 varv på Slätthult i morse tankade på bolaget la in julsillen 
sa upp praktikens hyreskontrakt till 30/4 i fredas 
de drar ihop sig 

 

2675) staffan  

  

Wednesday, 14 December 2016 13:48 Host: 78-72-56-7-no173.tbcn.telia.com 

 
Inte mycket här heller. 2-3 cm, men blötsnö som frusit fast. Stakade ospårat nån 
timme på golfbanan i morse. Gick an i vackert väder men fortfarande j-vla trist 
rörelse. I môra förmodligen skrissskor på Våtsjön med Toivo. 

 

2674) goranl  

  

Tuesday, 13 December 2016 20:56 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com 

 
ne inge sne men sne endå fö de e så jevla merkt av mörker å månsken över barmark 
merk vel att endå e enden på elendet i annalkande 
de vender snart 
kolla adventskalendern 
den e enestående 

 

2673) goranl  

  

Tuesday, 13 December 2016 20:55 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com 

 
ne inge sne men sne endå fö de e så jevla merkt av mörker å månsken över barmark 
merk vel att endå e enden på elendet i annalkande 
de vender snart 
kolla adventskalendern 
den e enestående 

 

2672) Lasse H  

  

Tuesday, 13 December 2016 20:22 Host: 213-66-151-32-no133.tbcn.telia.com 

 
Nein kein sne. Nur die stachnungsmaskine auf dem krankengymnasium. 

 

2671) Lasse L  

  

Tuesday, 13 December 2016 19:14 Host: 78-71-79-54-no271.tbcn.telia.com 

 
Nej 

 

2670) råffe  

  

Tuesday, 13 December 2016 16:52 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com 

 
Tack för grattisar, jag har börjat återhämtningen efter årets och uppladdningen inför 
nästa års, då med de uppfordrande siffrorna 6 å nie, ja har ännu inte tage ställning 
te hur ja ska tackla de. 
Men de e en annan sak ja ä nyfiken på å de e om de e nån som har nån sne å köra 
på, ja förlåt min ursprungliga tyska, men ja frågar ändå, ty sån ä ja. dvsjbf allri att ja 



avslöjar de svar som inkommer, de får i göra själva. Å dem som ja berättar de för. Ty 
sån ä ja. Men de hoppas ja att ni redan har hört. 
Å att de er berört. 
Men inte illa. 
ment. 

 

2669) Lasse H  

  

Monday, 12 December 2016 20:13 Host: 213-66-151-32-no133.tbcn.telia.com 

 
Grattis Råffe! Ultradistansens okrönte betvingare par excellense. Undertecknad 
tackar även för uppmärksamheten visavi Veteran-OL. Det gick ovanligt bra vid 
Djerfstugan. I stort sett spik på varenda kontroll. 

 

2668) goranl  

  

Monday, 12 December 2016 19:31 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com 

 
fö 
S:a St 12,8 

 

2667) goranl  

  

Monday, 12 December 2016 19:28 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com 

 
märkte att lasse h hade bra bett i steget under HBHhelgen grattis! 
Påminner sem om dagens datum tolv, o tolv +nltolv e tjugofyra å då e de julafton 
brukar råffe säga 
som fyller år ida 
Grattis 

 

2666) staffan  

  

Monday, 12 December 2016 16:49 Host: 78-72-56-7-no173.tbcn.telia.com 

 
Läser i KT att Lasse H fick en fin placering i veteran-OL långa banan i onsdags. 
Grattis 

 

2665) råffe  

  

Friday, 9 December 2016 11:50 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com 

 
17,95! 
Just hemkommen och hjälpligt utpustad efter 4 km skubb å kut. Gick lite bättre 
säger ja utan att ropa hej. 
RR: 43,6 
S: 8,0 
Ku: 2,9 
 
Hej! 

 

2664) råffe  

  

Friday, 9 December 2016 10:07 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com 

 
å nurå! 16,11! 
Snart ligger Edwards pyrt till 

 

2663) råffe  

  

Thursday, 8 December 2016 21:27 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com 

 
å ja då ja kom in på 14,87... 
vore de tresteg så vore de ett stort steg framåt för mig 

 

2662) Lasse H  

  

Thursday, 8 December 2016 18:24 Host: 213-66-151-32-no133.tbcn.telia.com 

 
Nu tog det 10,78 sek. 

 

2661) råffe  

  

Thursday, 8 December 2016 16:03 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com 

 
Senkommet tillägg till tidigare spartips: 
Om inköpssumman är under 50-öringen så skaru använda kontanter, då spar du 
varje öre på notan. Om du är över 50 öre så skaru betala me kort, då äre just den 
summa som står på summeringen som du tvingas avstå. Många ören äre å spare på 
ä va smart å omse å kringse. 
Å imse vimse klättrar uppför trån. 

 

2660) Lasse H  

  

Thursday, 8 December 2016 16:01 Host: 213-66-151-32-no133.tbcn.telia.com 

 
Nu laddade den på en grisblink. 

 

2659) Lasse H  

  

Thursday, 8 December 2016 13:43 Host: 213-66-151-32-no133.tbcn.telia.com 

 
Det tar 11,62 sek innan sidan laddat. T.o.m. sämre än Usain Bolt ju. Har varit så 
några veckor. Igår Veteran-OL vid Djerfstugan i Karlskoga. Vackert belägen nere vid 
Våtsjön strax väster om Villingsberg. Naturen är speciell med jättestora, 3-4-5 m 
höga, stenblock överallt i terrängen. Efterpå åt vi Jansson med köttbullar å 
prinskorv på Pärltuppen samt rundade av med en dryg timmes guidning på Nobel´s 
Björkborn. Låter kul va? 

 

2658) råffe  

  

Wednesday, 7 December 2016 15:17 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com 

 
Ja ligger allti nära maxgränsen när ja kutar, å den gränsen förskjuts hela tiden neråt. 
Var ska de sluta? Vid mingränsen? Så att man spränger sig? jbf 



 

2657) Lasse L  

  

Wednesday, 7 December 2016 14:47 Host: 78-71-79-54-no271.tbcn.telia.com 

 
Kanske vi ligger nära maxgräns för vad forumet kan hantera. Ska försöka undersöka 
det och kanske vi arkiverar detta och fortsätter på en ny kula. 
Idag var det en trist hundpromenad med paraply i tre plusgrader. Igår desto 
trevligare 8 km löpning i två minus och klar luft 
Från krönet av Höganäsudden såg vi ut över Vänern, öarna på värmlandssidan såg 
ut att ligga helt nära fast de närmaste är det väl en femton distansminuter till minst, 
och Kinnekulle tio landmil bort var klar och tydlig med sina tvåhundrafemti meter 
över Vänern, oftast bara anar man dess kontur. Löpningen gick lätt och behagligt. 

 

2656) råffe  

  

Wednesday, 7 December 2016 12:42 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com 

 
På LasseLs fråga är mitt svar ett klart JA, de e nog nåt jävelskap nåt som nån lagt in 
för å kolla deltagarnas tålamod, men man har ju all tid i världen så problemet är 
överståndet var gång. Valet jämfört me å åka ända te Åmål å leverera sina budskap 
är lätt, sin ända ska man bespara såna äventyr. 
 
Kuta 4 km ida, de gick trögt. 
RR:43,6 
S: 8,0 
Ku: 2,5 

 

2655) råffe  

  

Wednesday, 7 December 2016 12:41 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com 

 
På LasseLs fråga är mitt svar ett klart JA, de e nog jävelskap nåt som nån lagt in för 
å kolla deltagarnas tålamod, men man har ju all tid i världen så problemet är 
överståndet var gång. Valet jämfört me å åka ända te Åmål å leverera sina budskap 
är lätt, sin ända ska man bespara såna äventyr. 
 
Kuta 4 km ida, de gick trögt. 
RR:43,6 
S: 8,0 
Ku: 2,5 

 

2654) staffan  

  

Wednesday, 7 December 2016 10:59 Host: 78-72-56-7-no173.tbcn.telia.com 

 
På Lasses fråga är svaret ett klart JA 

 

2653) Lasse L  

  

Wednesday, 7 December 2016 10:21 Host: 78-71-79-54-no271.tbcn.telia.com 

 
Undrar hur Göran bär sig åt när han postar. Testa med en annan dator får vi se. 
Fråga: Upplever ni också att forumet nu tar lång tid att ladda innan man kan börja 
läsa eller skriva? 

 

2652) goranl  

  

Tuesday, 6 December 2016 22:37 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com 

 
de va så jävla bra att de blev dubblerat igen 

 

2651) goranl  

  

Tuesday, 6 December 2016 22:35 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com 

 
de va så jävla bra att de blev dubblerat igen 

 

2650) goranl  

  

Tuesday, 6 December 2016 22:34 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com 

 
gött o höra hur scinteksen(skintecsen?) smyger sig in 
har ju ett par men har drabbats av hetsen att i år finns de bättre 
men längsmässigt e de ju så att man måste ha ett spann som lyfter dig över 
bromset kanske därför ngn ökad längd e å föredra 
inte fan vet ja 
tanken e ju att man ska ha ett par "slöskidor " som man kan ta ur garderoben när 
man matt av arbete eller gårdagens middag slänger sig ut i spåret med, innan 
ångesten passerat innan mentala styrkan återkommit -du får ett stjuvpass och 
återkommer stark nog för att fundera på vallning 

 

2649) goranl  

  

Tuesday, 6 December 2016 22:32 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com 

 
gött o höra hur scinteksen(skintecsen?) smyger sig in 
har ju ett par men har drabbats av hetsen att i år finns de bättre 
men längsmässigt e de ju så att man måste ha ett spann som lyfter dig över 
bromset kanske därför ngn ökad längd e å föredra 
inte fan vet ja 
tanken e ju att man ska ha ett par "slöskidor " som man kan ta ur garderoben när 
man matt av arbete eller gårdagens middag slänger sig ut i spåret med, innan 
ångesten passerat innan mentala styrkan återkommit -du får ett stjuvpass och 
återkommer stark nog för att fundera på vallning 

 

2648) staffan  

  

Tuesday, 6 December 2016 20:28 Host: 78-72-56-7-no173.tbcn.telia.com 

 



Nej för böfvelen inte 215 snarare 195. Känns mer lätthanterligt med kortare, speciellt 
i tvärkurvan 
som alltid kommer tvärt längst ner i alla branta nerförsbackar. 
Inte illa menat. Vet väl alla att man inte får vara kränkande i såna här forum. 

 

2647) råffe late waker  

  

Tuesday, 6 December 2016 18:30 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com 

 
först nu fatta ja staffs maliocsitet (heller va de nu heter, ja elakhet på svenska å 
värmlännska), klart ja måste ha korta lagg som ä pygmé, te minstingens i jmflse me 
en sådan bjässe som han. Du borde ju inte ha kortare än 215 för jävulen! 

 

2646) råffe  

  

Tuesday, 6 December 2016 14:59 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com 

 
Mina lagg är 198, 200, 202 å 205 å ja märker ingen större skillnad när de är under 
föttera. Men saknar ett par skinntäck, de känns som en brist. Nån gång kan en ju 
behöva nåt fästligt. 
Blir aven på den som kan hitta snö i dessa dagar. Men ja kör nu motionscykel för å 
få lite kraft i n´benena. Då sätter ja mig framför datan å slår igång nåt gammalt 
skidlopp på Youtube,helst ett där man vet att en svensk heller svenska vinner. Ida 
körde ja i 90 minuter (på lätt växel) å de känns etterpå. 
Nu lovar di tie grader på torsda. 

 

2645) staffan  

  

Tuesday, 6 December 2016 10:08 Host: 78-72-56-7-no173.tbcn.telia.com 

 
Mina gamla skidor är 200, 202 och 205, men trodde det blivit vanligare med kortare. 
Snacka just med Pölders om Madshus skintec och blev förvånad över de längder 
som rekommenderas. 
Hade nästan funderat på under 200 men här pratas om 205 beaktat vikt, längd, ålder, 
medioker teknik och ork. Råffe, dina är väl under 200? Men det är klart,du är inte så 
beroende av fäste 

 

2644) staffan  

  

Monday, 5 December 2016 21:19 Host: 78-72-56-7-no173.tbcn.telia.com 

 
Härligt Torbjörn. Om inte snön kommer hitåt kanske vi ses i Kalhyttan. 
Var där idag och bädden är tjock å fin och nu 1250 tur o retur. 
Fast rolig skidåkning å de inte. Körde i alla fall en timme(och bil enochenhalv) 
Blev omkörd av en annan gubbe med nya skintec, som han köpt på OK. 
Madshus Nanosonic intelligrip. Dyra, men han var väldigt nöjd. 
Kanske vore nått. 

 

2643) råffe  

  

Monday, 5 December 2016 16:00 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com 

 
Håller me flera föregående skrivare angående glädjen att höra om dina framsteg i 
tillfrisknandet Sir T! 
Kanske blir det EvBv6 i februari? ÖSmå då åsså förstås! 
Själv svävar man som ett slöjmoln i vinden, svävar mellan regn å is å grus å snö å 
tö å öl å en liten virre då å då å av å till. 
Igår traska vi ner te Ältasjön för å skåda bävrarnas fortsatta framfart, de ger sig inte 
förrän varenda asp e gnagd. 
Då hördes det säregna ljudet som uppstår på trecentimetertjock is när stålmedar 
drivs fram av envetna mänskor som allri hört talas om att det ä förenat me livsfara å 
fara på de vise. Isen va spegelblank å genomsynlig, en underbar syn. Å ja tänkte: "I 
morrn (läs:idag) ska ja ta mej sjuttsingen ta fram mina motsvarande medar." 
Vacker tanke som fick abrupt avbrytas när jag skådade morgonens 
termomterställning, 7,6 grads. 
Så de blev te å kuta 4 km me andnöd första 1,5. Helt jäla slut när hemmet skymta 
längst opp i backen. Lyckades ändå med nöd slinka in i huse å uppsökte 
nödbädden. För i de läge e man inte nödbedd själv. 
RR: 43,6 
S: 8,0 
Ku: 2,1 

 

2642) Lasse L  

  

Sunday, 4 December 2016 11:18 Host: 78-71-79-54-no271.tbcn.telia.com 

 
Puh! Så härligt att höra Torbjörn! 

 

2641) Torbjörn  

  

Sunday, 4 December 2016 06:51 Host: c-a41970d5.112-1-
64736c11.cust.bredbandsbolaget.se 

 
Tack Göran. Du har förmodligen mitt gamla telefonnummer. Försök 0725114959 
nästa gång, borde funka bättre. 

 

2640) goranl  

  

Saturday, 3 December 2016 21:52 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com 

 
Torbjörn de här va den härligaste drapa ja läst på länge 
ja försökte ringa dig för nån vecka sen sen o ingen svara så ja blev lite kall 
inombords 
men nu jävlar blev ja gla tack för glädjande nyheter 

2639) goranl  Saturday, 3 December 2016 21:51 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com 

 



 

  Torbjörn de här va den härligaste drapa ja läst på länge 
ja försökte ringa dig för nån vecka sen sen o ingen svara så ja blev lite kall 
inombords 
men nu jävlar blev ja gla tack för glädjande nyheter 

 

2638) Torbjörn  

  

Saturday, 3 December 2016 21:07 Host: c-a41970d5.112-1-
64736c11.cust.bredbandsbolaget.se 

 
Tack för vandringen längs den felande länken. Det var mig oxå ett sant nöje att lite 
få återgälda all segersötma som bjudits mig under årens lopp. 
Stominedläggningsoperationen gick över förväntan o jag mår nu bättre än på 
mången god dag. Skiter åter med röven, påsen på magen ett minne blott. Vidare 
visade det sig att jag har fem månaders semester/kompledighet att ta ut. Det är 
färdigjobbat för min del. Känns lite konstigt. Men nu medveten om min dödlighet får 
det bli fem månaders betald ledighet o sedan pension. I Filipstad mullrar 
snökanoner, 14/12 tas stygnen. Efter det kan jag återuppta medicineringen mot 
reumatismen. Sedan ska här djävlar i min lilla låda åkas skidor. 

 

2637) Lasse H  

  

Saturday, 3 December 2016 18:20 Host: 213-66-151-32-no133.tbcn.telia.com 

 
Tänkte prova lite Dao till kålpuddingen igår men på bolaget fanns bara den dyrare 
varianten för 79 spänn så då tog jag Cigarra för 67 spänn i stället. Utmärkt val som 
vanligt. 

 

2636) goranl  

  

Saturday, 3 December 2016 17:05 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com 

 
efter 4km stav-gång -löpn + lite fristegslöpning 
va vi o köpte 2 fl. Coronas Torres som också testades bland de billigare vinerna i 
Åmål 
kostar 69 kr alltså en flaska som man felaktigt passerar på väg mot dyrare flaskor 
tänkte bli bjuden på kyckling o pommes så provsmakningen har varit mkt lovande 
skulle kunna kostat hundringen drygt 
St. 10,1 

 

2635) råffe sur  

  

Thursday, 1 December 2016 19:16 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com 

 
i käfften menaru väl? jb... 

 

2634) råffe  

  

Thursday, 1 December 2016 13:20 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com 

 
dubbar på dojorna, brickanyl i häften, tungan rätt i mun, men de blev en kort tung 
runda, ba 4 km läste ja av när ja svängde in på infarten te Solvägen 23. Vafför ä de 
så orimligt jobbit å kuta 4 km när de går lätt å fint å köra 24 km på laggen, heller på 
rullisarna. JBF 
 
Summor: RR 43,6, S 8, Ku: 1,7 

 

2633) råffe  

  

Thursday, 1 December 2016 09:06 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com 

 
pratar du stav? 

 

2632) goranl  

  

Wednesday, 30 November 2016 21:35 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com 

 
bättre 2 än ingen gång 

 

2631) goranl  

  

Wednesday, 30 November 2016 21:32 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com 

 
tänkte bara påminna om att adventskalendern på TV börjar imorrn 
och 
berätta att morgonens 6 km på slätthult me stavar o omväxlande löpning alltså 
riktiga löpsteg får anses som min bästa upplevelse sen knäna rök 
började dessutom i mörker o blev gladare o gladare när ljuset omger mig hade fan 
inte ont i bena 
osså en folköl ve hemkomst 
S:a ca 10 stavarmil 

 

2630) goranl  

  

Wednesday, 30 November 2016 21:31 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com 

 
tänkte bara påminna om att adventskalendern på TV börjar imorrn 
och 
berätta att morgonens 6 km på slätthult me stavar o omväxlande löpning alltså 
riktiga löpsteg får anses som min bästa upplevelse sen knäna rök 
började dessutom i mörker o blev gladare o gladare när ljuset omger mig hade fan 
inte ont i bena 
osså en folköl ve hemkomst 
S:a ca 10 stavarmil 

 

2629) råffe  

  

Friday, 25 November 2016 16:25 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com 

 
Bilden från er heroiska vandring oxh framför allt Görans Dao-omnämnande fick mig 
att skyndsamt bila te systemet, två flarror blev även min ranson, kan bli te å 



provsmaka i helgen. Tanken flyger förstås 50 år tebaka när Nisse tala å drack sig 
varm just när det gäller den drycken. Då kosta den tre spänn tror ja att ja vill 
minnas, å de vill man ju ännu ett tag. 
Då sa man bara dao, nu skare visst va daån me en snygg avslutning som heter nåt 
speciellt, nästan som baken på en citroën skare låta, prutt, prutt. 
Hade tänkt köra rullisar ida men duggregne lockade mig te å stanna inomhus. De e 
ja rätt nödj me. Om ja ska va ärlig, å de ska man ju. Väl? Heller e de härligheten som 
varar längst? Eller sårigheten. JBF. 
Å gla advent vill ja åsså passa på å önska genom å skriva 
GLA ADVENT, snart hare vänt 

 

2628) goranl  

  

Thursday, 24 November 2016 18:52 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com 

 
ny spännande bild från vandringen 
vinprovningen har lett till 2 flaskor Dao a 53 kr alldeles utmärkt idag till köttkorv o 
potatismos piffat med palsternacka 

 

2627) Lasse H  

  

Wednesday, 23 November 2016 16:14 Host: 213-66-151-32-no133.tbcn.telia.com 

 
Stort tack för fint HBH! Det är nåt speciellt med dom dalsländska knattebergen. 
Maten perfekt och inte minst den mesostförstärkta brunsåsen. Ugnsbakad falukorv 
satt också bra. Varpatävlingen hård, spännande och rättvis och konjaken god. 
Veteran-OL idag på jungfruliga marker söder om gamla Karlskogavägen (nu 
Genomfartsvägen (sic!)) mellan Pustas och Sätterbron. Kul! 

 

2626) råffe allt gladare  

  

Tuesday, 22 November 2016 10:11 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com 

 
Ja så klart måste Anders bestämma, bekräfta å betala själv. Vi avvaktar i 
spänningstillstånd. 
 
Kuta igår tre km, ida är benen som stela som vedträn. På tal om de så ska ja hugga i 
lite ida. 
Funderar åsså på å ta fram rullisarna igen, lite grus har bara nån enstaka dött av, 
men de e ba å staka på. 

 

2625) Lasse L  

  

Monday, 21 November 2016 21:12 Host: 78-71-79-54-no271.tbcn.telia.com 

 
Anders uttryckte intresse, men han får väl bekräfta själv. Ingvar va inte med denna 
gång. 
Själv har jag som Göran redan betalat till Råffes svällande konto. 

 

2624) råffe  

  

Monday, 21 November 2016 19:58 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com 

 
Ljuv musik George! Sound of money bräcker silence! 

 

2623) göranl  

  

Monday, 21 November 2016 18:54 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com 

 
Råffe tror det plingade till i kontosäcken nyssens 

 

2622) göranl  

  

Monday, 21 November 2016 18:46 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com 

 
brister först ut i tacksamt jubel över Lssels Hbharrangemang 
alltså inga krokodiltårar vi åt de istället på smörrebrödsförrätten Pilgrimsleden 
vandrades till fulländning en lång njutning 
mycket kul att Torbjörn visade nya krafter 
o resten av pojkarna var starka som vanlit 

 

2621) råffe fattig  

  

Monday, 21 November 2016 13:41 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com 

 
ÖSmå-Grabbarna! (dvs Staffan, Göran, LasseL, Rikard, Johan å ja): 
De e så att ja redan blivit avkrävd betalning för kommande vistels på Torgåsgården 
å då undrar ja om ni kan tänka er att bidra me 1450 kr vardera? Då ingår som förr 
nämnts inte bara övernattning två nätter utan även frukost två morgnar. 
Va sägs? Mitt konto i Swedbank är 
clearing 8327-9 
konto 3946752-7 
Om det sedan tillkommer någon eller två så får vi fixa de sen, nångång. Hur vare me 
Anders&Hinkvar?jbf 

 

2620) råffe  

  

Friday, 18 November 2016 15:31 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com 

 
Hur ere me Anders å Hinken, tänker di köre ÖSmå, för de finns ju två platser kvar i 
Torgåsgården. Frågan kan ställas vid HBTQ av berörda till berörda. Ba som ett 
erbjudande. 
Eller nån annan, t ex kanse Göran ska hetsa Patrik å Jonas. JBF 

 

2619) råffe  

  

Wednesday, 16 November 2016 20:56 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com 

 
Nänä! Summan ska vara S:8 lite väl optimistisk samtidigt som ja ville skrämmas lite, 
nu får ja skämmas mycke. 



 

2618) goranl  

  

Wednesday, 16 November 2016 20:30 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com 

 
å jag då som vaknar till minus 2 dimma ishalka kan inte komma på nåt bättre än att 
värma bilen me kupevärmarn 
ångestläser tidningen som kom sent 
slutar me promenad till Slätthult flankerad av hustrun kollar spåren som nu är grå 
isrännor går inte å kuta på ett tag. 
kompletterings handlar på bolaget har glädjen att borra lite i Staffans tand 
eftermiddag, sen började regna utahelvete 
novembar worries 
jajävlar 

 

2617) Lasse L  

  

Wednesday, 16 November 2016 19:03 Host: 78-71-79-54-no271.tbcn.telia.com 

 
Nu ere väl i alla fall jag som får vara avundsjuk? 
Isfläckarna jag halkade på när jag hämtade tidningen i morse gav inget hopp om 
skidåkning för till det behövs snö. 
 
I alla fall har NAO-index börjat dala igen, så man kan ju hoppas, men ännu ligger det 
väl över noll. 

 

2616) råffe  

  

Wednesday, 16 November 2016 12:55 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com 

 
I morse när ja skulle skjussa Ankan te bussen (jo, sånt händer titt som tätt) så blev 
ja tvungen å skrapa bilrutorna. Tänkte då så här: Då hare alså vatt så pass kallt i 
natt att de har fruse på. 
Så sen körde ja bort te Hellas å körde samma spår som i går å i förrgår. Lagom isiga 
spår, något genomslag å en del löv i lilla skogspartiet, men eljest perfekt glid å bra 
stavfäste. De blev 2 mil på en å en halv timme, utan pauser må ja tillstå å tillägga. 
Summa S: 9 
Men nu lär de inte bli nå mera. På ett tag. 

 

2615) råffe  

  

Tuesday, 15 November 2016 18:47 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com 

 
kan ba som en kul bonusgrej nämna att måndagens 2,6-milarunda gick i 12,5 i 
snitte, dagens 1,0-milarunda gick i prick precis 8. I snitte. 
Åsså va ja mycke mer utsketen etter dagens. Å då talar ja inte om rätt. Heller ens om 
omelätt. Fatta? 
Men live ska inte va lätt 

 

2614) råffe  

  

Tuesday, 15 November 2016 12:16 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com 

 
Skidsäsongen är slut! Åtmiinstone för åtskillig tid framöver. Kunde ja konstatera 
efter besök vid Hellas och fyra varv på 2,33 km-slinga. Det som i går var fina spår 
men lite löst för stavarna var i dag svampmjuka sugande spår å ännu sämre 
stavfäste. Kanske kan de minusgrader som väntas i natt ge ett åkbart spår i morrn 
tidigt, men f-n trot. Sen ä de kört. %o cm snö ä nu decimerat till några decimeter å 
processen fortsätter, snön rasar från takena å plogbilarna har inge mer å göra 
längre. 
Men sandningen har fixats så några rullisar ä int heller å tänk på. 
Nå nu totalt S:6 

 

2613) råffe vimsi  

  

Monday, 14 November 2016 15:03 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com 

 
Nä ja ba räkna fel, totalen är S: 5 
låter ju lite mer, tycker ja i vicke fall. 

 

2612) råffe  

  

Monday, 14 November 2016 13:53 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com 

 
Imponerad av LasseL:s serie bestämde ja mig för å försöka göra en egen serie. 8 
och 16 kunde ju bli såväl 24 som 32, men ja räkna fel å körde 26 mest tror ja för å 
inte behöfva köra 32 alternativt 64 nästa gång, ja allt detta uttrycks i km trots att ja 
uttryckligen sagt att de e mil som räknas. Men totalen är nu S: 4. 
Det mest uppseendeväckande var att när ja körde där mol alena så får ja plötsligt se 
en alert herre komma skidande emot mig, I FEL ÅKRIKTNING! Ja blev ju fly 
förbannad å skulle just vräka ur mig otidheterna när ja tyckte att de va nåt bekant 
me åkstilen, åkhastigheten, ja hela åkeriet. Där kom min egen bror å då va de ba å 
svälja alla vackra ord ja just tänkt ut å ba försöka se gla ut. Ja såg till att han kom i 
rätt riktning å sen vare ba å ösa på. 

 

2611) goranl  

  

Sunday, 13 November 2016 21:11 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com 

 
lasse bugar o bockar för skidanslaget 
har mycket att skylla på besök av barn granngemenskap bra väder 
för fina spår 
blev ingen utmaning 
inte skidat!!!! 
måste spar dom sista krafterna till HBH 

2610) Lasse L  Saturday, 12 November 2016 23:46 Host: 78-71-79-54-no271.tbcn.telia.com 

 



 

  Kolla min snygga serie, skidor varannan dag med start i söndags: 6, 9, 12 och 15 
km. Nästa gång och 18 km ska då bli på måndag, men tror kanske inte riktigt på att 
det ska vara möjligt. 
S alltså: 42 

 

2609) staffan  

  

Saturday, 12 November 2016 14:12 Host: 78-72-56-7-no173.tbcn.telia.com 

 
Björn, den omtänksamme hedersmannen, meddelar att han fixat boende, för fyra 
gubbar under ÖsM, 
hos en dam som heter Ulla och bor i ett gult hus nedanför bygdegårn. Blev ju 
tvungen att tacka nej, men kontakten kan va bra att ha. Evertsberg börjar mer och 
mer kännas som hemma. 

 

2608) staffan  

  

Saturday, 12 November 2016 09:54 Host: 78-72-56-7-no173.tbcn.telia.com 

 
Bra Råff. Och bara drygt 15 km till Berga. 
S: 2,1 3h 

 

2607) Lasse L  

  

Friday, 11 November 2016 21:43 Host: 78-71-79-54-no271.tbcn.telia.com 

 
Städa me grannarana .. sst ... va e de, nä du får lära dig å prioritera. 
Alla fall är Elisabeths stuga uthyrd men jag fick numret till Halvars senior som sitter 
på flera stugor. Men då prövar jag inte med det eftersom alla verkar så nöjda med 
frukost för 65 spänn, jag med. 
Bra fotboll på tv:n. 

 

2606) goranl  

  

Friday, 11 November 2016 21:05 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com 

 
GOTT RÅFFE 
vild o galen 
hunne en nu bara prova laggen innan dess 
lat som fan måste städa me grannarna morgens när spåren i isga o snabba 
får testa sinktecen i slasket på snödag 

 

2605) råffe  

  

Friday, 11 November 2016 20:47 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com 

 
ja mena 65 spänn per morron, ju! 

 

2604) råffe  

  

Friday, 11 November 2016 20:46 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com 

 
Nu har ja bokat två rum, kunde inte sitta på taggtrån längre, men nu kan max åtta 
gubbar va me, å för 65 spänn extra fås frukost båda mornarna. Kan inte bli bättre. 
Så nu har ja då ingen återvändo, måste börja träna på skarpen. Sånt ä skdlivet, 
skitlivat. 

 

2603) råffe  

  

Friday, 11 November 2016 20:26 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com 

 
Ja de e klat att LasseL vill va me de ha han ju nästan sagt rakt ut men ja ville ba ha 
ett riktigt klat besked så att ja inte sitter där me skägget å flera rum uppe i 
halsgropen. 
Men ja chansar nu å beställer två fyrabäddars på Torgåsgårn å hoppas att vi kan 
klara kostnaden oavsett. 
Märker att ja glömt Sivan, hur äre me henne har hon tillgång te forumet eller lever 
hon utanför den verkliga världen. jbf 

 

2602) Lasse L  

  

Friday, 11 November 2016 20:26 Host: 78-71-79-54-no271.tbcn.telia.com 

 
Ja vart tog jag vägen? Jo körde kärran till Kötthallen å köpte kött. Men nu e ja 
hemma igen. Och har f.ö. ju redan sagt att jag vill va me på ÖSmå17. 
Torgåsgården ok, fast Staffan säger både att den är full och låter bra. Hur går det 
ihop. Men jag slänger iväg en fråga till Elisabeth om stugan i Sälen, men sannolikt 
uthyrd. Återkommer så snart jag får besked. 

 

2601) staffan  

  

Friday, 11 November 2016 20:11 Host: 78-72-56-7-no173.tbcn.telia.com 

 
Men vart tog Lasse Lind vägen? 

 

2600) råffe  

  

Friday, 11 November 2016 19:36 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com 

 
Tack för svar från alla tre som svarat! 
Jag försöker nu beställa ett rum i Torgåsgården som kan inhysa Staffan, Göran, 
Johan å Råffe. Kanske går det sedan att komplimentera me ett rum till men de e 
skrevet i stjärnan. Hur vare me LasseL. Ja ba frågar (förkortas JBF) 

 

2599) Lasse H  

  

Friday, 11 November 2016 18:42 Host: 213-66-151-32-no133.tbcn.telia.com 

 
Mej kan ni som sagt var räkna bort från ÖsMå17. ÖsMå18 har jag däremot inte 
strukit helt ännu. Lycka till med logi, tävlingar, träning mm. Här nu hela 2 cm snö 
som väl snart töar bort. 

2598) staffan  Friday, 11 November 2016 18:40 Host: 78-72-56-7-no173.tbcn.telia.com 



 

   
Kolla igår bl.a Torgåsgården och det såg fullt ut, 26/2-28/2 , liksom det mesta. Kom 
ända ner till Dalajärna innan det fanns nåt ledigt. Torgåsgården låter bra. 

 

2597) råffe  

  

Friday, 11 November 2016 18:28 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com 

 
ja vågar påstå att mora e kört, de finns ingen jävel där, hinkens ex ja va ska man tro. 
Lima e ba 2 mil från starten! Vafan ä de ni snackar om eller inte ens snackarom. 
E ju ett lite gullkorn som snart vaskas iväg! Vafan! 

 

2596) goranl  

  

Friday, 11 November 2016 18:16 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com 

 
rätt frestande me mora men blir antagligen stresssigt o sent me buss te starten men 
kvällen blir skön. Osså måste man byta nummerlappsutdelningsdestination 
Lima långt som fan ja ja 
Halvdan bor ju bra hunnjäveln kanske har dött 
Ingvars förra frus kåk e den upptagen? 
men aspolut tacksam för råffes hårda engagemang i dessa tider inte trumpen utan 
vild o aktiv 

 

2595) råffe  

  

Friday, 11 November 2016 17:49 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com 

 
nä ja vet ni har inte kommi hem från jobbe än, after work å annat kul som en annan 
inte ser skymten av, men ni kan väl i vicke fall svara fusk jo! Eller hur. JBF 

 

2594) råffe  

  

Friday, 11 November 2016 17:21 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com 

 
Grabbar, ja ställde just en råga, äre nån som märkt de? JBF 

 

2593) råffe ängslig  

  

Friday, 11 November 2016 17:08 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com 

 
Ja börja kolla å de e nästan nattsvart me boende, man måste åka ända te Mörkret för 
att de ska va värre. 
Torgåsgården i Lima kan svälja sex pers (kanske t,o,m åtta) i två rum som bällar 
7900 för två nätter. Om vi ba ä fyra så blire 3950. Kolla direkt på torgasgarden.se. 
Men hur många är vi förresten. 
Staffan, LasseL, Göran, Johan, Rikard, Råffe. 
Men Toby, Anders, Hinken, LasseH må vi inte glömma. LångHasse å UngErik sköter 
nog sitt själva. 
Va säger ni? Om vi är sex gubbar så blire 1300 per pers!Får vi in två till så är vi nere 
i tusingen. Men då måste vi bila te starten å tebaka etterpå. De e ca 2 mil i vardera 
riktningen. Men de kan gå. 
Ska vi slå till.JBF 
Bygdegårn har jag inte lyckats nå kontakt me... De har inge funkande sajt... tror ja 
att de heter 

 

2592) råffe  

  

Friday, 11 November 2016 13:25 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com 

 
Ska jag höra me bygdegårn eller kika på Mora? JBF. Enda nackdelen me Mora är ju 
att man må åka buss upp te Sälen tidigt en månda morron. Men sen ä man ju 
hemma när man kommer i måle. 
Körde nyss 1,6 på Ågesta, bra spår på golfbanan (ja kolla inte spåre i skogen) men 
lite löst runtikring. Men gick ju bra mycke bättre än i går. 
Stot: 2,4 

 

2591) staffan  

  

Friday, 11 November 2016 11:43 Host: 78-72-56-7-no173.tbcn.telia.com 

 
Björn hörde med Eriksson tvärs över vägen, men huset han brukat hyra ut har 
ockuperats av svärmor, så där gick det inte. Bygdegårn vore ju bra, bara inte 
Hakarpspojkarna bokat hela veckan. Eller går det rent av att hitta nåt i Mora? 

 

2590) Lasse L  

  

Thursday, 10 November 2016 23:29 Host: 78-71-79-54-no271.tbcn.telia.com 

 
Bygdegården är ok och ok var det idag på Hanebol, faktiskt preparerade spår trots 
så lite snö, men de hade sopat ihop och sedan spårat. Vågade mig dock inte ut på 
några backigare partier, läskigt med grus precis vid sidan av den smala 
spårbädden. Men det var riktigt hygglig skidåkning. 
S 2,7 

 

2589) råffe  

  

Thursday, 10 November 2016 20:50 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com 

 
Men då må vi finne ett annat logi, så tänker ja. Men vars. Kan man tänka säj att bo 
nere i Mora eller närapå. JBF 
Alla kloka tankar genomlyses innan de förkastas. 
Bygdegården, ropar plötsligt någon. Ja, de e ju en tanke. Att ja inte tänkte på det. 
Men inte hallvards, å ropen de skalla inte hallvards, inte hallvards... 

 

2588) staffan  

  

Thursday, 10 November 2016 16:04 Host: 78-72-56-7-no173.tbcn.telia.com 

 



Percy meddelar att kåken redan är bokad veckan före VL. Är numera utlagd på nån 
uthyrningsförmedling. Alltså ingen logi där under ÖsM. 
Idag återigen 6 tunga km på golfbanan. Tid 1:10 

 

2587) råffe  

  

Thursday, 10 November 2016 14:03 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com 

 
körde te Ågesta på fm ba för å kolla om di hade lagt nåra spår. Men tji fick ja, di 
hade kört me pistmaskin för å platta till men de spår som bjöds va som när di sista 
har passerat Evertsberg (ser fram emot v6:an), de va en å annan som hade kört å 
slirat sig fram å de gjorde ja me. Men 8 km gick etter 9,5 km/h å ja kom fram 
alldelens sjöblöt. Stavarna fick inge fäste utan sjönk så att ja åkte dubbelvikt. 
Men härligt va de! Att ha gjort säsongspremiär alså. 
Nu är det mildgrader men kanske kör de upp spårena nu på em, ja ska nog köra en 
vulta i möra me. 
Summorna äro nu: 
RR: 43,6 S: 0,8 

 

2586) råffe  

  

Wednesday, 9 November 2016 20:56 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com 

 
mätte innan mörkre föll, de e 50 ca. Men de e på gränsen te nollan å vaå vem som 
helst kan smälta. 
Ska om de e möjlit å ta säj ut på vägarna köra te ågesta å kolla i möra, kunde en få 
köra blått några km så vore de en start 

 

2585) rolf olofsson  

  

Wednesday, 9 November 2016 20:52 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com 

 
jo råffe 

 

2584) staffan  

  

Wednesday, 9 November 2016 20:38 Host: 78-72-56-7-no173.tbcn.telia.com 

 
Snackat med Percy. Han tror huset kan vara uthyrt veckan före VL, men skulle ta 
kontakt med Stefan eller Janne å ta reda på om det går att hysa in åtminstone fyra 
pers. sö- ti. Kanske blir fler. Rickard, Johan, Henrik, Jonas, Patrik, Åke? 
Långhasse o Ungerik brukar ju dyka upp V6 men utgått från annat boende till ÖsS el 
ÖsM. Har ja glömt nån? 

 

2583) goranl  

  

Wednesday, 9 November 2016 20:01 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com 

 
totalt drygt 30 cm idag uppehåll finns spår 3,5 km Slätthult men löst konstaterades 
vid rekognosering i morse 
tänker mig V6EVBG, och ÖS mån 
har gjort nåra skriftliga föranstaltningar som bör leda till att tandläkarbanan i stort 
upphör maj-17 

 

2582) staffan  

  

Wednesday, 9 November 2016 14:04 Host: 78-72-56-7-no173.tbcn.telia.com 

 
5cm, men skidpremiär i morse. Sex km ospårat på golfbanan, en timme. Inte en käft 
inom synhåll. Å dä ä ju skönt 

 

2581) råffe lessen å gla  

  

Wednesday, 9 November 2016 10:54 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com 

 
Ja vi väntar på Göran, appselut! 
Nu ä ja inte längre lika avensjuk på LasseL:s nio cm. Här har under natten fallit över 
30. Å de bara fortsätter. Nu har ja skottat å skottat å spottat hela morronen, spottet 
riktat åt trump. Men man kan ju inte va trumpen särskilt länge, de hjälper föga. Nu 
väntar jag ba att få läsa att Ågesta är spårat å klart. Då blire åka av. Men inte av 
vägen, förhoppningsvis. 

 

2580) staffan  

  

Tuesday, 8 November 2016 20:58 Host: 78-72-56-7-no173.tbcn.telia.com 

 
Om jag klarar ÖsM kan du nog, med kort framförhållning, ta min VL-biljett Råffe. 
Väntar på Göran. 

 

2579) råffe  

  

Tuesday, 8 November 2016 20:08 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com 

 
Bra Percy! Å bra Staff att du rapporterar sådana väsentligheter! Ja ä me på EvB å på 
ÖSmå, kanske även VL om ja kan köpa en plast. 

 

2578) Lasse L  

  

Tuesday, 8 November 2016 19:12 Host: 78-71-79-54-no271.tbcn.telia.com 

 
Jag är med på ÖSmå. Tränar för fullt inför det, idag blev det 9 km på golfbanan. Klart 
bättre än i söndags men underfrysning förekom även nu. 

 

2577) staffan  

  

Tuesday, 8 November 2016 17:58 Host: 78-72-56-7-no173.tbcn.telia.com 

 
Skall vara VL lö-må, och ÖsM sö-ti 

 

2576) staffan  

  

Tuesday, 8 November 2016 17:56 Host: 78-72-56-7-no173.tbcn.telia.com 

 
Percy har fixat EB v6 och VL-helgen fre-må. Men hur många blir vi som kör ÖsM, å 
ska vi försöka boka in det också? 



 

2575) Lasse H  

  

Tuesday, 8 November 2016 11:08 Host: 213-66-151-32-no133.tbcn.telia.com 

 
Mindre än centimetern här men lite flingor i luften också. Får gratulera till lyckad 
anmälan till VR! Påminner mej av okänd anledning lite om "Lyckad nedfrysning av 
herr Moro". 

 

2574) råffe  

  

Tuesday, 8 November 2016 10:39 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com 

 
Nu ä även ja en pröjsare, starttiden ä ju riktigt skaplig, men lyse behövs väl första 
kvarten, de gör välan inte så mycke. 
Men vaffö har Patrik ett rött utropstecken i statusrutan. JBF 
 
Ja passa åsså på å byta profilbild, måste säga att era ä lite profillösa å lite lika, men 
gubbar ser ju mer å mer lika ut, de e ett led i likriktningen, väl. JBf 

 

2573) Lasse L  

  

Monday, 7 November 2016 23:43 Host: 78-71-79-54-no271.tbcn.telia.com 

 
Jag med. 
 
Nu snöar det lite igen, vad det nu har med cykling att göra. 

 

2572) goranl  

  

Monday, 7 November 2016 22:25 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com 

 
pröjsa ju direkt 

 

2571) staffan  

  

Monday, 7 November 2016 21:26 Host: 78-72-56-7-no173.tbcn.telia.com 

 
Fick just ett mejl med bekräftad starttid 02:44. Hoppas alla fått ett likadant. 
Nej inte mycket snö här. Nån cm kanske. 
Premiär dock för stavlöp idag. Tungt för armar som inte gjort mycket sen Ös. 
L 47 

 

2570) goranl  

  

Monday, 7 November 2016 19:40 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com 

 
bra staffan 

 

2569) råffe  

  

Monday, 7 November 2016 19:29 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com 

 
Staff vår fyrer ä allti å lita på 
men oron sprider säj likafullt, ska man pröjsa inom 24 timmar å va händer om man 
missar deadline 
å blir man lessen då 
JBF 

 

2568) Lasse L  

  

Monday, 7 November 2016 19:16 Host: 78-71-79-54-no271.tbcn.telia.com 

 
Tack och grattis! 
 
Nån snö i Kga och Krhmn? 

 

2567) staffan  

  

Monday, 7 November 2016 19:13 Host: 78-72-56-7-no173.tbcn.telia.com 

 
Har anmält och besked skall komma till var och en inom 24 timmar om jag fattat rätt. 
Tog max två sekunder men då har jag också suttit och tränat inklistring halva 
ettermiddan. 

 

2566) goranl  

  

Monday, 7 November 2016 18:01 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com 

 
bugar också för unge lind som oftast kniper skidpremieren 
angVR ede endast fyrern som får anmela numära 
> 10 cm vänersnö under dagen lätt o pudrig i kylan 
te skillnad mot mig 

 

2565) Lasse H  

  

Monday, 7 November 2016 15:56 Host: 213-66-151-32-no133.tbcn.telia.com 

 
Grattis till premiären Lasse! Underfrysningen påminner starkt om hur det brukar 
vara här i premiären på golfbanan. 

 

2564) råffe  

  

Monday, 7 November 2016 14:58 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com 

 
För att känna sig säker i sadeln så kan jag inte styra mej utan måste bara fråga om 
jag bara kan sitta me armarna i kors medan gruppenfyrer fixar anmälan. Å sen 
betalar väl inte han utan var å en, men när görman de. JBF 

 

2563) råffe  

  

Sunday, 6 November 2016 21:08 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com 

 
Rent jävulsk plåga att läsa om säsongspremiär när de ba ä 1 cm här i älta, skulle 
vatt på Lj-ö! För satan. 
Ifrysning ä nått som man ba ska ägna lax å äppelmust. NL ska köras på ovallat ha ja 
tänkt å bestämt om de nu blir nåt av me den saken. 



Hoppas nu ba på snö på land å is på sjö. 
Heller så får en börja kuta, hur kul e de. JBF 

 

2562) Lasse L  

  

Sunday, 6 November 2016 20:57 Host: 78-71-79-54-no271.tbcn.telia.com 

 
3-5 cm här i morse, det dubbla på Forsbacka där det blev säsongspremiär. Började 
bra, men sedan råkade jag återkommande på partier där det var blött inunder med 
ifrysning som följd. Fick stanna och skrapa skidorna flera gånger och på en dryg 
timma hann jag inte mer än 6 km. Kul ändå att ha börjat säsongen! 
Råkade få en tanke i huvet där på golfbanan: tänk om man va en sån där som åkte 
NL, hur kul skulle det då vara om det blev sånt här före med ifrysning? 

 

2561) goranl  

  

Sunday, 6 November 2016 19:43 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com 

 
6-8 cm snö Lj-ö i morse 
anmälan VRgruppen av Staffan 19:00 imorgon 
världen förändras oupphörligen 
stavrörelse på ön fre o lör 
S:a st 6-7 

 

2560) goran l  

  

Friday, 4 November 2016 22:17 Host: host-95-195-156-192.mobileonline.telia.com 

 
Senaste ordväxlingen 
ljuvlig läsning 

 

2559) råffe håller me  

  

Thursday, 3 November 2016 21:02 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com 

 
Jo så ä dä olföran har orde 
å makten å härligheten 
å därtill evigheten 
intill fördärveligheten 
intill evinnerlikheten möter me sitt mögliga skynke 
då ä dä ridå 
åtminstone 
tillfällighetsvis 
intill likgiltigheten å likstelheten 
men de e då dä 
då får vi se på fan 

 

2558) Lasse H  

  

Thursday, 3 November 2016 20:03 Host: 213-66-151-32-no133.tbcn.telia.com 

 
Nä vi har bestämt dä själve i demokratisk årning (olförarn hade utslagröst). Å nå 
snusk ska alls int förekomme så di får sätte öpp vafförslags kamrer di vell. 

 

2557) råffe  

  

Thursday, 3 November 2016 16:04 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com 

 
Äre kommun som bestämt att badkare ska väck. JBF. 
Kålla ba så att den jäveln inte åsså å samtidit installerar en liten kamera så att han 
får utlopp för sin bottenlösa längtan att få avloppsnjuta av en intet ont anande,(höltt 
på å skriva onanera-de) glad pensionär som gnider å tvålar in säj både här å där, å 
där igen. De finns apselut inget rörande i det, ba schnusck, vill ja ba säja. 

 

2556) Lasse H  

  

Thursday, 3 November 2016 12:25 Host: 213-66-151-32-no133.tbcn.telia.com 

 
Suck. I morgon kommer den elaka rörmokaren Kingkong SuperMario och tar vårt 
badkar och monterar duschväggar i stället. En nödvändig åldersanpassning av 
lägenheten men ack så tråkigt. Annars precis som i går hemkomna från en lat och 
tidvis onödigt varm vecka på Teneriffa. Idag hos fysioterapeut och trixade lite med 
mitt allmänna styrketräningsprogram. 

 

2555) Lasse L  

  

Wednesday, 2 November 2016 23:25 Host: 78-71-79-54-no271.tbcn.telia.com 

 
En båtupptagning till idag, följt av hundpromenad, allt vid stranden i isande nordan. 
Blev genomkyld, full värme i bilen på hemfärden 2 mil hjälpte inte. Men Råffes tips 
var inte bortglömt: Ett varmt karbad. Tog tempen före och efter: 35,9 respektive 37,8 
°C. 
Hoppas Torbjörns tidsschema för ingreppet synkar med HBH på lämpligt sätt. 

 

2554) goranl  

  

Wednesday, 2 November 2016 21:41 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com 

 
kul att du rapporterade 
hoppas stomilöftet håller 
men 62 kilo låter lite skrangligt 
vi ses ju på HBH där ska käkas 

 

2553) råffe  

  

Wednesday, 2 November 2016 19:18 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com 

 
Jo då, det löftet ska du lita på. Men 60 kilo ä int möche, potatismos me körv ä nog 
modellen. Snart ä du uppe i 90 igen, de kan du lita på. Go öl hjälper till,, å en å 
annan sill. 
Skönt att höra frå dej! 
EvBv617? 



 

2552) Torbjörn  

  

Wednesday, 2 November 2016 18:09 Host: c-a41970d5.112-1-
64736c11.cust.bredbandsbolaget.se 

 
Jodå råffe mår väl hyfsat efter omständigheterna, inte mycket kvar av mig vågen 
pendlar mellan 61-62 kilo. Var o nosade under 60 strecket ett tag men har lyckats 
öka lite. Gjorde en tvåveckors volta till på CSK, tog helt enkelt stopp i stomin. Bättre 
nu, men den är inte att lita på. Är lovad en snar nedläggning, inom fyra veckor från 
den 19/10 då jag skrevs ut, två veckor kvar av löftestiden om ett sådant löfte är värt 
att lita på. 

 

2551) råffe  

  

Wednesday, 2 November 2016 09:11 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com 

 
inge RR ida, knappast någe mer i år om de vita vidderna rår vad di spår. 
Rikard tar det nog lugnt som vanligt, han litar på sin skidtur. Men ja vet inte om han 
ä anmäld te NL, ska lyssna med honom vad det lider. 
Lider ä ordet för dagen å då tänker ja inte på sjubert. 

 

2550) goranl  

  

Tuesday, 1 November 2016 18:38 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com 

 
o anmälan till VR 6/11 tror ja så fort lukten av Papa dunstat 

 

2549) goranl  

  

Tuesday, 1 November 2016 18:36 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com 

 
envist råffe envist men bra NL närmar sig hur går det för Rickard 

 

2548) råff  

  

Monday, 31 October 2016 16:49 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com 

 
1,2 RR ida. Tot 43,6 

 

2547) råffe  

  

Sunday, 30 October 2016 16:48 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com 

 
på banan, bra! de kan va fruktbärande. Å mössan trodde ja ingen kunde ha mage att 
glömma. Ja tar mej för huve, där sitter allti en luve när den stunden nalkas. Men just 
nu mår ja bra, inga problem me flustret. 

 

2546) Lasse L  

  

Sunday, 30 October 2016 16:34 Host: 78-71-79-54-no271.tbcn.telia.com 

 
Mössan! Ja jävlar, den hade jag ju glömt. Var bussig och påminn mig i tid nästa 
gång Råffe. 
Idag en liten löptur i vackert höstväder, börjar så smått komma på banan igen. 

 

2545) råffe inte stark , 
kanse seg  

  

Saturday, 29 October 2016 21:26 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com 

 
Dina dagliga morronövningar kan få vem som helst att blekna å känna dåligt 
samvete. Ja ba rullar, hur långt kommer man på de? JBF 

 

2544) goranl  

  

Saturday, 29 October 2016 20:18 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com 

 
förlåt min naturgivna självupptagenhet råffe du är stark! 

 

2543) goranl  

  

Saturday, 29 October 2016 20:16 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com 

 
stavar i solen me frugan i morse vågade mig på 7km med fri löpning kanske 2.rätt 
mör i bena som jag kuperat med 10 min spinning 
gräset klippt 
S:a St4,4 men glöm inte mina dagliga morgonövningar 50 situps, 25 armhävningar 
10-12 ryggsträckningar(ligger på mage höjer överkropp o ben) 
+ trappövning 10 vardera benet 1:a steget o sen tio vardera på andra steget 
kompletteras i duschen parallellt med tandborstning med tåhävningar 

 

2542) råffe  

  

Saturday, 29 October 2016 17:55 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com 

 
1,0 RR ida, totalt 42,4 
annars mår ja bra 

 

2541) råffe avensjuk  

  

Friday, 28 October 2016 20:08 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com 

 
rent jävulskt himmelskt gott george! 
de smaka väl fågel? JBF 

 

2540) goranl  

  

Friday, 28 October 2016 19:24 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com 

 
jo naturligtvis 
ett ägg i potatismoset så det tar vacker färg 

 

2539) goranl  

  

Friday, 28 October 2016 19:22 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com 

 
en detalj bara: 
som jag gömde 



 

2538) goranl  

  

Friday, 28 October 2016 19:19 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com 

 
bland rehabiliteringsåtgärder gamla tips om hur man frisknar till vill jag gärna lägga 
ett recept: köp gösfileér 
 
1)koka potatis ,palsternacka till mos 
2)hämta timjan i trägårn i moset me den 
2a) stek upp lite svamp 
3)lägg moset längs kanterna i den 
ugnsfasta formen så de blir en fin tunn kant(smörad) 
4)bränn på moset i formen så den ser beredd ut till ngt i mitten alltså en tunn kant 
av på toppen lätt brynt mos 
5)CITRON, PEPPAR SaLt KTYDDA FISKEN -PANERA 
6) stek fisken i stekpannan på spisen 
7)fotsätt med den gratinerade ungsfasta formen häll i grädde finhackad purjolök, 
skivade tomater 
8)efter kryddning av såsen lägg den stekta fisken i mitten av pannan 
me lite tomater och svampen på 
9)in me fatet för uppvärmning i ugnen 
10) korka upp käka 
frugan va skitnöjd 

 

2537) råffe  

  

Friday, 28 October 2016 16:43 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com 

 
Ja de tror ja nog LL. 
Men vafför nyttjar du inte karet den bästa njutningen för karar som nått mogen 
ålder. Ligga under tre par filtar ä inget som hjälper heller man har njutning av. Hade 
du sagt ett par... nä nu höllt ja på å spåra ur långt innan säsongen börjat. 
Å i bihålan surrar de. Ja har sedan länge undvikit den hålan genom att så snart 
minsta lilla antydan te första känsla av obehag drabbar min knopp så tar ja på mig 
en nattmössa å sover sedan mig fri från besvär. Har lyckats nu i ca femton år. Å så 
har jag bestämt för mig att fortsätta. 
 
Hur är det med gode vännen sir T? JBF 

 

2536) Lasse L  

  

Friday, 28 October 2016 12:56 Host: 78-71-79-54-no271.tbcn.telia.com 

 
GT:s löpsedel menade jag nog 

 

2535) Lasse L  

  

Friday, 28 October 2016 12:54 Host: 78-71-79-54-no271.tbcn.telia.com 

 
Använder inte ofta badkaret, men skulle tänkt på det i lördags efter båtupptagningen 
i plus 4, regn och blåst. Tog hela kvällen att tina upp i kökssoffan med tre lager 
tjocka tröjor. 
För en vecka sedan stod det "Vargavinter i Västsverige" på GP:s löpsedel. Men det 
kan dom inte veta något om. Det är NAO-index som styr, och som jag tror jag 
berättat tidigare följer jag prognoserna för det (sammanvägning från flera 
prognosinstitut) på en sida där de också kontinuerligt visar hur tidigare prognoser 
slagit in. Där ser man att det är tillförlitligt med 7-dagarsprognoserna medan 10- och 
14-dagars inte blir särskilt rätt eller helt åt helskotta. NAO står som alla vet för North 
Atlantic Oscillation som avser högtryckens varierande lägen. Med negativt NAO-
index blir det kallt i våra trakter. Just nu ligger det lite på plussidan, 
sjudygnsprognosen pekar på att det ska gå ner till noll. 10- och 14-dagars på att det 
ska bli väl under noll, men som sagt. 
Har kommit igång lite grann med motionerandet efter en flera veckors förkylnings-
/bihåletjafsperiod. 

 

2534) råffe  

  

Thursday, 27 October 2016 15:28 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com 

 
Nu är tiden mogen för ett gott pensionärstips, det var länge sedan sist. Men igår tog 
jag ett varmbad i karet efter RR. Kom då att tänka på Görans gamla tanke att han 
som duschar sig vaken långt om länge på mornarna borde få återbäring från 
kommunen för att han skickar ut så mycke varmt vatten i avloppssystemet. Jag fatta 
inte allt, men listigt tänkt vare. 
Ja tänkte då så här: När karbadet är över så spolar jag inte ur karet, jag vet ju att det 
inte går att få återbäring från kommunen, utan ja tar hand om värmen själv. Låter 
vattnet vila till dess de e rumstempererat å då har jag ju tagi hand om goa värmen. 
Utspillt på hela den kyliga delen av året blir det en ansenlig slant. Å ju varmare 
badvatten man har desto mer tjänar man.Smart va? 
Man kan också medan vattnet börjar svalna låta nära anförvanter bada i det sköna 
vattnet UTAN att behöva tillföra mer dyrt vatten. Varje bad kostar å ju fler som man 
kan kasta i samma vatten desto mer tjänar man! Smart va? JBF 
 
Körde 1,4 RR ida betyder totalt RR 41,4. 
Blött underlag suger å de ger ännu mer plåga för musklerna, de känns bra, ty sån ä 
ja. 

 

2533) goranl  

  

Wednesday, 26 October 2016 21:51 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com 

 



trump e plump javisst men sprungen ur folkhemmet där man förvånades över att en 
lärare kunde ses som en som var mindre värd än en som tjänade mera pengar 
eller att en tronpretendent visste att och skulle sköta sig oklanderligt var 
självklarheter skär det i själen när en sån tok- 
fan ens får ha offentlig röst de e som de e 
men som sekulär icke alltför troende tror ja att guds straff blir oerhört 
OERHÖRT 
om ngn ska förflyttas till ett parallellt universum har han 1:a biljett 

 

2532) råffe  

  

Wednesday, 26 October 2016 15:51 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com 

 
ja de e de å så kommere å va 
å ida så blevre 1,4 RR så nu ä dä 
totalt RR 40 
men hösten sätter löv i hjulen å blöta å skit ställer tillre ännu mera 
så snart lägger ja RR-planken på hyllan för i år å kör på snö 
kanske. 
Men köpte ida nya skidpjuck ity di gamle börjar ge me säj. Va på Alewalds å prova 
alla par som fanns, te slut fanns de ba di dyraste kvar så ja köpterom me 20 
producents rabatt. Ja hade räknat ut de att ju dyrare desto större rabatt i kronor 
räknat. Å de e ju di som räknas. 
Alfa hette pjucken, det kastade mig sexti år tebaka i tiden då jag fick 25 öre i veckan 
i peng. Kuta direkt ner te tobakisten å köpte - nä inte cigarrer för böfvelen, ja va ju 
ba 7 bast, utan en ask Alfa-tabletter, små söta mångfärgade tabletter som hade en 
bild av en fotbollsspelare bilagd. De va den ja va ute efter men åt pliktskyldigast upp 
alla tabletter innan ja kom hem te pralen. Ja så va ja, å sån ä ja än ida, men nån Alfa 
får ja ändå inte få. Så kan de gå när näsan ä blå, som trump plägar säja. Ja säjer så 
här: trump ä en klump. 
Ty sån ä ja. 

 

2531) goranl  

  

Tuesday, 25 October 2016 21:00 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com 

 
de e som de e 
trots besök av jenny/co lyckades jag 
plantera en häck i lördas 40 plantor Norsk vårspirea på 17 m. 
fick ersätta motion . 
tufft att gå ut så beslutsam i upphörande duggregn 
o grattis lassel till båten på land trots haveri på båtvagn 
fan nu novembrar det sig o Staffans grupp ska anmäla sig till VR-skrämmande 
mörkret o skräcken breder ut sig 

 

2530) Lasse H  

  

Friday, 21 October 2016 10:47 Host: 213-66-151-32-no133.tbcn.telia.com 

 
Jo verkligt fin bild från nordsvenska barrskogsområdet! Här i veckan åter äntligen 
lite veteran-OL efter tre veckor som funktionär på natt-OL! Har vatt hos 
fysioterapeut och fått 8 nya övningar för mitt vänstra onda knä samt gjort ett 
uppföljande cykeltest med hyggligt resultat. Ser i övrigt fram mot HBH! 

 

2529) Lasse L  

  

Thursday, 20 October 2016 13:20 Host: 78-71-79-54-no271.tbcn.telia.com 

 
Tänkte ett tag skriva "kan ni se hunden?", men är för snäll för det, han var ju bakom 
mig när bilden knäpptes. 
Ikväll avmastning, på lördag torrsättning. 

 

2528) råffe  

  

Thursday, 20 October 2016 12:25 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com 

 
Ja de va huggarn te å va bra bild! 
Å Blandaren var bättre förr på räta vinkelns tid, jag har sett nutida utgåvor, de 
lämnade mig oberörd te bristningsgränsen. 
 
Körde 1,4 RR ida, känns rätt ok. 
Totalt RR: 38,6 

 

2527) goran l  

  

Wednesday, 19 October 2016 21:25 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com 

 
fin bild på hösten norröver 
men visst ere en dyster tid jag har genom geografiska förflyttningar lyckats undvika 
att bli belyst av solen i tre veckor inte ens blivit blöt av regn nåra enstaka droppar 
här o där 
blygråa dagar nätt o jämnt dagsljus 
nu fåre fanimej va nog 
men såg ni blandarencitatet i DN? 
vad är skillnaden på en rät vinkel och kokande vatten? 
-tio grader. 

 

2526) staffan  

  

Wednesday, 19 October 2016 21:14 Host: 78-72-56-7-no173.tbcn.telia.com 

 
Fin bild men ser inte Mowitz. Eller gömmer han sig nånstans ute på hygget? 

2525) råffe  Tuesday, 18 October 2016 16:06 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com 

 



 

  1,2 RR ida, kanse näst sista andningen, mer å mer jävelskap dyker upp på mina RR-
stråk, biljävlar som drar fram grus, partier som tas bort, vägen på Storkällans 
begravningsplats som mer eller minnre spärras av stora grävmaskiner å en annan 
väg stängs av för nårs rördragningar å fiberinstallationer å tyfus. Ja fy fan för å va 
RR:are i dessa dagar. 
Men RR 37,2 

 

2524) råffe  

  

Monday, 17 October 2016 15:47 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com 

 
vafan! skrev ett långt å innerligt inlägg som handla om världsfreden å allas ansvar å 
hotet mot integriteten å från intigheten å landade i att allt ä ändå ganska bra för å va 
så dålit. Men ja har glömt va jag tyckte å kände men vet ba att de för jäla bra sagt å 
uttryckt. Ja sån ä ja. En jasäjare, dock ej jasägare, ja ja säjerå de. 
Åsså hade ja kört 1,4 RR ida, RR ä inte en fluga de e en skön plåga. Ä nu uppe i 
RR36. 
Nu hotar höst å vinter me blöta å snö! Hur skare gå me RR? Kan en köra på skare? 
JBF 

 

2523) goranl  

  

Sunday, 16 October 2016 18:05 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com 

 
tack för tipsen men de e skönt o skita i netet också 
trots att toaletten funkar 
kul att lasseh hade en fullödig afton trots assocciationer till en presidentkandidat i 
amerika 
5km stavövning på ön har faktiskt blivit ännu bättre i knäna 
synd att dom satans vägarbetarna jävlas me råffes rutiner 
"tuffen" täckt för vintern mha sonen o ovanligt klar för nästa säsong 
en härlig helg bland gula löv som de flesta hänger kvar på träden och kanske eg. e 
gula blad ja inte vet jag 
S:a stavar ca 3,8? 

 

2522) Lasse H  

  

Friday, 14 October 2016 23:31 Host: 213-66-151-32-no133.tbcn.telia.com 

 
Hemma efter en fin kväll på Ölme Diverse. Först Syre med två syrier, en 
finlandssvensk och en svensk plus en svensk gästartist som spelade mestadels 
syrisk musik men även Emigrantvisan (Vi sålde våra hemman) och en schottis. 
Sedan en Kvinna från Västra Götaland med två gitarrister som framförde en del 
egna visor men mest visor av Barbro Hörberg. Kanontöppen om en säger så. Jo di 
törs att sjonge visan men några av damerna skruvar sej lite besvärat när di sjonger 
"Jon på lon mä ködder å don. Knör i hösen å baker i skon. Dä ska bli mat öt Jon på 
lon. 

 

2521) råffe rättar åter in 
sig  

  

Friday, 14 October 2016 13:25 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com 

 
mena förstås sällsynt bra 

 

2520) råffe  

  

Friday, 14 October 2016 13:00 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com 

 
Körde 1,3 RR ida de e nu 35,9 totalt. 
Men nu har de börjat jävlas me meg, har ju tänkta att snö och grus ska avsluta RR-
säsongen men nu äre gulvästklädda snubbar som gräver upp vägbanor så man blir 
förbannad. 100 meter gång/cykel/RR-väg var bortsopad vid Hellas å de va ba å 
vända . Därav den udda siffran 1,3. 
Kan åsså hålla me LasseL de e bra uppkoppling te näte på Lj-ö. Mobilt breband i 
datan funkar utmärkt om man inte ska se bollmatcher då kan de se ut som om alla 
på plan ä me i den berömda stå-still-leken. Å då stårom still i flera minuter iblann, 
om de ä duktiga. 
Å en någotsånär upptodejt mobil missar inget väsentligt. Sålunda ett sällsynt och 
bra tips från admin. 

 

2519) Lasse L  

  

Friday, 14 October 2016 11:53 Host: 78-71-79-54-no271.tbcn.telia.com 

 
Vågar dom inte sjunga den låten mer då? Göran du e konstig, du har ju en smart 
mobil med dig till ön, vet du inte det. Renée e nog glad men jag kom sent 
hemrullande från Hälsingland igår och hon e på jobbet idag. Får avhandlas på 
fredagsmyset efter att jag varit på vattengympan.Alla fall brukar hon läsa alla 
Nobelpristagare men den här har hon ju redan klarat av. 

 

2518) Lasse H  

  

Thursday, 13 October 2016 20:55 Host: 213-66-151-32-no133.tbcn.telia.com 

 
Nej det närmaste jag kommit var nog häromveckan när jag på vis-sånggruppen 
översatte "ködder och don" från värmländska till "testiklar och penis". Som det 
heter på svenska. Det väckte viss förstämning i gruppen. 

 

2517) råffe  

  

Thursday, 13 October 2016 20:42 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com 

 
Inte ba Renée, ja vet fler. Helt osannolikt å jäla bra å hitta en poet som alla vet. 
Enkelt uttryckt så är ja rackarns gla! 
Ja såg killen första gången lajv i Konserthuse i Sthlm 1966 å de e den ojämförligt 
bästa musikupplevelse ja ha vatt me om å ändå va ja inte ens me uppe på scen. Sån 



ä ja. 
De va förresten då första halvan av giget va akustiskt å annra halvan me Bandet. 
Folk va lite konfunderade men de va ingen som ropte "Judas" såsom det gjordes i 
Royal Albert Hall strax dessförinnan. 
Tänk att de ba ä 50 år sen, de ä inte mycke. Sen såg ja honom i sällskap me Johan 
på Lollipop troligen 1997 å kom hem me tredagars tinnitus, men ja skakte bara på 
huve å sen vare bra me den saken. 
Ja de va nog de ja hade tänkt anföra för stunden. 
Blev inge RR ida, mest beroende på punka på persån. Såg de plötsligt ve middagsti. 
Reparera me sån där burk me kompressor å körde sen te Daniel i Grustage som fixa 
snappt å 250 krowns rikare blev han, ja allt fattigare. Inte minst me tanke på 
Ericsson, förlora åttatusen på nåra minuter. Sån ä ja. 
Till sist en försynt fråga: Äre nån av er på forumet som sagt lika schnúskige saker 
som mannen ja klämde på k? JBF 

 

2516) göranl  

  

Thursday, 13 October 2016 18:53 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com 

 
bra drömjobb råffe vore kul o se han vika sig blek o matt för en balleattack 
BoböDilan fick priset nu blir Renée glad eller hur 
ska lassel svara på 
går in i datordimma pga lj-ö resa i helgen 
S:a St 3,2 

 

2515) råffe  

  

Wednesday, 12 October 2016 20:45 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com 

 
Jo ja kolla en av kajaksimmarna å de va ingen uppbyggli syn, killen hade flytväst å 
gick på botten men va mallig som en Guillou i sin värsta stund. Men ja vet att LH:s 
inre syn från badhuse måste ha vatt mycke mer imponerande. 
Körde i dag 1,5 RR, tot 34,6. 
Drömde i natt att ja klämde trump på kuken, han tyckte om´et men ja ä lessen att ja 
inte klämde avgjort kraftigare. Men lider man av depuytrens så klämmer man inte så 
lätt, ja mena hårt. 
på tal om Hillary så finns de en fin filmsekvens när en stor grupp nepaliska barn 
sjunger en lovsång te just Hillary. 
Nä nu får ja nog skerpa mig. JBF 

 

2514) Lasse H  

  

Tuesday, 11 October 2016 18:40 Host: 213-66-151-32-no133.tbcn.telia.com 

 
Inte helt hundra men den minnesbild jag har är att han höll kroppen rak och stilla 
samt skapligt framåtlutad. Googla "kayak paddle assisted swimming" så kan du få 
ett litet hum om hur det såg ut. Men Krister P hade högre frekvens och bättre lyft. 

 

2513) råffe  

  

Tuesday, 11 October 2016 14:16 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com 

 
Hur höll han benena, helt stilla som när en sitter dubbelkrökt i kajaken eller paddla 
han på med dem åsså. JBF 

 

2512) Lasse H  

  

Tuesday, 11 October 2016 10:15 Host: 213-66-151-32-no133.tbcn.telia.com 

 
Drömmen påminner mej om en syn jag såg en gång vid en kajakträning i fd. 
badhuset härstädes. Vederbörande, som även är en sub 4:45 VL-åkare, paddlade sej 
fram i vattnet med en pagaj (grönländsk träpaddel) men utan kajak och flytväst. 
Lyftkraften var så pass att kroppen från midjan och uppåt befann sej över vattnet. 
En häftig syn! 

 

2511) goranl  

  

Monday, 10 October 2016 22:02 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com 

 
ja tanken e gammal men mohair blandat me nylon låter som ett modereportage 
lite skärpning o tanke så kan vi scintekåkare slå världen me häpnad trodde vi som 
behövde fäste men då jävlar börjar man staka kommer på att blir man tillräckligt 
stark i armar o överkropp e bena bara en bärare av överkroppen 
S:a knappt 3 stakrörelser 
som ni vet har jag faktiskt en dröm där jag möter någon i motionsspåret gående 
med stavar utan att fötterna vidrör marken gärna stakande 

 

2510) råffe  

  

Monday, 10 October 2016 14:05 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com 

 
1,5 RR ida, adderat te tidigare så är totalen nu 33,1. Var ska de här sluta. JBF. 
På tal om pölder så drabbades ja en gång av bölder, de va efter ett ÖS då de va så 
jäla kallt att en annan kom i mål slutkörd och genomfrusen å efter ett par dar så fick 
ja värdens rövböld som sedermera avlägsnades på SÖS i den stora operationssalen 
me utsikt norröver över hela innerstan, ja låg där å räkna kyrktorn mitt i natten. Men 
de va inte de jag skulle ha sagt, utan att ja åsså har kollat in pölders album. 
Funderar på nya RRstavspetsar, att köpa alså. 
Ja tror de va 2002 om ja missminner mig rätt. 

 

2509) Lasse L  

  

Sunday, 9 October 2016 23:28 Host: 78-71-79-54-no271.tbcn.telia.com 

 
Ingvar hade ett par sådana där skidor redan på 80-talet. Vet inte vad dom hette, men 
det var alltså vallningsfria med nån slags remsor med typ korthårig päls som satt 



fast i belaget på ömse sidor om styrspåret i fästzonen. Det är väl som skintec? Han 
skulle spraya med om jag minns rätt en silikonspray för att förhindra ifrysning. 

 

2508) goranl  

  

Sunday, 9 October 2016 20:51 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com 

 
satt o bläddra i pölders kingkongmagasin 
ja har ju lite förlitat mig på att skintecteknologin skulle ta över men nu ser jag att 
man börjat valla fästet där också prylvansinnet återuppstår o består 

 

2507) Lasse H  

  

Sunday, 9 October 2016 09:45 Host: 213-66-151-32-no133.tbcn.telia.com 

 
Såg precis på SMHI:s hemsida att det är blåsigt på fartvattnen runt södra Sverige. 
Det är väl det en alltid har anat. 

 

2506) Lasse L  

  

Saturday, 8 October 2016 20:41 Host: 78-71-79-54-no271.tbcn.telia.com 

 
Förkyld så har just inte tränat nåt. Men forumet verkar fungera, fast segt. Ska väl 
rätta till sig får man hoppas. 

 

2505) råffe rättar igen  

  

Friday, 7 October 2016 19:13 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com 

 
mittåt! 
de ska va "such a wonderful farter" 
Inge annattyll 

 

2504) råffe  

  

Friday, 7 October 2016 19:12 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com 

 
Ja de e kulgeorge de tycker vi alla barnsliga, så ja vill järna delge er (på Nytt, JBF) 
den limerick som salig svärfar Lennart delgav oss då unga å möliga å utveckla i 
någon riktning- Lät sålunda: 
 
"There was a young man from La Plata 
Who was such an wonderful farter 
He could fart everything 
from the Niebelungen Ring 
to Beethovens Mondschein Sonata 
 
Ja ungefär så tror ja 
men kanske de sket säj 
 
Butt donnt blejm me 
it´s the farter in law 
som lärde ut såna förfartligheter 

 

2503) göran undvkikande  

  

Friday, 7 October 2016 18:21 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com 

 
javet ja harsakte förut 
men ja tyckere e så kul meren engelska betydningen av fart o spec. framfart 

 

2502) goranl  

  

Friday, 7 October 2016 17:27 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com 

 
råffe de e inte din enfald milos me komma erätt men vi strävar alla efter en 
allomfattande mångfald å då kan de slinka in en kmberättelse när man ska framhäva 
sin framfart 
s.a 12 me stavar i blandad framfart 

 

2501) råffe  

  

Friday, 7 October 2016 15:21 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com 

 
ja mena tilltalet 

 

2500) råffe  

  

Friday, 7 October 2016 14:43 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com 

 
Körde 1,5 RR ida. Totalet är nu 31,6. 

 

2499) råffe förvirrad  

  

Friday, 7 October 2016 09:07 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com 

 
Trodde i min enfald att vi hade slutat å snacka om kilometrar, de e ba mil som gäller 
(mmd). 
Trodde ja i min ensamhet. 

 

2498) Lasse L  

  

Tuesday, 4 October 2016 22:48 Host: 78-71-79-54-no271.tbcn.telia.com 

 
Görans fråga om optimal glidzon: Det där kan man läsa kilometervis med text om på 
skidforum, i en tråd som handlar om spannkurvor. 

 

2497) Lasse L  

  

Tuesday, 4 October 2016 22:43 Host: 78-71-79-54-no271.tbcn.telia.com 

 
Å jag tänkte så här, men undrar nu om jag inte tänkte lite fel: Skidan har normalt 
högt, styvt spann (=glidskida där fästet svårligen når ner), men när man belastar 
riktigt hårt med all vikt på ett ben så trycker man på knappen och låser då skidan i 
lågt, flackt läge där fästet kan nå snön. Låsningen kan ske med en stång som löper 



längs skidans sida nära dess överdel (för att inte riskera att ligga mot snön). 
Stången håller alltså "isär" skidan så att spannet inte kan fjädra upp igen. Felet i 
detta skulle vara att eftersom det är en styv skida så blir det även i det låsta låga 
läget svårt att trycka till tillräckligt ner i snön. Eller? 
Eller ska man göra tvärtom och ha en i sig mjuk skida med bra fäste, men som får 
ett styvt spann när man låser den i dess högsta läge med en vajer som löper på 
liknande sätt som stången i den första varianten? 
F.ö. uppfattar jag det där patentet som att det godkändes, men nu har löpt ut 
(information på sidan där jag hittade pdf-filen som ni sett). 

 

2496) goranl funderar  

  

Tuesday, 4 October 2016 20:02 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com 

 
frågan e osså vad som är optimal längd på glidzzonen högt spann kortare glidzon 
med ökat tryck per kvadrat centimeter eller tvärtom 
med ett lågt spann med längre glidzoner riskerar fästdelen att bromsa vid 
ojämnheter eller lösare snö så därför kan man fundera på en knappstyrd 
glidbelagsdel som i skidans längsriktning lämpligen kan tryckas fram i stakföre och 
klicka in över fästzonen och sen varför inte med knapp 2 klickas undan när det är 
dags att klättra 

 

2495) Lasse H  

  

Tuesday, 4 October 2016 09:43 Host: 213-66-151-32-no133.tbcn.telia.com 

 
Tror att en knappfunktion som ska både öka och minska spannet då den trycks in 
blir tekniskt krånglig och lätt knövlar i praktiken. Bättre med en knapp som minskar 
spannet (alternativt sänker fästzon/stighud)och en som återställer. Skidan kan 
knappast ha en sandwich-funktion där översidan är flexibel i längdriktningen i 
förhållande till undersidan och där då skidans sidor är öppna eller utförda i flexibelt 
material. Det skulle ge antingen problem med inträngande fukt i mellanmaterialet 
alternativt allvarliga stabilitetsproblem hos skidan. Tror jag i alla fall. 

 

2494) Lasse L  

  

Monday, 3 October 2016 23:26 Host: 78-71-79-54-no271.tbcn.telia.com 

 
Hurdå menar du? 

 

2493) Lasse H  

  

Monday, 3 October 2016 16:47 Host: 213-66-151-32-no133.tbcn.telia.com 

 
Skulle tro att ett 2-knappsystem med vertikal snarare än horisontell verkan är rätta 
medicinen och kan göras tillräckligt robust. Den patentsökta varianten fallerar på att 
skidan rimligtvis (pga fuktproblematik) behöver ha en hel boxkonstruktion där 
sidorna förstyvar och (i detta fall) omöjliggör horisontell funktion. 

 

2492) råffe  

  

Monday, 3 October 2016 12:00 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com 

 
15 km RR innebär: 
RR: 30,1 
Kut: 0,7 

 

2491) råffe ursäktar säg  

  

Sunday, 2 October 2016 20:47 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com 

 
å naturellement en liten röd knapp, glömde de 

 

2490) råffe  

  

Sunday, 2 October 2016 20:46 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com 

 
Vem fan skulle ta lån i mitt namn JBF de e ju shockerande. I allt övrigt glider ja som 
vanlit me. Men de e klat att de där me variabelt, flexibelt spann ä genitalt, ja känner 
de långt nere i basen av personen. Lutningen, trycke å spannets motstånd ä väl allt 
man nånsin önskat sej – å en å annan tjej, kan man i andanom tänka säj. Värsta ä 
om dom säjer nej, väl? 

 

2489) goranl  

  

Sunday, 2 October 2016 18:56 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com 

 
also för o förhindra att nån tar lån i ditt namn osv 

 

2488) goranl funderar  

  

Sunday, 2 October 2016 15:54 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com 

 
patentet e ju för fan lysande glömde o kolla när det var inlämnat eller om patentet va 
ok 
men från det ena till det andra 
twittergalningen kan ju bli president och eftersom all sanning då kan upphöra fick 
jag ett bra tips av dottern 
man kan på skatteverket spärra adressändring så att den bara funkar med bank id 
lätt som en plätt möjligt att alla redan har snappat detta se de då som en vänlig 
tanke hos en som vaknar sent 

 

2487) Lasse L  

  

Saturday, 1 October 2016 23:31 Host: 78-71-79-54-no271.tbcn.telia.com 

 
Å här är en annan variant (utan röd eller någon som helst knapp): 
[was.prv.se] 

2486) Lasse L  Saturday, 1 October 2016 22:57 Host: 78-71-79-54-no271.tbcn.telia.com 

 

http://was.prv.se/spd/pdf/3IGooG-oxJlhSy3t0WW1EA/SE411426.B.pdf


 

  Ja vår framtid, den lilla vi har, tycks ju säkrad med alla dessa klockrena och 
fullständigt nydanande förslag. 
 
Ett av dom var dock inte alldeles nytt, utan just det som min kompis tänkte för 
ganska så många år sedan, och då är det Råffes runda nedsänkta röda knapp jag 
syftar på. 
Tryck på knappen med staven och spannet sjunker ihop och glidvallan (eller 
stighuden) tar tag, tryck en gång till och skidan fjädrar tillbaks till högt spann och 
maximalt glid. Detta är i alla fall min tolkning av förslaget. Jag anar en teknisk 
lösning som skulle kunna realisera det hela men den har inte riktigt nått upp till de 
medvetna och kommunikativa delarna av mitt intellekt. Men endera dagen. 

 

2485) råffe  

  

Saturday, 1 October 2016 21:31 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com 

 
jo George nog ä vi nått på spåre 
känner ja långt nere i låre 
en underbar kåre som får stråna 
å resa sig upprätt i håre 
å gåre så gåre 
me duktit me gelé uti just detta håre 
– så talar bara en optimistisk dåre 

 

2484) goranl  

  

Saturday, 1 October 2016 21:20 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com 

 
råffe en lysande ide 
sen för o höja intresset kunde man plana ut nerförsbacken jämna ut för att dom ska 
bli sugna på å ta tag i wiren igen för o komma upp 
MEN då fårom pröjsa men har redan blive så sugna på å slippa trampa upp att dom 
göre 
vi kommer å bli rika på din ide!! 

 

2483) råffe  

  

Saturday, 1 October 2016 21:05 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com 

 
Lasse H:s inlägg snuddar vid en uppfinning som jag funderar på å de handlar om å 
me wire dra skidåkare uppför en backe å sen låtarom köra uta helvitte utför men ja 
vet inte hur de ska gå till. Tanken svindlar dock. Nån som mäktar tänka vidare - å 
bredare? JBB 

 

2482) råffe  

  

Saturday, 1 October 2016 18:37 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com 

 
Alldeles matt etter denna xplosition av otänkbara tankar och orimliga idéer vill ja ba 
säja att allt inte kommer å funka, men, ja säjer en, enda fullträff så kan vi segla 
tesammans te framtidens land i fäders spår å alla cykeldito vi kan tänka ut - å bli 
jältar. Jälar! 
Å te staffs prosaiska fråga så e de klat att de finns uttförslöper i NL de e ba å kolla 
hure gått för deras bollkillar, cykeltjejerna vågar mer å nån vinner på de. 
Men tjejer ä allti undantagna. 

 

2481) Lasse H  

  

Saturday, 1 October 2016 16:31 Host: 213-66-151-32-no133.tbcn.telia.com 

 
En möjlig lösning är ju att i varje uppförsbacke installera ett automatiskt elektriskt 
system som sträcker ner ett gummiband till backens botten som skidåkaren fäster i 
en lämplig sele som bärs på överkroppen. Gummibandet drar sedan åkaren upp för 
backen. På toppen kopplar åkaren loss gummibandet och trycker på en knapp 
varvid bandet åter sträcks ner till backens botten och finns till hands för nästa 
åkare. Åkare som vill använda systemet får helt enkelt ställa sej i kö och titta på den 
instruktiva video med teknikövningar som rullar non-stop. Systemet kan göras 
energisnålt om åkaren via ett rep kopplas till en dynamo i utförsbackarna. Nån som 
vill satsa en slant på idén? 

 

2480) staffan  

  

Friday, 30 September 2016 21:31 Host: 78-72-56-7-no173.tbcn.telia.com 

 
Bara en fråga. Finns det verkligen så läbbiga backar i Nederländerna? 

 

2479) goranl  

  

Friday, 30 September 2016 20:20 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com 

 
glömde det lilla kraftupptagande hjulet på skidans kant som fälls ned vid 
trampsväng i utförsbackar fångar bromsenergi kopplad den också till 
motorneuronen 

 

2478) goranl  

  

Friday, 30 September 2016 20:07 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com 

 
o en platt hatt på huvet me solceller som med en tråd o omvandlare kopplas till 
kroppen för att fylla på omvandlad solenergi till muskelkraft kopplad direkt till 
nervsystemet 
kanske ett litet kraftverk i matstrupen som snurrar när man dricker vatten i 
kontrollerna 
självklart bidrar en vindsnurra som fälls ut i utförslöpor o kör in kraft via de andra 
systemen 

2477) göranl  Friday, 30 September 2016 19:42 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com 



 

   
eller så får man sätta växeln i själva motorn 
dvs operera in en pacmakerliknande grej i bröskorgen med ett reglage strax över hö 
bröstvårta ett vridreglage som styr hjärtslagen kopplat till en liten pump med olika 
vätskor som adrenalin heroin amfetamin kokablad efedrin väl utfunderade för olika 
backar uppför o nedför kraft uppför mod nedför 
skulle kunna bli en jävulsk kraft o fart o sen me knappar utfällbara stighudar på 
blankvallade skidor 
va tycks? 

 

2476) råffe  

  

Friday, 30 September 2016 16:58 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com 

 
kanse ä den lilla fyrkantiga grejen blå, ä de rätt? JBF 

 

2475) råffe  

  

Friday, 30 September 2016 16:56 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com 

 
Lasse H:s fundering är värd att beakta. Jag vet av egen erfarenhet (från NL) att om 
det går läbbit fort utför å man har klister under så hackar de fast nåt erbarmligt om 
man ställer skidan på kant utanför spåre. Höll på å krasch men höll mig. 
LasseL:s växlar sätter förstås igång tankesmedjan, ja växlar mellan å upprepa 
LasseH:s tanke å att tanken va att man kan ändra spannets styrka lite av å på. Ba 
genom å peta på en liten rund, röd, nedsänkt knapp just framför binningen, heller 
kan de va en lite fyrkanti grej som ä anknuten te en lite räfflad kloss på undersidan 
av laggena. Heller så äre en sån där hjälpmotor som cyklister me mål i sikte nyttjar 
utan å skämmas. 
Ja allt ä möjlit utom det omögliga som min gamle tysklärare sa, fast på spanska. 

 

2474) Lasse L  

  

Friday, 30 September 2016 10:30 IP: 88.131.62.38 

 
Inte så, mera nå´t mekaniskt, såklart. 

 

2473) Lasse H  

  

Friday, 30 September 2016 10:19 Host: 213-66-151-32-no133.tbcn.telia.com 

 
Tänkte att jag skulle prova Råffes koncept till vintern. Men så kom jag att tänka på 
alla de möjliga debaclér som troligtvis uppstår i mötet med den bistra verkligheten. 
Exempelvis kan en tänka sig att svänga mot fästskidesidan i hög fart utför. Fast i 
och för sig behöver ju kanonfäste uppför inte betyda tvärstopp utför. Kanske prova i 
alla fall? Växlar på skidor har en ju hört talas om. Kanske främst i den fria stilen. 

 

2472) Lasse L  

  

Friday, 30 September 2016 09:19 IP: 88.131.62.38 

 
En annan begåvad kompis jag har kläckte för många år sedan idén om skidor med 
växel. Bra idé men kanske svår att realisera. Någon som kan ana vad han tänkte 
sig? 

 

2471) råffe  

  

Thursday, 29 September 2016 15:50 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com 

 
Jag har i flera år grunnat på en briljant idé som ingen annan tror på när ja drar fram 
den som esset ur rockärmen. Nämligen att man ska kör VL/ÖS med en skida me 
fäste å den annra me ba glid. I uppförskörning så låter man fästskidan jobba å i 
utförslöpera så äre glidskidan som får njuta av farten. 
Så läste ja i boken om Nordenskiöldsloppe av Olle Backman att samerna som va ute 
på björn- å vargjakt hade en längre glidskida å en kortare me rejält me fäste. 
Ja ville ba nämna me detta sagt att ja inte va först me tanken. Men de e ja ju sällan... 

 

2470) Lasse H  

  

Thursday, 29 September 2016 11:03 Host: 213-66-151-32-no133.tbcn.telia.com 

 
Hade tänkt nattorientera i går kväll men blefte tillfrågad att funktionära vid starten å 
då gjorde jag dä i stället såsom en lojal klubbmedlem. Ska ut nu i regnet å plocka 
dom två sista å avigt placerade kontrollerna på Trim-kartan så dä blir max antal 
lotter i lotteriet som har dead-line i möra. I eftermiddag blir det gymmet som vanligt 
är. En hankar sej fram. 

 

2469) råffe  

  

Wednesday, 28 September 2016 21:35 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com 

 
Nä ja fatta fel blev ba så uppröd 
Fatta nu att allt ä bra 
fundera på å ta ett RR-pass i möra 
ba för å känna om mucklera ä möra 

 

2468) råffe uppröd  

  

Wednesday, 28 September 2016 21:02 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com 

 
Näför fanen du får inte, säjer inte, vila te etter skidsäsong de e nu de böjjrar! 
För fanen 

 

2467) goranl  

  

Wednesday, 28 September 2016 20:50 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com 

 
kutade 3,5 km stavar imorse imponeras av råffes RR men noterar att han mjuknat 
ngt inför övr. akt. kul o korta ned ordströmmen träffade staffan rätt i käften ida 
hoppas de gick bra 
men som råffe stadiga symptom i benen efter lubbning får trampa på 



spinningmaskinen för lindring 
annars ere kul 
S.3,5 löpnings summering får vila te efter skidsäsong 

 

2466) råffe  

  

Wednesday, 28 September 2016 15:29 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com 

 
Kuta 3 km igår me mycke möda å stort besvär, ont lite härodär. 
Körde 12 km RR ida i surväder me utan några andra avisider. 
 
Summor 
RR: 28,6 
Kut: 0,7 

 

2465) råffe  

  

Tuesday, 27 September 2016 19:11 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com 

 
so the question is: 
Raggar du uppna? 
Heller Emma i värsta fall 

 

2464) råffe  

  

Tuesday, 27 September 2016 14:54 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com 

 
Men hon kraschade ju 
men så klart hon som vann 
menaru 

 

2463) staffan  

  

Tuesday, 27 September 2016 10:50 Host: 78-72-56-7-no173.tbcn.telia.com 

 
Känner väl ingen, men det är klart att några holländare skulle ju va bra att få med. 

 

2462) råffe  

  

Tuesday, 27 September 2016 09:05 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com 

 
Haru försökt ragga nån då, de kunde ju va bra å ha hoppfallera för stackars mej, hur 
vorere me en tjej, hoppfallerej, ja ragga ju Sivan i våras. 

 

2461) staffan  

  

Monday, 26 September 2016 22:07 Host: 78-72-56-7-no173.tbcn.telia.com 

 
Nej bara svenskar än så länge 

 

2460) råffe  

  

Monday, 26 September 2016 21:07 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com 

 
Va bra! Då förstår ja att de e så att gruppenfyrer står för fiolerna. Dä ä ljuv musik för 
en tondöv. 
Men hur många NL:are ä dä, JBF 

 

2459) staffan  

  

Monday, 26 September 2016 20:22 Host: 78-72-56-7-no173.tbcn.telia.com 

 
Vicken grupp! Nu är vi fem, med jämn geografisk spridning tvärs över riket, som 
mält sig an 

 

2458) råffe  

  

Monday, 26 September 2016 19:57 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com 

 
va inne på VRs sajt å kollade hur man anmäler sej. Men konfunderad blev ja av att 
man ska betala inom fem dar, fatta ja fel. Eller? JBF 

 

2457) råffe  

  

Monday, 26 September 2016 19:22 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com 

 
RR 27,4 etter 15 km ida 
Kut 0,4 etter 0 ida igen 
 
funderar på de däringa 
me VR å me LL17 
fundera kostar inge 
utom en väldans massa möda 
kanse bättre å mäla sig an 
å sen ångra sig av bara f-n 

 

2456) staffan  

  

Monday, 26 September 2016 18:06 Host: 78-72-56-7-no173.tbcn.telia.com 

 
Ja, stort tack till coach, medlöpare och åhejare. 

 

2455) goranl  

  

Sunday, 25 September 2016 20:35 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com 

 
ett rent nöje att coacha såna gubbar 
svarar mot varje förväntning 
ingen tvekan målfokuserade lubbar dom rätt i mål 
inspirerad av dessa vältränade atleter gör jag säkert ett nytt försök att även coacha 
mig själv nästa år 
men i väntan på detta har jag anslutit mig till staffans grupp inför VR 
Måtte gud hålla mig i handen 



 

2454) Lasse L  

  

Saturday, 24 September 2016 22:42 Host: host-217-214-152-
84.mobileonline.telia.com 

 
Tackar å tackar! Gick bra fast inte så raskt. Rätt behaglig löpning. Långhasse så 
snabb, det var strongt! 

 

2453) råffe  

  

Saturday, 24 September 2016 21:03 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com 

 
kan ba hålla me, de e ju fantastiskt! 
Jonas inte minst. Men bäst! två åtjusex, jälar! 
Staffan lysande liksom LL själv. 
Å långHasse kom under tre timmar. Men blev slagen av yngste sonen me tre 
minuter, så kan de gå. 
Nästan så att ja funderar på å avstå nästa LL 
Tar nog en RR i möra, ida va de bryggupptag på ön. 
Grattis te er alla! 
Ska ja förstås åsså säja! 

 

2452) Lasse H  

  

Saturday, 24 September 2016 19:05 Host: 213-66-151-32-no133.tbcn.telia.com 

 
Stort Grattis alla LL-löparna! Mycket väldisponerade lopp överlag. 

 

2451) Lasse H  

  

Friday, 23 September 2016 21:27 Host: 213-66-151-32-no133.tbcn.telia.com 

 
Önskar godd lack till alla LL-löpare o medhjälpare! Vädret verkar bli bra. Maten kan 
bli bra. Sällskapet verkar kanon. En ä lite avis. 

 

2450) råffe  

  

Friday, 23 September 2016 11:45 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com 

 
Hemma igen efter fem dagar hos skottarna. 4 km kubbning längs Clyde River var 
den enda rörelse som kunde noteras. RR-abstinensen var svår men kunde avhjälpas 
nu på fm. 15 km i ny rekordnotering var just det svar som jag behövde. 
Summorna är därme följande: 
RR: 25,9 
Ku: 0,4 

 

2449) Lasse L  

  

Thursday, 22 September 2016 23:24 Host: 78-71-79-54-no271.tbcn.telia.com 

 
Nu har jag anmält mig till Staffans VR-grupp 2017. 

 

2448) råffe  

  

Thursday, 22 September 2016 19:44 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com 

 
de enda ja vet om bilar ä att kamrem å drivknut ä onda ting - när di pajar. Men 
kamrem går tvärt sönder, inte en meter ytterligare går det att framföra fordonet, 
fordom råka ja ut för de. Drivknut ä knepigare, den håller å håller å gnisslar mer å 
mer å te slut ä de slut. Bästa e å köra lugnt te verksta å lämna in skiten, men man 
kan dröja å hoppas på röta å ofta funkar de. 
Ja mer har ja inte å säja. Utom att ja beundrar alla som vill köra LL. 
Sån ä ja 

 

2447) goranl  

  

Wednesday, 21 September 2016 21:36 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com 

 
pga jonas rapporterat att nya gamla bilen knarrar vid sväng drivknut? 

 

2446) goranl  

  

Wednesday, 21 September 2016 21:35 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com 

 
refined plans : 
Staffan tar egen bil från K-ga vi ses hos Jonas i Ö-bro för omlastning 
annars som refinement 1. 

 

2445) staffan  

  

Wednesday, 21 September 2016 10:00 Host: 78-72-56-7-no173.tbcn.telia.com 

 
Fast här kommer posten faktiskt tidigare än tidigare. 
Planen låter kanon. 
Signe å hunden här idag också. 

 

2444) Lasse L  

  

Wednesday, 21 September 2016 09:58 Host: 78-71-79-54-no271.tbcn.telia.com 

 
Schysst att ni gör det, bara ni inte köper smalspagetti till korven för i så fall stannar 
jag hemma. Kaffe kl 10 på fredag bjuder jag på oavsett. 

 

2443) goranl  

  

Tuesday, 20 September 2016 20:32 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com 

 
Refined plans: 
som tidigare 2 bilar från Öbro 
den ena lastad med VLkombattanter som hämtar startbevis på L-ön 
den andra drar direkt till Lj-ö o steker korv att äta när alla samlats- sparar ljuvlig tid 
Frugan har också ställt som krav att hon o jag gör alla inköp i Thn före avfärd vi 
slipper E-stop om alla bidrar på lämpligt sätt med de drycker som eg. inte hör till 
idrottsmannalivet men som dock är nödvändiga 
GV : nu kommer posten senare än tidigare 



 

2442) Lasse L  

  

Tuesday, 20 September 2016 19:35 Host: 78-71-79-54-no271.tbcn.telia.com 

 
Såklart du gör, skulle jag med. Sitter i knoppen och knappast i snoken. Men ge f-n i 
att hosta på mig när vi åker till Lidingö! 

 

2441) staffan  

  

Tuesday, 20 September 2016 11:47 Host: 78-72-56-7-no173.tbcn.telia.com 

 
Idag barnvaktar Signe 6 år som är hostig och snorig och hemma från skolan. 
Börjar känna mej lite hängig. 

 

2440) staffan  

  

Monday, 19 September 2016 10:37 Host: 78-72-56-7-no173.tbcn.telia.com 

 
Vid 12-snåret i Kga alltså. Ligger gärna på golvet. Har för mej att jag skrev bullis et 
hurtis men det syns inte någonstans. Skall komplettera när jag får tid. 

 

2439) Lasse L  

  

Sunday, 18 September 2016 22:05 Host: 78-71-79-54-no271.tbcn.telia.com 

 
Kliver tacksamt in i bil från Trollhättan kl 10 om fredag! Sova på soffan har jag gjort 
förr och kan göra igen 
Anmäler mig nog också till Staffans grupp, men heter den inget eller uppdagas 
namnet när man kodat in sig? 
11 km igår och därmed L 36, blir väl ett par korta lufsningar till innan den långa på 
lörda'n 

 

2438) goranl  

  

Sunday, 18 September 2016 20:51 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com 

 
kanonstarttider om ja hinner trampa benen i form ska rapportera till patrik 
råffelasseh,lassel,torbjörn o nåra andra vi måste rannsaka oss vavore våren utan att 
trampa en jonne 

 

2437) staffan  

  

Sunday, 18 September 2016 20:18 Host: 78-72-56-7-no173.tbcn.telia.com 

 
Har anmält som grupp. Kod 204598-sef4he. 
Önskad starttid 2:30-2:58 och som andraval 3:00-3:58 

 

2436) goranl  

  

Sunday, 18 September 2016 19:11 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com 

 
Staffan anmäl som grupp Jennys patrik hänger på vete fan om inte jag gör det 
ockkså missar jag ÖS kan ja i alla fall cykla 
3 l kantareller idag i thn 

 

2435) staffan  

  

Sunday, 18 September 2016 18:39 Host: 78-72-56-7-no173.tbcn.telia.com 

 
Antingen gör jag egen intresseanmälan eller om det är nån mer så kan jag anmäla 
som grupp. 

 

2434) goranl  

  

Sunday, 18 September 2016 15:51 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com 

 
förlåt råffe glömde dig men är saligt impad över din RRbeslutsamhet 

 

2433) goranl  

  

Sunday, 18 September 2016 15:49 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com 

 
ung. såhär: 
pustar ut efter rekordvarm tid i /på Tylösand 27,5 grader provade vid sen ankomst 
onskväll för första gången räkmacka o stor stark via roomservice -lyxigt 
kunde sen på från terassen tors se loja människor vada omkring i strandvattnet ren 
medelhavsstämning och bra kurs 
men till saken lassel skaru me i bilen på fredag i så fall ska du vara beredd kl10:00 
o Staffan lämplig tid därefter 
frugan kanske sitter i bilen så när vi träffar Jonas på eurostop Öbro delar vi upp oss 
i två bilar han ska hämta vinterdäck på Lidingö till sin nya gamla bil 
nån får sova på soffan eller medhavd madrass 
jag coachar med skjuts till Danderyd inför LL och hämtar där 
Har alla förstått? 
har staffan bildat VRgrupp? 

 

2432) Lasse L  

  

Saturday, 17 September 2016 21:49 Host: 78-71-79-54-no271.tbcn.telia.com 

 
Gu va spännande, kommer inte kunna sova i natt 

 

2431) goranl  

  

Saturday, 17 September 2016 21:12 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com 

 
försvann mitt inlägg? 
försöker igen imorrn 

 

2430) råffe  

  

Saturday, 17 September 2016 12:07 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com 

 
Vill ba tillägga att mina rullisar rullar rakt och så pass lätt att de går bra precis i 
samma hastighet som mina lagg gör när de e bra före, när ja tänker efter. 
Körde t ex idag 15 km i 14 km/h. 
S:a RR: 24,4 



 

2429) råffe  

  

Thursday, 15 September 2016 19:49 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com 

 
ärom skittröga så skaru köpa nya, de ska ju för fasen va kul å åka inte å träna. 
Du har som vanlit alldeles rätt, tror ja, fatta inte allt. 

 

2428) staffan  

  

Thursday, 15 September 2016 17:53 Host: host-95-192-171-
126.mobileonline.telia.com 

 
Men mina är ju skittröga och går snett som f-n. Jobbigt och trist. Ska ju va kul. 
Träningen känns mindre viktig. 
Annars skulle man ju köra med klister hela V6 oavsett före. 

 

2427) råffe  

  

Thursday, 15 September 2016 13:17 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com 

 
Men aktare för å skaffa såna som går lättare, före första blir de mindre träning, som 
å köra på rollerblades, före andra så blire livsfarlit i neförsbackarna. 
Ja tycker att det går läskit fort iblann å har valt bort de värsta stupena. 

 

2426) råffe  

  

Thursday, 15 September 2016 12:45 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com 

 
Härlit å höra att staff ska göra restart på RS. De märkliga ä att nu när ja kört var å 
varannan dag så är det riktigt rolit, har blivit ett behov å ta en RR-tur. Å armarna 
trivs me å staka. 
Körde 15 km nu på fm. 
S:a RR: 22,9 

 

2425) staffan  

  

Wednesday, 14 September 2016 20:31 Host: 78-72-56-7-no173.tbcn.telia.com 

 
Ida löpning på morron o glof me Toivo å Rålle på eftermiddan. 
Inte så dumt att vara pensionär ibland. 
L: 33 
RS:0 men funderar på skaffa nya som går rakare och lättare. 

 

2424) råffe  

  

Wednesday, 14 September 2016 19:03 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com 

 
Jo ja ä en late bloomer, en senfärdig sate, sent utvecklad, men nu jälar ä ja på rätt 
spår, så spår te minstingens ja schävl, å som så många gånger blivit sagt Gu spår 
men Levingud rår 
Ida blev de inge RR, var på lanne å plockte te mäj lite mer av lingonberena, å lite 
blåbär dessutom. 
Men i morrn vet man inte. 

 

2423) staffan  

  

Tuesday, 13 September 2016 19:51 Host: 78-72-56-7-no173.tbcn.telia.com 

 
Jag menar, vissa idrottsledare rekommenderar att ungdomar skall avvakta med att 
specialisera gren till 15-16 år. 
Men väntar man till uppåt 70, så borde det ju va ännu bättre. 

 

2422) staffan  

  

Tuesday, 13 September 2016 19:38 Host: 78-72-56-7-no173.tbcn.telia.com 

 
Har också redan kokat mina fast inte dom ja fånga ida. Efter lingonjakten, sista 
strykningen på SV knuten. Tog en timme. 
Inre alltid två knutbräder, de kan va sex åsså. Sen gräsklipp och preparering enkel 
green. Barna kommer i helgen å alltid kul om man kan spöa dem i gofl. 
RR har nog provat på det mesta inom idrott men först nu bestämt sig för vilken gren 
han ska satsa på. 
Grattis Rulle! 
Nu ska jag till badhuset å hämta Smilla 

 

2421) goranl  

  

Tuesday, 13 September 2016 19:37 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com 

 
jaru råffe när startade den långa marschen? 
vare inte -49 så lite liggeru före 
MAO du hade rätt 

 

2420) råffe  

  

Tuesday, 13 September 2016 16:43 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com 

 
ja har redan kokat mina, förutom den del som rårördes, ja ligger före mao! 
Körde 15 km RR å ä nu uppe i S:A RR: 21,4 

 

2419) staffan  

  

Tuesday, 13 September 2016 09:29 Host: 78-72-56-7-no173.tbcn.telia.com 

 
Ja, precis så menade jag. Nu ska jag plocka lingoner 

 

2418) goranl funderar  

  

Monday, 12 September 2016 21:37 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com 

 
Staffan menar du att du skapar en grupp där man kan lägga sin intresseanmälan? 
måste skaffa nytt lösenord till "Mina Sidor" 

2417) staffan  Monday, 12 September 2016 20:31 Host: 78-72-56-7-no173.tbcn.telia.com 

 



 

  Tänker anm till VR17. Finns ett "lojalitetsprogram" på hemsidan till vänster under 
fliken "Frågor o svar". 
Samma som sist. 
Vill nån hoppa på så är det bara att göra´t. 

 

2416) goranl  

  

Monday, 12 September 2016 19:31 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com 

 
funderar på att skita i VR 
MEN en intresseanmälan kan man göran 
men hur gick det till bildade ngn en grupp 
som man sen la sin intressean. hos? 
har avgörande möte med praktikertjänst på ons. befinner mig på kurs o sitter på 
bankett kl. 19 torsd känns splittrat tidsnödigt 
jennys patrik intresserad av VR 
vi hörs om logistik LL borti helgen 

 

2415) råffe rull  

  

Monday, 12 September 2016 12:12 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com 

 
Sant, så sant, ordens makt är magnifik. 
Själv fick jag inga hejarop när ja körde 21 km RR nu på fm. Bara ett hej från en dam 
med hund som ja mötte. Kändes bra, hade ja vatt en tjechov skulle ja nog gjort 
något bra, utan att närmare gå in på vad, eller andra bendelar för den delen. 
S:a RR: 19,9 

 

2414) staffan  

  

Monday, 12 September 2016 10:56 Host: 78-72-56-7-no173.tbcn.telia.com 

 
Tror också att ditt "heja musse" gjorde susen. Hade du däremot ropat "bra jobbat 
musse" hade han säkert brutit. Ihop. 

 

2413) råffe  

  

Monday, 12 September 2016 09:01 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com 

 
möjligen VR17 
kan va bra å ha i sitt CV 
eller vete fan förresten 
 
Å om musse kutar LL så ska ni passa på å haka på å hitta samma rytm som killen 
de e ba ett tipps 

 

2412) Lasse L  

  

Sunday, 11 September 2016 22:01 Host: 78-71-79-54-no271.tbcn.telia.com 

 
Kontraktsprost, nu hajar jag. Men så vare inte. Å inte heller Baldersnäs som senast 
såldes till en kines. Ligger dessutom lite avigt till, frånsett att det nog varit svårt att 
bjuda över där. 
Nä men en kåk på samma gata där vi redan bor. Den ska bli panchoboende åt oss 
och två par till om cirka 1½ år när ombyggnaden kan antas vara klar. 
Idag sprang vi 18 km, gick rätt så bra och hade det inte varit för att min löparkompis 
behövde bajsa tre gånger samt stanna för att dricka sjövatten och att jag själv fick 
fick sätta mig ner och ta ut en sten ur skon, så hade vi nog kunnat komma ner på en 
ännu bättre snitttid än de 7,5 min/km det nu blev. 
Musse ska visst springa LL också. 
CV17 ska jag nog inte ge mig på. VR17 kanske eller vete fan. 
L 34 

 

2411) staffan  

  

Sunday, 11 September 2016 18:22 Host: 78-72-56-7-no173.tbcn.telia.com 

 
Imorgon öppnar anmälan med garanterad startplats CV17. Om man gjort några lopp 
tidigare. 
Och på torsdag dags för intresseanmälan VR17. 
Finns de nått? 
Intresse alltså. 
Ja terrängen N kjejåsen mot upp mot Immen verkar nog så svårnavigerad. 

 

2410) råffe  

  

Sunday, 11 September 2016 18:06 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com 

 
Klart att man inte kan undvika att unnra över kontrakte, haru blive me prost LL, ja ba 
frågar! Heller ere Balingsnäs som ä nästa anhalt, kan Ollsbärj så kan ja, heller ur. Nu 
ha ja glömt bort va ja hade tänkt rappotera, måste tänka ett kort slag. Jo, nu vetja, 
de va ju så att vi hade hann om två av gossebarnbarnen å di ville gärna se sin 
farbror Martin spela fotboll i div6. Så vi åkte te Zinkens å kolla. Etterpå så vandra vi 
ner mot Årstaviken i tanke å ta båten ut te Årsta homlar, den går en gång i timmen. 
Fatta! Vi kom 30 sek för sent, satt å begrunda å sen vek vi bortöver stranden 
nedanför Tanto å kom te en avspärrning. Fatta inge. Men så kom fem polismc å sen 
en bil som rapportera 51:18 första gång vi såg den. Fatta? De va ju Sthlm halvmara. 
Så vi kolla å såg en afrikan som ledde överlägset där vid 17 km. Så kom nästa gutt å 
ja tyckte mig igenkänna Musse som ja intervjua i St Moritz en gång en sång för 
länge, längesen. Men ja kan allri glömma ba stå där å ropa "Heja Musse" å såg hans 
ännu starka ben rinna iväg. Känner att de va ja å mitt hejarop som fick killen å få 
nytt blo å ta in en halvminut när anjarna skilldes från vete fan. Såg sen i ruskan att 
mussen vann me en halvminut. Kändes stort å ha bidrage. 
Men i morrn å framdeles så ska ja visa att musse kan va stolt över stöde, ska köra 



RR så de glöde! 
De va ba de ja ville säja 

 

2409) Lasse L  

  

Saturday, 10 September 2016 20:12 Host: 78-71-79-54-no271.tbcn.telia.com 

 
Ska strax ut och kolla på ljusfesten i centrum/hamnen, med en massa marshaller å 
sånt och kanske en del musik, brukar vara rätt fint. 
Igår f.m. sprang vi backintervaller, 7 st varav 4 i "Lilla abborrbacken" som jag kallar 
den. Gick faktiskt rätt hyggligt. Lite trött idag, men kan nog mer bero på 
champagnen m.m. efter att vi varit hos mäklaren och skrivit på kontraktet. 

 

2408) Lasse H  

  

Saturday, 10 September 2016 19:54 Host: 213-66-151-32-no133.tbcn.telia.com 

 
Upp som en sol och ner som en pannkaka. Efter att det ett tag gått oförskämt bra på 
tränings-OL kom idag det stora magplasket vid DM medeldistans i Kedjeåsen norr 
om Karlskoga. Tappade 7 resp. 22 minuter på två kontroller placerade i ett gammalt 
återställt och skogsplanterat grustag. Försökte läsa mej fram med kartan men fick 
den inte alls att stämma med terrängen som ju inte uppförde sej som "normal" 
terräng. Hade varit mycket bättre att knata rätt igenom med kompassen. Extra retligt 
eftersom jag hade chans på bronsmedaljen då det bara var 4 deltagare i klassen och 
dom värsta stjärnorna springer för arrangörsklubben OK Djerf. Sånt är livet för en 
OL-are. Annars skapligt. 

 

2407) råffe  

  

Friday, 9 September 2016 11:40 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com 

 
puh säjer ja åsså etter å ha kört 15 km RR 
S:a RR: 17,8 
Ku: 0 

 

2406) Lasse L  

  

Thursday, 8 September 2016 23:36 Host: 78-71-79-54-no271.tbcn.telia.com 

 
Puuhh! 

 

2405) goranl funderar  

  

Thursday, 8 September 2016 22:38 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com 

 
undrade osså vem den där linkedinmannen va beslöt att låta honom peta sig själv i 
näsan 
roligt att redaktörn själv fick erbjudandet att göra sig själv bekantskap 
nu till saken: 
tycker jag känner mig mest matt på morron efter uppvaknande o sen på kvällen efter 
maten nickar till framför TV:n 
har en liten svacka efter frukost o snus 
kliver in på arbat för ett glas vatten svajar betänkligt men klarar mig till strax efter 
lunch, innan hemgång inför avslutande datorrapprter minskar kraften 
piggnar till under hemfärd i bil 
känner mig alltså i fin form 

 

2404) råffe vill veta  

  

Thursday, 8 September 2016 11:45 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com 

 
men ordet näterk ä de ett speciellt nätord.JBF 

 

2403) råffe  

  

Thursday, 8 September 2016 11:43 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com 

 
de finns gott om bedragare, läs bara den nya boken "Svenska svindlare och 
fuskare" av Fredrik Kullberg. Självklart är det en och annan filur som gärna vill va 
chefredaktör och heta Rolf Olofsson. Ja försökte själv under ett antal år leva upp till 
den benämningen. 
Nu lever ja för å kallas råffe rull 

 

2402) Lasse L  

  

Thursday, 8 September 2016 11:10 Host: 78-71-79-54-no271.tbcn.telia.com 

 
År det någon som vet varför en person som kallar sig Rolf Olofsson och uppger sig 
vara chefredaktör och ansvarig utgivare på Kvällsstunden AB nu vill lägga till mig i 
sitt yrkesnäterk på LinkedIn? 
 
Första 15-kilometaren, ja t.o.m. 16 blev det, avklarad igår. Gick hyggligt, om man 
undantar inledningen och uppförsbackarna, men framförallt ovanligt fräsch efteråt. 
Idag vilodag, men så snart duggregnet upphör blir det ett par fönsterkarmar målade. 

 

2401) råffe  

  

Thursday, 8 September 2016 10:47 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com 

 
Efter en dags vila, förutom en jädra massa vedhuggning på ön, så körde ja 15 km 
RR nu på fm, så nu ä dä 16,3 totalt i mil räknat. 

 

2400) Lasse L  

  

Tuesday, 6 September 2016 21:05 Host: 78-71-79-54-no271.tbcn.telia.com 

 
Där bor ett segt folk 

2399) staffan  Tuesday, 6 September 2016 20:47 Host: 78-72-56-7-no173.tbcn.telia.com 

 
Kolahalvöns IF ger jag fanken. Huset är vackert rött. 



 

  

 

2398) råffe  

  

Tuesday, 6 September 2016 20:33 Host: host-95-192-240-
189.mobileonline.telia.com 

 
tänkeru på Kolahalvön. JF 
Förresten vilcken färg har huse. JFV 

 

2397) staffan  

  

Tuesday, 6 September 2016 19:19 Host: 78-72-56-7-no173.tbcn.telia.com 

 
Skulle det va sämre att kola där än i t.ex.lappländsk vildmark? JBF. 

 

2396) råffe  

  

Tuesday, 6 September 2016 16:25 Host: host-95-192-240-
189.mobileonline.telia.com 

 
Å bra att du inte dog utanför LH:s brorsas hus 

 

2395) råffe stired  

  

Tuesday, 6 September 2016 16:23 Host: host-95-192-240-
189.mobileonline.telia.com 

 
Ända en notering staff, de tar säj 

 

2394) staffan  

  

Tuesday, 6 September 2016 16:15 Host: 78-72-56-7-no173.tbcn.telia.com 

 
RR:0 

 

2393) staffan  

  

Tuesday, 6 September 2016 15:52 Host: 78-72-56-7-no173.tbcn.telia.com 

 
Håller med L.L i allt han skriver. Friskhet vet man inget om. Trögare å trögare första 
kilometerna. För det mesta kutat 7-9 men igår drog jag till med 20 jobbiga och 
passerade L.H:s brorsas hus men varken dog,husse eller matte syntes till. 
L:30 

 

2392) råffe  

  

Tuesday, 6 September 2016 14:34 Host: host-95-192-240-
189.mobileonline.telia.com 

 
Glömde i går å notera 8 km RR, gör de nu i stället för då. Innebär att kroppsmassan 
har förflyttats 14,8 mil på ifrågavarande RR:ar 
Någe LL blire int för mäj i år å inte nästa år heller hoppas ja 

 

2391) Lasse L  

  

Tuesday, 6 September 2016 00:30 Host: 78-71-79-54-no271.tbcn.telia.com 

 
De va ett ytterst vänligt inlägg. Man blir ju frestad att springa LL. Men jag har tvekat 
ett bra tag. 
Frågan är om jag kan räknas in i den friska trion Göran räknar upp. 
Frisk, kanske ändå. Men i tillräcklig form? Lite eller mycket tveksamt. Har segat mig 
upp till 30 löpta mil, men det är mycket tungsprunget. Varenda gång de första två 
km, ibland m e m hela vägen. Å då springer jag sällan långt. Men jag jobbar på´t. Får 
jag till minst två 15 km-löpningar som känns hyfsat så är jag med. Igår en liten 
förövning på 13 km, säsongens hittills längsta, gick någorlunda efter halva 
sträckan. Återkommer med rapporter. 
Annars fördrivs dagarna med tidningsläsning och målnng av fönsterkarmar. Själva 
fönstren lämnar vi in för totalrenovering. Det blir lagom mycket jobb. Snart halvvägs 
nu. 
Om allt går i lås kan vi flytta om typ 1½-år, och då vill man ju ha ett attraktivt hus att 
sälja. Detta, om låset, vet jag om ca en vecka, så väntar med att skriva mer om det 
tills dess. 

 

2390) goranl  

  

Monday, 5 September 2016 20:22 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com 

 
från det ena till det andra 
LL lurar bakom knuten 
såvitt ja kan bedöma finns det tre friska möjliga deltagare 
1) Lasse Lind 
2) Staffan Löthgren 
3) Jonas Lundin 
själv får jag trots försök kasta in handduken 
men glädjande vore om dessa herrar ville husera på Lj-ö i samband med detta. 
jag skjutsar till t.ex Danderyd och coachar för fullt 
vore skitkul om vi sågs på ön inför och under denna bedrift i vardande 
bilen skulle kunna vandra på västra sidan av sjön o plocka upp deltagare 

 

2389) råffe  

  

Sunday, 4 September 2016 20:33 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com 

 
Göran appselut! 

 

2388) Göran Lundin  

  

Saturday, 3 September 2016 19:05 Host: 213-64-69-85-no66.tbcn.telia.com 

 
Torbjörn absolut en bra grej vi cyklar på banvallen skiskiter i VR 



 

2387) Göran Lundin  

  

Saturday, 3 September 2016 19:04 Host: 213-64-69-85-no66.tbcn.telia.com 

 
Torbjörn absolut en bra grej vi cyklar på banvallen skiskiter i VR 

 

2386) råffe gla men 
frågvis  

  

Friday, 2 September 2016 15:52 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com 

 
jamen vicken dag? Våren kan ju va lång och börja sent å va för jäla kall å blåsi. När 
nu mena ja hösten. JBF å ber om undskyld. 
Men etter den 15 april ä ja redo, då ska NL va överstakat för den gången i ordningen, 
å den ska man upprätthålla. 

 

2385) Torbjörn  

  

Friday, 2 September 2016 14:29 Host: c-a41970d5.112-1-
64736c11.cust.bredbandsbolaget.se 

 
Klarälvbanan, ja den kör vi i hela dess längd till våren. Hela gänget. Lasse H kör upp 
en gedigen utflyktslunch till en rastplats vid en sjö, där en skylt meddelar att den 
som här stannar den har stannat exakt på den sextionde breddgrader. 

 

2384) råffe  

  

Friday, 2 September 2016 11:23 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com 

 
Körde 15 km RR alldeles nyss 
S:a RR: 14,0 

 

2383) råffe  

  

Thursday, 1 September 2016 11:16 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com 

 
Nå, int ä ja så ivri så ja börja te å klättre på väggarna, men i väntan på hallväggs så 
körde ja 15 km RR nyss. S:a RR: 12,5 

 

2382) staffan  

  

Thursday, 1 September 2016 09:26 Host: host-95-194-75-
223.mobileonline.telia.com 

 
ja åtminstone hallväggs 

 

2381) råffe  

  

Wednesday, 31 August 2016 21:15 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com 

 
Ja Klarälvsbanan ä dä ända cykellopp ja vill åka! 

 

2380) staffan  

  

Wednesday, 31 August 2016 20:09 Host: host-95-192-84-
184.mobileonline.telia.com 

 
Har kollat varenda cyklist som jag mött mellan lusasken å alkvettern extra noga. 
Men ingen Torbjörn. 
Om inte Vr-17 så kanske vi kan ta en liten tur på Klarälvsbanan när du är återställd. 

 

2379) råffe glömde  

  

Wednesday, 31 August 2016 17:00 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com 

 
S:a RR: 11,0 

 

2378) råffe  

  

Wednesday, 31 August 2016 11:45 Host: host-95-192-35-
209.mobileonline.telia.com 

 
Håller till fullo med de två senaste skrivarna, hellre en lagom bärs än en sådan pärs. 
Roligt att du känner livsandarna vakna igen och ser fram emot ÖS18 å VR18. Du är 
den verklige Kämparnas kämpe Sir T. 
Tränar vidare gör jag så gott jag kan, har inget att skylla på. Körde 9 km RR i går 
morse, for sedan till Lj-ö för å skörda grönt å plocka rött. Å stapla ve, det tar sin tid 
å ä inte lika kul som å hugga. 
Vi blickar fortsatt framåt, bakåt ä de ju ingen idé, å bara bitvis ett nöje. 

 

2377) Lasse L  

  

Wednesday, 31 August 2016 09:47 Host: host-217-214-152-
181.mobileonline.telia.com 

 
Huh en sån pärs Torbjörn! Men härligt att det vänt åt rätt håll nu. Lycka till med 
fortsättningen och kommande karriär som elitpensionär. 
Och tack för uppmuntran till träning. 

 

2376) göranl  

  

Tuesday, 30 August 2016 22:39 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com 

 
Torbjörn 
läste just din drapa 
de va själva fan 5 veckor på hospitalet 
ja föreställer mig känslan av kraftsvaghet den där stomin e jag inte avundsjuk på 
men fåru pissa av egen kraft o me eget rör e ju halva slaget vunnet 
vet inte om de e nån tröst 
men vissa förmågor söker den rätte rätt snabbt 
låg ju själv o suckade 3-4 veckor i sängar o på sjhus men äntrade jonnen för VR 
Roligt Torbjörn att du överlevde och förvisade kräftan till ett vanligt kalas 

 

2375) Torbjörn  

  

Tuesday, 30 August 2016 12:00 Host: c-a41970d5.112-1-
64736c11.cust.bredbandsbolaget.se 

 



Å ni tränar, tävlar, bokför distanser mm etc osv. Själv går jag mitt livs långlopp. 
Cytostatika och strålbehandling gick tämligen obemärkt förbi. Magen pajade men va 
fan det gick att stå ut med. Den 25/7 opererades jag. Den planerade vårdtiden på 
sjukhus efter en dylik operation är 7 till tio dagar. Operationen gick bra, men sedan 
började helvetet. Igår,efter fem veckor, på sjukan i Karlstad kom jag hem. 
Komplikationer som tarmparalys, läckage i den skarvade ändtarmen med infektion 
som följd, onormalt höga vätskeflöden i stomin som mest fem liter på ett dygn, 
smärtlindring som inte funkade. Åt inte fast föda på fyra veckor. Väger nu 69 kg. 
Tackar försynen för att jag var vältränad, annars vete väl fan. Det goda i berättelsen 
är att cancern är borta. Analys av det bortopererade inklusive lymfkärlen runt 
tumören säger så. Tidigare undersökningar hade redan visat att det inte var spridd i 
magen eller till andra organ. Nu gäller det att komma igång. ÖS 17 får vara liksom 
VR 17. Har ju en operation kvar. Stomin ska läggas ned om några månader. Men 
efter det. Uj uj, pansjo tänker jag mig bli efter sjukskrivningen oxå. Ha det gubbar. 

 

2374) Lasse H  

  

Sunday, 28 August 2016 18:17 Host: 213-66-151-32-no133.tbcn.telia.com 

 
Kul att din näve bättrat på sej! Med påtagligt stor säkerhet inget mera LL för mej. 
Hoppas fortfarande att kanske några ÖsMå till men inte 2017. Denna vintern får bli 
lite testballong. Evbgv617 inte alls omöjligt och vore kul! 

 

2373) råffe svarar å 
undrar  

  

Sunday, 28 August 2016 17:05 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com 

 
Tackar som frågar LH! Dock finns inte mycket att rapportera. Efter behandlingen i 
april har det stadigt blivit bättre, nu har jag inget ont i handflatan längre. Jag hade 
faktiskt kunnat köra VR vad handen beträffar men då var jag i usel cykelform, å då 
mena ja inte cykelringar runt midjan, utan bara kraftlös i benena. Men har inga 
problem med handskakningar, kan hälsa på vem som helst, när som helst, skulle 
kunna bli president. 
Men hur är din status? Blir de EvBv6? LL? ÖSmå? 

 

2372) Lasse H  

  

Saturday, 27 August 2016 10:02 Host: 213-66-151-32-no133.tbcn.telia.com 

 
Ser inget om konstiga näven-sjukdomen Råffe. Bra från den? 

 

2371) råffe  

  

Friday, 26 August 2016 10:34 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com 

 
Allting gott som smakar gott sms. 
Å när en kommer hem efter arbeit så ska man va trött, tycker ja sån ä ja. 
Körde 14 km RR nyss å ä därmed oppe i S:a RR: 101 km e mi. Tänkte nu att ja 
hädanefter bara snackar mil mmd. 

 

2370) goranl  

  

Wednesday, 24 August 2016 20:46 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com 

 
lite dramatik idag när vi matta av abat kommer hem för kvällen vinet väntar 
säger Jonas att hans bil havererat i Hova 
på väg till Saras mammas begravning imorrn 
blir bärgad till 
Mariestad 
Sussi gasar dit jag steker gösfile 
som ska stå klar 21:45 när ekipaget anländer 
kuta med frugan i morse 7 km öm i knäna 
S:a L ca 12 

 

2369) råffe  

  

Wednesday, 24 August 2016 13:08 IP: 95.204.16.48 

 
fast inte heute, ida ä ja på Lj-ö å vågar fasen köra RR på lannsvägen. De fick bli 
paddling i stället, en njutning som t.o.m bräcker RR. Bara små vågor och mycke 
sjöfågel som ja skrämde skiten ur. Dessbättre hamnade inte den på moi. 
På freda blre RR igen, hoppas ja. 

 

2368) goranl  

  

Tuesday, 23 August 2016 21:58 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com 

 
dagligen råffe!! 
imposant dina RollerRolfs börjar bli lättdrivna 

 

2367) råffe  

  

Tuesday, 23 August 2016 15:09 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com 

 
igen hemma igen etter 13 km RR. 
S:a RR: 87 km 

 

2366) råffe  

  

Monday, 22 August 2016 16:11 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com 

 
hemma igen etter 13 km RR, torrt å fint å därme lättåkt å därpå dusch. 
S:A RR: 74 km etter missommar. 

 

2365) råffe  

  

Sunday, 21 August 2016 20:55 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com 

 
Jo en gång ä du halvvägs, 2-3 timmar räcker nog för en bjässe som staff. Men du 
har ju hela dagen på dej ändå in till natta. De ä inge problem, ba å haka på. Fåru se 



Jokkmokk även. Kanse blire husbil uppåner å då finns de en plast kvar, först te 
kvarn får mala på. 

 

2364) staffan  

  

Sunday, 21 August 2016 19:23 Host: 78-72-56-7-no173.tbcn.telia.com 

 
Hemma igen efter cv och Orust. Kom upp fre em 6C och spöregn. Hade varit frost på 
morgonen. Fundera allvarligt på att åka hem. Lätt rulla ner till starten från hotellet i 
solsken å 12 grader. Kortbrallat och ärmat. Roligt lopp men fattar inte hur folk vågar 
släppa på full fart nerför. Nej Jill stod som väntat vid sitt beslut så det fick bli buss 
via Malung med hojen på lastbil. Tar tid men fungerar som vanligt bra i den 
organisationen.Nl är inget för meg. Skulle kanske orka staka 2-3 timmar å då ä man 
väl inte halvägs en gång. 
L:23 

 

2363) råffe heter Rolf bara 
i högtidliga stunder  

  

Friday, 19 August 2016 10:55 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com 

 
Du ä på rätt spår LH! RR står helt simpelt å enkelt för Rolls Rolfs. På tal om de så 
körde ja 13 km alldeles nyss be bemälda fordon. 
S:a RR: 61 km efter missommar. 
Å hatten av än en gång för LL! Snyggt kutat 

 

2362) Lasse H  

  

Friday, 19 August 2016 10:10 Host: 213-66-151-32-no133.tbcn.telia.com 

 
Ursäkta en enfaldig men vad betyder RR? Rullråffe? Raketrör? 
Rollerradishes?????? 

 

2361) råffe kompletterar å 
komplimenterar  

  

Thursday, 18 August 2016 19:33 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com 

 
Tänker räkna skid/RR-säsongen 2016/17 från midsommar å framåt, om någon 
misstycker så framåt me de! 
Innebär att min status nu är: 
RR 48 km 
allti någe sa han som fick en fråge. 
Vill förstås lyfta på hatten för LL, måste ju va nån släkting te LL. 
Å då mena ja inte LL, för böfvelen! 

 

2360) råffe  

  

Thursday, 18 August 2016 16:49 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com 

 
Körde 12 km RR på fm i surväder men gla ja ä ändå! Uppe i 25 km efter nystart och 
omstart och start på nya säsongen. Men ska kolla mer exakt när ja får ti. 

 

2359) Lasse H  

  

Monday, 15 August 2016 20:21 Host: 213-66-151-32-no133.tbcn.telia.com 

 
Hatten av för Staffan! Kanonpeddlat. Ångrade sej Jill eller fick du annan chaffis? 

 

2358) råffe  

  

Monday, 15 August 2016 19:39 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com 

 
försöker dra igång inför vintern, körde 13,5 km RR, de gick hyfsat och kan bara bli 
bättre. 
Avstår från kutning, vill va hel å ren å skadeslös o skuldfri. De e en hägring som 
ständigt försvinner i fjärran. Sånt ä livet, å livat. 

 

2357) Lasse L  

  

Sunday, 14 August 2016 22:13 Host: host-217-214-151-94.mobileonline.telia.com 

 
Grattis Staffan, tycker det var snabbt cyklat! Vare kul också? 
Är inte direkt inne på NL, kanske något måttligare lopp på vårkanten vore trevligt, 
om det finns? 
Har stavgångat/löpt med jycken hos kusinen utanför Vettershaga idag. Skumma 
smärtor i ett ben, men annars känns det bra. 

 

2356) råffe  

  

Sunday, 14 August 2016 21:43 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com 

 
Ja grattis te en bjässe de e de minsta man kan säja men hur gåre me NL nu värkar 
Rikard vara på väg å boka in sej i lede ere ingen annan som vill va me på en 
sällskapsresa i Pava-lasses spår? JBF! 

 

2355) goranl  

  

Saturday, 13 August 2016 21:18 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com 

 
Grattis !! 
Staffan hjälten bergscykelns mästare det raka styrets besegrare har cyklat CV på 
4:09 
Resten får han berätta själv 
men han lät nödj 
arbetets boja klickar fast på mån 
ev. har jag haft min sista semester 

 

2354) staffan  

  

Monday, 8 August 2016 17:17 Host: 78-72-56-7-no173.tbcn.telia.com 

 
cv är på lördag och har boende freda till söndag. Men Jill vägrar ställa upp som 
transportör en gång till så vette sjutton om de blir nått. 



 

2353) goranl  

  

Friday, 5 August 2016 09:09 Host: 213-64-69-85-no66.tbcn.telia.com 

 
Undrar om staffan och cykelvasan? 

 

2352) Lasse H  

  

Wednesday, 3 August 2016 09:07 Host: 213-66-151-32-no133.tbcn.telia.com 

 
Försöker jogga lite grann under sista kilometern (hittills) på mina stavgångspass. 
Blir nog ungefär samma hastighet som gång men mycket jobbigare. Rödingen köpte 
vi i Malte´s fiskbutik i Sjötorp. Vart den hade varit innan den kom dit tordes vi inte 
fråga om. 

 

2351) göran l  

  

Tuesday, 2 August 2016 22:57 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com 

 
jorå hörni lassar. 
45 min 5km e ungefär va mina underben o tillhörande fötter kan prestera när jag 
låtsas jogga 
låtersom god mat förresten var fanns rödingen? 
försökte mig på 12 km stapplande jogg igår som renderade påfrestande ömhet i 
nämnda kroppsdelar 
S:a ca L:8,5 
ser lite tveksamt ut med löparkarriären f.n 

 

2350) Lasse H  

  

Monday, 1 August 2016 14:23 Host: 213-66-151-32-no133.tbcn.telia.com 

 
Jo det var inte dumt. 2 dl cremefräsch, 2 dl majonäs, 2 burkar VÄL avrunnen 
krossad ananas. Ett värdigt alternativ till hjortroncremefräsch som annars sitter 
som en smäck till rökt fisk. 

 

2349) Lasse L  

  

Monday, 1 August 2016 12:12 Host: 90-230-133-142-no68.tbcn.telia.com 

 
Nån annans klet vill man inte ha på tallriken men ananasklet kanske är gott? 

 

2348) Lasse H  

  

Sunday, 31 July 2016 17:49 Host: 213-66-151-32-no133.tbcn.telia.com 

 
Intet märkligt att rapportera. Varit på en veckas ordinär stugsemester på Kållandsö 
med hustrun och äldsta dottern m familj. Det var kanon. Gnetar på med mina 
pumpstavar och knallade in på PB idag. 46 å 47 på 5 km är väl inte så mycket att 
skryta med men en får vara gla ändå. Nu blir det strax rökt röding med ananasklet o 
potäter. 

 

2347) Lasse L  

  

Thursday, 28 July 2016 08:34 Host: host-217-214-147-223.mobileonline.telia.com 

 
Och igår plockade du ett par liter hjortron. Märkligt. 

 

2346) staffan  

  

Tuesday, 26 July 2016 22:06 Host: 78-72-56-7-no173.tbcn.telia.com 

 
Märkligt Lasse! Vad lika det är. Mitt senaste motionspass, 10km löpning, i förrgår 
ger 19 mil och 100 pass. 

 

2345) råffetto  

  

Monday, 25 July 2016 19:43 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com 

 
Århundradets motionspass ida, gick ut te soptunnan me en överfull påse doftandes 
räkskal alså påsen. Tänkte då på LL menandes den store forumadmin å kände att ja 
borde ha sänt en tanke ditåt även om posten nu inte ville va me. De va väl skalenlit å 
de mena ja inte skalet ohara. 
Jäla kul sakt! 

 

2344) Lasse L  

  

Friday, 22 July 2016 00:33 Host: 90-230-133-142-no68.tbcn.telia.com 

 
Årets hundrade motionspass idag, 8 km löpning i värmen. Kan även fira att jag 
kommit upp i L 20. 

 

2343) goranl  

  

Tuesday, 19 July 2016 22:14 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com 

 
huvet på spiken råffe va ere som händer? 

 

2342) råffe still sparkling  

  

Monday, 18 July 2016 21:46 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com 

 
bra att ni håller oss à jour under årets tour. 

 

2341) goranl  

  

Monday, 18 July 2016 20:03 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com 

 
pga jourvecka aktiv igen 
torbjörn läget ? 

 

2340) råffe grattar åsså  

  

Friday, 15 July 2016 21:52 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com 

 
efter lång avvaktan så instämmer ja förstås me råge. Men den känsla som vidlåder 
mäj när ja hör om VS är skräck. Hur fasen ska nån tvingas supa kallt älvvatten 
simtag efter simtag å te slut krypa i land urlakad å slokörad å me 30 mils enskild 



bilfärd åter te hemmets skamvrå. Å en sak ä säker, allri mer VS. 
Men grattiset te alla blötdjuren ä allvarligt menat mycket allvarligt. Lifsfarligt är ändå 
ordet i min mun. Läste me viss ångest härom åre om den man i 60-årsåldern som 
kastat in livets handduk när de ba va 50 meter kvar av VS. De kunde ha vatt ja, 
tänkte ja då. Å de tänker ja alltfort. Men de va ju inte ja, hoppfallera! 

 

2339) Lasse H  

  

Thursday, 14 July 2016 13:10 Host: 213-66-151-32-no133.tbcn.telia.com 

 
Instämmer, bra gjort Staffan o övriga. Får väl vara VS-Sivan numera då? 

 

2338) Lasse L  

  

Tuesday, 12 July 2016 00:30 Host: 90-230-133-142-no68.tbcn.telia.com 

 
Grattis Staffan, ännu en snygg tid! 
VR-Sivan höll på en 8 minuter till. I klass med mig på min tid. 
 
Springer en liten vända då och då, men det går trögt mest varje gång. 

 

2337) goranl  

  

Monday, 11 July 2016 00:02 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com 

 
vansbrosimningen har ju gott av bryggan 
Staffan simmade som alltid förr 
Ungerik ännu värre 
antagligen vrsivan också 
har ännu inga närmare detaljer 
Men grattis säger ja 

 

2336) råffe grattar  

  

Thursday, 7 July 2016 17:26 Host: host-95-192-227-161.mobileonline.telia.com 

 
i da ä de väl läge å gratta en kämparnas kämpe som just i da lägger ännu en årsring 
till di forna. Ja säjer skål å grattis George, ty sån ä ja. 
Men jubilaren har väl ingen chans å se å åse detta så ja tror ja mejlar heller ringer 
även. Ty sån ä ja. Tycker om å ha både hängsel å livrem. Å byxor. 

 

2335) goranl  

  

Wednesday, 6 July 2016 19:51 Host: host-95-199-129-19.mobileonline.telia.com 

 
härlig ny vinjettbild 
sitter utan epost annat än via telefonen 
men vicket kanonväder 
kutade 11 km i fm rätt knäckt i fötterna efteråt 
S:a L 2;3 

 

2334) råffe kan allri 

glömma  

  

Monday, 4 July 2016 21:17 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com 

 
bara gå här å drömma 
om en gång för länge länge sen. 
Å sen va han va han va, å de känns ju ganska bra, detta sagt inom parentes. 
Nä, en kan allri glömma LL, hur väl ja än velat. Har inte kubbat mer än tre km under 
innevarande år å om ja inte får en lidnersk knäpp på näsan så lär de inte bli många 
fler km. Men hopp lämnar allri kropp så man får nog se opp när man skådar rios 
sockertopp, hoppisnopp. 

 

2333) goranl  

  

Friday, 1 July 2016 22:43 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com 

 
sitter å funderar på att 2 v. semester väntar sen sket det sig med en jourvecka 
sen blire glada dgr igen 
men råffe vicken ihärdig jävel redan torrträning inför NL verkar som han helt glömt 
LL? 

 

2332) råffe  

  

Friday, 1 July 2016 19:06 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com 

 
Vatusan! Ä ni me i tusen trägårar, va gör man för å hamna i de dilemmat som 
innebär kommendering uti sina egna ägandes arealer? 
Å va kan man befrukta? 
JBF 

 

2331) Lasse L  

  

Friday, 1 July 2016 16:08 Host: 90-230-133-142-no68.tbcn.telia.com 

 
Ambitiöst Råffe. Får mig att börja tänka på inlines. En får se. Men Göran, va 
blygsamt, citationstecken runt framfarten och summa L bara 0,7, själv räknar jag L 
från årsskiftet och får det nu till 14. 
Annars är det mest kommendering till trädgårdsarbete just nu inför visningen på 
söndag, "Tusen trädgårdar". 

 

2330) råffe  

  

Friday, 1 July 2016 15:59 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com 

 
efter summationen tyckte ja att de kändes genant lite å körde 13 km RR för att skapa 
bättre stämning. 
Nu RR: 35,5 
km 

2329) råffe summerar  Friday, 1 July 2016 09:25 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com 

 



 

  RR: 22,5 km 

 

2328) goranl  

  

Thursday, 30 June 2016 20:34 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com 

 
igår "löpning" me frugan 7km 
S:a L 0,7 

 

2327) råffe  

  

Thursday, 30 June 2016 19:06 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com 

 
bra kämpat råffe, 9,5 km på rullisar från ett komaläge. Måste komma i gonggong 
annars känner man säj nedslagen men nu ä ja uppe på tio, tillfälligtvis, ja just de 
tillfälligt vis. Känner stress för den kommande ÖS,VL,NL - joe nejm it - säsongen. 
Men rullisarna va snälla å rullade som ett snälltåg (nja...) men gla ja ä ändå. Har inte 
ens hunnit summera å ja unnrar va de e som ska läggas samman. 
Ja de e väl själva, självaste, schälvande live som ska fogas samman. Bör man göra. 
Men orka 

 

2326) goranl  

  

Monday, 27 June 2016 18:38 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com 

 
bra kämpat lassel 
jag har i alla fall badat men också av outgrundlig anledning(?) ådragit mig en sk 
lårkaka utsidan hö som hämmar min framfart men daglig bättring ger hopp om 
provlöpning inom veckan 
annars lyckad helg slutade regna aftonskvällen, bedövande värme sol dagen, sön 
fm regn blev promenad bland dropparna 
alltså ledig idag 

 

2325) Lasse L  

  

Sunday, 26 June 2016 23:13 Host: 90-230-133-142-no68.tbcn.telia.com 

 
Nä, jag har inte motionerat något under missommarn. Men efter spelningarna på 
midsommarafton var jag nog lika trött som efter VR, fast mer åt det psykiska hållet 
liksom. 
Inte heller har jag badat, men seglat något litet. 
Tidigare i veckan sprang jag ialla fall ett par vändor runt halvmilen. Ska väl 
föreställa att man är inne i löparsäsongen nu då. 

 

2324) råffe  

  

Thursday, 23 June 2016 21:20 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com 

 
javisst 
e väl de 
å väl e väl de 

 

2323) goranl  

  

Wednesday, 22 June 2016 23:05 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com 

 
javisst 
gla missomar 
lämnar datorn imorrn för å tryna på ön 
utan cykel men medtar löpardojor 
S:aC105 

 

2322) råffe  

  

Wednesday, 22 June 2016 20:39 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com 

 
sa ja gla missommar? Kanske ä dä för sent? 
Ja ba ask. 

 

2321) Lasse H  

  

Tuesday, 21 June 2016 13:45 Host: 213-66-151-32-no133.tbcn.telia.com 

 
Håller med Råffe. Göran o Lasse ä underbara stilister var och en på sin fason. T.o.m. 
övertecknad bli lite cykelsugen. 

 

2320) Lasse L  

  

Tuesday, 21 June 2016 12:23 Host: 90-230-133-142-no68.tbcn.telia.com 

 
Inte Vätternrundan utan VATTENRUNDAN var det jag cyklade. Så står det nämligen 
som betalningsreferens på mitt bankkonto efter att jag handlade i tältet på Motala 
torg. Allt får sin förklaring. 
Våtdräkt nästa år? 

 

2319) råffe rättar  

  

Monday, 20 June 2016 23:44 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com 

 
mena ju lär 

 

2318) råffe  

  

Monday, 20 June 2016 23:35 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com 

 
Lysande VRberättelser! Så pass att ja blir gla å allas vägnar inkl min egen. Men en 
hygglig tändvätska inför nästa VR vare. Ja har ju nya cykelbraller som ja inte mer än 
måttligt pinkat in. NL17 ä måhända enda hämskon den går 15 april. Men hämskor 
kan bevekas me skohorn å tanken ä enda betänkligheten, de e så ja ser på saken. 
Hoppas att Sivan ä mä nästa år även. 
Å Övralid när väl inte muslimerna spränga i första tage. 



 

2317) Lasse L  

  

Monday, 20 June 2016 01:04 Host: 90-230-133-142-no68.tbcn.telia.com 

 
Starten var fin, mild sommarkväll med svag vind, och det kändes ganska bra att 
trampa på i natten. Men sen kom regnet efter knappt två timmar tror jag det var, och 
trots att regnjackan snabbt åkte på och jag var bra klädd i övrigt för regn blev det 
snabbt mycket olustigt med regnet stundtals piskande i ansiktet. Det gick på 
hjärnan och jag blev snudd på deprimerad och tänkte tankar om att bryta men 
fortsatte i alla fall, men gav upp alla ambitioner om att hänga på grupper. Så 
småningom blev regnet lättare och bortåt Fagerhult upphörde det i stort sett helt. 
Men det hade gått långsamt, och det var nu bara att cykla vidare utan tankar på sub 
någonting som helst. Så jag tog det lite nice and easy efter att det tidigare varit slow 
and painful. Och då, särskilt efter 15 minuters sömn i Hjo sittandes på en bänk, blev 
det efterhand en rätt trevlig tur, trots alltför svaga benmuskler som klagade i 
backarna. Efter Boviken började det komma en och annan solglimt och det blev en 
rätt gynnsam vind hela vägen in i mål. De sista milen, utan stress för någon tid, var 
riktigt skön cykling. Tioårsmedaljen bärgad! 
Siv som visade sig vara en aktiv orienterare och på väg att göra sin första klassiker 
kan säkert kapa sin tid flera timmar om hon kör igen, vilket hon nog gör. Hon 
trampade om mig i en backe hur lätt som helst, men ödslade tid på depåbesöken. 
Villa Vinkelgatan bjöd som sist på bra logi, och nu var nedre toan renoverad i klass 
med resten av huset inklusive en liten kristallkrona som belysning. Men lite konstigt 
steril miljö, inte en enda udda kopp eller tallrik i köksskåpen. 

 

2316) goranl  

  

Sunday, 19 June 2016 20:59 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com 

 
tack lasseh 
och på staffans inrådan ett grattis te råffe som slapp va me 
annars vare både upp o ner 
start i underbar mulen stilla somarnatt hojar iväg har efter 10 min släppt iväg övriga 
för att få filosofera mig runt banan i lugn o ro drabbas av regn motvind ett par tre 
timmar före jönköping tex staffan mest efter för han kör fortast 
1.a stopp jönköping ville inte stanna i regnet köttbullar mos inomhus i värmen 
hojar sen till hjo kör egen kontroll i buskarna dubbelmacka kexchoklad + me jämna 
mellanrum vita tabletter ur röd tub. 
lite förvirrad räknade jag ut att det var 9 mil hjo-motala 
nu vare mest upphåll ingen besvärande vind mest från sidan 
hojade sen in i till fortet tanka lite vatten drack en 1/2 flaska energidryck som jag fått 
av sivan tog en saltgurka 
fyllde vattenryggan fick reda på att det var 9 mil kvar 
backjävlarna kom tätare och tätare 
sen hade jag nåra stopp för att rätta till strumporna osv okörde nåra varv i skogen 
efter medevi 
staffan 12+.lasse15+,sivan 15+ 10 min, moi 16+ 
biff visky vin lycka 
för att hedra råffe o torbjörn besökte vi Övralid på vägen hem 

 

2315) staffan  

  

Sunday, 19 June 2016 16:15 Host: 78-72-56-7-no173.tbcn.telia.com 

 
Tack, å nä Lasse. Kornknarr hördes inte. Va längesen förresten. Däremot en massa 
glada tillrop typ "HÅLL HÖGER" 

 

2314) Lasse H  

  

Saturday, 18 June 2016 19:09 Host: 213-66-151-32-no133.tbcn.telia.com 

 
Grattis alla, väl kämpat! Var det blött? Var det blåsigt? Var det mycket mygg/knott? 
Hördes kornknarren? Hände något kul/spännande /farligt/tråkigt? 

 

2313) goranl  

  

Friday, 17 June 2016 07:27 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com 

 
inför VR : loj seg sömnig svag törstig lätt skitnödig ser lite dimmigt lite tung i 
kroppen spänd över vädret ja väderspänd 
e ordet 
ett litet hopp medvind ev regn te Jönköping o me en turlig omsvängning av vinden 
medvind upp på västra sidan 

 

2312) goranl  

  

Thursday, 16 June 2016 20:47 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com 

 
inför VR : känner mig urstark maximalt idealiskt tränad lätt i kroppen stark i bena 
härligt muskulös o trimmad armar axelparti. ser fram mot en liten ansträngning 
älskar att cykla i regn 
satans jävlar va skönt de ska bli 

 

2311) Lasse H  

  

Thursday, 16 June 2016 20:40 Host: 213-66-151-32-no133.tbcn.telia.com 

 
Cykelgänget önskas lycka till. Låt pedalerna snurra! 

 

2310) Lasse L  

  

Thursday, 16 June 2016 00:15 Host: 90-230-133-142-no68.tbcn.telia.com 

 
Rysare. Regnvädrets bana är osäker sa meteorolgen i Rapport. Och nu har 14,8 mm 
regn i Motala under lördagen blivit 0,8. 



 

2309) Lasse L  

  

Wednesday, 15 June 2016 22:43 Host: 90-230-133-142-no68.tbcn.telia.com 

 
Men snabb var du Göran, i alla fall are än mig idag då jag körde 40 km på våta 
vägbanor men tyvärr inget regn, så vad nya brallorna går för vet jag inte. 
Kan medge att det är lite knappt om tid för frukost innan start. 
C: 98, minsta någonsin inför ett VR och lägsta medelhastighet också under träning 
inför VR. 

 

2308) goranl  

  

Wednesday, 15 June 2016 21:52 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com 

 
ja ja men för ordningens skull -18:30 annars skulle ja vart snabbare än både ljudet o 
ljuset å de va ja ente 

 

2307) råffe  

  

Wednesday, 15 June 2016 21:06 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com 

 
jo ja såmnar tidit 
å då e ere rent förbannat när hunnjäveln blåser, omjaminnsrätt 
som å käka frulle 23 nollnoll 

 

2306) goranl  

  

Wednesday, 15 June 2016 19:31 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com 

 
har vatt på bolaget och även köpt lite godisgrejer till natten. frukost? 23:00? 
hindrad av regn att testa servade hojen i morse men fick till en dryg mil 18:05 till 
18.00 allt funkade 
råffe revelj eller tapto va blåste Mowitz vet kanske inte själv 
tänkte som staffan inte dricka så mycke vin i veckan men nu ere ju redan onsd. 
S:a C: 75 miil o så lär det förbli 

 

2305) råffe ur spår  

  

Wednesday, 15 June 2016 18:50 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com 

 
Å ja drömde i natt 
att mitt liv va en skatt 
men då blåste en Mowitz 
i hornet sitt tapto 
Å då tänkte ja att 
de va fan till en natt 
som en hunn ska mig matt 
gör mig helt galet besatt 
å väcka fula känslors erato 
 
ja va fan ska man säga! JBF 

 

2304) Lasse L  

  

Wednesday, 15 June 2016 12:32 Host: 90-230-133-142-no68.tbcn.telia.com 

 
Å jag drömde att jag ju numera kunde tala om för hunden att gå fot det betyder att 
han ska ha huvudet vid mitt knä, inte framför. Så praktiskt att han förstår vanlig 
svenska. Men sen visade det sig att det ju inte var hunden utan hustrudotersonen, 
7år precis som hunden, som jag var ute och gick med. Varför han ska behöva gå fot 
vet jag inte. 

 

2303) råffe  

  

Wednesday, 15 June 2016 10:35 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com 

 
de handlar nog om hålfotsdito. 
Drömde i natt att ja skulle köra VR och att de regna nåt jävulskt. Vakna sjöblöt och 
lycklig att verkligheten å sanningen inte är så hemsk. 
Lycka till säger en skottspole. 

 

2302) Lasse L  

  

Tuesday, 14 June 2016 23:25 Host: 90-230-133-142-no68.tbcn.telia.com 

 
Hur torskar man på ett inlägg? 
Har idag köpt gula skoöverdrag och ett par långa regnsäkra cykelbyxor. Cykeln 
servad. 
Beträffande käk sa jag till Siv att var och en kan köpa sin frukostmat och så ordnar 
vi resten tillsammans. Det kan väl vara kompatibelt med Görans förslag. 

 

2301) goranl  

  

Tuesday, 14 June 2016 21:30 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com 

 
har torskat på 2 inlägg 
skrivit ut startbevis VR idag 
våndas o e nervös 
ska lasse sivan o ja handla på Jätten i Thn ankomstkäk, firarkäk,frukostkäk osv 
kommer allri o hinna te Motala på lör innan bolaget stänger försöker köpa sån 
nödproviant i veckan 

 

2300) råffe  

  

Tuesday, 14 June 2016 13:33 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com 

 
min avensjuka mildrades plötsligt. Men ner till J-ping kan ni blåsa på! 
Ja, heja er! 

2299) Lasse L  Tuesday, 14 June 2016 12:04 Host: 90-230-133-142-no68.tbcn.telia.com 

 
Heja oss. Nu har väderprognosen slagit om till totalt ösregn och kraftig nordan. 



 

  

 

2298) goranl  

  

Monday, 13 June 2016 21:28 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com 

 
tietiden i Thn är registrerad 

 

2297) råffe nödrimmad  

  

Monday, 13 June 2016 20:49 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com 

 
Nä inte långHasse å int ungErik i vicke fall. De va SirT å ja, hoppfallera, som hade 
hoppats köra få, hojåhå. 

 

2296) Lasse L  

  

Monday, 13 June 2016 20:05 Host: 90-230-133-142-no68.tbcn.telia.com 

 
Tietiden vid pass 

 

2295) Lasse L  

  

Monday, 13 June 2016 20:04 Host: 90-230-133-142-no68.tbcn.telia.com 

 
Puh! (fotbollen). 
Jo men jag var ju bara budbäraren, ena delen av budskapet stod på tornet, den 
andra om Arbetsmiljöverket muttrade en medresenär i bilen. Men visst, hurra för 
mig som uppsnappade, paketerade och skickade in. Strongt gjort. 
Närå, eller jorå, alla har all rätt att utebli vare sig man fixat Sivor eller ej. Såklart. 
Bara lite synd att vi blir så få. Men vi ska ha kul ändå! Hej å hå, tror jag Råffe skulle 
lagt till. 
Det var alltså inga ytterligare som var tilltänkta till vår grupp från början? Utöver 
Jonas som blitt förkyld. 

 

2294) goranl  

  

Monday, 13 June 2016 19:58 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com 

 
hitta tidningen o fattar lite mer 
men när kommer sivan o lasse te Thn? 

 

2293) råffetto  

  

Monday, 13 June 2016 17:34 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com 

 
Ja känner alla möjliga konstiga vibbar, nu är Sivan den centrala å de e inte mer än 
rätt ity ho har fyrcykelhållare å alla delar. Ja känner inte att ja ä skyldig å komma ner 
för å bidra te kstnader ity de va ja som ragga opp Sivan, de tycker ja att ni alltid ska 
räkna mäj tegodo oavsett va som händer å va som sker. 
LasseL fäller inga kyrkliga visdomsord noterar ja, vill väl ha fler lovord å kanse ett 
avlastbrev först. Men ilasten ä föståss viktigast. Just nu. 

 

2292) Lasse L  

  

Monday, 13 June 2016 15:00 Host: 90-230-133-142-no68.tbcn.telia.com 

 
Mest till Göran och Staffan: Siv bor med oss, trots den höga kostnaden. Vi blir väl 
då i alla fall fyra som delar på de sju tusen. Eller finns någon mer som ska bo där 
som jag inte känner till? Supporterklubben R&T? 
Bara till Göran: Siv åker med oss, hon har cykelhållare för fyra hojar, jag plockar 
upp henne i Erikstad på väg till Trollhättan. 

 

2291) Lasse H  

  

Monday, 13 June 2016 10:27 Host: 213-66-151-32-no133.tbcn.telia.com 

 
Kul inslag i N&N! Bilden talade tydligt och väl för sej själv så jag läste aldrig 
undertexten och förblev intill nu i mörkret angående insändaren. 

 

2290) råffe lite aven  

  

Monday, 13 June 2016 08:21 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com 

 
VR-prognosen lovar kalas. Grattis ni som får möta morronen vid Ödeshög-Gränna! 

 

2289) råffe  

  

Sunday, 12 June 2016 23:18 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com 

 
Kanse har inte alla läst DNs NamnåNytt idag, kanse ska admin lägga ut 
vederbörandes brillianta bidrag. Eljest ser mitt tidigare inlägg lite apart ut i och för 
säj inte helt ovanligt men de här va ovanlit ovanlit. 
Som inte betyder överslaf 
i detta sammanhang 
tror ja 
 
Grattis te lyckad golvläggning george! 

 

2288) goranl  

  

Sunday, 12 June 2016 19:29 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com 

 
råffe ja e som lasel frestad men kollar först hur allt fungerar i VR 
men som du vet vicken helvetes merit!!! 
nåja for till ön för golvläggning efter arbat i fredas plan till Åberga före 18:00 gällde 
inte bolaget utan inköp av "klickgolv" laminat till groventre ligger bra till i tid när kö 
uppstår i sista tunneln pga lastbil med haveri in i affåren 17 :56 köper 10 m2 golv o 
lumppapper som underlag 
cyklar 4 mil lördag morgon känns hyfsat lägger sen golv me brorsan Hasse till 23:00 
blev jävligt bra 
ida hem igen me besök hos sonen i Örebro -kraftigt förkyld inget VR för hans del 



S:a C ca 74 
tänker ta en 3milare på onsd. efter bertils rep -pajat kullager baknav men fixat 

 

2287) råffe  

  

Sunday, 12 June 2016 08:29 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com 

 
Tösses grabbar! Grattis till LasseL kyrkans man! 

 

2286) goran l  

  

Saturday, 11 June 2016 23:56 Host: host-95-195-215-175.mobileonline.telia.com 

 
Torbjörn både bra o stenhårtl planerat o funderat 
återkommer i lhemmadatormiljöå 
men so far lyckad golvläggning 

 

2285) Lasse L  

  

Friday, 10 June 2016 20:08 Host: 90-230-133-142-no68.tbcn.telia.com 

 
Instämmer i valda delar i Råffes inlägg. 
Reagerat? Jo tror fasen det! Sitter hopkrupen i ett hörn med svindlande 
skräckslagna tankar på ett skidlopp långt upp i norr. 

 

2284) råffe  

  

Friday, 10 June 2016 16:41 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com 

 
Klokt skrevet Sir T. Om ja hade blivit avrådd skulle ja tänkt som du, å nu när ja inte 
blev avrådd så rådde ja mäj själv å avrådde. Ja tänkte som så att de går ju en runda 
nästa år som man åsså kan skita i. 
Men Klarälvsbanan låter ju kul, de va nån som snacka om de tidigare i år heller vare 
i fjor. Då va ja beredd men nu fick ja ju ingen anmodan å behövde inte avråda mäj. 
NL17 äre ingen som har reagerat på. Väl? 

 

2283) Torbjörn  

  

Friday, 10 June 2016 15:41 Host: c-a41970d5.112-1-
64736c11.cust.bredbandsbolaget.se 

 
En viktig tolva i 12 mil föll bort i mitt förra inlägg. 

 

2282) Torbjörn  

  

Friday, 10 June 2016 15:38 Host: c-a41970d5.112-1-
64736c11.cust.bredbandsbolaget.se 

 
Har hela tiden under strålnings och cytostatika behandling hållit dörren på glänt för 
VR. Har trots allt mått relativt bra och har kunnat åka lite trampcykel. Totala 
sträckan cykelträning är nu uppe i dryga 103 mil. Igår körde Staffan och jag mil på 
Klarälvsbanan. Idag tog jag kontakt med kirurgkliniken i Karlstad för att rådgöra 
eventuell VR start. Blev avrådd. Att träna, att röra på sig är av godo men att cykla 30 
mil är en allt för stor påfrestning på kroppen. Och så får det då bli. Härmed är VR 
handduken inkastad. Önskar kvarvarande gubbar med dam lycka till. 

 

2281) råffe hätsar  

  

Thursday, 9 June 2016 17:29 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com 

 
Å förestan så har ja nu en startplass te NL17. Gårdans rullis va som en besvärjelse, 
de e ba å rulla på, härifrån till enigheten, åtminstone te Jokkmokk. 4K kan de gå 
snett när man ska te 5K. JBF 

 

2280) goranl  

  

Wednesday, 8 June 2016 22:07 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com 

 
å förresten lämna ja cykeln te bertil han diagnosticerade krasch i bakhjulet gick o 
vicka 5mm i sidled hade bara upplevt ett klickande ljud han ska fixa alltså kajko på 
båda hojarna men har me mig en ny vev till Ljöcykeln åker troligen dit i helgen för 
att lägga golv i groventren 
You never know 
Lassel snart dags för motalareselogistik 
hetsen tilltar 

 

2279) goranl  

  

Wednesday, 8 June 2016 21:51 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com 

 
å Staffan har försökt me gbg:svarvet o maran ja kan inte tänka på sånt står inför VR 
HOJADE 36 KM I MORSE HÖJER TILL 40 SOM VANLIGT 
Sa:C 70 
men grattis lassel till pedalerna 
råffe haru inlett skidträningen? 

 

2278) råffe  

  

Wednesday, 8 June 2016 16:11 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com 

 
körde 13 km på rullisarna, gick nästan lika bra som i början av aprillo. 
De va bra. 
Å allt för denna gången. 
Ett inlägg sålunda. 
Bättre än utlägg. Ju. 

 

2277) Lasse L  

  

Tuesday, 7 June 2016 23:35 Host: 90-230-133-142-no68.tbcn.telia.com 

 
Har idag vuxit upp och blivit riktig cyklist och skaffat såna där racerpedaler och dito 
skor. 
Lyckades inte heller tyda Råffes inlägg. 



 

2276) goranl  

  

Tuesday, 7 June 2016 20:55 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com 

 
hade glömt glasögonen får läsa råffes senaste inlägg senare 

 

2275) råffe  

  

Tuesday, 7 June 2016 10:26 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com 

 
ser just i datan att anmälan te nästa års NL börjar tas emot kl 11 just idag! 
Vore ju kul! 
Vem vill? 
JBF 

 

2274) Lasse H  

  

Tuesday, 7 June 2016 10:21 Host: 213-66-151-32-no133.tbcn.telia.com 

 
Ätteläggarna joggar på bra överlag kan en notera vilket förstås är glädjande! 

 

2273) råffe  

  

Tuesday, 7 June 2016 10:21 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com 

 
C:10,7 
vill ja nämna 
för alla som är intresserade 
dvs killen i älta 
som inte längre ä mjuk i bena 
utan lite lagom stel 
 
å självklart ska Svante harangeras å grattas, vicka jäla killar 

 

2272) goranl  

  

Monday, 6 June 2016 20:08 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com 

 
vä vevarm så klart va de som lossnade 

 

2271) goranl  

  

Monday, 6 June 2016 20:06 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com 

 
SM: även Staffans ättelägg Svante pressade sig lätt under 4 tim och ska harangeras 
för denna oerhörda prestation 
lassel körde du alltså 12 milos mäktigt imponerande 
råffe höll fint på Ljörundan men uppskattade ändå att han blev mjuk i bena på slutet 
visar ju att mitt cyklande ändå haft viss effekt men andrew e en hård jävel urstark i 
bena 
sen blev ju turen nån mil förkortad då hö trampvev nästan lossnade från va de nu 
heter så vi fick ge upp svängen till Hummelmora på väg hem. 
Bertil är inkopplad på ärendet. 
S:A C 65 

 

2270) Lasse L  

  

Monday, 6 June 2016 13:42 Host: 90-230-133-142-no68.tbcn.telia.com 

 
Ursäkta särskrivningen. 
Värmlandsnäs heter det och skrivs det 

 

2269) Lasse L  

  

Sunday, 5 June 2016 23:00 Host: 90-230-133-142-no68.tbcn.telia.com 

 
Mina äggmackor var också prima, åt dom ståendes (för att vila rumpan) i solen i 
Ekenäs på Värmlands Näs sydspets. Sen gick det lätt att cykla de 60 kilometrarna 
hem. 
C: 74 

 

2268) råffe  

  

Sunday, 5 June 2016 17:09 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com 

 
Ja gjorde två äggmacker men inte fan hjälpte de, min framfart på Ljusterörundan var 
minst sagt medioker och mest sagt plågsam. Lårena börja säga ifrån efter fyra mil 
men de blev ändå 66 km me draghästarna Andrew å George som glada 
medresenärer. 
Insåg så klat att de va ett klokt beslut å sälja startplasten te VR. Även om handen nu 
plötsligt säger ja så säger kroppen i övrit njet, no, nein så nu är den ångesten över. 
För den här gången. 
Men äggmackera va prima, vändstekta garnerade me ost å sån där lufttorkad skinka 
som i detta fall bar namnet prosciutto. Ja heter råffe prutto. 

 

2267) Lasse H  

  

Sunday, 5 June 2016 10:49 Host: 213-66-151-32-no133.tbcn.telia.com 

 
Instämmer! Grattis Jonas till fint lopp! 

 

2266) Lasse L  

  

Saturday, 4 June 2016 22:29 Host: 90-230-133-142-no68.tbcn.telia.com 

 
Ja de va bra gjort av Jonas, jag har redan gratuleran till snyggt pb liksom jag gjort 
till hustrudotterbarnens far. Men Jonas var ett strå vassare (4 minuter.) 
 
Gör mig kanske en äggmacka och cyklar lite imorgon 

2265) råffe impad, ja mer 

än dä  

Saturday, 4 June 2016 18:07 Host: host-95-192-223-232.mobileonline.telia.com 

 



 

  imponerande av unge lundin ett mästerligt disponerat lopp å en tid som om han gör 
en liknande förbättring nästa år leder rakt mot OS i nånstans som jag inte kan 
minnas, men de e inte rio för då måste man kuta som ba fan redan i år. 
Hatten av för Jonas! 
Å grattis från mej kan nog förmedlas redan innan jag kan säja de rentut in lajv! 

 

2264) råffe glad  

  

Saturday, 4 June 2016 06:34 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com 

 
såklat vi gör! 
ska vi säga så då? 

 

2263) goranl ursäktar 
råffe  

  

Friday, 3 June 2016 21:56 Host: host-95-199-140-9.mobileonline.telia.com 

 
vi kontaktar oss per telefon lördag 
visst? 

 

2262) råffe internt till 
george, förlåt  

  

Friday, 3 June 2016 16:05 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com 

 
Vicken plast å vicken tid äre psalming? 
Bra å veta. 
Tycker ja, hej hoppidopp! 

 

2261) råffe  

  

Thursday, 2 June 2016 18:32 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com 

 
de hör väl till de viktigaste 
att röra till´et 
eljest blir de väl inte väl jäst 
å vicken gäst vill smaka ojäst smörja 
JBF 
 
C:4 

 

2260) Lasse L  

  

Wednesday, 1 June 2016 23:35 Host: 90-230-133-142-no68.tbcn.telia.com 

 
Ursäkta om jag rör till'et men man måsteju provsmakat osså 

 

2259) Lasse L  

  

Wednesday, 1 June 2016 23:33 Host: 90-230-133-142-no68.tbcn.telia.com 

 
rekordlång såklart 

 

2258) Lasse L  

  

Wednesday, 1 June 2016 23:31 Host: 90-230-133-142-no68.tbcn.telia.com 

 
Snarare 59 skulle jag tro. I morrnkväll om vår skapare vill kommer jag ikapp dig. 
Men nu, nu tappar jag vinet på flaska efter rekordmånga jäsning. 27 pavor av qualité 
superieur som Nisse skulle sagt. 

 

2257) goranl  

  

Wednesday, 1 June 2016 21:51 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com 

 
nu ere gött 
varmt o ljummet dygnet runt 
goddagspiltarnas paradis har uppenbarat sig 
rakt framför våra ögon 
runt våra kroppar 
helvete va gött de e 
njöt cykelsväng this morning 
jobba lite vattna i trägårn 
ett glas vin me frugan ute 
potatisen ploppar upp nyplanterade bönor laddar strax under jord 
kvällssvalkan manar mig att delge 
intet juridiskt eller indiskt 
utan endast detta 
C:58? 

 

2256) goranl  

  

Monday, 30 May 2016 21:15 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com 

 
mena smita under 45:an 

 

2255) goranl  

  

Monday, 30 May 2016 21:13 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com 

 
antagligen då cykelvägen till Öxnered är helt asfalterad då kan man smita under 
44:an o hamna i Dalsland 
möjligheterna blir oändliga jag kan i.o f.s redan nu smita ut på småvägar mot kusten 
o vika in norrut österut till samma trakter men jag vågar inte 

 

2254) Lasse L  

  

Monday, 30 May 2016 20:59 Host: 90-230-133-142-no68.tbcn.telia.com 

 
När ska vi förresten få cykelrapporter från Trollhättan med namn på orter väster om 
45:an? 

2253) Lasse L  Sunday, 29 May 2016 22:05 Host: 90-230-133-142-no68.tbcn.telia.com 



 

   
C: 48 

 

2252) Lasse L  

  

Sunday, 29 May 2016 22:01 Host: 90-230-133-142-no68.tbcn.telia.com 

 
Känns som man är svaret skyldig. 
Nå. Inte gick jag upp kl 5:00 (hur kunde du få den idén Göran?), inte heller gjorde jag 
några äggmackor (den idén förstår jag bättre). Men jag klev upp redan 08:45, efter 
att har varit på blueskonsert till 01.30, så det var nog så tidigt. Rätt lång frukost 
tillsammanas med våra gäster och när de åkt vidare på sin semesterresa var det 
dags att fundera på cykel. Hade regnat och skulle troligen komma mer. Skulle man 
hoppa´t kanske. Men till kl 13 hade jag funderat klart och fann mig då sittandes på 
cykeln och trampandes iväg. Södra infarten, Sjövik, Avelsäter, Duse udde, 
Avelsäter, hem. 65 km. Bra, längsta turen i år. Nyckfull vind som ibland var ganska 
besvärande, ibland snällt knuffade på. Bara några få regnstänk. Nu ikväll har jag 
varit på spelträning i Mellerud inför midsommar. 
Dan innan hade det blivit sjösättning, påmastning och färd till bryggan i Näsviken. 
Återstår bara att fixa med lite tampar i riggen. 
Bra helg! 

 

2251) råffe  

  

Sunday, 29 May 2016 22:00 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com 

 
understatemento grandissimo: imponerande george! Ingenting kan stoppo deg no! 
Äggmacka ä modellen, ser fram emot den på sönda men eljest nervös å skitnödi, 
hur fan ska de gå, ja ba fragen. 
C: 4 
A: Bibbi 

 

2250) goranl  

  

Sunday, 29 May 2016 15:34 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com 

 
S:A 54 mil 

 

2249) goranl  

  

Sunday, 29 May 2016 15:32 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com 

 
regn natten morgonen uppe kl 05:00 fast det regnar vändsteks 2 ägg blir 2 
dubbelmackor 
9:00 regnet upphör mandrom på rulle direkt Velanda; Gärdhem.Åsaka, Främmestad, 
Nossebro, St.Mellby, Åsaka,Velanda ,THN 
10,1 mil !! 
inte en droppe regn trots regntunga moln underbart cykelväder motvind halvvägs 
sen mest medvind mot hemmet 
men helt slut 

 

2248) goranl  

  

Friday, 27 May 2016 23:16 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com 

 
i slutet inlägget mena ja inte råffe 
utan oss andra speciellt lasse l dom andra dårarna har väl kört 100-150 mil i onödan 
höll ja på säga dom råkar väl ändå ut för VR 

 

2247) göranl  

  

Friday, 27 May 2016 22:08 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com 

 
råffe nårmast berörd: 
Andrew har fixat söndan me termos 
känner mig loj o nöjd inför framtiden åtm. närmaste veckan 
men spänner nu bågen! 
vem kör en 9milare i vhelgen? 

 

2246) råffe  

  

Friday, 27 May 2016 08:22 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com 

 
ja räknar me sönda 
å mycket möda 
å stort besvär 
hej tomtegubbar! 
 
Blire nie som vanlit? 
Äggmacka? 
Andrews kaffe! 

 

2245) goranl  

  

Thursday, 26 May 2016 21:16 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com 

 
ang ljöcykel andrew kanske med viss möda kan på sön 
men råffe? 

 

2244) goranl  

  

Thursday, 26 May 2016 21:14 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com 

 
brorsan hasse o fr.a evas sista ättelägg "fillan" som bor hos dom fortfarande o som 
vi träffat under uppväxten 

 

2243) Lasse L  

  

Thursday, 26 May 2016 20:50 Host: 90-230-133-142-no68.tbcn.telia.com 

 
Vadå vem student? 



 

2242) goranl  

  

Thursday, 26 May 2016 20:24 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com 

 
såhär blir förhoppningsvis lj-öcykelhelgen 
student fre 
Jonas kutar maran lör får stötta lite 
MEN SÖNDAN e mitt humbla förslag 
men hur mottas detta av råffe o andrew? 
ja ringer den senare o sonderar 

 

2241) Lasse L  

  

Wednesday, 25 May 2016 19:43 Host: 90-230-133-142-no68.tbcn.telia.com 

 
Å här är min rapport: På banan igen, cyklat drygt tre mil i måndags och drygt fyra 
idag. Därmed uppe i 37 totalt. Väldigt lite ju men jag tänker mig att vara med på VR, 
samt att sjösätta båten nu på lördag. 

 

2240) Lasse H  

  

Wednesday, 25 May 2016 14:32 Host: 213-66-151-32-no133.tbcn.telia.com 

 
Svävar lite i ovisshetens bleka girlander innan jag haft den uppföljande telefontiden 
med min hjärtläkare som inträffar nu på fredag. Kan nog ge nån sorts typ rapport 
typ efter det ba?! Ett 5 km stavgångspass på fm idag. Gick bra. 

 

2239) goranl  

  

Tuesday, 24 May 2016 21:57 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com 

 
börjar bli orolig över övriga forumar erom sjuka 
hur gick de med lasseh;s hjärttest, kan Torbjörn fortf. grensla en sadel 
har lasse l hojat nåt alla verkar huka i sina skrymslen 
här hare varit varmt skitväder me en o annan åsknall o skur 

 

2238) goranl  

  

Tuesday, 24 May 2016 20:51 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com 

 
Andrews knarr e ok 
allt ser bra ut inför cykelhelgen 
ska bli kul vi spikar dagen strax innan helgen? 
råffe ansträng inte krattan innan 

 

2237) råffe  

  

Tuesday, 24 May 2016 10:06 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com 

 
testa å köra en tvåmiling nu på morronen, de gick skapligt men inte bra. Handen 
gnäller lite å då kör ja på en å samma växel hela tin, cykeloträning lyser igenom, 
nacken blir arg, men häcken njuter av de nya braller ja köpte i höstas på rea, sjysst 
stötdämpning. Kanske kan ja hänga på rull i fyra-fem mil, de kan gå. 

 

2236) råffe  

  

Monday, 23 May 2016 21:56 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com 

 
JA DE KANSE GINGE å cykla den 4 heller 5 juni, sen ere kört för helgen etter ä vi i 
skottland. 
Ja tar detta i beaktande, men undrar förstås hure e me andrews knarr. För de e som 
så att ja bara har en knarr här i storstaden. Den annra ä nere i linköping hos henke. 
Vi hörs om detta, ja behöver uppmuntran å nystart, serru! 

 

2235) goranl  

  

Monday, 23 May 2016 21:11 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com 

 
3/6-6/6 !!! 
råffe eru på ön då kan du få cykla litegrann Andrew vill cykla en tur o ja 
fast den 3/6 lite studentupptagen men 4:e eller 5:e 
för gamla o nya tiders skull 
ja de va bara de 

 

2234) råfffel  

  

Sunday, 22 May 2016 21:37 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com 

 
Vare C som hette Britt? Å vem e de då? 
R:ja 

 

2233) goran l  

  

Sunday, 22 May 2016 19:28 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com 

 
C : 45 

 

2232) goranl  

  

Sunday, 22 May 2016 19:27 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com 

 
dags för lite allvar 
lyckades idag cykla 36 km ( besök av barna o frans) som jag nedan avrundar till 4 
mil 
vet att omvärlden cyklar mer men har en förhoppning om att lasse l inte är mkt mer 
på väg mot formen 
kändes hyfsat idag men avs inte bra . 
S:a C4:45 
kan nämnas att kvällstemperaturen runt 18:00 gjorde ett ryck till celsius 25 

 

2231) staffan  

  

Sunday, 22 May 2016 11:08 Host: 78-72-56-7-no173.tbcn.telia.com 

 
Bara ho inte fråga om de va du som sk-t 



 

2230) råffe imponerad  

  

Saturday, 21 May 2016 21:48 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com 

 
Ja de e barnen man ska hoppas på de e uppenbart. Kanse ä de å tala emot ett ev 
deltagande nästa år men de skiter ja i, kanse kan man få fason på benena. De svåra 
ä å få me ankan på en sån strapats, även om de ba ä å gå på restaurang etterpå, 
men de kan gå! 

 

2229) goranl  

  

Saturday, 21 May 2016 21:24 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com 

 
o sen bor vi på hotell me frugor om vi har käkar på stan 
o har de enna bra 

 

2228) goranl  

  

Saturday, 21 May 2016 20:11 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com 

 
från det ena till det andra 
gossen jonas kutade Gbgsvarvet ida på 1:37:40 efter start i 24 startled dvs näst 
Vi va nere en sväng i götet på fm såg eg. inte nåra löpare men käka risotto o har sen 
grillat me alla barnen ikväll 
nåddes just av budet att Hanna L kutade också på kanontid 
Staffan o jag bestämde preliminärt att de e dags för gubbarna nästa år 

 

2227) Lasse H  

  

Saturday, 21 May 2016 10:06 Host: 213-66-151-32-no133.tbcn.telia.com 

 
Sätter en spänn på att unga damen sa triatlet samt inte är D. 

 

2226) råffe  

  

Saturday, 21 May 2016 08:05 Host: host-90-232-219-208.mobileonline.telia.com 

 
Å ännu viktigare: vare D? 

 

2225) råffe  

  

Saturday, 21 May 2016 08:03 Host: host-90-232-219-208.mobileonline.telia.com 

 
Vilket bad vare? 
Och bad du om kommentaren genom att spänna muckler så där i förbigående? 
Och är du säker på att de va atlet hon sa, kanske vare alert (och de vore ju nästan 
ännu bättre när ja tänker efter)? 
Och viktigaste frågan: blevre nåt? 
Ja ja ba frågar ja. 

 

2224) Lasse L  

  

Friday, 20 May 2016 21:35 Host: 90-230-133-142-no68.tbcn.telia.com 

 
Kanske den unga damen i badet idag, ja vi kan kalla henne D, som frågade mig "är 
du atlet?" Finns inget att tillägga, sträva efter, drömma om eller uppnå efter det. 

 

2223) göranl  

  

Friday, 20 May 2016 19:20 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com 

 
tack lasse l glasklart för mig nu 
har inte sovit senaste nätterna ständigt jagad a denna gåta 
pustar ut med ett glas vin ser fram mot en god natts sömn 
vi skiter i D 
vem det nu kan vara som du vill ta ur intresset 
men nu blev det spännande på ett annat plan 
D vem är denna ljuva varelse som studsade upp ur det undermedvetna 

 

2222) råffe  

  

Friday, 20 May 2016 09:05 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com 

 
jo en liten grej bara: varför pratar du inte me dina vänner så att du får reda på var di 
jobbar? Kanske känner du D också om du börjar fråga. Men må säga att din 
pedagogik gick hem ganska så bra eljest. 
Själv är ja pancho. 

 

2221) Lasse L  

  

Thursday, 19 May 2016 23:57 Host: 90-230-133-142-no68.tbcn.telia.com 

 
Ja men säg att jag känner personerna A, B, C och D. 
Och så har vi Siv som jag inte känner och som vi kan kalla S. 
Jag vet att S och A jobbar på Peterson och alltså att de är arbetskamrater. Var mina 
övriga vänner arbetar vet jag inte, man talar ju inte om allt med alla sina vänner. Men 
jag har nu hört att S är arbetskamrat med en till av dem jag känner. Men om det är B 
eller C vet jag ju inte. Ursäkta att jag drog in D i det här, hen behövdes ju inte för 
resonemanget. A heter förresten Ebba. 
Är det nåt mer ni vill veta. Jag bara undrar. 

 

2220) råffe  

  

Thursday, 19 May 2016 08:37 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com 

 
bra gjort av ett lätt avrundad goddagspilt må ja säja! 
Och frågan te LasseL är ju infernaliskt intrikat å intressant, inte sant!? 
Funderar på VR17 äre nån som ä me heller satsas allt på NL17, JBF. 

 

2219) goranl  

  

Wednesday, 18 May 2016 21:50 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com 

 
lassel de va en gåta! av två arbetskamrater som du o hon känner vet du vem den 
ena är varför känner du inte den andra? 



från det ena till det andra cyklade jag 37 km 7:30 i morse mulet byig vind eg. inget 
för en goddagspilt 
S:a C 41 lätt avrundat 

 

2218) Lasse L  

  

Tuesday, 17 May 2016 22:10 Host: 90-230-133-142-no68.tbcn.telia.com 

 
Fortfarande förkyld, cykel otrampad, båt orustad, bland annat. Men nu var det detta 
med Motalaresan som jag skulle kommentera. Kan ju bli så att vi tar min bil istället, 
och då blir det Göran som får cykla breve. Har cykelhållare för två cyklar endast. 
Men det kan ju gå att fixa något. Har hon två arbetskamrater som jag känner, undrar 
vem den andra är. 

 

2217) råffe kusinen  

  

Tuesday, 17 May 2016 21:01 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com 

 
jo MP skaru allti se upp me om du e ute på olovli permis 
Ba plast för två knarrar då får välan han lind knarra breve för sivan fåru ta me fasen 
ta hannom. Hon har hört från tvenne arbetskompisar att linden är snäll å ofarli å 
sova hos. De öppnar tankar hos alla snuschkigaste. Ja vet att ho ä ekonomichef på 
PetersonPackaging å bor me två av sina barn. Så säger birthday. Punkt se. 
Funderar allvarlit på å komma förbi å se te att allt gå rätt te. 

 

2216) goranl  

  

Tuesday, 17 May 2016 19:28 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com 

 
ja får bara in två cyklar i bagaget 
fast ja passerar mellerud på väg till lasse 
men lassel löser säkert detta 
jag hade helt glömt att han säkert rapporterat edenprojekt vid sin resa i GB tycker 
annars att pallet fungerar någorlunda utom att vänsterögat oftare verkar vara 
bortkopplat i korsningar reagerar på högerifrån kommande men har en tendens att 
vara blind för vänsterfolket kanske inge bra med MP 

 

2215) råffffe vidimerar  

  

Monday, 16 May 2016 22:49 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com 

 
Ja de e ho. ÖSsö 7:57 eller nåt sånt. 

 

2214) Lasse L  

  

Monday, 16 May 2016 20:38 Host: 90-230-133-142-no68.tbcn.telia.com 

 
Har googlat en stund och gissar att jag hittat aktuell Siv. I så fall har vi en 
gemensam bekant och åkte hon Ös i vintras på strax under åtta timmar. 

 

2213) råffe  

  

Monday, 16 May 2016 18:19 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com 

 
å ja tackar ja, ja funderar på om ja nångång ska få köra en runda till för nån annan, 
de kommer isåfall att tas emot som en fin och dyrbar hedersbetygelse åt 
vedergörande å utföras med stor seriositet å allvar å me uppbjudande av krafter 
som inte finns men bättre än så vågar ja inte löva ens i lövens tid. 
Nu siktar ja på nya tider, de gamla ä föråldrade, å funderar på rullisåk, på kajak, på 
konjak, på kubbning, på allt som gör livet jobbit å som sliter ner en redan oslipad 
diamant. 
Ja sån ä ja. 

 

2212) goranl  

  

Monday, 16 May 2016 17:58 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com 

 
tråkigt råffe men som sagt väntat 
du körde ju imitt ställe förra året 
så jag får väl köra för dig i år 
kul att torbjörn inte gett sig 
Grabben jonas vill säkert sova nånstans om han dyker upp han har gbg:svarvet på 
gång och maran så vi får se 

 

2211) råffe  

  

Monday, 16 May 2016 17:36 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com 

 
Nu har jag inte längre någon plats att avyttra. Siv Olsson i Mellerud har köpt platsen. 
Hon är intresserad av att bo till rimligt pris på Vinkelgatan. Dessutom också 
samåkning, Mellerud ligger såvitt jag minns mitt emellan Trollhättan och Åmål. 
Hon är 45. 
Jag känner mig som en sutenör, men de kan ja leva me. Och utan. 
Lasse, du kan ju ringa henne och diskutera ämnet. Tel 070-3991936 
mejl Siv.Olsson@petersonpackaging.se 
Ja snacka just me Sir Tobi som inte säljer sin plast utan till o me kan tänka sig att 
komma te Motala å kanske till o me köra en runda. De e de ja kallar tuffing å hjälte! 

 

2210) Lasse L  

  

Monday, 16 May 2016 14:02 Host: 90-230-133-142-no68.tbcn.telia.com 

 
Eller ring Lance, +46705233118, och peppa honom att köpa din start- och sovplats 
utifall att Anders inte nappar. 

 

2209) Lasse L  

  

Monday, 16 May 2016 13:59 Host: 90-230-133-142-no68.tbcn.telia.com 

 
Tråkigt men väntat. När ska vi nu få träffa vår NL-hjälte i verkliga livet? 
 



Har inte pejl på vilka vi nu är som tänker sova på Vinkelgatan, men det finns såklart 
utrymme över. 
Har du ringt Anders Råffe? 
 
Annars går det väl att släppa in någon bekants bekant eller så. Tror jag, men det är 
ju kollektivet som bestämmer. 

 

2208) råffe beklagar  

  

Sunday, 15 May 2016 22:50 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com 

 
Låter lockande med en lustgård som omväxling till allt sisyfosarbete i egna trägårn. 
 
Måste nu meddela att jag kastar in VR-handuken. Ska sälja startplatsen men har lite 
ågren för att jag lämnar tomrum på vinkelgatan. Kan jag erbjuda övernattning om 
nån vill ha det? 
 
Å åxå ågren för va george ska säja. 
Men den högra handen vet inte att den vänstra vill å den högra vill int. 
Jo så äre 

 

2207) Lasse L  

  

Sunday, 15 May 2016 22:41 Host: 90-230-133-142-no68.tbcn.telia.com 

 
Javisst, mycket spännande. Vi var där 2008. Konstruktionen är fascinerande, 
särskilt att bland alla sexsidingar finns enstaka femsidingar. För annars skulle det 
inte bli någon sfärsik form. Vill jag minnas att förklaringen var. Svårt att greppa med 
det klena intellekt man är utrustad med. 

 

2206) Lasse H  

  

Sunday, 15 May 2016 22:05 Host: 213-66-151-32-no133.tbcn.telia.com 

 
Jäpp! Helst skulle en gått där och kikat hela dan. Nu fick vi sno oss igenom det som 
hanns med på ett par timmar. Men kul ändå som sagt. 

 

2205) goranl  

  

Sunday, 15 May 2016 21:37 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com 

 
kollade edenprojekt 
vicken grej! 
motsvarade förväntningar? 

 

2204) Lasse H  

  

Sunday, 15 May 2016 18:55 Host: 213-66-151-32-no133.tbcn.telia.com 

 
Lite svårt att kortfattat förklara. Googla edenproject och förundras!? 

 

2203) goranl  

  

Sunday, 15 May 2016 18:18 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com 

 
vicket skitväder 
igår inte ens dåligt samvete för utebliven cykling 
idag blåst duggregn till o från 
lite dåligt samvete men kutade 7 km o grävde inför ny spireahäck 1 timme 
Edenprojekt va e de? 

 

2202) råffe  

  

Sunday, 15 May 2016 11:42 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com 

 
nu ä han i vicke fall putt 
rätt åt fanskape 

 

2201) goranl  

  

Saturday, 14 May 2016 22:28 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com 

 
tror ni putin blir snällare om han får vinna eurovisionsångtävlingen ? 

 

2200) Lasse L  

  

Saturday, 14 May 2016 11:17 Host: 90-230-133-142-no68.tbcn.telia.com 

 
Javisst, han skickar nog in medlemsansökan till MP endera dan. 
Sitter här tungt förkyld och tittar ut på regn och 6,2 plusgrader. "Cykelns dag", 
stackare. Jag går inte ens å lyssnar på dragplåstret Bernt Johansson. En ljuspunkt 
är att de flyttat BFR till 28 maj vilket jag missat. Då finns en liten chans att jag hinner 
träna till det. 
C: 30 
L: 11 

 

2199) Lasse H  

  

Saturday, 14 May 2016 10:42 Host: 213-66-151-32-no133.tbcn.telia.com 

 
PS. Göran lär väl hädanefter vara hjälten av den gröna miljön!? 

 

2198) Lasse H  

  

Saturday, 14 May 2016 10:39 Host: 213-66-151-32-no133.tbcn.telia.com 

 
Åter hemma efter en vecka i en avkrok (Cornwall) av landet som flödar av pomp and 
cirkumstance. Gruppresa med tema trädgårdar och gamla kåkar. Samt även Eden-
projekt. Det mesta var helt OK men nada träning blev det. Av Brunner har jag endast 
läst boken om Anckarström som jag tyckte var helt OK. Ev. mest för att den byggde 
på en spännande "true story"? 



 

2197) råffe  

  

Friday, 13 May 2016 21:50 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com 

 
att du kände igen brunner kutandes berodde säkert på att han hadde en tröja me 
texten che svis ernst bruner, den självgode fanen. 
Men en kul historia att berätta för barnbarnsbarnena. De stackarna måste nog läsa 
EB i skolan obligatoriskt. 
Göran du är en jälte, ja önska att ja kunde berätta nåt liknande å helst bräcka. Men 
de kan ja inte å bräckvursten finns väl inte längre. JBF. 
Jo förresten så fixa ja vår gamla gräsklippare häromdan, den hade kört fast i en 
grävtorva å orka inte komma loss. Ja sparka loss skiten å skruva lite på muttrarna å 
sen gick den ett tag till. Ska kolla i möra. 
Men ditt tips george skulle ha funkat som pensionärstips. Om du hade vatt pancho. 
Nu blir de ba ett tipps i mängden. 

 

2196) göranl hjälten  

  

Friday, 13 May 2016 18:01 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com 

 
Igår pajade vår Gardena uppladdningsbara elektriska gräsklippare Gardena 380 Li. 
kördes rätt hårt i en rot av en hård kille cylinderklipparen slutade cylinda men 
motorn gick. 
Detta händer vart 3:e år sen köper ja en ny 
men sent i går kväll å nåra glas vin gick jag ut plockade av det ena hjulet satt med 
spännbricka inga verktyg ren envishet men ingen drivanordning kunde konstateras 
fick på hjulet igen 
gav jag upp? 
Nej av med andra hjulet hittar brusten drivrem 
Sover nöjd 
kollar sen återförsäljare av denna maskin kontaktar Utegolv efter arbat som smsar 
att dom har en rem på hyllan 
får ihop skiten 
Min första reparation på flera år 
halleluja 
sparade 3000 spänn inför pensionen 

 

2195) Lasse L  

  

Thursday, 12 May 2016 14:34 Host: 90-230-133-142-no68.tbcn.telia.com 

 
Minns inte om jag läst något av Brunner, men jag såg honom motionskuta i Älta en 
gång när Ingvar bodde där och vi tog en promenad på nån stig i nån skog. 
 
Den enda bok jag aktivt valt att inte läsa till slut är en av Stig Larsson. 

 

2194) råffe forts  

  

Wednesday, 11 May 2016 16:15 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com 

 
men i brunners fall ä de rena avgrunden. 
De e i vicke fall min bedömning. 
Men den ä ju inget värd. 
 
Körde 2 mil å knarr ida men de va inge bra etterpå. För krattan, den ömmar å den 
ömmar ja för. 
Har te minstingens utmanat ödet å de känns lite häftigt, men inge bra. 
 
Måste ba få säga att de känns stort varje gång ja ska fyllai antibotteste. DE tackar ja 
för Såväl george som admin. 

 

2193) råffes visdomsord  

  

Wednesday, 11 May 2016 08:47 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com 

 
Dåligt sällskap behöver inte allti va de sämsta. 

 

2192) Lasse L  

  

Tuesday, 10 May 2016 21:42 Host: 90-230-133-142-no68.tbcn.telia.com 

 
Ber så hemskt mycket om ursäkt för stavfelet. Men jag tycks ju vara i dåligt sällskap 
i alla fall. 

 

2191) råffe  

  

Tuesday, 10 May 2016 20:30 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com 

 
Låter jobbit å käka å sova å gå på toa i en enda euforistisk röra men så länge man e 
ung så ska man roa säj å låta säj roas sa redan nån gammal släkting numera utdö 
minns ej namne heller köne men kul hade hen säkert. 
Undrar rent parentetiskt över benämningen Tantzhaus äre bara jäla kärringar som 
uppträder låter inte så skoj. Om de inte ä på skoj. 
Men minns att den extremt självgode och enormt överskattade s.k. författaren 
Brunner me band i Osterreich benämnde staden Salzburg såsom Saltzburg, detta i 
en roman eller va de ska kallas som handlade om hans familjeband å som ä en av 
de eländigaste böcker som jag stapplat mäj igenom. Nådde allri slute. Värre blir allri 
litteraturen. Boken heter Vallmobadet, detta utskrivet som en grym varning. Vill allri 
bränna böcker men betrakta de stycket som absolut tillåtet brännbart och -värt. 
Värre kan ingen av oss skriva heller tänka heller tänkas skriva. 
Gla för det e ja. Huttfallera. 

2190) Lasse L  Tuesday, 10 May 2016 09:28 Host: 90-230-133-142-no68.tbcn.telia.com 

 



 

  I Hannover skulle jag äta, sova och gå på toaletten liksom, tror jag, samtliga 
innevånare och besökare i denna stad också hade planerat att göra då. För min del 
blev det också så, hur det gick för de övriga vet jag inget om. 
Men dessutom hann jag med en 6 km löprunda på morgonen, fram och tillbaka på 
gångvägar längs järnvägsspåret. Ville inte riskera att villa bort mig så som jag gjort 
på torsdagens runda i Halle då jag nära nog missade avresan till Leipzig. Hann dock 
tillbaks till hotellet i tid för en snabb dusch. 
I Leipzig var det Tantzhausfest och där spelade vi ett 1½-timmespass två kvällar. 
Mycket dansant och entusiastisk rätt ung publik. Skoj! 
Men igår kunde jag sätta mig på cykeln här hemma igen. Härlig tur i 
högsommarvärmen. Kändes hyfsat lätt och snabbt också. 

 

2189) råffe  

  

Sunday, 8 May 2016 22:39 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com 

 
så jäla bra frågat george! 
Hann kommer nog me en snusförnumstig kommentar om att de va en korsväg hann 
inte han över (heter über am dåjtsch men de ä en überkurtz)) men de ska hann inte 
komma te punkt mä om ja får bestämma men de får ja ju sällan 
teminstingensallrihemmaomkring men de säger ja allri högt får då får jasmisk. 
hemma. 
Gla att du göran har full tilltro te lille kusinen de w du emsam om. lovejo 

 

2188) goranl  

  

Sunday, 8 May 2016 22:27 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com 

 
lasse l vafan skulleru i Hannover o göra? 

 

2187) goranl  

  

Sunday, 8 May 2016 22:23 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com 

 
andrew läser bara forum när tänderna börjar isa 

 

2186) goranl  

  

Sunday, 8 May 2016 22:19 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com 

 
livet e fyllt av vardagshjältar 
min fru klipper mig fast ja trilskas 
men når samma estetiska effekt som råffe - ser hemklippt ut 
måste ju få salongsägaren som man passerar att vicka på saxen av avund 
råffes hökratta bekymrar mig men de löser sig säkert 
helgresume: 
solen sken ren i tidig maj 
kutade-smygjoggade fem 
vinglade sen omkring på ömma knän 
rehabiliterade mig med 2 turer på cykel(Lj-ö) 3 och 4 mil( inte -eller så att ja kunde 
gå igen 
hur många har badat inte jag 
S:a C: 37 

 

2185) råffe  

  

Sunday, 8 May 2016 21:46 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com 

 
läser andrew forum 
heller ä han ute å cyklar 
JBF 
OBS! Svara inte "ja" heller "nej" på dessa frågor ity de är var för säj ställda och 
kräver enskilda svar å detta må serjösa forumdelegater betänka. 
Men inte hur länge som helst. 
Ni har tretti sekunners betäckningstid 
från å me jul 
so wake upp som den mångspråkige från Kristinehamn säkert redan skreve 

 

2184) råfflan  

  

Sunday, 8 May 2016 09:28 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com 

 
Hannover låter misstänkt likt Hangover. 
Å leipzig som lipsill. 
Inget å gråta spilld rom över. 
Däremot min start i VR som ser ut å bli en valkover. Min kratta har ännu ömma 
knutor som gör det stört omöjligt å hålla styre å växla. Ska pröva i veckan men 
undrar förstås om Andrew vill ta över plats 
å i så fall varför. 
C: 0 

 

2183) Lasse L  

  

Saturday, 7 May 2016 20:15 IP: 88.128.80.43 

 
Å ja klipper mig numera hos nya syriern som bara tar 100 kr, men får så klart några 
tior extra. Första gången kunde han inte ett ord svenska, andra gången 
demonstrerade han stolt att han kunde både öron och ögonbryn. Trevligt. Just nu 
tämligen oklippt på hotell i Hannover med rätt mycket billig rom i kroppen efter 
bussresan från Leipzig. Ifall någon undrar. 

 

2182) råffe  

  

Friday, 6 May 2016 17:13 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com 

 
så kalt du håller me LasseH, de gör väl alla som ä lite kloka 



 

2181) staffan  

  

Friday, 6 May 2016 09:08 Host: 78-72-56-7-no173.tbcn.telia.com 

 
Håller såklart med Lasse H. 

 

2180) Lasse H  

  

Friday, 6 May 2016 05:56 Host: static-212-247-11-94.cust.tele2.se 

 
Jäpp. Wash and go ä enda rätta. 

 

2179) råffes pensionärstips 
del 2  

  

Thursday, 5 May 2016 21:11 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com 

 
Ettersom ja ä pensionär på papperet å i realityvärlden så har jag vant mig vid å säga 
att ja ska betala panchotaxa vid klippningen å Ältasalongen. Inget märkligt i det å 
alls inget tips. Men ja harmärkt att gubbfan klipper lite snålt dvs för lite enkom för å 
se till att ja måste komma lite oftare. 
Men fan va han bedrog säj. 
Ja kom nämligen på inför NL att de e bra mycke bättre å va duktigt kortklippt ja 
nästan snaggad när man ska ut å röra på säj. Nä inte för luftmotstånndet man har ju 
mössa på sig men för att ja allti blir så innihillvittis svettig om huvudsvålen å de gör 
mössan blöt å sen blir ja kall så ja kräks. 
Så nu då inför NL så tog ja fram en gammal klippare som vi (mest Ankan) klippte 
barna me innan de kunde göra motstånd. Å så klippte ja mäj inför min egen 
spegelbild å de blev kort å gott kort. Mössan blev inte blöt under NL, hade ingen 
andvändning för de två extramössor som väntade på mig vid de tre 
klädbytesstationerna. Nu har ja märkt att de även på hemmaplan har sina fördelar, ja 
vaskar barret på fyra röda, de går knappt åt nåt shampooo å väldans lite sköljvatten. 
En flaska shampoooo räcker dubbelt så länge som eljest. Å om man då köper en 
ruskigt dyr shampo så tjänar man summor. 
Enda problemet å ett mycket bagatellartat sådant ä att ja måste ha mössa å 
skyddsglasögon på moi när ja passerar libanesen me saxåfön på Älta paviljongen. 
Vet att han skulle kasta sax å onda ögon om han insåg min list. 
I ställe för å pröjsa 200 riksdaler me panchorabatt varannan månad så ger ja mig 
själv en hundring var tredje månad. På ett år betyder de att 1200 bortslösade sekiner 
blott blir 400. 
Å de bästa av allt: de e stålar som hamnar i min ficka. 
Ja livet ä underbart. 
Eller? JBF 

 

2178) Lasse L  

  

Tuesday, 3 May 2016 21:07 Host: 90-230-133-142-no68.tbcn.telia.com 

 
Har lite försiktigt återupptagit cyklandet, känns rätt så ok men någon BFR lördag 14 
maj blir det knappast, för otränad för de backarna. 
L: 10 
C: 21 

 

2177) råffe klömde  

  

Tuesday, 3 May 2016 19:08 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com 

 
C: 0 

 

2176) råffe lever  

  

Tuesday, 3 May 2016 19:06 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com 

 
å är okej 
men en knuta i handen 
är det ej 
ja håller tung för tanden 
å ropar inte te VR bajvejs 
men ska tebaka på torsda 
å får då veta 
om de e nån risk 
att annra sjön är möjlig 
att inte ba uppleta 
utan åsså gla i hågen 
(å på bågen) 
kringränna å gneta 
de ni de får ni allri veta 
kanske får ja stanna hemma hos agneta 
om ho älskar de 
de får ni inte heller veta 
Men vem vet? 
JBF 

 

2175) råffe  

  

Sunday, 1 May 2016 20:28 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com 

 
Vafan Göran, redan 38 mil, de va som fan. Beundran å respekt. 
Jag har 0. Ett ekonomipris skulle vara injicerande. Funderar på å testa knarren i 
veckan efter å ha träffat arbetsterapeuten i möra. Ännu lite svullen i krattan men 
kunde ändå nyttja spaden i trägårn ida. Ger upp gör ja inte än, de ä bättre å dra ut på 
de som visdomstanden har sagt. Nä nu juger ja. 
Kan man få fart på bortklemade benmuckler på bara sex veckor? JBF 
Har inga fler pensionistråd att lämna för stunden. Kommer, kommer ej? JBFI. 



 

2174) göranl  

  

Sunday, 1 May 2016 17:55 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com 

 
nobels ekonomipris! 
kommer att leda till rikedom om man handlar ist.f att sätta in kulorna till noll ränta 
på banken är förmögenheten din. 
Har cyklat 83 km i svag vind o sol bland maskrosor vitsippor o stundtals nästan 
kvävande ångor från bohusläns landskapsblomma glömt va den heter 
knäna tagna men höll 
S:a C drygt 28 som jag avjämnar till ca 30 (lättare att komma ihåg 
kaprifol e de ju 

 

2173) råffe tackar för 

uppmärksamhet  

  

Sunday, 1 May 2016 10:28 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com 

 
Jovisst, alldeles riktigt, det går å göra stålar oavsett hur högt kilopriset ä, bara man 
håller säj till kostnader som hamnar på .49 eller lägre. 
Men procentuellt sett ä dä lönsammast om man köper till låga kilopriser. De e så ja 
tänker. 
Nya erfaringar kan komma i takt me att de dyker opp. 

 

2172) Lasse L  

  

Sunday, 1 May 2016 00:38 Host: 90-230-133-142-no68.tbcn.telia.com 

 
Men det var ett bra tips likaväl. Ser fram mot att få ta del av erfaring nr 2! 

 

2171) Lasse L  

  

Sunday, 1 May 2016 00:36 Host: 90-230-133-142-no68.tbcn.telia.com 

 
Ursäkta en yngling, men det spelar väl ingen roll vad kilopriset är, bara man ser till 
att plocka en andel vars värde slutar på ören 49? 

 

2170) råffe tipsar  

  

Saturday, 30 April 2016 17:19 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com 

 
Erfaringar från ett liv som pensionist 1: 
Ett tips vid inhandling utifrån ett nyligt exempel: Lokala Ica-handlaren sålde ut Jona 
Gold-äpplen för 4:90! Klart ja köpte. Ett halvt kilo lite drygt. 
Vid kassan stod mentometern på 2:49. 
Å ja la upp en gammal tvåkrona å fick kvitto å gick därifrån. Strax därefter va ja 
tebaka igen, samma fruktsort, samma vikt, samma betalning. 
Sen kunde ja räkna ut att ett drygt kilo äpplen kosta mäj fyra spänn jämnt. Snacka 
om god affär! 
Hur äpplene smaka? Ja har inte nännts testa ännu, man ska inte göra säg av me 
såna fynd hipp som happ. 
Men medge ändå att de e en tanke. Den kan nyttjas vid allt som slutar på :90, 12:90, 
27:90 åsåvidare gäller ba å hålla räknestickan rätt i munn. 
Gåre å hare bättre än så? JBF 

 

2169) göranl  

  

Saturday, 30 April 2016 16:59 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com 

 
näe 

 

2168) Lasse L  

  

Saturday, 30 April 2016 14:19 Host: 90-230-133-142-no68.tbcn.telia.com 

 
Svårbegripliga felmeddelanden från systemet får mig att skriva detta inlägg för att 
se att allt funkar. 
Passar på att berätta att jag vattengympat 64 minuter idag, stavgångat med hund 6 
km igår och 10 dito i onsdags. 
 
Har någon försökt meddela sig här men misslyckats? 

 

2167) göranl  

  

Friday, 29 April 2016 22:14 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com 

 
tack snälla lasseh 
känns mycke bättre 
kommer dock att ha mardrömmar om dödshålens betydelse 

 

2166) Lasse H  

  

Friday, 29 April 2016 21:55 Host: host-95-195-134-231.mobileonline.telia.com 

 
Erklärung: Vidimerar först Lasses förmodan att Djupa o Lilla är dödisgropar. Å 
vidimerar sen Råffes undran om det verkligen ska stå Björneborg vilket det förstås 
skall stå eftersom vi tog vägen över Björneborg. 

 

2165) goranl  

  

Friday, 29 April 2016 21:28 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com 

 
hjälp !! 
måste ha en utebliven gåva(=diagnos?) 
jälp mig fförstå 

 

2164) råffe  

  

Friday, 29 April 2016 15:34 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com 

 
menaru att en blind ska leda en döv? 
Vem fattar 
stafetten? 
Å galoppen? 



 
Ja uppfatta dödisgropar me ett bindestreck mellan s å g 
å Björneborg som de låter 
i marschsammanhang 
 
men vem ä ja å ha syndpunkter 

 

2163) göranl  

  

Friday, 29 April 2016 15:12 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com 

 
hjälp mig förstå ! 

 

2162) Lasse H  

  

Friday, 29 April 2016 09:45 Host: 213-66-151-32-no133.tbcn.telia.com 

 
Ja å ja. 

 

2161) råffe  

  

Friday, 29 April 2016 08:02 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com 

 
Björneborg? 

 

2160) Lasse L  

  

Thursday, 28 April 2016 23:14 Host: 90-230-133-142-no68.tbcn.telia.com 

 
Dödisgropar? 

 

2159) Lasse H  

  

Thursday, 28 April 2016 19:23 Host: 213-66-151-32-no133.tbcn.telia.com 

 
Vafan nu snöar det här och är 2,3 grader plus. Var till Lidetorpsmon igår och 
beundrade Djupa hålet samt även Lilla hålet (obs. kvartärgeologi ej schnusck). Då 
snöade det även rejält mellan Degerfors å Björneborg. 

 

2158) råffe  

  

Wednesday, 27 April 2016 22:59 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com 

 
Ho skulle ha vatt välkommen i alla händelser, så har ja de sagt. 
C: 0 (hade ja haft 50 hade ja nöjt mäj me de) 
L: 0 (är nöjd me de) 

 

2157) staffan  

  

Wednesday, 27 April 2016 22:45 Host: 78-72-56-7-no173.tbcn.telia.com 

 
Fast tror att hon först skulle ha åkt upp till Sthlm å sen ner till Älta 

 

2156) staffan  

  

Wednesday, 27 April 2016 22:40 Host: 78-72-56-7-no173.tbcn.telia.com 

 
Då borde det blivit "ner" 
Utgångspunkten ligger precis i höjd med mitten av Kungsan, 59. 19´ 54,44´´ 

 

2155) Lasse L  

  

Wednesday, 27 April 2016 22:20 Host: 90-230-133-142-no68.tbcn.telia.com 

 
Ja, gjorde hon säkert, men Råffes fråga var ju vad hon sa när hon skulle åka till Älta. 

 

2154) staffan  

  

Wednesday, 27 April 2016 22:13 Host: 78-72-56-7-no173.tbcn.telia.com 

 
Men morsan sa alltid "åka upp till Stockholm å ner till Göteborg". 
Sådäså! 
C50 
L10 

 

2153) goranl orolig för 

övertramp  

  

Wednesday, 27 April 2016 21:45 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com 

 
efter debatten om n- ordets betydelse inför en vernissage i sthlm 
upptäckte ja att ja använt l-ordet 
inget att göra åt? 

 

2152) goranl  

  

Wednesday, 27 April 2016 21:28 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com 

 
sitter trygg i sydlig sits 
behöver inte gpsen tittar på kartan litar på att sjön inte rör sig 
mao jag är närmast afrika 
mkt lycklig över närheten men osså impad av vissa forumisters utflykter till 
Lappland 
kanske lite segt o trist för dom som segar sig runt i sirapen mittemellan 

 

2151) råffe  

  

Wednesday, 27 April 2016 20:32 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com 

 
på muggen ligger man ju lite lägre 
eller helst sitter 
de skiter dessamma 
om man pissar eller skiter 
de e kalamiteter 
som de så vackert heter 

2150) Lasse L  Wednesday, 27 April 2016 19:59 Host: 90-230-133-142-no68.tbcn.telia.com 



 

   
590448 är det här i södern. Säger gpsen i min mobil 
Lite dålig mottagning här på muggen men stämmer nog hyfsat. 

 

2149) råffe komplett  

  

Wednesday, 27 April 2016 17:28 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com 

 
allt angett i nordlig latte 
förstås 

 

2148) råffe på hugg  

  

Wednesday, 27 April 2016 17:26 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com 

 
Staff, hur kan du ha sån jäla dåli koll på lattituderne så att du placerar moi norr om 
däj? JBF. 
Heller menaru att ja ä en stockholmare i största allmänhet? JBF 
Måste då berätta att Karlskoga har koordinatera 591930, Stockholm 591946. 
Men Älta 591523! 
Du får nog nedlåta däg till å skrive "du där nere" i forts. 
Om ja får be. 
Men de får ja välan icke? JBF 

 

2147) råffe yrar  

  

Tuesday, 26 April 2016 15:04 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com 

 
Handsken sitter som en basker och håller fingrarna i rätt riktning. Svullnad i 
handflatan men inga större krämpor. Dock ska inte handsken kastas än på ett bra 
handtag. Om/när knarren äntras så kommer ja me rapport. Allt kan ändras allt kan 
ända, de e de målet man kallar ändamålet, de enda målet som hälgar med len hand. 
Va fan betyder de? JBF 

 

2146) råffe imponerad  

  

Monday, 25 April 2016 20:49 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com 

 
Dä va som fasen! sjunde de e ju ganska fantastiskt! De va ju inte därför som ja 
körde utan för å va fantastisk! 
Å ja som just nu har mält mej te ÖSmå17. 
Sjunde jo ja tackar ja, visste inte ens att de va sidgrunnande. Då skulle ja ha kört 
som fan. 
Göran ja har inte gett upp VR men litar inte ba på rutin,ä för rutinerad för de. Vi får 
se hur de löser sig sa han som sket i vasken. Å tvätta nåt. 

 

2145) staffan  

  

Monday, 25 April 2016 20:23 Host: 78-72-56-7-no173.tbcn.telia.com 

 
Om jag inte ser fel så räcker 16:04 lätt till 7:e i Vl17. Grattis till det å till den nya 
krattan som ni säger där uppe. 

 

2144) göranl  

  

Monday, 25 April 2016 17:45 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com 

 
bra brutet råffe 
fick du fel handske 
får du va försiktig när du cyklar 
stadigt tag i styret ska man ha annars får man ta emot me huvet o blir mottagen för 
observation på neurologen trots stilig neurolog bör det undvikas 
tare lungt ett par dagar 
behövs inga cyklade mil för VR bara rutin 

 

2143) råffe  

  

Monday, 25 April 2016 11:13 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com 

 
Nu bruten å klar me hanske på krattan å inser att de inte blir nåt på knarren inom 
skådlig tid, kan inte hålla i styre på godtagbart sätt. Mao ser det dystert ut me VR, 
kan summera så här nu å för de närmaste veckorna: C: 0 
Jag önskar nolltolerans mest av allt. 

 

2142) goranl  

  

Sunday, 24 April 2016 22:08 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com 

 
ursäktar mig för väl optimistisk summering 
inte av brutna fingrar men av väl optimistisk kalkyl av summerade cykelmil 
S:a C ca 20 

 

2141) råffe deputten  

  

Sunday, 24 April 2016 20:37 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com 

 
Ska få fingret brutet i möra bitti säger inget förrän de e avbrutet, obrutet ä bäst å 
avbrutet ä trist å otillfrdtällane 
Men ja ä gla att ja ännu kan känna nåt 

 

2140) Lasse L  

  

Sunday, 24 April 2016 18:26 Host: 90-230-133-142-no68.tbcn.telia.com 

 
Kul att det verkar funka med cyklingen för Göran! 
Har själv cyklar ytterst måttligt, lite småkrasslig och aprilvädret på sistone har 
hämmat. Valde idag 40 min spinning framför ett par timmar på hojen mellan snöbyar 
och hagelskurar. 
Torbjörn har ju i meddelande 2075 förklarat att han ställer in Klarälvsbanan för sin 
del. Och jag tror inte att t ex jag kommer att ta initiativ till att vi andra kör den nu. E 
en i form till att kunna köra Brudfjällsracet 14 maj får en va gla´. 



 

2139) göranl  

  

Sunday, 24 April 2016 17:02 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com 

 
råffe jag växlar o bromsar mest me lång-o pekfinger så de borde gå om du byter 
cykelhandsken mot stödhandsken o är måttligt påverkad av gårdagskvällens 
övningar när vi kör Lj-örundan(roslagsrundan) 
ingen vet när det kan bli 
Torbjörn banvallscyklingen? antagligen har jag ingen möjl. se nedan 
körde två korta Lj-öpass i helgen 2 dgr i rad första var en njutningscykling ut på 
Lagnö i sol o svag nordan, andra va Linanäs Tranvik i lite narig nordan mer motvind 
kanske lite mer bakis o frusen andra rundan 
behöver alltså testa nåra 8-9milare i maj 
Men nödj 2ggr hyfsade ben kan gå 
gav 6-7 mil 
S:a C 23 

 

2138) råffe  

  

Wednesday, 20 April 2016 06:54 Host: host-78-78-106-56.mobileonline.telia.com 

 
men frågetecken för min högerkratta, ska in för behandlingen av Depuytrens nu på 
freda å återbesök på månda. Blir väl en stödhandske igen, de gick ju bra å köra lagg 
på EvBv613 men svårare me omväxling te knarr, tror ja, godda godda. 

 



 

2137) råffe 
kusin  

 

Tuesday, 19 April 2016 21:55 Host: host-78-78-9-201.mobileonline.telia.com  

 
tyvärr george så kommer skottar på besök torsda te månda, så då ä ja hemma i älta. 
Men roslagsrundan vill ja inte missa, ska försöka köra ut i nästa vecka på egen hand för å kom ikapp alla 
andra å mest mej schälv.  

 

2136) goranl  

 

Tuesday, 19 April 2016 19:23 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com  

 
te helgen till Lj-ö tänkte cykla en timme eller två båda dagarna 
Råffe eru på plats kanske vi kan ta en sväng Andrew kan ju va me men förslaget e ingenting som 
ersätter Roslagssvängen enbart förslaget förslag för att lura råffe kul o cykla o prata skidminnen tänkte 
ja  

 

2135) råffe  

 

Monday, 18 April 2016 19:23 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com  

 
pumpa upp knarren häromdan å tog en kort sväng ba för å höra om de skavde å knirka. Å de gjorde de. 
Få se när ja tar nästa tur. 
Heller otur. 
Känner mej ännu så oerhört nöjd me NL så ja tycker inte att nåt ä nån mening me allt. 
Dä går nog över. Allt ä ju övergående t.o.m gångtrafikanter som jävlas me bilister å cyklister. 
Ja, så där kan man knarra på. å ingen bryr säj.  

 

213
4) 

råffe 
återkom
mer 
snart  

 

Saturday, 16 April 2016 22:14 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com  

 
Har inte skrivit något sen sist!  
Ursäkta!  

 

2133) Lasse 

H  

 

Saturday, 16 April 2016 17:07 Host: 213-66-151-32-no133.tbcn.telia.com  

 
Strävar på med OL o gymet. Gångna veckan blev det dubbelpass både tisdag o torsdag. Först en timme 
på gymet sen direkt iväg för en timme i skogen. Inte helt optimalt troligtvis. Till veckan ska jag göra ett 
nytt ultraljud samt ett arbets-EKG. Ska bli spännande! Har sett sedvanliga vårfåglar och lite mindre 
vanligt faktiskt en stjärtmes nere vid Baggerud. Hoppas Råffe återhämtat sej samt önskar fortsatt 
bättring åt Göran.  

 

2132) goranl  

 

Saturday, 16 April 2016 16:44 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com  

 
snygga strumpor Lasse 
har cyklat för 4:e gången just nu är kvantiteten(antal gånger) viktigare än kvaliteten(antal mil o hastighet) 
benen svarar bra på cykling fortfarande eländiga efterkänningar på joggning 
hur går det för Torbjörn cyklar du nåt? 
har Råffe rustat sin springare 
Staffan har säkert kört en jävla massa mil 
dagens skörd - fasan knölsvan vitsippor lärkor sädesärlan konstaterad den 10:enl 
Har besök av Frans blir grillning ikväll  

 

2131) Lasse 
L  

 

Saturday, 16 April 2016 14:16 Host: 90-230-133-142-no68.tbcn.telia.com  

 
Glest med inlägg efter den stora urladdningen.  
Idag har jag köpt strumpor på vårmarknaden, 14 par för 100 kr. Hälften med älg- hälften med 
krokodilmotiv.  

 

2130) goranl  

 

Tuesday, 12 April 2016 22:17 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com  

 
Tack Råffe 
för en fin historia en historisk sådan 
jag är så konstigt funtad att ja nu tror att ja gjort resan själv 
men intressant o höra att du tydligen var tränad för uppgiften 
som sagt 
bugar o bockar  

 

212
9) 

råffe 
rättelige
n  

 

Tuesday, 12 April 2016 17:15 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com  

 
Nä, jag skrev fel, den annra killen hette Stjärnvy, ännu bättre!  

 

2128) råffe 

till ägg 
er alla  

 

Tuesday, 12 April 2016 15:13 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com  

 
jag ser nu att ytterligare några kommentarer är på sin plats: 
1. De höjdkurva över loppet som i förväg gjorde mig, och säkert många andra, förskräckt var betydligt 
mer vänlig och insmickrande än jag hade befruktat. Det som såg ut som en brant stigning med 60 meters 
klättring var en lång slakmota som jag kunde staka i hela vägen, åtminstone på bortvägen. Överhuvud 
taget var banan vacker, mjuk och utsökt för skidlöpning. 
2. Den mäktiga farten på slutkilometrarna ljuger en del. Jag kände och såg på klockan att milen mellan 
16 och 18 var betydligt längre än de som följde mot målet. Jag tror att 17 borde ha varit 17,4 och 



kontrollen vid 18,4 borde ha varit kanske 18,8. Och det gör en viss skillnad på kilometertiderna. 
Men spurta bra de gjorde ja, hoppfallera.  

 

2127) Lasse 
H  

 

Tuesday, 12 April 2016 13:31 Host: 213-66-151-32-no133.tbcn.telia.com  

 
Kul rapport. 20 mil ser ju lätt och självklart ut på något vis. Grattis igen!  

 

2126) råffe  

 

Tuesday, 12 April 2016 12:59 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com  

 
Nä han bara rillade, jo å så jämna han ut klistret lite även.  

 

2125) Lasse 
L  

 

Tuesday, 12 April 2016 12:48 Host: 90-230-133-142-no68.tbcn.telia.com  

 
Tack för trevlig läsning! 
 
När han rillade i Randijaur, gjorde han bara det eller kleta han på nåt hokuspokus också?  

 

212
4) 

råffe 
(via 
admin 
efter 
ökning 
av max 

textläng
d)  

 

Tuesday, 12 April 2016 11:06 Host: 90-230-133-142-no68.tbcn.telia.com  

 
Bojs! Ja försökte skicka min rapport till forumet men de va för långt, så nu får ni det på det häringa 
sättet i stället.  
 
Hemma i Älta igen efter ett skön nattågsfärd från Älvsbyn grundad med två extrastarka bärs kan jag 
summera de senaste dygnen sålunda: 
Jag hade fem timmars god sömn i Laila Jonssons souterrängvilla på Älborgsvägen i västra utkanten av 
Jokkmokk innan de va dags för frukost i hennes kök. Sedan traska ja iväg i morgonljuset bort mot 
brandstationen där jag var näst sist att hämta nyvallade lagg. Majbäcks SkiGo hade jobbat hela natten 
och det var baa att hoppas att de gjort de bra. De hade noterat att minusgraderna hade tilltagit mer än 
prognosen och mixtrat lite me fästvallan. Buss till startplatsen i Purkijaur där en nutida kvinnlig 
nordenskiöldare höll tal och önskade lycka till. Stämningen var god och folk prata lite nervöst me 
varann. Alla var nog lite fundersamma hur det skulle gå, inte minst ja. 
Så small startskotte å ja starta allra sist, tänkte ta de lugnt bort över sjön. Ganska snart märkte ja att de 
gled som fasen å ja tog några placeringar, låg i omkörningsspåret ett tag å hörde att de va nån som låg 
strax bakefter. Så ja kika lite baköver å hörde då en röst som ropte på dalmål "nä, ligg kvar där du, de e 
perfekt tempo". Efter ett tag hade ja kört om några till å de va ganska fritt så ja bytte spår åt höger. 
Masen haka på å efter nån mil gick han upp å förbi me orden "nu drar ja ett tag", å så där höll vi på och 
växeldrog. Jag kunde läsa hans originella namn på nummerlappen "Fabian Hästbacka". Så körde vi om 
en kille som hette "Silvervy" i efternamn, de kändes som ja va me i nån sagofilm efter en okänd Astrid 
Lindgren-bok..  
Efter fyra timmar hade vi kört sex mil och passerat högsta punkten för första gången å de fanns ingen 
trötthet alls. Då började solen värma och ganska snart gick de trögare. När vi närmade oss kontrollen vid 
Randijaur 64 km kom täten emot oss. De va som å se ett expresslok me tiotalet vagnar som kom 
rusandes! Då hade de kört tio mil. Vid kontrollen i Randijaur stannade vi till å Hästbacka drog av sig nåt 
underställ medan ja gick fram te Majbäck å frågte om han ville rilla mina lagg. "Ja, självklart" sa han 
självklart eftersom ja hade betalt för den tjänsten i vallapaketet. När vi sen stack iväg hade ja ett 
superglid igen och märkte inte att Hästbacka inte kunde haka på. En kilometer efter vändpunkten vid 8,2 
mötte ja honom å hann bara ropa "hej, hej" å körde vidare. Sen vare ba å gneta på å vid nio mil kunde ja 
avläsa 6:30, snabbare än ja åkt vasan på. Å när ja passera 10-milaskylten börja ja tro på att de kunde gå 
ända i mål. Vid elva mil tänkte ja positivt "de e ba ett vasalopp kvar". Nu körde ja i ett ingenmansland 
mest hela tiden.  
Så där rulla de på, hallucinationerna började komma, ja kunde inte hålla ordning på vilken tid ja hade 
eller kunde tänkas få i mål. Borde ju va lätt när man bara skulle dra bort sex timmar från aktuell tid... 
Vid kontrollen Östra Randijaur 149 km var det ett tiotal afghanska killar som skötte kontrollen, de va 
glada över att få bo i Jokkmokk å önska mig lycka till efter buljong å blåbär. Nu va de blött på sjön å 
värre skulle de bli. Över sjön Purkijaur fram mot å efter kontrollen 164 km va de så blött att skorna blev 
sura. Ja käka korv stroganoff me pasta å fick hjälp å plocka fram pannlampan ur min klädbytessäck som 
väntade där. Eljest nyttjade ja inte någon av de tre möjligheterna att byta kläder under hela loppet. Under 
slutskedet va de ba å bita ihop å när ja närma mig skidstadion i Jokkmokk va de ba å slå på pannlampan 
inför den avslutande rundan som delvis gick längs elljusspåret men också mycket vid sidan av. Ja 
märkte att ja hade krafter kvar, tog i lite extra å kom in på sista kilometern å hade sett att klockan va runt 
åtta. Då tappa ja trugan på vänsterstaven å sparka mig i mål till publikens jubel me envisa högerstavtag. 
Hörde då tiden 16:04 å kunde inte riktigt greppa den. Det tog ett tag innan jag kände att jag hade fixat det 
å att tiden va riktigt bra. Ja hade ju varit nöjd me under 20 timmar.  
Men allri har ja haft så bra lagg, superglid å bra fäste där det behövdes. Förstår nu att superglid ä en 
förutsättning för å orka staka länge även om de går uppför.  
Käka korv stroganoff å drack lingondricka etterpå. Knalla sedan tillbaka te Laila å la omkull mig å somna 
nog omedelbart. 
Vakna på morronen, gick upp på lite stela ben men utan andra krämpor än några blåsor i handflatorna. 
Handlederna va lite ömma men annars förvånansvärt lite åverkan på kroppen. Knalla ut vid nio å gick på 
Attje, samemuseet, kika på den broderade pärlkrage som Pavva-Lasse Tuorda hade köpt på Grönland 
1883 för å ha me sig hem som gåva te hans blivande fru Kristina Jovasdotter Spiik.  
Ja, nu har ja inte mer å berätta för denna gången. 
Tack för visat intresse, ja har nu i efterhand följt forumets rapportering om loppet, de va spännande!  

212
3) 

staffan 
avensch
uk  

Monday, 11 April 2016 09:58 Host: 78-72-56-7-no173.tbcn.telia.com  

 
Ja jädra bra gjort sa Bull. 
Vl förvandlades till nått man kör före frukost. 



 

 

Varskare sluta? 
Grönland runt med 480vätske-matstationer? 
Stort grattis!  

 

2122) Lasse 
L  

 

Sunday, 10 April 2016 23:58 Host: 90-230-133-142-no68.tbcn.telia.com  

 
Självklart  

 

2121) Lasse 

H  

 

Sunday, 10 April 2016 22:55 Host: 213-66-151-32-no133.tbcn.telia.com  

 
En blir änna mållös. Jädra bra gjort! Lasse får ta å ändra antibottestet till NL.  

 

2120) Lasse 
L  

 

Sunday, 10 April 2016 22:19 Host: 90-230-133-142-no68.tbcn.telia.com  

 
En så´n spurtfantom!  

 

2119) goranl  

 

Sunday, 10 April 2016 22:11 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com  

 
bugar bockar 
råffe en härlig prestation 
en underbar prestation 
en ljuvlig prestation 
o vicken kanontid 
ser fram mot racerapport  

 

2118) Åke  

 

Sunday, 10 April 2016 21:54 Host: c-4f664b83-74736162.cust.telenor.se  

 
Han har passerat 18,4 och är snart i mål! 
Jäkla grabb!  

 

2117) Lasse 
L  

 

Sunday, 10 April 2016 21:19 Host: 90-230-133-142-no68.tbcn.telia.com  

 
Bra Råffe, snabbare igen nu! (men du tappade en placering). Tänd pannlampan å kämpa på, bara sexton 
kvar nu!  

 

2116) goranl  

 

Sunday, 10 April 2016 20:35 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com  

 
råffe har passerat 17,4 tuggar på imponerande som fan 
vicken jävla envis hårding  

 

2115) goranl  

 

Sunday, 10 April 2016 19:31 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com  

 
företttagsen passera råffe 16 mil de e ju bara halva VL kvar nu klarar han de om ingen mekanisk nötning 
sätter stopp  

 

2114) Lasse 
L  

 

Sunday, 10 April 2016 19:27 Host: 90-230-133-142-no68.tbcn.telia.com  

 
Går lite långsammare just nu för Råffe. Men: Bästa placeringen hittills!  

 

2113) goranl  

 

Sunday, 10 April 2016 17:31 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com  

 
tänkte cykla Norra Björkesvängen men efter att ha passerat byn me 5km haderom nästan utan varning 
stängt av vägen vid en flodpassage försökte klättra över gjutformarna men fick ge mig vända samma 
väg tebaka blev 6 mil mot planerade 5. Spred sig hopp i kroppen om att cykla längre!!!! 
Råffegubben tuggar fint såvitt ja förstått har han snart passerat sista maxhöjden och kan lättsamt glida i 
mål de sista milen  

 

2112) Lasse 

L  

 

Sunday, 10 April 2016 17:16 Host: 90-230-133-142-no68.tbcn.telia.com  

 
Jorå, ute å cyklat jag med, svag vind och soligt. Skönt. Men hann bara med 46 km innan maten (gäster). 
 
Råffe tuffar på fint, snitthastighet från start till senaste rapport vid 142 km är 13.1 km/h.  

 

2111) goranl  

 

Sunday, 10 April 2016 09:23 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com  

 
å nu ere bara 15 mil kvar 
själv ska jag prova cykeln o släpper bevakningen nåra timmar  

 

2110) goranl  

 

Sunday, 10 April 2016 09:14 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com  

 
han flyger fram i nattisiga spår?  

2109) Lasse Sunday, 10 April 2016 08:39 Host: 90-230-133-142-no68.tbcn.telia.com  

 



 

L  

 

Gossen snittar ju över 15 knyck var ska detta sluta?  

 

2108) Lasse 

L  

 

Sunday, 10 April 2016 08:33 Host: 90-230-133-142-no68.tbcn.telia.com  

 
Ja jäklar, och fort till 35 km gick det också  

 

2107) goranl  

 

Sunday, 10 April 2016 07:27 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com  

 
vår man i norr passerade 22km 07:24 
vicken speed  

 

2106) Lasse 
L  

 

Saturday, 9 April 2016 23:57 Host: 90-230-133-142-no68.tbcn.telia.com  

 
Vår man i norr skrev också så här i samma sms: 
"Vårvärmen tar död på sista hoppet om bra före. Det skvalar om gatorna och skidspåren är 
snömos.../råffe" 
 
Jag tröstade honom med att det ska bli rejält med minusgrader i natt.  

 

2105) Lasse 
L  

 

Saturday, 9 April 2016 16:18 Host: host-95-199-153-226.mobileonline.telia.com  

 
581 är Råffes startnummer har han smsat nyss  

 

2104) goranl  

 

Friday, 8 April 2016 20:01 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com  

 
ja hann hem igen för ytterligare Råffe god tur tare lite lungt 
lite fästvalla fåru nog lägga på i starten den slits ju bort mot slutet då du med kraft hänger dig på 
stavarna o drar dig upp genom fältet 
ja jävlar  
nu väntar många på startnr  

 

2103) Lasse 

L  

 

Friday, 8 April 2016 13:45 Host: 90-230-133-142-no68.tbcn.telia.com  

 
Såskaereva, låter mycket lovande!  

 

2102) råffe  

 

Friday, 8 April 2016 13:29 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com  

 
Tack, Tack! Nu drar jag snart norrut. Nerverna är inte helt i schack å ja ä lite matt.  

 

2101) Lasse 
H  

 

Friday, 8 April 2016 10:40 Host: 213-66-151-32-no133.tbcn.telia.com  

 
Den fina bilden på Movitz med sin djupgående multidimensionella symbolik kring ivrig förväntan på 
sommarens och Vänerhavets och själva livets oändliga möjligheter passar också väl in på Råffes 
stundande äventyr. Instämmer i förhoppningar om God Tur!  

 

2100) råffe  

 

Friday, 8 April 2016 08:26 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com  

 
Tack LasseL! 
Först så va de 22 sen 18 å nu 20 så de går upp å ner å upp. Var ska de sluta. Förhoppningsvis i 
Jokkmokk.  

 

2099) Lasse 
L  

 

Thursday, 7 April 2016 23:45 Host: 90-230-133-142-no68.tbcn.telia.com  

 
Grattis i förskott Råffe till upplevelsen att få skida i hela 20 mil! Lite avundsjuk är jag, fast också inte. 
Kom ihåg att meddela oss starnumret här.  

 

2098) råffe  

 

Thursday, 7 April 2016 09:25 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com  

 
Tack Göran!  
TUR är det jag behöver mest av allt. 
Önskar dig en rätt riktning till GOD KURS så att du får mål i mun. Får i kål kanse? Kanse lammkött. Då 
får du tacka.  

 

2097) goranl  

 

Wednesday, 6 April 2016 23:11 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com  

 
Försvinner på kurs imorrn nåra dar 
För säkerhets skull utbrister ja redan nu : 
råffe 
GOD TUR!  

209
6) 

råffe 
mellan 

Wednesday, 6 April 2016 17:13 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com  

 
Ja inte riktit men mer än hälften...  



 

snötappa
rna  

 

 

2095) råffe  

 

Wednesday, 6 April 2016 16:33 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com  

 
Tack LasseL, inte lugnande men upplysande. Man ser ju nu tydlit att VL mest går uttför. Risbergsbacken 
är nästan på pricken som värsta backen i NL.  
Ja jälar...  

 

2094) Lasse 
L  

 

Wednesday, 6 April 2016 16:26 Host: 90-230-133-142-no68.tbcn.telia.com  

 
Kan detta vara lugnande? Har här lagt de båda banprofilerna i samma skala i både längd- och höjdledd. 
Avstånd i höjdled mellan tjocka linjer är 100 m i båda profilerna. 
 

 

 

2093) råffe  

 

Wednesday, 6 April 2016 16:26 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com  

 
Genast fick jag på tafsen; Nordenskiöldsloppets fajasida meddelar att det är lite mer totalklättring än 
Vasan, det ante mäj. Men ja har allri fattat hur di mäter elevationen, ej heller evolutionen, ej heller eja..., 
nä nu blev de galet. 
Kan någon förklara, gissar att moderatorn/ admin kan allt om detta åxå.  

 

2092) råffe  

 

Wednesday, 6 April 2016 15:17 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com  

 
Senaste dygnen har jag försökt förstå hur jobbig nya sträckningen av NL är och om jag har förstått 
saken rätt så är totala klättringen på de 18 milen 840 meter.  
En uppfift om Vasan är att den totalklättringen är 1380 m! 
Stämmer detta så är det ju ingen fara. Men banprofilen ser jävlig ut, skalan luras nog. 
Läste även att största backarna är i tur och ordning: 
Backen efter starten: 179 m 
Risbergsbacken 116 m 
Hökbergsbacken 51 m 
Lundbäcksbacken 50 m 
 
Ger en fingervisning om varför sträckan Oxberg-Hökberg är så tung. 
Märkligt nog är inte stora backen före Eldris medtagen, den som gör Göran så medtagen. 
 
Ja, så där håller ja på och blir ibland lite lugnare, men sen kommer oron åter och efterkrankens bittra 
nervhets.  

2091) råffe  Tuesday, 5 April 2016 21:37 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com  

 

http://www.hbh.cirka.se/jfr vl nl 2016.jpg


 

 

tuta i luren  

 

2090) göranl  

 

Tuesday, 5 April 2016 21:10 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com  

 
skådade just nya bilden på hemsidan därMowitz skådar vårens ankomst 
tankeväckande  
kanske funderar han på pensioneringen 
-va ska jag göra då?  

 

2089) råffe  

 

Monday, 4 April 2016 13:33 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com  

 
Körde 32 km RR i nytt persrekordtempo, 15,0 km/h. Gick för jäla bra! 
 
Summa summarum  
RR: 48,0 
S: 56,7 
dvs totalt 104,7 
 
nu fåre väl räcka? 
såg just precksis den nya banprofilen för NL, ångestattacken kom som salt i spåren. De e ju ba uppåt! Ja 
som hade tänkt köra festfritt. Beställde nu SkiGos bästa supervallahjälppaket. 
Mitt startnummer får jag när jag kommer till nummerlappsutdelningen. Meddelas bara på detta sätt och i 
detta forum  

 

2088) råffe  

 

Monday, 4 April 2016 09:03 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com  

 
Underbart uppåttjack Göran!  
Det tar jag med mig och knaprar på när jag nu ger mig ut på en sista rullisrunda.  
Sen är det vila hela veckan ända upp te Jokkmokk.  

 

2087) göranl  

 

Sunday, 3 April 2016 22:01 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com  

 
råffe detta passar dig som handsken på staven 
du hade lessnat på skavandet på platt sjöis minnena från ältasjön hade sakta malt ned dig  
då bättre att skåda blankisen snett uppifrån 
känna mannakraften i armarna när du stakar dig förbi alla som tänkt åka på flacken 
du har lurat hela gänget!!1  

 

2086
) 

råffe 

me i 
matche
n  

 

Sunday, 3 April 2016 13:15 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com  

 
har han väl? 
Vill även meddela att mitt namn inte kommer att synas i startlistan, jag åker som "Press" men får ett 
startnummer som jag inte tänker undanhålla forumet.  
Jag får ett resultat men det är en senare fråga. 
Läser nu att den nya banan får dubbelt så många höjdmeter som sjöspåret. Kortare men tuffare, de va 
inge bra läsning.  

 

2085) Lasse 
L  

 

Sunday, 3 April 2016 11:04 Host: 90-230-133-142-no68.tbcn.telia.com  

 
Rätt så underhållande att läsa alla kommentarer till detta på NL:s FB. Å ändå har vår man inte yttrat sig 
där ännu.  

 

2084
) 

råffe 
upprive

n nästa 

uppgive
n  

 

Sunday, 3 April 2016 08:58 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com  

 
de där jäla aprilskämtet verkar nu vara med sanningen överensstämmande man ska allri misstro staffan.  
Känns lite avslaget å ja som lånat pannlampa av åke va ska man säga och göra jbf  

 

2083) Lasse 
L  

 

Saturday, 2 April 2016 23:10 Host: 90-230-133-142-no68.tbcn.telia.com  

 
Aprilskämt kan ju så vara, men då var det väl Staffan som blev lurad av nyheten på NL:s sajt den 1 april. 
Jag med iså fall kan erkännas.  

 

2082) råffe  

 

Saturday, 2 April 2016 23:00 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com  

 
lite väl sent aprillojokk från scenfärdige staff, de e mer än 50 cm snödjup enl smhj å de ä nog inte de 
man kallar snöbrits åtminstone inte här i östsvärje. Men de va välan ett fösök att juta mod i mina 
domnade snart livlösa fyrsepps. 18 mil vore ju för larvit då kan en lika gärna köra kärlekstunnen på 
grönan när di öppner.  

 

2081) goranl  

 

Saturday, 2 April 2016 21:56 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com  

 
via Staffan nåtts av rykten att NL är avkortat till ynka 18 mil pga snöbrist  

2080) göranl  Saturday, 2 April 2016 17:13 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com  



 

 

 
Tack Torbjörn för uttömmande svar 
mycke mer vill ja inte skoja om de 
god prognos betyder full bättring de ordnar sig 
från de ena till det andra 
äntrade springare nr 2 i Thn stog ju i stallet nyservad till VR 2015 ny kasett o kedja o däck 
körde Upphärad ToR på den gamla banvallen flackt inga branta motor ca 36 km gick bra trots nyriven 
grusväg 2 km i anslutning efter Velanda 
S:a C 5,1 
(sen 1tim grävande i trädgård)  

 

2079
) 

Torbjör
n  

 

Saturday, 2 April 2016 15:27 Host: c-a41970d5.112-1-64736c11.cust.bredbandsbolaget.se  

 
Svar på Görans fråga. Du skiter lite blod någon gång. Inte värre än att du tycker dig fått alla cyklisters 
gissel,hemorrojder. Bryr dig således inte. Men det slutar inte blöda för det. Kanske skulle kolla dom där 
hemorrojderna? O si det du en gång trodde var något tämligen oskyldigt visar sig vara något annat. Så 
var rädda om er gubbar, det börjar som en polyp, o den blöder lite till o från, får den vara i fred utvecklas 
den till en tumör.  

 

2078) råffe  

 

Saturday, 2 April 2016 09:58 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com  

 
Trist, trist, trist Sir T! Nu känns de ju inge kul att tänka Klarälvsbanan eller ens VR. Ja jälar. God 
framgång med behandlingen önskar jag dig! 
Men NL ska bli intressant, dock knappast kul å åka så länge. Jag ska försöka åka inte så länge som man 
kan befrukta i sina återkommande stunder av ångest och ånger och gråtattacker.  

 

2077) göranl  

 

Friday, 1 April 2016 17:15 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com  

 
Torbjörn hur fan kommer man på tumörer där bak tycker det är bra att veta 
men lagom strålad passar nog röven på en cykelsadel till VR hoppas jag  

 

2076) Lasse 
L  

 

Friday, 1 April 2016 16:10 Host: 90-230-133-142-no68.tbcn.telia.com  

 
Ser fram mot att bli trackad av dig Torbjörn, och håller alla tummar för lyckosam behandling. Avstår 
dock från att önska oss taskigt väder men långsam cykling kommer vi nog att kunna bjuda på.  

 

2075
) 

Torbjör

n  

 

Friday, 1 April 2016 16:00 Host: c-a41970d5.112-1-64736c11.cust.bredbandsbolaget.se  

 
Nä du råffe det där långlångloppet på skidor du ska till o åka får du aldrig se mig deltaga i, tror inte det är 
roligt att åka skidor så långt o länge. Är faktiskt helt övertygad om att det är så utifrån mitt sätt att 
betrakta tillvaron. Cykla kan jag göra tills fan avlöser mig, Sverigetempot vill jag försöka mig på men inte 
i år. Det blir faktiskt ingen VR för min del heller. O cykelturen längs Klarälvsbanan får ni göra utan mitt 
deltagande. Jag har blivit anmäld till ett annat krävande lopp. En tumör i röven ska strålas, cellgiftas o 
sedan slutligen skäras bort tillsammans med en bit av ändtarmen. Prognosen ser bra ut o jag är inte 
särdeles orolig, men ett avbräck i den vanliga inrutade vardagen är nog att räkna med. Men ni kanske 
inte slipper mig under VR, befinner mig då i en mellanperiod. Efter strålning/cellgifter före operation. Mår 
jag någorlunda kommer jag med ner till Motala o trackar er för långsam färd i taskigt väder.  

 

207
4) 

råffe 
inkoggni

tto  

 

Thursday, 31 March 2016 19:19 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com  

 
unnrar ja me, men di har inte uppdaterat listan sen 15 mars, inte så rekommenderande må man surt 
anföra 
Kanse finns ja inte  

 

2073) göranl  

 

Thursday, 31 March 2016 18:17 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com  

 
hurbser man råffes namn i startlistan  

 

2072
) 

råffe 
kan 
inte 

bromsa
  

 

Thursday, 31 March 2016 13:17 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com  

 
Än en gång däran. Kändes i hela kroppen att ja ba måste ut å rulla. Ä väl nån form av självbevarelsedrift 
kan tänka. 26 km rullade iväg.  
 
RR: 44,8 
S: 56,7 
dvs totalt 101,5 
Jäsiken!  

 

2071
) 

råffe 
långt 

från 
knarren

  

 

Wednesday, 30 March 2016 22:09 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com  

 
Just de LasseL, du må stå upp för landskape! Nästa år ska Rikard köra, men hur äre me Sir Tobi? 
JBF  

2070 råffe Wednesday, 30 March 2016 22:07 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com  



 

) kusinen
  

 

 
Tyvärr George, verkligheten bakom sådana exotiska evenemang är långt mer mediokra än vad som man 
kunde kräva. Sanningen är den att jag tar min rygga å mitt skidpaket å far me bussen till Sthlm C och tar 
nattåget på fredag afton upp te Murjek som visar sin prakt vid halsjutiden på lörda morron. Buss te 
Jokkmokk stundar då. Redan vid halv tie är jag på plast. Tänker då hitta det logement som utlovats och 
tar mig sedan till tävlingsexpeditionen och försöker sedan hitta skigo:s vallateam som ska ge mig det 
fårmidabla gli som ska förmå gubbkroppen att ta sig upp te Kvikkjokk på sönda förmidda. På vägen ska 
vid tre tillfällen serveras köttsoppa å ostmacker, vid övriga stopp blire som på VL med den enda 
skillanden att de e RedBull i muggarna. Torrt ombyte kan man ha fått utlagt också vid tre ställen och på 
det sista av dem kan man också ta på sig den pannlampa som krävs för timmarna mellan 20 och 05 då 
mörker råder (Åke har utlånat sitt exemplar). Före kl 12 må morron må man va i Jokkmokk igen för å inte 
drabbas av repet. Klarar man bravaden under 21:26 får man Pavva-Lasses medalj.  
Vallahjälp finnes längs färden, räddningstjänst vakar ständigt och hotar med att ta skrynkliga åkare ur 
spår.  
Vad som än sker så är jag nöjd och glad, har jag lovat mig. Och närmare än till gravt missbruk än så här 
lär ja allri komma, innan ja sätter punkt. Tyvärr. 
Känner mig just nu ruggigt stark och tänker nu att jag ganska lätt kör 22 km på rullisar. De e ju för fan ett 
tiondels NL! (Jag ser nu att NL är etablerat och hänger mig till den ordningen, känns bra.) 
Sen på månda em efter en präktig galamidda på lokal pizzeria tar ja bussen te Älvsbyn och hoppar sedan 
på nattåge hem.  
Ett underbart äventyr! 
Frågor på detta? JBF  

 

2069) Lasse 
L  

 

Wednesday, 30 March 2016 22:04 Host: 90-230-133-142-no68.tbcn.telia.com  

 
Röd tjur, det är ju Dalslands landskapsvapen. Man kanske skulle anmäla sig i alla fall? Eller stämma dom 
för varumärkesintrång? 
 
Hursomhelst blev det en rätt sen cykelpremiär idag, riktigt behaglig i solen. Kanske ska ställa undan 
skidorna nu, men de får hänga med på den här rapporten. 
S: 65 
L: 3,0 
C: 3,2  

 

2068) goranl  

 

Wednesday, 30 March 2016 20:59 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com  

 
men nu ere bara ett par knappa veckor till NL 
kraften träningen e klar historien finns att läsa i kvällsstunden 
nu intresserad av logistiken hur närmar man sig en sån uppgift ? flyger man med skidor som 
handbagage? har man sällskap? bor man på lyxhotell?? 
Njutningarna runt om bör ju vara maxade 
själva NL ska kännas som avspänning nåt som på ett underbart sätt lämnar dig i njutning 
säger en kännare missbruk  

 

2067) råffe  

 

Wednesday, 30 March 2016 14:19 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com  

 
Inspirerad av LasseH:s uppmuntrande ord gav ja meg ut på en 19-kmfärd på rullisarna. Torr vägbana 
men lite dåligt slipade stavsspetsar gav ändå årets och kanske min historias högsta snitt: 14,8 km/h.  
 
RR: 42,2 
S: 56,7 
dvs totalt 98,9 
å nu ä grillerna raderade  

 

2066) Lasse 

H  

 

Wednesday, 30 March 2016 11:41 Host: 213-66-151-32-no133.tbcn.telia.com  

 
Så startade ordinarie OL-säsongen igår kväll med en träning uppe vid Älvbron. Fin och mossig 
granskog! Häxjakten spökade även för mej igår. Fick en faktura från IK Gandvik som jag såsom kassör i 
härstädes orienteringsklubben har att betala. Råffe bygger på flitigt inför NL ser man.  

 

2065) råffe 
rullar 
på  

 

Tuesday, 29 March 2016 11:16 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com  

 
26 km RRpå fm. Innebärandes: 
Skr: 8,2 
RR: 40,3 
S: 56,7 
dvs totalt 105,2 
håhå! 
 
Men vill helst inte räkna Skr även om de va me stav.  
3 rullismil till så äre ju hunnra ändå!  

 

2064) råffe  

 

Monday, 28 March 2016 23:11 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com  

 
sa ja glatt avslut 
sa ja glassstrut 
JBF  

2063) råffe  Monday, 28 March 2016 22:18 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com  

 



 

 

sa ja gla början 
JBF  

 

2062) råffe  

 

Monday, 28 March 2016 22:16 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com  

 
ä mest oroli för att ja  
inte e så oroli såsom ja borde, 
å skenande hjärtslag  
å dånande hovslag  
ä ba till för å trissa  
ett skälvande duvslag  
som väntar på å få förmedla 
några historiska hisnande stavtag  
som till slut dras  
i ett imponerande slutdrag  
mitti ett avslutande andetag  
såsom etter ett ännu ej upplevt  
men likväl himmelskt 
– famntag 
 
Ja så oroli ä ja 
VR ä e värsli sak  

 

2061) goranl  

 

Monday, 28 March 2016 21:54 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com  

 
råffe du ska inte va oroli för VR o framförallt inte tro att NL är en ursäkt för att kliva av jonnen efter de 
loppe me handen nyknäckt blir VR som en sockerkyss etterpå 
men importerad av din glödande vilja att sätta punkt för skidsäsongen med att visa att nypensionerade 
bäst besitter kraften 
dina nattliga ångestupplevelser tillhör vår ålder trodde själv att alla spydde på morronen tampades med 
andningsupphåll skenade hjärtan tills ja hörde att många lät sig behandlas mot dessa naturliga 
tillkortakommanden  

 

206
0) 

råffe 
påskfira
rn  

 

Monday, 28 March 2016 20:49 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com  

 
George! Kämparnas kämpe!  
Ä oroli för VR. Ska få en ny behannnling för depöjtrens vet inte hur de ska sluta - eller börja till sluta, 
heller å börja te slute av förslutningen. Ä så ekxkremt apsorperat av NsköL så ja läcker varje natt, inom 
anständiga gränser - för min ådler - behöver ba byta nattskjörta vid 03:00-blecke, sen e allt som 
uppdagat å ja slumrar om me den uppjagades onda samvete, men drömmer sen vidare de 
ondskefullaste drömmar där Jokkmokks slalombacke har huvudrollen. Och ger mig ett helvitte. I 
drömmen ä det så. I värkligheten? De vet ba Pavvo-Lasse i sin himmelskåta. 
Till hanses ära ska ja söka göran ett långlopp på rullski i möra. Kann ja komma över 4 mil så 
 
Sa ja glatt slutt? 
JBF  

 

2059) goranl  

 

Monday, 28 March 2016 18:14 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com  

 
glad påsk om ja inte klämt ur mig detta tidigare 
fre: joggar 5km 
lör: Cykelpremire på darriga ben med ängslan i huvet äntrade jag springaren utan att veta om jag hade 
kraft i knäna till att klicka ur men allt gick väl nöjde mig med 14 km (första turen efter 6/6- 15 då knäna 
sprack) 
sön: joggar 5km o vänder ett trädgårdsland 
S:a C 1,4 
allt detta skedde på Lj-ö  

 

2058) råffe 
rättar  

 

Sunday, 27 March 2016 14:11 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com  

 
noterar nu att våffeldagen inföll redan i fredas, ja levde i förvissningen att de va söndagen i den vecka 
som är 22-28 mars, alså idag. Så fel kan de bli, kan sålunda inte benämna mig råfflan, får nöja mig med 
tåfflan.  

 

2057) råfflan  

 

Sunday, 27 March 2016 10:47 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com  

 
Nej, men har misslyckats med att försöka skriva. 
Glad forts på påska!  

 

2056) Lasse 
L  

 

Sunday, 27 March 2016 10:38 Host: 90-230-133-142-no68.tbcn.telia.com  

 
God förmiddag! Någon som försökt skriva här men misslyckats med det nu på morgonen? Frågar 
eftersom jag fått ett antal felmeddelanden från systemet.  

 

2055) Lasse 
L  

 

Saturday, 26 March 2016 19:48 Host: 90-230-133-142-no68.tbcn.telia.com  

 
Tackar för tipset om Opland. Däremot sprack inga ägg så har inte haft anledning att pröva vinägertipset.  



 

2054
) 

råffe 
värsta 
försöke

t  

 

Friday, 25 March 2016 17:13 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com  

 
ja måtte vara ganska så synsk 
men föll offer för senfärdigheter 
å versen borde, när det handlar om påsk, 
vatt skreven på god häxameter 
ej jamber, daktyler å ostämt poesipjåsk 
å rimlöst värsta diktens nyheter 
men jag äger ej skönaste ådran (är torsk) 
– den finnes hos värmlannspoeter.  

 

2053) Lasse 
H  

 

Friday, 25 March 2016 16:18 Host: 213-66-151-32-no133.tbcn.telia.com  

 
IK Gandvik i Skara anordnade för 62:a gången traditionsenligt sin nattorientering "Häxjakten" i går kväll. 
Tyvärr missade jag den.  

 

2052) råffe 

tipsar  

 

Friday, 25 March 2016 15:40 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com  

 
å i me en skvätt raketbränsle så flyger du på häxjakt!  

 

2051) Lasse 
H  

 

Friday, 25 March 2016 11:38 Host: 213-66-151-32-no133.tbcn.telia.com  

 
Då skulle jag förstås bara hällt i en skvätt riktigt mörk balsamvinäger, kanske med liknande resultat.  

 

2050) Lasse 
L  

 

Friday, 25 March 2016 11:10 Host: 90-230-133-142-no68.tbcn.telia.com  

 
Om du varit riktigt vaken vad skulle du ha gjort då menar du?  

 

2049) Lasse 
H  

 

Friday, 25 March 2016 10:08 Host: 213-66-151-32-no133.tbcn.telia.com  

 
Vid äggkokningen i morse sprack 1 ägg och eftersom jag inte var riktigt vaken hällde jag först i en skvätt 
olivolja och sedan en skvätt riktigt mörk balsamvinäger. Äggen fick en intressant färg skulle jag vilja 
säga. Samt förstås Glad Påsk till alla!  

 

2048) råffe  

 

Thursday, 24 March 2016 13:18 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com  

 
13 km RR på morronen, så nu äre så här: 
 
Skr: 8,2 

RR: 37,7 
S: 56,7 
dvs totalt 102,6 
Jojo!  

 

2047) Lasse L  

 

Thursday, 24 March 2016 12:16 Host: 90-230-133-142-no68.tbcn.telia.com  

 
Jodå, 17 km skate och lite stakning på skogsvägen, fram å tillbaka 
ett antal ggr men i alla fall längre vända än på konstsnön. Sol och 

fint. 
Nu ut å shoppa mat såsom större delen av befolkningen. 
 
S: 65 
L: 1,2  

 

2046) råffes ofullbordade  

 

Thursday, 24 March 2016 08:19 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com  

 
ja tänk den som hade konstsnö 
nu får de bli is i gindrinken 
å inlagd sill å allt som hör därtill 
laxen, lammet, ägget, tjeddarn 

Ja Gla Påskhelg kan de bli  
å de önskar ja alla på detta forum  
å sen ska ja anmäla te ÖSmå 

då ä de till å må  

 

2045) Lasse L  

 

Wednesday, 23 March 2016 22:50 Host: 90-230-133-142-no68.tbcn.telia.com  

 
Dagens insats för idrotten var att anmäla mig till ÖSmå. 



Morgondagens kan bli en tidig morrontur på en skogsväg där det 
brukar ligga snö länge, stämmer inte det drar jag tillbaks till sta´n 
och besöker konstsnöspåret en sista (?) gång för säsongen.  

 

2044) goranl  

 

Wednesday, 23 March 2016 21:45 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com  

 
tänker dricka OP o sjunga Evert Taube äta sill bryna smör o hälla 

över matjes  
Kort sagt 
glad påsk o god jul e  

 

2043) råffe rättar  

 

Wednesday, 23 March 2016 20:45 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com  

 
Heter Opland för böfvelen!  

 

2042) råffe  

 

Wednesday, 23 March 2016 20:44 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com  

 
Jo en har ju bundit riset åt sin egen ryggtavla å de e nog 
förutsättningen för å våga å ja känner faktiskt ingen större plåga 
vid tanken att hoppa av färden men inte halvvägs, vill komma upp 
emot 14 mil för å va lite nödj. 
Men drömmen ä å va den äldste som kommi i mål. Fasan ä den 

sista slalombacken. Först upp 61 metro å sen ner te stadion. 
Men lite press mår man gott av å man får såväl ostmacker som 
köttsoppa. 
Å nu har ja skreve te Majbäck å undrat om inte han kan hjälpa till 
me vallningen, SkiGo har hand om de jobbet under loppe se. Vi 
får se om den gamle kämpen svarar. 
Annars måste ja nog pynta 1250 spänn för å få bra gli. 

Känns skönt att alla grabbarna anmäler sig te ÖSmå. Deska ja 
åsså om ja kan tänka klart etter NsköL. 

Men först ä dä påsk å då ska ja unna mej en Gammal Upland, har 
ja gett mej fan på.  

 

2041) goraanl eller nå 
liknanade  

 

Wednesday, 23 March 2016 19:55 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com  

 
anmäld till ÖSmån 
man lever på hoppet 
måste samtigt tillstå att den massiva pådyvlingen att råffe ska 
starta i NL naturligtvis e på skoj känn dig inte tvungen 
men börjar ana att ett reportage e på gång 
å då fåru ju skylla bl.a dig själv 
men likförbannat vore de jävligt sköj o följa framfarten  

 

2040) råffe  

 

Wednesday, 23 March 2016 17:43 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com  

 
Men ja vill över 100 utan griller. 
Varken på föttera heller i huvet, ja guvet, fast jag inte ens ä 
troende. Annat än på omöjligheter, hur ä dä möjligt? JBF  

 

2039) råffe  

 

Wednesday, 23 March 2016 14:55 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com  

 
19 km RR ger följande: 
 
Skr: 8,2 
RR: 36,4 
S: 56,7 

dvs totalt 101,3 
De va som fasen!  

 

2038) råffe  

 

Wednesday, 23 March 2016 08:15 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com  

 
Ja hittar heller ingen RolfO men ja har blitt lövad en plats såsom 
media, inte medium. Ja tror inte att listan ä uppdaterad, snart 

lyser nog mitt namn även där. Bb kräver 3,5 kilo på ryggen å råg i 
densammma å kraft i beinen de första milen.  



Men VL vete fan, kanse köper ja nåns plats om de skulle kännas 
så. Tycker 1690 ä för dyrt, man kan ju köpa för 800 sista veckan.  

 

2037) staffan  

 

Tuesday, 22 March 2016 21:20 Host: 78-69-97-29-no173.tbcn.telia.com  

 
Kommer säkert inte åka vl men skönt å va anmäld. Men hur blire 
me Red Bulls Nordenskiöldslopp. Hittar ingen Rolf.O. i startlistan. 

Inte ens från Stenkyrka, å Bb äre inte då man måste ha en massa 
extravikt. Hellre råg i magen än bly på ryggen  

 

2036) råffe  

 

Tuesday, 22 March 2016 21:00 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com  

 
Ja då blire ÖSmå om den gamble så bestämt! 
Men VL17 vete fan... 
helldre birebeiner heller ärefjälls äre ba ja som tycker att man 

börjar känna igen VL-banan? JBF  

 

2035) staffan  

 

Tuesday, 22 March 2016 19:34 Host: 78-69-97-29-no173.tbcn.telia.com  

 
Varit lite under isen sen ös. Ingen träning alls. Men imorse sen, 
långsam cykelpremiär. 24 km asfalt med Mb på omväxlande och 
fina vägar. Granbärssdal-Utterbäck. 20 i snitt. Missade 

erbjudandet om gräddfil till vl, men är nu anmäld till VL17 och 
ÖSM17 på vanligt sätt. Gäller bara komma ihåg anm till V617 
åsså. 
C:2,4  

 

2034) råffe e me  

 

Monday, 21 March 2016 20:32 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com  

 
då gör ja de me 
ÖSmå för alla tuffa gubbar 

som inga nymodigheter rubbar  

 

2033) Lasse L  

 

Monday, 21 March 2016 20:20 Host: 90-230-133-142-no68.tbcn.telia.com  

 
Visst fanken, det var ju igår anmälan öppnade till ÖS. Efter 

ominstallation av mejlprogrammet piper datorn inte längre vid 
viktiga händelser, lever farligt. 
Men då säger vi ÖSmå då om ingen protesterar. 
Anmäler mig i övermorgon eller när jag kommer ihåg det.  

 

2032) goranl  

 

Monday, 21 March 2016 19:29 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com  

 
ja tycker ÖSmån men är ännu inte mäld  

 

2031) råffe  

 

Monday, 21 March 2016 18:34 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com  

 
jo de värkar va så fint arrangerat så att man kan få pasta å annat 
småvarmt vid nåra kontroller, inte gamlins glasmästarsill som han 
sade sig ha njutit vid kontrollen i mångsbodarna men saltgurka 
serveras på fat. Soppa, buljång, kaffe medoppa å utan. ja ska nog 

inte svälta mäj igenom å pisspaus har ja planerat vid Granudden 
där Quicken skar ihjäl ett holländskt par, genever kanske skulle 
passa där  
men den tror ja ja spar 
till ett annat par på gamla dar  
om man sådana kvar på kontot har. 
 

Men sen ä dä ju den där evinnerliga cyklingen (min hemska 
svärmor sa just ofta och nästan allti cyklingen men mena 
kycklingen, men henne glömmer ja järna, hon va från finnland, 
inget ont om landet men om kärringen). 

 
Eg ska direkt etter NsköL behandla min Dupuytrens igen å ja vet 

ännu inte hur bra de går, men de gör de ju hör ja hur alla ropar, 
de va snällt, man får tacka som fårbonden sa innan lammen 



tystnade. 
 
Rikard ska köra NsköL men inte i år, å å hjälpa farbror finns inte 
på den karta som täcker området norr om polcirkeln. 
 
Men nästa år då ska han få kröka rygg! 
Ja ja hopar från de ena till de annra men de e så de e så de e inge 

mer me de. 
Ja vi får se. 
 
Men blire ÖSsö heller ÖSmå 2017? JBF  

 

2030) goranl  

 

Monday, 21 March 2016 17:10 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com  

 
vaken ett dygn har du varit förr i samband med VR alltså inga 

problem 
sen ere bara o glida fram i vårsolen nåra timmar på natten med 
avtagande ljus du brukar ju inte pissa under ÖS el. VL men här får 
man nog tänka in en sån paus hur e maten planerad jag skulle ha 
stekt falukorv i ryggan och nåra skivor blodpudding insmetade 
med lingonsylt  

 

2029) råffe  

 

Monday, 21 March 2016 16:46 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com  

 
Körde 19 km RR i okej tempo och det kändes helt okej. Skulle inte 
komme på tanken om de inte va för de däringa NsköL, de e 
svettdrömmar som begränsar min sköna nattsömn i dessa dagar. 
 

Så här e läget nurå: 
Skr: 8,2 

RR: 34,5 
S: 56,7  
dvs totalt 99,4  
ja måste ju öfver 100 för böfvelen! 
Nu e ju inte Skr alls att jämföra me S, men RR är jibbigare så ja 

tycker ja kan räkna bäst fasen ja vill. 
Vem kan hinnra mej? JBF  

 

 

2028) råffe tackar för 

omtankar  

 

Sunday, 20 March 2016 20:57 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com  

 
Ja inser att de inte längre finns nån återvändo. Jo kanske från 
Kvikkjokk och tillbaka. Jag tänker i drömlikt tillstånd att jag står 
vid 15 mil å tänker nu ä de ba 7 mil kvar. 
Jungjefär som å komma te Karlsborg å lägga omkull säj på gräset 

vid vattnet å ba villa ligga kvar. Men ändå resa upp knarren å dra 
vidare. Ba 11 mil to gå  
utan å passera banken  

 

2027) Lasse H  

 

Sunday, 20 March 2016 20:38 Host: 213-66-151-32-no133.tbcn.telia.com  

 
Råffe e allt grabben me choklad! Visst är det möjligt att klämma 

lagg i ett dygn. Tänker t.ex. på Torbjörn som cyklat runt dygnet 
flera gånger i SP. Övertecknad brukade på sin ca. 17 timmar på 
VR. Psykiskt är det förstås en helt annan (och drägligare) femma 
att skida 22 mil från början än att stå i Mora efter 9 mil och 
upptäcka att det är 13 mil kvar. Go for it Råffe!  

 

2026) goranl  

 

Sunday, 20 March 2016 18:18 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com  

 
råffe du behöver en vapendragare dräng eller väpnare skulle inte 

Rickard fylla den funktionen? 
Alla vägar måste prövas tyvärr e jag själv upptagen med arbete 
för mitt uppehälle 
Men denna expedition bör genomföras 

http://hbh.cirka.se/lazarus/rss.php?entry=120


en mäktig utmaning för råffe o mänskligheten 
kan dock störa antalet cykelmil denna balansgång är värdig en 
stor tänkare som du råffe 
jag säger tummen upp  

 

2025) råffe  

 

Sunday, 20 March 2016 13:43 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com  

 
såg birkebeiner igår och blev sugen 
klarar man bara första två milen uppför så kan de gå vägen, ä dä 
nån annan som hänger på? JBF 
Men kanske man ä mätt på allt va lagg heter när denna säsongen 
läggs till annalerna 
går det åt helvitti så blir det analerna  

 

2024) råffe  

 

Saturday, 19 March 2016 14:19 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com  

 
tack för uppmuntran Göran! 
läste först utbäres bår 
men satte på mig glas  
å nu ja bättre mår 
men gu spår  

å nordenskiöld rår 
å snabbare glider de år för år 
– de e väl för att utförsbacken  
bjuder allt brantare spår 
me nåra hål i nacken 
ja håller mig till flacken 
på de kan ni slå er i backen! 

 
Ja så tänker ja ida  

 

2023) goranl  

 

Friday, 18 March 2016 20:50 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com  

 
råffe  
ja va tokig som liten 

leksaker kasta bort hela skiten 
barn o ungdomstiden 
inte bättre 
lika dum o galen 
universitetet gladde ingen 
yrkeslivet slutar väl i bingen 
därför kan jag råda dig lyssna: 

loppet går ju på flacken 
nordenskiöldsloppstanken  
e inge o skämmas för 

tanken e fin 
sa lundin 
utföras bör  

 

2022) råffe i brygga  

 

Friday, 18 March 2016 20:20 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com  

 
de e ju de som e enda förbehållningen vetja! 
Nä ångest är rätta svare...  

 

2021) Lasse L  

 

Friday, 18 March 2016 19:59 Host: 90-230-133-142-no68.tbcn.telia.com  

 
Vad var det där för ett förbehåll?  

 

2020) råffe  

 

Friday, 18 March 2016 15:39 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com  

 
Så här e läget nurå: 

Skr: 8,2 
RR: 32,6 
S: 56,7  

 
Ja vill nog ha totalen en bit över hunnra för å våga köra 22  



 

2019) råffe  

 

Friday, 18 March 2016 12:31 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com  

 
12,5 km RR att lägga till i träningsboken. Inte mycket men jag var 
lite sliten efter gårdagens ganska hårda körning. Och underlaget 
och stavfästet var sämre idag. Kallare asfalt ger sämre stavtag, 
fuktigare underlag suger.  
Annars är det bra. 
Men funderar förstås på hur man kan va så galen så man tänker 

sig att det ska gå att köra 22 mil. Försöker tänka positivt: Gåre så 
gåre å gåre inte så fåre va.  

 

2018) Lasse L  

 

Thursday, 17 March 2016 13:56 Host: 90-230-133-142-no68.tbcn.telia.com  

 
Citerar dagens notering i träningsdagboken: 
"Mosstakamossen med Mowitz på morgonen efter natt med -2 °C. 

Skaren höll bra, men var inte helt stenhård, knöligt snötäcke 

"puckelpist", och Mowitz var inte helt med på noterna, sprang 
mest på sidan i stället för framför, så det gick inte så fort. Särskilt 
inte efter att han tvärstannade och grävde upp en rådjursklöv, 
betydligt mer intresserad av att gnaga på den än att springa. Efter 
drygt 5 km fick han vila bunden vid en tall medan jag fortsatte 5 
till. Halvklart,-1 - +2 °C" 

 
S: 62 
L: 0,5  

 

2017) råffe  

 

Thursday, 17 March 2016 12:43 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com  

 
Jag var visst lite snabb me å summera vintersäsongen. Körde 18,6 
km på rullisarna nu på fm så nu är läget: 

Skr: 8,2 
RR: 31,4 
S: 56,7  

 

2016) råffe  

 

Thursday, 17 March 2016 08:49 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com  

 
ÖSsö heller ÖSmå, ja gör som de flesta annra, låter dem 

bestämma. 
Nu ska ja snart ut på rullisarna. Märker att kutningen suger å 
vadera klagar.  

 

2015) Lasse L  

 

Wednesday, 16 March 2016 23:41 Host: 90-230-133-142-no68.tbcn.telia.com  

 
Tjugotvå mil. Ja vad ska man säga? Lycka till förstås, men jag 

skulle då inte våga försöka.  
Från min blygsamma lilla värld kan jag rapportera att jag åkte 13 

km på golfbanan i morse, denna gång på hård och fin skare. 
 
Vill ni hellre ta ÖSsö än må? Ok för mig i så fall.  

 

2014) råffe  

 

Wednesday, 16 March 2016 23:13 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com  

 
urstarkt de få vi se tiden an 
magstarkt må vi lida 
de va katten som spann 
livet e å strida 
å vem de va som vann 
de vannet får man sprida 

 
ja de e så ja tänker 
när man tatt sig vannet över huvet 

men hu vet 
hur längt vannet stänker 
 
Ja ja de va i vicke fall ett sorts rimm 



å rimm går hem i varje hem 
där skinkan glänser blank å stinn 
å näsan hamnat halvt i kläm 
 
hoppas ja 
hoppfalleri  

 

2013) goranl  

 

Wednesday, 16 March 2016 22:10 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com  

 
starkt lssael medd vlanmälan 
men urstarkt av råffe me nordensköld 
man får se hur de går 
drar nog på me en Ösmån för att pigga upp knäna 
kuta 8 km ida med sedvanlig knäsvaghet etterpå  

 

2012) råffe  

 

Wednesday, 16 March 2016 21:43 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com  

 
du eju kämparnas kämpe Lassel å dessutom en jävel på å locka 
annra te galenskaper. Kanse anäler ja mig åsså men då blire nog 
ÖSmå. Tänkte ett tag på å dubblera men då skulle ja valt ÖSsö för 
reparationens skuld.  

Ha vatt tyst pga resa te Scotia, Caledonia eller för å snacka 
klartekst Skottland i fem dar me hustru, å me dotra å doterdotra å 
svärson å me skotska kuppfinalen å me en fyramiles joggingrunda 
som ja just ida runda av me fyra km hemmavi. Lättare å fyrkuta 
hemma än borta. Men nu funderar ja på å köra rullisar igen. Har 
nämligen fått en plats i spåre i nordenskiöldsloppe som går 10 
april, vill va lite stagad inför de. Få se om nån annan ä me. Devete 

fasen om de e så klokt men de e som de e, å så länge man e me 
så e man de å sen så blir man sne. Inge mer me de. 

Ere nån mer som anmält te VL? 
JBF  

 

2011) Lasse L  

 

Tuesday, 15 March 2016 22:30 Host: 90-230-133-142-no68.tbcn.telia.com  

 
Har nu för säkerhets skull anmält mig till VL 5 mars 2017. Men 
siktar främst på ÖS och ska anmäla mig till det på söndag. ÖSmå 
tar jag väl då? 
 
Nå´n som cyklat ännu?  

 

2010) goranl  

 

Sunday, 13 March 2016 19:13 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com  

 
back in town 
vatt på Ljö kollat beställd trädfällning ned mo vägen 25-30 bestar 
har gått i backen saknar inte en enda ljust soligt freda vid ankomst 

sen grått dimmigt mörker svävarna har vrålat på fjärdarna isen låg 
i viken 
joggade 5km lör promenerade 5km på ömma knän i morse 

hotande arbete imorrn såg skridskonjutare på isen i morse 
tilläggas ska att spårrapporter på Slätthult nått mig under helgen 
3,5 km njutbart spår ligger vicken jävla entusiast som sitter på 
skotern 
man blir imponerad över hens framfart  

 

2009) Lasse L  

 

Sunday, 13 March 2016 00:15 Host: 90-230-133-142-no68.tbcn.telia.com  

 
Säsongens hittills jobbigaste och kortaste skidtur idag. Skaren på 
golfbanan bar väl oftast men var bedrövligt ytmjuk. Varje skär 
sjönk skidan ner 3-5 cm. Tungt, tungt, puh, jag kämpade på i 8 
km men sen fick det räcka, tog 1.20. 

Igår och i förrgår då det varit rejäl nattkyla hade det varit en 
annan sak, men då hindrades jag av något så otidsenligt som 

arbete. Kan inte rekommenderas.  

 

http://hbh.cirka.se/lazarus/rss.php?entry=140


 

2008) Lasse L  

 

Friday, 11 March 2016 20:49 Host: 90-230-133-142-no68.tbcn.telia.com  

 
Faen vad tyst det är!  

 

2007) goranl  

 

Thursday, 10 March 2016 21:25 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com  

 
ifall de skulle uppstå radiotystnad kan det bero på att jag 
lämnande datorn hemma beger mig o frugan till Ljö imorrn  

 

2006) Lasse L  

 

Thursday, 10 March 2016 00:02 Host: 90-230-133-142-no68.tbcn.telia.com  

 
Körde milen med lagg å stavar på natursnö som var av skaplig 
kvalitet, oftast mycket bra, ibland lite lös yta som gjorde att glidet 
blev lidande. 
Men jag hade en fin tur ju.  

 

2005) råffe  

 

Tuesday, 8 March 2016 15:25 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com  

 
Körde milen med griller å stavar på Ältasjöns is som var lite ojämn 
i kvalitet, oftast mycket bra, ibland lite lös yta som gjorde att 
skenorna sjönk ner en aning i ytan. 
Men jag överlevde ju.  

 

2004) råffe  

 

Tuesday, 8 March 2016 14:50 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com  

 
Tänkte göra ett bokslut för vintersäsongen men det får ba bli ett 
delårsbokslut man vet allri när den slutar. 
SkrmS: 8,2 
RR: 29,5 
S: 56,7 
 

Nästa år då jälar. Äre nån som ska köra NskL, frutom Rikard å ja?  

 

2003) råffe  

 

Monday, 7 March 2016 19:29 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com  

 
eljest hade han inte hatt en sjadde. 
vaffö är de på detta vise? Fråga SirTobi!  

 

2002) staffan  

 

Monday, 7 March 2016 18:25 Host: 78-69-97-29-no173.tbcn.telia.com  

 
Stephan Wilson, novisen, starta väl också i led 6. Men han klarat 
under 12.  

 

2001) råffe  

 

Monday, 7 March 2016 18:00 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com  

 
ja börjar hålla me SirT, men vill först höra om ja ä snett ute. Ja 
råka se Måns Zelmerlöw i rutan hos Calle Moreaus , kanse vare vid 

Smågan, kanse Mångsbodarne, men de gör desamma. Såg att han 
hade en startlapp som indikerade startled 6, ja kolla de sedan i 
resultatlistan å visst stod i de lede.  
Men kolla åsså vilka tidigare resultat han hade i VL. Inga. Kan man 
hitta de sidningslopp där han daskade så snabbt så att ledet 
stämmer? Försökte me resultatjakt men fick ingen fullträff.  
Har inom (parentes) sagt inget emot bemälde sångare.  

 

2000) ungErik via råffe  

 

Monday, 7 March 2016 15:54 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com  

 
så här rapporterade Erik: 
"Hallå! Du missade inget, kan man sammanfatta Vasan 2016. 
Snöfall och gråväder, väldigt trångt och långsamt i första backen, 
spårlöst fram till Oxberg och allmänt sladdrigt och knöligt 

underlag. De flesta liksom jag hade stora problem med fästet. Men 

fina nydragna spår från Hökberg. Jag gick in i väggen redan efter 
Mångsbodarna, orkade knappt saxa upp till Risberg men fick 
tillbaka krafterna efter Evertsberg. Blygsam tid, men skön 
avslutning på loppet och kul att ha dubblat! Kul också med nya 
skidor (bra glid!) och något kortare stavar." 



 
Måste va kul å va så ung å förtröstansfull. Glad i mål är ju en nåd!  

 

1999) Lasse H  

 

Monday, 7 March 2016 14:49 Host: 213-66-151-32-no133.tbcn.telia.com  

 
Grattis VL-åkarna! Väl kämpat från startled 9.  

 

1998) råffe  

 

Monday, 7 March 2016 08:50 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com  

 
ja den ä ju länkad, prima Cirka!  
Gladde mig åt att ha åkt snabbare än 70 procent av de 5736 som 
körde löpet.  
Har nästan bestämt mig för att anmäla mig själv.  

 

1997) Lasse L  

 

Monday, 7 March 2016 06:54 IP: 62.119.166.1  

 
Resultatjakt heter sajten och den är ju länkad från startsidan här. 
Lyckades bita mig fast framför tvn i går förmiddag medan det 
möbleradedes om inför värdens 70-årskalas. Såg en ganska tråkig 
etapp av touren där Mark Cavendish tog spurten. 
Tittar nu ut på snötäckt mark mellan Helsingborg och Ängelholm.  

 

1996) råffe  

 

Sunday, 6 March 2016 19:14 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com  

 
duhare bra du george! Snö ä som manna från himlen, å då har väl 
den fattige ingen stav. 
Funderar på å anmäla mig.  

 

1995) goranl  

 

Sunday, 6 March 2016 18:07 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com  

 
vicka kämpar!!!! 

dramatiken på topp 
blir kul att höra om sladdriga spår 
tror inte att Percy varit så nära 10 tim tidigare  
ska ut o skotta > 10 cm snö idag  

 

1994) råffe  

 

Sunday, 6 March 2016 18:06 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com  

 
av 53 startande, härligt!  

 

1993) råffe  

 

Sunday, 6 March 2016 18:03 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com  

 
Percy blev 21:a i sin åldersgrupp, de e ju för jäla bra!  

 

1992) råffe  

 

Sunday, 6 March 2016 17:54 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com  

 
Oj vilken giganternas kamp! UngErik bräckte Sir Percy på sista 
skälvande kilometrarna! 2,5 minuter inge å snacka om. Men de 

ska vi göra så länge vi minns dramat. 
Båda klart under tie timmar.  
Ba å gratulera! 
Å tacka för spänningen.  

 

1991) råffe  

 

Sunday, 6 March 2016 17:47 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com  

 
den unge når förvarningen före dg!  

 

1990) råffe  

 

Sunday, 6 March 2016 17:29 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com  

 
Nuere ba 3 å en halv min till den gambles favör... hur fasen ska de 

sluta, ja tror de blir en sekundstrid, tror att den unge har sin 
iPhone påkopplad å ve exakt när han ska sätta in sista stavtage.  

 

1989) goranl  

 

Sunday, 6 March 2016 16:55 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com  

 
de drar ihop sig i VLspåret tänk om de unge visste att han hade 9 
min upp till den gamle i Hbg nån som kan coucha honom så 

spänningen kommer på toåpp  



 

 

1988) råffe  

 

Sunday, 6 March 2016 15:51 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com  

 
vasare LasseL att den där sattjen heter där man kan se alla 

världens resultat härifrån och till jordens födelse.  
Va gjorde mannen Jesus på SM å NYM? 
Till exempelt.  

 

1987) råffe  

 

Sunday, 6 March 2016 13:14 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com  

 
Percy har greppet om ungtuppen! Me fyra minuter. Gammal ä 
äldst. Hittills.  

 

1986) råffe så himla nöjd...  

 

Sunday, 6 March 2016 13:12 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com  

 
... me å inte va på väg mellan Bergabyn å morkarlsjävlarnas 

fäste.  
Följer nu ungEriks envisa kamp mot Evertsberg i första hand. Ska 
kolla Percy åsså.  

 

1985) råffe  

 

Saturday, 5 March 2016 18:46 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com  

 
ja tala åsså me björnen men de va igår, då hade han bestämt 
besked att han bestämt sig förå inte köra, så nu ha vi ba ungErik 
att fästa våra förhoppningar närmast invid. Han kommerågöra 
succé! Banna mina ord! 

Talte nyss me långHasse som tyckte att alla ÖSmå-löpare gjort 
förnämliga presentationer. Själv var han hygglit nöjd me sin, men 
förtalte att spårena i nerförsbackarne i hans löp blev 
sönderplogade så de hette duga.  
Han va märkt av sin upplevelse å hade inte ens funderat på nästa 

års V-vecka. Ja rekommendera ett besök på couchen å sen skaffa 
sig en bra coach å sen freuda sig spårlöst. Han försökte uppskatta 

mitt försök till tröst men de gick sådär. Kanske va de droppen? 
Men ja sa som ett sista slutord att så där känner alla å ganska 
länge etter löpe att man allri mer ska stava te veäll för de e inte 
bra för sälen. Men Bergakungen vet bäst, sa ja då som ytterligare 
glatt slutord. Å av ord är vi komma å slutord blir de punkt 
Å då la han på 
... 

hur ska en tolka de? Icanon lyask.  
Men lyasken svarar ej 
ännu  

 

1984) staffan  

 

Saturday, 5 March 2016 15:01 Host: 78-69-97-29-no173.tbcn.telia.com  

 
Prata nyss med Björn. Kvar i stan å kör alltså inte. Synd om 

honom som inte heller i år kan göra premiär med brun 
nummerlapp.  

 

1983) råffe  

 

Saturday, 5 March 2016 12:51 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com  

 
Ja vad vet husägaren? Jag gissar att de inte har någonting att 
bidra med till ev konspirationsteoirer eller lösa antaganden.  

Jag har dock någonstans i bakhuvudet att det var något problem 
med vattnet i Evertsberg för ett antal år sedan och då gällde det 
samhället inte ba kåken. Kolibakterier säger jag för att lägga fyr 
på brasan.  
Men Tobis info att han inte drack nåt kranvatten kullkastar ju en 
del spekulationer.  
Javetinte va ja ska säja, de ä min enkla slutsats. Men bälga 

vatten kommer ja å va försiktig med, de finns ju bira å virre.  
Bra vore de me prelldatum för Klarälvsbanan. Hur förkortas den 
aktiviteten? Ichnurfragen  

http://hbh.cirka.se/lazarus/rss.php?entry=160


 

1982) Lasse L  

 

Saturday, 5 March 2016 12:34 Host: 90-230-133-142-no68.tbcn.telia.com  

 
Jo LL är anmäld till LL. Cyklingen Klarälvsbanan, kom med ett par 
alternativa förslag Torbjörn. Kristihimmelsfärdshelgen tar du då 
inte med. 
F.ö. tycker jag vattenspåret bör utredas. Vad vet husägaren? Har 
de egen brunn eller en gemensam anläggning i Evertsberg?  

 

1981) goranl  

 

Friday, 4 March 2016 19:11 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com  

 
ja nu får vi planera den nya säsongen 
för dom flesta ere väl VR som får duga Gbg:svarvet? jonas 
anmäld, Kör Lasse h igen? 
SM vet att grabben Jonas e anmäld 
VR stort me massor av anmälda enl. ovan 

LL: övertecknad anmäld ere flera ? 

har i alla fall trimmat Lj-öcykel hos Bertil fettade in styr-o 
vevparti kollade misstänkt pyspunka på nyköpta däck visade sig 
vara dåligt åtdragen nippel längre ner på racerventilen 
ville ha 100 spänn för uppdraget fick hota med att lämna cykeln 
innan han accepterde 200 spänn 
fortf. 3 dgrs återhämtning efter 1tim ansträngning 

de ska gå  

 

1980) råffe  

 

Friday, 4 March 2016 13:21 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com  

 
Då så, då kan vi dra ett streck över detta å skita i det till nästa år 
igen,  
då kommer vi helt visst igen,  
me våra glada magar,  

å har nya fina dagar.  
Å kan munhuggas så köttsåsen flyger å ryker å hoppar å far. 
Å puttrar den så pruttar nån. 
Helt visst, javisst! 
 
De e nåt å se fram emot!  

 

1979) Torbjörn  

 

Friday, 4 March 2016 12:45 Host: c-3326e255.112-6-
64736c11.cust.bredbandsbolaget.se  

 
Tack för sistens gubbar. Nä det var inget fel på grytan råffe, den 
var god o jag åt för mycket,sedan har vi ju en munhuggnings 
kamp likt den mellan Nortug Hellner. Jag har en orolig o besvärlig 
mage, den ska ha lugn o ro vilket är svårt att få i sammanhang 
som VL-veckan. Vatten från kran drack jag aldrig.  

 

1978) råffe lugn å fin  

 

Friday, 4 March 2016 12:32 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com  

 
De som sa´et han sket. 
Å de ska han tacka makterna för å inte kocken.  
Känner fortfarande en aning stelhet i lårena, bara lite, men de har 
ja inte haft så länge etterpå, va ja kan minnas. 
 

Rikard å ja va förresten å kika på Älvmötet vid Djurås före fika i 
Bodarna. En vacker syn från åsen tretti meter ovan vattnet. De 
märkliga va att Österälven va helt öppen, Västerdito ännu riktigt 
frusen. Precis samma visa som uppe i Älvdalen resp Sälen 
sålunda. Å ända har ja ett minne av att just V-älven flyter på 
väldans kraftfullt, långt mer än ja flyter. 
 

Ska förresten bli jädrans skönt å åse alla galningar som ska ut i 

spåren på sönda. Ja tycker att man ska helga vilodagen, sån ä ja.  

 

1977) staffan  

 

Friday, 4 March 2016 11:44 Host: 78-69-97-29-no173.tbcn.telia.com  

 



Vadå grytan? Vem har sagt det? Och vattnet? Inte en chans! 
Grytan som vanligt skitgo och vattnet smakar utsökt även om 
man tar det rent. Att bli skitnödi när det vankas Vl är ju en 
välsignelse. Värre med tvärtom.  

 

1976) råffe teoretikern  

 

Friday, 4 March 2016 09:21 Host: 78-68-4-21-no49.tbcn.telia.com  

 
Skitnödige Sir Tobi lämnar mig ingen ro och jag har en teori som 
nog är alldeles fel, som vanligt, höll ja på å skriva å gjorde de 
åsså. 
Genom åren har ett ganska avsevärt antal magsjukor härjat 
bland deltagare i EvBv6. Jag dricker inte något kranvatten där, 
annat än kokt i form av kaffe. Inget carbo tillreds där av mig. 
Men jag undrar om inte en och annan annan bälgar större eller 

mindre mängder H2O.  

 
Köttsåsen går jag i god för nämligen – genomputtrad (nej inte -
pruttad) sedan fryst, sedan tinad och genomputtrad igen i stugan.  
Det måste ha vatt nått annat som sket sig för ST. 
 
Har någon annan funderat? 

JBF  

 

1975) råffe  

 

Thursday, 3 March 2016 10:38 Host: h21n21-sto-a12.ias.bredband.telia.com  

 
Nå jag sålde te en kille från Ume som skulle köra i startled 4, ja 
kände att ja gjorde en gudibehaglig gärning som åsidoställde min 
egen enkla person.  

Lamentation är ett vackert ord, låter ju nästan som lavemang, de 
va väl de Sir Tobi råka ut för med god hjälp av min köttsås. Ja 

den va go den! 
750 fick ja, för platsen alså. 
Nu behöver ja inte hålla på förrän te hösten. Frutom cykelturen i 
Värmland å runt sjön.  

 

1974) råffe  

 

Wednesday, 2 March 2016 23:05 Host: h21n21-sto-a12.ias.bredband.telia.com  

 
kort fråga till er som just sålt era VL-platser:  
Det räckte väl me å uppge Vasa-ID, sedan fixar väl köparen 
resten? 
Jbf  

 

1973) goranl  

 

Wednesday, 2 March 2016 22:05 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com  

 
vicken lamentation skriver jag utan att veta va det betyder- 
borde ha kollat 

men intresseras av den litterära färdighet som sprider sig på 
forumet 
ja kan ju inte bedöma detta sitter ju inte i akademin  

men ser man en text som gör en upprymd o inspirerad 
blir man lycklig 
å så hare varit ett tag  

 

1972) Lasse L  

 

Wednesday, 2 March 2016 21:31 Host: 90-230-133-142-no68.tbcn.telia.com  

 
Snön singlade ned när jag vaknade, nej steg upp menar jag för 
det var en sömnlös natt med mage à la han som tog en paus i 

Evertsberg. Skulle till Göteborg på möte men det var ju bara att 
skicka iväg ett par mejl och säga att dom fick klara sig utan mig. 
Matt av näringsbrist var jag också, hade glömt att äta något alls 
utom ett äpple sedan lunchen i Sunne 12.30, mer behövs ju dan 

efter ett skidlopp på 90 km. Men jag hade inte blivit hungrig. 
Småningom lite bättre och tittar ut på snön som faller ner allt 

raskare för var timma. Skulle prognosen slå in får vi 50 cm fram 
till mitten av nästa vecka, nu har det redan kommit nära en dm. 



På förmiddagen tog jag mig för att sälja vl-platsen till en ung man 
född 90, fjärde gången han köper startplats så här sa han, 750 
ville han betala och så fick det bli. 
VL får jag försöka kolla på i Lund, dit jag nu följer med på ett 
kalas. 
Nu ska hunden få gå ut och pinka i snön.  

 

1971) goranl  

 

Wednesday, 2 March 2016 20:06 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com  

 
läst nåra vemodsfyllda inlägg troligen posttraumatisk stress 
som straff för att bena inte bar för ÖS skiter ja i att sälja min 
VLplats kollar på TV o känner mitt tomrum fylla spåret  

 

1970) råffe  

 

Wednesday, 2 March 2016 19:56 Host: h21n21-sto-a12.ias.bredband.telia.com  

 
Denna P-dag tilbringades med två av barnbarnen på fjärilshuset, 
kände mig lätt i sinnet, svävade fram till hajakvariet å kolla in 
svart- resp högfenad revhaj. Ett stympat parti Monopol 
genomfördes för att se till å öka det kapitalistiska tänkandet hos 
nästnästa generation. Tror knappast att ja själv haft så stor nytta 
av mina eskapader i barn- å ungdom i det träsket. 

Är just på väg å avyttra min plast i VL te en dame. åtta 
hundringar ä hon beredd å petala, ja känner de som dubbel 
glädje. 
Hade tänkt att om ja sidade mig fram till 7:an så skulle ja ändå 
ge mig fan på å köra. 7:08 räckte te åttan, prick där ja redan va.  
Lättnad ä ordet, speciellt när ja hade hört från björnen att han 
nog int skulle åke. Å å köre solo te stugan i EvB utan nån som 

krama om en de va för tungt.  
Ser fram emot å se allt i rutan å inte känna ett uns av avunn.  

Ä dä så ålderdomen börjar?  
Ja ba fra.  

 

1969) staffan  

 

Wednesday, 2 March 2016 18:30 Host: 78-69-97-29-no173.tbcn.telia.com  

 
Idag gråmulet och snö i luften. Dricker kaffe tidigt å läser tining. 
Börjar städa lite i källarn men tröttnar snart. Jill är på Loka med 
golftanterna. Ner till stan före lunch, ett litet ärende på banken. 
Så längesen så ja känner inte igen nån. Släpar mej sakta fram på 
folktomma, grusiga trottoarer å slinker in på bokhandeln å köper 
några böcker på rean.  
Denna dag känner jag mig för första gången inte utan vemod 

som en riktigt äkta P. 
Pratar med Björn i telefon. Han är lite tveksam till VL. Inte helt 
kurant. Säljer min VL-plats till en från J-köping och avslutar med 

8 km skidåkning i hyfsade spår på Övägarna söder om Våtsjön. 
"Ska han inte ha en kopp kaffe?" kunde man säga och tilltalar då 
andra person som tredje. Är man tveksam om k-net får man väl 
dra till med "hen"  

 

1968) råffe bugar å allas 

vägnar  

 

Tuesday, 1 March 2016 15:48 Host: h21n21-sto-a12.ias.bredband.telia.com  

 
Ja jäsiken vilka granna inlägg, me görans dikt å lasseh:s hyllning! Och som svar på 
sidstnämndes fråga så tycker vi också att de e nåt lurt me sista sträcktiden även om 
man får erkänna att hastigheten sjönk ju närmre måle man kom. Men de handla ju 
även om å rätta till kostym- å anletsveck så att fotografen fick en anständig bild. Ja 
till å me knäppte gylfen etter å ha halat in veken, de gick väldans lätt, märkte inte 
ens att den va på utflykt, nådde ju inte mer än mm utanför.  
Å bra att du inte skrev vilken hastighet de va mellan mål å sista modesta 
förvaringen.  

 

1967) Lasse H  

 

Monday, 29 February 2016 21:26 Host: 213-66-151-32-no133.tbcn.telia.com  

 
Grattis alla Ösare! Finfina prestationer på alla händer. Men undrar lite över era 
modesta hastigheter sista biten från förvarningen till mål!?  

1966) goranl  Monday, 29 February 2016 19:15 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com  

 



 

 

Grattis 
till alla bålda dårar 
som ösmån spårar 
oblitt trygga i sin åkning  
utför orädd stadigt dundrar  
ingen Moramålet missar 
stannar kort men bara pissar 
skiter gör man hemma sen 
(utom Torbjörn som sket i spåret) 
Grattis  

 

1965) goranl  

 

Sunday, 28 February 2016 21:44 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com  

 
Långhasse skidade galant in i Mora  
jäla bra gjort hur va spåren? 
alla andra har vallat fäste sitter lugna o ser fram mot stordåden imorrn 
försten i mål går till bolaget 
så hörs vi sen  

 

1964) goranl  

 

Sunday, 28 February 2016 13:11 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com  

 
hur gick det för LasseL e han på väg mot Sälen?  

 

1963) råffe  

 

Saturday, 27 February 2016 22:15 Host: h21n21-sto-a12.ias.bredband.telia.com  

 
vi kommer då inte å ha möcke te å skylle på va vädre anbelangar, ännu bättre för 
långHasse i möra. Me den mevinnen i storryggen så blåser han ner te mora i 
brådraske. 
Vi ligger ett dygn i lä.  

 

1962) Lasse H  

 

Saturday, 27 February 2016 19:33 Host: 213-66-151-32-no133.tbcn.telia.com  

 
Ha nu ett riktigt fint ÖS allihopa! Håller tummarna och tar kanske farnöte några mil i 
Kalhyttan på måndag.  

 

1961) råffe anspänd, ville 

skriva avspänd  

 

Saturday, 27 February 2016 18:40 Host: h21n21-sto-a12.ias.bredband.telia.com  

 
månvi är ett vackert namn göran, kommer å bli bevingat åtminstone i kretsar som 
kretsar kring bevingade föremål å gärna före mål på månda.  

 

1960) goranl  

 

Saturday, 27 February 2016 18:00 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com  

 
Rikard önskas god tur ös månvl  

 

1959) råffe  

 

Saturday, 27 February 2016 17:21 Host: h21n21-sto-a12.ias.bredband.telia.com  

 
Tack George! 
Men de va inte riktigt bra trots ärligt försök. Rikard ä mä. LångHasse kör ÖSsö. 
Vi hoppas nu på LasseL:s medverkan, eljest blire ett jäla dividerande, men f.a 
väldans tråkigt.  
Korvgryta verkar falla i nåd, gu nåde den som klagar!  

 

1958) goranl  

 

Saturday, 27 February 2016 17:03 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com  

 
tänkte eg. passa på o önska god tur 
men tillvicka ere 
imorrn ere väl ingen som har tid o kapacitet att registrera detta 
Staffan 
Råffe 
Lasse L 
Torbjörn 
Johan 
Långhasse 
Ungerik 
har ja glömt nån ere inte bra 
God Tur!  

 

1957) Torbjörn  

 

Saturday, 27 February 2016 17:01 Host: host-95-195-222-52.mobileonline.telia.com  

 
Korvgryta, gottgottigottgott. Nedförsbackar? Finns det sådana mellan Berga by o 
Mora?  

 

1956) Lasse L  

 

Saturday, 27 February 2016 16:11 Host: 90-230-133-142-no68.tbcn.telia.com  

 
Bestämmer mig först i morgon. Och åker jag så blir det vid 10-11-tiden, bör då 
innebära Evb vid 16-17 tiden. Accepterar korvgryta. Kommer jag tar jag väl med mig 
lite frukostmat.  

1955) råffe  Saturday, 27 February 2016 14:31 Host: h21n21-sto-a12.ias.bredband.telia.com  



 

 

 
ja snacka me staff å han ä lika nöjd som ja me falukorvsgryta etter loppe. Va säjer 
sir Tobi? å hur ere me LASSEL? 
Högpänningen stiger å vädret vädrar ännu inte vårluft. 
Ere ba staff å ja som är orolia för neförsbackarna. Funderar på å gå ner för en av 
dom, men fruktar sir Tobis dom.  

 

1954) RÅFFE  

 

Saturday, 27 February 2016 10:44 Host: h21n21-sto-a12.ias.bredband.telia.com  

 
JA VERSALER UNDERLÄTTAR FÖR SVAGSYNTA OCH -SINTA. DE BLIR NOG 
ALDRIG VI MEN FÖRHOPPNINGSVIS VL. KANSKE SES VI VID VL LASSEL?  

 

1953) Lasse L  

 

Friday, 26 February 2016 19:49 Host: 90-230-133-142-no68.tbcn.telia.com  

 
1. Virre med vitlök nere. Check! 
2. Mössa nerdragen i pannan. Check! (men sover inte ännu. Fast kanske snart pga 
nr 1 samt det vin jag råkade få i mig innan.)  

 

1952) goranl moderator  

 

Friday, 26 February 2016 19:39 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com  

 
lassel syndromet drabbar dig igen tänk på att videt blommar de första 
allergisymptomen rapporteras även från hustrun 
råffe får skaffa glasögon men de va vackert tänkt ja tycker osså att vl ska skrivas 
med Versaler 
ja har en VLplats om de skiter sig för nån  

 

1951) Torbjörn  

 

Friday, 26 February 2016 18:56 Host: c-3326e255.112-6-
64736c11.cust.bredbandsbolaget.se  

 
.....pressa vitlök i en virre....häll i dig.....försök svälja...spy inte uppet...gör gott i 
sjuka bihålor.....  

 

1950) råffe  

 

Friday, 26 February 2016 16:19 Host: h21n21-sto-a12.ias.bredband.telia.com  

 
å om de nån gång blir vi, de e en vacker dröm skriven i sand med stjärnornas tecken 
å i ett dimmigt töcken  

 

1949) råffe  

 

Friday, 26 February 2016 16:14 Host: h21n21-sto-a12.ias.bredband.telia.com  

 
Ja håller tömmarna för att du känner dig kry i möra LasseL. Du är ju en av de bästa 
tömmarna av faten, å skulle du fattas fattas en del av maten, men de blir mer över de 
e ju så sant. 
Jag har tjackat falukorv å om biffen uteblir så blir det den varan. Ja tänker mig i så 
fall en korvgryta som kan ackompanjeras av potatis eller ris.  
Å gänkligen käkar ja hellre de än biff så där etter ett löp. 
Ja vi hörs im morgen früh. Men inte alltför tidigt. Ja ska sova mäj i form ä tanken. 
Vi räknar å va i stugan senast två.  
Glömde: haru problems me bihålera så skaru sova me en tunn bomullsmössa på 
huvet, neddragen ända till ögonbrynena. De har jag lyckats me. Lycka te! 

 

1948) Lasse L  

 

Friday, 26 February 2016 15:57 Host: 90-230-133-142-no68.tbcn.telia.com  

 
Nu får man se hur det gick med detta, att köra 11 km på konstsnön. Alldeles nyss 
hemkommen, ska strax duscha. Syftet var att se vad kroppen säger, kan det vara 
möjligt med ÖS på måndag? Lär väl veta i morgon kväll kanske. Har alltså råkat ut 
för mina vanliga bihålebesvär och inte haft någon trevlig vecka. 
Nog ordat om detta. Kommer jag så köper jag något att steka, den saken är biff. Men 
kanske lite korv till Torbjörn också?  
Kommer jag inte så kanske det blir vl, men det kan man ju inte heller veta nu. 
S 49,3  

 

1947) råffe  

 

Thursday, 25 February 2016 16:53 Host: h21n21-sto-a12.ias.bredband.telia.com  

 
taxi Sälen bokad 1400 fast pris 
vore ju bra nu då om ingen drar säj ur i sista momangen, ity summan är så 
förunderligt jämnt delbar me sju. 
Fråga te LasseL: Vill du käka biff etterpå å tillåme avser att inhandla densamma? 
Två av nedresenärerna åker ju hem på månda kväll, så de e ba fem som vill bli 
biffstinna.  
Ba så ja vet  

 

1946) råffe  

 

Thursday, 25 February 2016 11:09 Host: h21n21-sto-a12.ias.bredband.telia.com  

 
17 km på sjön. 
S: 47,7 
tror de få va bra så  

 

1945) råffe  

 

Wednesday, 24 February 2016 14:16 Host: h21n21-sto-a12.ias.bredband.telia.com  

 
Körde en två komma åttamiling på Ältasjön, bara klös, klös varv etter varv, bra för 



psyket eller så knäcker man ihop vicken da som helst. 
Kanske blire en kortare bensträckare i möra men sen får en lita på väder å vinn å ett 
jäla isföre på månda.  
Nu S: 46  

 

1944) råffe  

 

Tuesday, 23 February 2016 22:29 Host: h21n21-sto-a12.ias.bredband.telia.com  

 
skönt å höra sir! 
Värk gör underverk, tänk så å öka förståelsen!  

 

1943) Torbjörn  

 

Tuesday, 23 February 2016 21:01 Host: host-95-195-222-52.mobileonline.telia.com  

 
Vever mä näven i lufta ja ogg, öm du unnrer råffe. Ble två mil te i ettermedda, så nu 
värker kröppstöllen åttå hellskött.  

 

1942) råffe  

 

Tuesday, 23 February 2016 19:44 Host: h21n21-sto-a12.ias.bredband.telia.com  

 
Låter kalas me ramundberget me hustru - å barnbarn förstås! 
Ja lutar åsså åt att bil i Mora ä jäla skönt å stressfritt, vi behöver inte pestämma de 
redan nu för böfvelen, tiden har vi för oss.  
Sedan mot oss, men de e en senare fråga. 
När kommeru te EvB? Vill ru käka råffes köttsås, dvs av moi tillagade sås, dvs 
tillagad av mäj men ja ä inte eljest inblandad. 
Jabafra.  

 

1941) staffan  

 

Tuesday, 23 February 2016 19:18 Host: c-4f66e31e-74736162.cust.telenor.se  

 
Är i Ramundberget, hustru och tre barnbarn, flickor 5-7-10. Har lämnat skidorna till 
Lorentz för slipning och tänkte be Otto fixa klidet. Fästvalla borde t.o.m 
ointeresserad vallanovis klara. Gärna bil i Mora, t.ex. min. 
Har inte läst alla inlägg, och återkommer när stormen bedarrat. Alltså stormen 
inomhus. Ute är det Kalas.  

 

1940) råffe  

 

Tuesday, 23 February 2016 15:35 Host: h21n21-sto-a12.ias.bredband.telia.com  

 
12 km på Ältasjön, ännu finns ett tunt snötäcke som var lite skarfruset. Gick uta 
helvittan, men nu äre nog snart färdigkört. Måhända blire en morrontur på onsda 
men sen äre vila å bira som de handlar om. Å karbo förstås. Å valla höll ja på å 
glömma, de hade inte vatt kulit. 
S: 43.2  

 

1939) råffe tackar LasseL  

 

Monday, 22 February 2016 22:09 Host: h21n21-sto-a12.ias.bredband.telia.com  

 
Jo för sjutton, ja ville ba va säker på att de va krattan.  
Då gör ja en extra stor köttsås å därmed pasta!  

 

1938) Lasse L  

 

Monday, 22 February 2016 21:30 Host: 90-230-133-142-no68.tbcn.telia.com  

 
Jag har räckt upp handen hela eftermiddan, haru inte sett det?  

 

1937) råffe glömd  

 

Monday, 22 February 2016 20:18 Host: h21n21-sto-a12.ias.bredband.telia.com  

 
en ropandes röst i ökenstormen: äre nån som hör mig, finns ja, finns ni? 
Ichnurfragen, entlich... 
och festen är tystnad  

 

1936) råffe  

 

Monday, 22 February 2016 14:49 Host: h21n21-sto-a12.ias.bredband.telia.com  

 
Ja tar mäj helst upp te stugan etterpå å kan tänka mig att inta nåt gott såsom 
falukorv å stekt lök å nåt tilltugg, å som tilltugg öl å sprit. Annan mat kan även 
tänkas.  
Ja tar me frukostmat till mina småpojkar, dvs stockholman. Men middan på 
söndaskvällen? Kanske gör ja en köttfärssås å tar me tagliateller. Alla som vill va 
me på en sån doning räcker opp nåt synligt.  

 

1935) råffe  

 

Sunday, 21 February 2016 19:58 Host: h21n21-sto-a12.ias.bredband.telia.com  

 
jälar va du lägger lök på taxen sir Tobi. 
51 mil1 å kanse lite mer. Känner att ja måste spänna femcipsen lite extra.  
Semlan vill ja inte förmena dig eller andra hugade å hågade, men ja siktar på å ta 
bussen tebaka 16:25. Alltnog tror ja att de ä klokt å ha en vagn stående i Mora. Om 
de e så att västfolke kommer i tvenne autos så kan me fördel en av dessa lämnas i 
M. Men om detta får vi debbattera å i bästa fall bli osams ikring. Vill gärna att andra 
intressenter ger ton.  

 

1934) Torbjörn  

 

Sunday, 21 February 2016 19:21 Host: c-3326e255.112-6-
64736c11.cust.bredbandsbolaget.se  

 
Jo, om dona håller så är jag på plats för ÖsMå. Tänkte mig åka bil upp, vill ha gott 
om tid på söndag, lugnt o värdigt. Tisdag är tiden knapp, hem för 



eftermiddagsskiftet. Buss 16:25? Kanske skulle funka. Men då ryker kaffet o 
semlan,som har blivit min tradition efterpå skidåkningen, dessutom vill jag som sagt 
inte stressa. Mer än i jobbsammanhang då. Förresten var det inte väldigt lugnt o 
städat med pizza på lokal? Jag bara frågar som redaktören emeritus brukar säga. 
Så var det det där med träningsmängd. 51 mil skidor på snö har det blivit hittills. 
Kanske åker jag två mil till på tisdag eller oxå ger jag fan it. Kroppen verkar ha fått 
sitt, värker lite här o var.  

 

1933) råffe i 
anspänningens 
tidevarv  

 

Sunday, 21 February 2016 10:40 Host: h21n21-sto-a12.ias.bredband.telia.com  

 
Kan inte undgå att ta åt mej av G:s beundrartext. Innebärandes att ytspänningen i 
min huds finaste porer ytterligare ansträngs. Spricker de snart? Jabafragen 
 
Äre nån som har någe å tillägga? 
Till exempel ett svar på denna försynta fråga.  

 

1932) goranl  

 

Saturday, 20 February 2016 19:01 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com  

 
skönt o höra om lasseh:s framgångar i skidspåret jävla bra med pumphistoriken 
låter kul och är med i planeringen inför ÖS 
sugen som fan men knäna säger no no men dessa pojkar blinda för tidens flykt 
omgärdade av sin fulltränade kropps kraft över psyket och omvärldens förundran 
måste man harangera 
Tonight Cock å vin me barna o Frans  

 

1931) råffe börjar känna 
andspänningen, nä 

inte änd-  

 

Saturday, 20 February 2016 17:07 Host: h21n21-sto-a12.ias.bredband.telia.com  

 
Taxi te starten fixar jag (ba ja slipper å sitta framme å konservera). 
Buss från Mora te Evertsberg 16:25, vicken fullträff! Den ska vi välan kunna hinna 
me, även om vädret skulle va risigt mellan risberg å eldris å ännu mer.  
Men för säkerhets skull ä dä bra å ha en bil i Mora. Då ginge de å i nödfall köra upp 
de första av oss som inte hinner me bussen å sen köra ner å hämta byket. 
Från Sthlm kommer Rikard, Johan, ungErik å ja. 
Men Erik lär ta tåget hem direkt från Mora, kanske även Johan, det bestäms före 
uppresan. Då ä vi fem heller sex som ska tebaka å käka å snacka i EvB.  
Just nu ser jag inga moln på den himlen, trots ruskvädret. 
Konklusion: Om västsverige kommer i en bil å stockholman i en så ska allt fixa säj. 
Käk mm kan vi nog klara på någe sätt. 
Jag återkommer i ärendet när jag har tänkt å supit på saken.  

 

1930) Lasse L  

 

Saturday, 20 February 2016 16:54 Host: 90-230-133-142-no68.tbcn.telia.com  

 
Går en buss måndag 16.25 från Mora till Evertsberg. Om snabbåkarna hinner med 
den, så klarar vi oss kanske med en st bil. 
 
(Finns däremot inga bussar på söndag e.m./kväll som skulle kunna användas när 
bil/bilar ställts i Mora)  

 

1929) Lasse L  

 

Saturday, 20 February 2016 16:40 Host: 90-230-133-142-no68.tbcn.telia.com  

 
Vi måste ha tre bilar totalt till ÖSMå antar jag att det menas.  
Vi har ju inte pratat ihop oss här i väst ännu. Vi är då Staffan, Torbjörn och jag antar 
jag. Korrekt? 
Och från huvudsta´n kommer Råffe, Johan och Erik. Korrekt? 
Är det några fler? 
 
Förresten, taxi till starten, har du bokat det Råffe? 
 
Blev ingen skidåkning idag. Blötsnö, blåst och plusgrader förmådde inte locka ut 
mig.  

 

1928) råffe te västsvenska 
ÖSare  

 

Saturday, 20 February 2016 13:26 Host: h21n21-sto-a12.ias.bredband.telia.com  

 
Huru många vagnar kommer från väst till EvB? 
Från Fjållträske kommer de bara en.  
Jag tänker på hur vi ska kunna ha två bilar i Mora väntandes på jältarna.  

 

1927) råffe  

 

Saturday, 20 February 2016 12:36 Host: h21n21-sto-a12.ias.bredband.telia.com  

 
Håller me LasseL om LasseH:s framgångar,  
ja tror att dygnen i EvB gjorde susen,  
å skönt å va lite grann på snusen. 
Hur långt å länge körde röösen, den busen? 
 
Å bra me ja för alla cykelmatadorer. Har ja sagt och skrevet "Bra jobbat, LasseL"?  

 

1926) Lasse L  

 

Friday, 19 February 2016 22:26 Host: 90-230-133-142-no68.tbcn.telia.com  

 
Så klart hon sa ja. Så då är det spikat och alla kan koncentrera sig på skidåkningen 
ett litet tag till. 



Fasen vare verkar gå bra för Lasse H i skidspåret, kul att höra!  

 

1925) goranl  

 

Friday, 19 February 2016 21:17 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com  

 
lassel kör håll ut på spänningemetoden 
när får vi veta va sa viktoria eller innebär själva namnet svaret 
o grattis till alla skidburna de senaste dygnen  

 

1924) Lasse H  

 

Friday, 19 February 2016 17:56 Host: 213-66-151-32-no133.tbcn.telia.com  

 
Körde 17,5 km vid Kalhyttan idag på 1:42 i jättefina förhållanden. Torbjörn bjöd på 
semla till kaffet efterpå så det finns verkligen inte mycket att klaga på. Utan att vara 
direkt berörd uppfattar jag att Victoria-spänningen är i det närmaste olidlig.  

 

1923) råffe  

 

Friday, 19 February 2016 12:57 Host: h21n21-sto-a12.ias.bredband.telia.com  

 
körde ba två varv i lite sursnö på Ältasjön. Kände mig stark, nästan som n´Björn. 8 
km mest för å jämna te rapportsumman som nu ä: S: 42  

 

1922) råffe  

 

Friday, 19 February 2016 08:59 Host: h21n21-sto-a12.ias.bredband.telia.com  

 
Ja, va bra! 
Bra jobbat Lassel! 
Va sa ho?  

 

1921) Lasse L  

 

Thursday, 18 February 2016 23:56 Host: 90-230-133-142-no68.tbcn.telia.com  

 
Victoria har svarat!  

 

1920) råffe hoppfull  

 

Thursday, 18 February 2016 08:35 Host: h21n21-sto-a12.ias.bredband.telia.com  

 
spänningen är olidli tänk om ho ä olydi eller tillåme minns hur de va å ha sex fula 
fiskar där. Men sju glada laxar räckte väl till renoveringen.  

 

1919) Lasse L  

 

Wednesday, 17 February 2016 22:16 Host: 90-230-133-142-no68.tbcn.telia.com  

 
Victoria på Vinkelgatan. Vill hon verkligen välkomna vimsiga vätterncyklister varje 
vår? 
 
Det får vi nog snart veta, för jag har nu skickat ett mejl till henne. 
 
Har nu kört 21,8 på konstsnön, 109 varv, på tre veckor.  

 

1918) råffe  

 

Wednesday, 17 February 2016 13:10 Host: h21n21-sto-a12.ias.bredband.telia.com  

 
ja ä säker på att LasseL återigen visar sin storhet, den som gränsar till ursinne, å 
fixar biffen. 
Själv å ensam körde ja ba tre sjöisvarv nyssens, dvs 12 km.  
Totalt S: 41,2 
håhå  

 

1917) goranl  

 

Tuesday, 16 February 2016 22:53 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com  

 
Kolla mailen rätt kul koversation me rektorn på Carlsund 
sket sig me logi 
men eftersom Lasse l är ytterligare närmare ledighet i år kanske han har tid att 
återknyta kontakten med lilla gumman i villan i Motala alla kontakter e av godo 
ev kan vi betala in natura uppskattas säkert mer än svarta kontanter  

 

1916) råffe  

 

Tuesday, 16 February 2016 18:07 Host: h21n21-sto-a12.ias.bredband.telia.com  

 
inte förvånande staff klart du vill va i värsklass 
eller va de värstingklass 
JBF  

 

1915) staffan  

 

Tuesday, 16 February 2016 18:06 Host: 78-69-97-29-no173.tbcn.telia.com  

 
Nja LL. Lite snö finns det. Men mindre än det ser ut. Mest luft. Åkte ett varv på 
golfbanan i dåligt spår. Men i morrn blir det F-stad där det vankas spår i värsklass 
enl skidspår.se  

 

1914) råffe  

 

Tuesday, 16 February 2016 15:45 Host: h21n21-sto-a12.ias.bredband.telia.com  

 
tre minus svak vinn, tre cm snö på is 
kunde inte motstå tanken 
å sätta på mäj planken 
tre varv blev fyra å sen fem 
sen var det dax å dra säj hem 
kanse blire kycklingfärsbiff me ris 
överlever gör man väl på någe vis 



om man är vis  
å de vill man ju tro man är  
dvs periodvis 
 
Men nu blir det en viskipinne å bira 
finns de bättre sätt å fira 
Ja,ja,ja men de fanns ingen chans 
ja siktar på en sen revansch 
livet är ju som en dans 
å sen blire nånannanstans 
de e nog då man får distans 
dvs det man behövt just nu, huhu 
 
S: 40 
vill till de tillägga mina nästan 30 RR. å kanse nåra SkrmS, men har glömt exakta 
sträckan såväl som tiden å tilltale.  

 

1913) råffe  

 

Monday, 15 February 2016 20:14 Host: h21n21-sto-a12.ias.bredband.telia.com  

 
möjlig ingång ä johag 
ja ä redan anmäld  
men funderar på å avsäja mäj  
henni 
åsså 
snart ä man sjävl 
å själen ä åkej 
ett tag te  

 

1912) goranl  

 

Monday, 15 February 2016 18:15 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com  

 
såg just att ja e anmäld te VL också 
nån som känner nån me ömmande behov skrev temäj så fixar vi en budjetingång 
även här  

 

1911) råffe  

 

Monday, 15 February 2016 17:26 Host: h21n21-sto-a12.ias.bredband.telia.com  

 
de verkar å bli kycklingfärsbiffar de e för jäla bra stuff protein magert gött ja tycker 
att de ska va gott å rikt å lagom magert. Å lagom fett, höll på å skreva – ja ni vet va, 
jäla humrar!  

 

1910) råffe  

 

Monday, 15 February 2016 15:24 Host: h21n21-sto-a12.ias.bredband.telia.com  

 
12 km på Ältasjöns is som var täckt med ett två-tre cm snölager som bjöd lite lagom 
motstånd som gjorde att ja fick kämpa me armarna som behövde plågas lite mer 
efter EvBv6.  
De e nu så att ja börjar längta till Berga by den 29/2 å morronen. Tidit så man får stå 
bland de främsta trehundra cirka.  
Nu funderar ja mest på dagens midda men ännu mer på hur ja ska få ett jäla glid. 
S: 38 
Hoppas komma opp i den nödvändiga dosen.  

 

1909) Lasse L  

 

Monday, 15 February 2016 00:27 Host: 90-230-133-142-no68.tbcn.telia.com  

 
Värst vad ni får till det. Ja verbalt då förståss. Men det är ju inte det sämsta. Själva 
syftet med forumet rentav. 
Till den mer konkreta sidan av det hela så kan jag rapportera att det har blivit 
mycket roligare att åka på konstsnön sedan det kom ett par-tre cm nysnö och det 
ser ut som vinter runtikring. Nu är det bara vid pass 1½ vecka kvar av träning innan 
ÖSM. Undrar om man ska nå det kvantitativa träningsmålet? Inte utsiktslöst, men 
heller alls inte givet. Mer än så säger jag inte nu, liksom halvmörkar lite. 
Förresten Staffan, på snökartan ser det ut som du har fått bra med snö? 

 

1908) goranl  

 

Sunday, 14 February 2016 18:27 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com  

 
ja eju inte lika uppmärksam som råffe o Staffan på såna mellanrum men efter att ha 
blivit ledd på spåret förstår jag att johag exponerar sin saknad 
men här bromsar min fantasi väluppfostrat 
har gett ungerik chansen till en budjetvänlig start i ÖS mån 
6 km löpningsliknande uppvisning idag vitt puder men snöfritt år ordet  

 

1907) råffe  

 

Sunday, 14 February 2016 17:57 Host: h21n21-sto-a12.ias.bredband.telia.com  

 
heller besviken, man vet allri. 
Själv och ensam tänkte ja i början på EvB0616 att de vore bra om di ställde in hela 
vasaloppsveckan kändes segt å tröstlöst.  
Men 
efter några fina stakdar  
så blev kroppen gla 
å vem ä ja  
å inte glömma de som va 



å ta nya friska tag 
gärna goa stavtag 
å glida iväg i tanken ett tag 
å drömma om å bli en jälte för en dag 
å bäst av allt om de e jag 
- men allt hänger på ett jäla bra belag 
en dröm en önskan om ett skönt behag 
just som glappet mellan nåt på hon johag 
ja så snuschkig ä jag  
å staffan  

 

1906) råffe  

 

Saturday, 13 February 2016 21:03 Host: h21n21-sto-a12.ias.bredband.telia.com  

 
Göran, ungErik når du på endera 
erik.hedman@outlook.com 
heller 
erik.hedman@egmont.se 
var vänlig upprepa adresserna! 
eller skicka meddelande direkt te killen som nog blir gla!  

 

1905) goranl  

 

Saturday, 13 February 2016 17:35 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com  

 
startplatsen för ÖS mån kan ungerik gärna få ta över för en 1/2 peng tex sedan han 
listat ut hur man gör å ringer,kontaktar mig på någe sätt 
har allri sett nån räkna så rätt som du Råffe å me så många obekanta bland bekanta 
får du rätt på öret passar en som e lite på örat. 
pustar ut me lätt ömma knän men känner att vistelsen gjorde gott så gått krävande 
promenad ida  

 

1904) råffe räknenisse  

 

Saturday, 13 February 2016 12:28 Host: h21n21-sto-a12.ias.bredband.telia.com  

 
Till Göran: ja satte in på ditt konto, efter mycke dividerande å summerande summa 
779,95.  
Däri ingår 100 kr för dina överblivna men fullt brukbara ölburkar som jag tacksamt 
tog emot och redan har satt sprätten på.  
Jag hoppas att du kommer fram till samma slutsumma när du räknar rätt. 
Percy ska få pengar för hushyra så jag skickar direkt till honom från oss 
stockholmare. 1825 kronor bidrar då Åke, Rikard, Erik, Hasse å ja me. Resten ska då 
fördelas på dig Göran, Staffan, Hagerö (som redan har pröjsat 150 kr till Percy), 
Björnen. Vi kom fram till 75 kronor per natt och person. 
Det borde funka å gå ganska jämnt upp. Eljest får det korrigeeras på bästa sätt.  

 

1903) råffe  

 

Saturday, 13 February 2016 12:01 Host: h21n21-sto-a12.ias.bredband.telia.com  

 
Nä nu äre ingen kvar, björnen ska köra Orsa-loppe idag så han lämna nog kåken på 
morgonkvisten. 
Åsså har ja en försynt förfrågan från ungErik som gärna övertar en startplass till 
Ösmå. Passar de? Jag fungerar som mellanhand, de e ja bra på.  

 

1902) goranl  

 

Friday, 12 February 2016 18:59 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com  

 
skulle villa beklaga att vår avfärd från evb6 blev så plötslig att vi inte hann krama om 
allihop å inte ens välkomna Percy 
strongt av Lasse h att i regn o blötsnö ta sig fram så långt 
vicka åkte hem sen ere nån kvar? 
fick fullt upp vid hemkomst hade egentligen inte pallat att komma hem sent onsd. 
Råffe blir fint att fundera på utlägg för käk å sånt i helgen 
vill gärna uppmärksamma ett rätt så pensionerat sällskap att jag arbetat i mitt 
anletes svett i 2 dgr men nu har inlett helgvinarn  

 

1901) råffe  

 

Friday, 12 February 2016 17:25 Host: h21n21-sto-a12.ias.bredband.telia.com  

 
å te george: 
Ja ska föra över stålar te däj för mat å öl å de gör ja inte ida utan i morrn tror ja. 
Passar de? 
Jbf  

 

1900) råffe  

 

Friday, 12 February 2016 17:04 Host: h21n21-sto-a12.ias.bredband.telia.com  

 
Jo ja hitta 18,2 på forumet så nu ä dä  
S: 36,8 
de va värst 
ska försöka våga mig ut på sjöisen heller rulla rullisar å lyfta skrotet å knarra på 
motionscykeln. 
Räknar nu me å köra ÖSmå16 
så kan de gå 
om näsan ä blå  

1899) råffe  Friday, 12 February 2016 16:47 Host: h21n21-sto-a12.ias.bredband.telia.com  

 



 

 

Ja ä som vanlit totalt förvirrad nån gång glömde ja garmin hemma nån gång va den 
inte laddad i vicke fall inte som ja. Men nu kan ja i lugn å ro (de e mina initialer om b 
utelämnas) så har ja kört 18,6 under EvBv0616. Men hur mycke ja hade kört innan 
har ja inte i huvet, så ho vet? Ja återkommer i ärendet mest för min egen skull å mitt 
huves plåga.  

 

1898) Lasse H  

 

Thursday, 11 February 2016 19:17 Host: 213-66-151-32-no133.tbcn.telia.com  

 
Evbgv6-premiär för övertecknad måndag-onsdag. Kul att träffas! Gött käk! Lagom 
med "påställa"! Åkte även i tisdags drygt halvvägs till Risberg och tillbaka ca. 15 
km. Blöt nysnö i spåret så det gick riktigt tungt (2:20). Idag prova-på curling med 
några av de vanliga OL-gubbarna och faktiskt också min gamle gympalärare från 
gymnasiet. Också riktigt sköj.  

 

1897) råffe  

 

Thursday, 11 February 2016 12:19 Host: host-95-195-33-96.mobileonline.telia.com  

 
skön tur på fm läde-moraparken-läde blev 27 km. 
SEvBv6: 13 
Stot: 31,2  

 

1896) råffe  

 

Wednesday, 10 February 2016 14:48 Host: host-90-232-11-
142.mobileonline.telia.com  

 
nu S: 10,3 
läde-eldriset-höckberget-läde-eldriset-läde 
de va bra  

 

1895) goran l  

 

Tuesday, 9 February 2016 18:00 Host: host-95-199-140-231.mobileonline.telia.com  

 
Det var en dag igår också hde skidat lör sön å nu vare mån gick me skidorna i näven 
ner på flacken åt Risbergshållet och körde 15 km denne gång också 
ida iregnblött snöfall strejkade jag o Staffan sitter i Kskga o skriver detta för vidare 
transport mot Thn i morrn  

 

1894) råffe  

 

Monday, 8 February 2016 11:43 Host: host-90-232-43-198.mobileonline.telia.com  

 
ingen konstsnö i sikte här på höjden å inga poeter, men det kan ju bättra sig.  
Den fins vita snön syns inte heller, de e tunn brun bortsipprande smörja å snart har 
vi nått båtten. Rätt trist faktiskt å snön på taket ger sig av i sina våldsamma 
lavinvandringar.  
Å nedförsbackarna är livsfarliga så jag å kanske några andra tar till rööstricket å 
knallar me laggen i handen utför. Knäcka lagg vill en inte. 
Eljest är det prima liv.  
SEvBhittills, 1,9 å 2,3 å 2,1, vill bli 6,3. Stot: 24,5  

 

1893) Lasse L  

 

Sunday, 7 February 2016 20:46 Host: 90-230-133-142-no68.tbcn.telia.com  

 
Snyggsam vers! Och smått imponerande med 3 gånger 5 av poeten! 
Jag åkte så lite som 5½ gånger 1,9 idag på mjuk och trögåkt konstsnö, men veckan 
kan summeras till 80, så nöjd e en ändå.  
 
Men hur är det på Taubehöjden? Är ni alldeles nerkopplade, avkopplade och 
bortkollrade där oppe?  

 

1892) Lasse H  

 

Friday, 5 February 2016 17:50 Host: 213-66-151-32-no133.tbcn.telia.com  

 
Vi åkade skidor på Hyttan idag 
Torbjörnen Röös och jag 
 
han åkte väl 40 
jag åkte blott 3 gånger 5  
 
men nöjd var jag med min lott 
och Torbjörnen med sitt lopp  
 
solen sken, det var 3 grader kallt 
spåren var hårda och höll överallt 
 
man kan inte önska sej bättre än så 
sådan dag en lever länge på  

 

1891) råffe  

 

Friday, 5 February 2016 13:22 Host: h21n21-sto-a12.ias.bredband.telia.com  

 
Tack LasseL! Synd att du inte ångrat ditt förhastade beslut och hastade till EvB. 
Konstsnö ger nog inte samma autenticitet som de riktiga vasaspåret (om nu inte de 
blir konstifikt också). 
Och ja, vi ska försöka ägna oss åt verklighetens poesi och kanske aftonens eskapi, 
beror på intag och uttag. Förhoppningsvis inte letargi, de e förbjudet. 
Hör just av broder Åke att Rikard har en släng av influensa, ett tecken på att det 
stora psykkriget börjar ta fart. 



Andrew är spårlöst förschwunden. Ännu.  

 

1890) Lasse L  

 

Friday, 5 February 2016 10:10 Host: 90-230-133-142-no68.tbcn.telia.com  

 
Önskar god tur och stämningsfulla poesiaftnar i Evertsberg! 
 
En annan kör på i konstsnöspåret - och det är inte så dumt alls. 
Oro dock för det regn som ska komma lö-ti. Åker i regn gör man ju inte gärna, och 
spåret kan ta en hel del stryk med så mycket nederbörd av fel sort. 
Men igår och i förrgår var det kalas, och jag ska ut i eftermiddag med.  

 

1889) råffe  

 

Thursday, 4 February 2016 22:12 Host: h21n21-sto-a12.ias.bredband.telia.com  

 
ja bedömer de som om de e ett rehabläger för flertalet. Möjligen Rikard, ungErik å 
långHasse kan räknas som fullt kapabla. 
Andrew har inte hörts av, än mindre ringt, de skulle ja ha noterat tror ja, men de e 
inte lätt å komma ihåg allt hela tiden. 

 

1888) göranl  

 

Thursday, 4 February 2016 20:52 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com  

 
staffan o jag dyker upp i Evbg imorrnkväll 
nån som hört nåt av Andrew ringde migigår ett problem var att bilen va sönder ett 
annat att han skulle snacka me råffe om det fanns nån möjlighet till plats i kåken 
framåt lör-sön-mån han va inte mer specifik än vanlit 
min egen kapacitet får ses som som att ja e rätt okvalificerad i ett sånt både vittert o 
tränat sällskap ni får tåla en rehabdeltagare som efter en timmes träning blir öm i 
knänäna dan därpå men är tacksam för ett rehabläger  

 

1887) råffe  

 

Thursday, 4 February 2016 18:19 Host: h21n21-sto-a12.ias.bredband.telia.com  

 
Åre nåt som jag har glömt? 
Eller ännu värre nån? 
Jbf  

 

1886) råffe tredje söket  

 

Thursday, 4 February 2016 17:04 Host: h21n21-sto-a12.ias.bredband.telia.com  

 
tog laggen å körde ut på Ältasjöns is som var lite snöbeströdd, staka runt i femti 
minuter å kom 12 km på kuppern. Gick alså kolossalt lätt de va som björnen plägar 
yttra "ba å stå å peta lite" men ja tyckte ja tog i så ståpälsen stod styv men de vill int 
gå fortare än så.  
Mest ville ja va beredd inför den kommande holmgången i EvB. Så ja drog en virre 
så snart ja hade äntrat hemmets trappsteg. Sen stängde ja ytterdörrn.  
Oro 1: spåren däroppe (å då mena ja inte i himmelen) 
Oro 2: backjävlar som lutar mer än tre grader uppåt ska man kunna staka då 
Oro 3: backjävlar som lutar mer än tre grader utför ska man göra som torbjörn 
stanna å ta av säg laggen 
Som vanlit hopar sik frågor  
å ångestsvetten skvätter å droppar 
ä dä nån mening me alla plågor 
som vi så vällustigt skänker våra kroppar 
(höll på å skriva snåppar,ja galet) 
S: 18,2 
RR: 29,5 
Skr: 7,2  
Hoppas kunna redovisa andra värden nästa freda, förhoppningsvis högre. Just 
därför kallas ja optimist-råffe. Hellre de än jålle  

 

1885) Lasse L  

 

Wednesday, 3 February 2016 11:58 Host: 90-230-133-142-no68.tbcn.telia.com  

 
Undebar liten fyrradig prosadikt Råffe! 
Skicka in den till Kvällsstunden eller något annat litterärt magasin.  

 

1884) råffe  

 

Wednesday, 3 February 2016 09:49 Host: h21n21-sto-a12.ias.bredband.telia.com  

 
snöblandat piss här 
men inte i handfate 
inkräktarn får hålla sej 
å ja tand för tunga 
 
ser fram emot lördan 
meddelas endast på detta vise  

 

1883) goranl  

 

Tuesday, 2 February 2016 20:54 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com  

 
råffe skönt att du fått koll på inkräktarn 
ösregn här  

 

1882) råffe  

 

Tuesday, 2 February 2016 13:17 Host: h21n21-sto-a12.ias.bredband.telia.com  

 
jaså äre den jäveln!  



 

1881) Lasse L  

 

Tuesday, 2 February 2016 12:58 Host: 90-230-133-142-no68.tbcn.telia.com  

 
Jo förresten. Om du ser nån som pinkar i handfatet kan det vara han. Tar du då fram 
tumstocken och kollar kan du nog få visshet. /Admin  

 

1880) råffe brtil  

 

Monday, 1 February 2016 21:52 Host: h21n21-sto-a12.ias.bredband.telia.com  

 
en skummis, en parasit, haru bättre signalimento? 
 
...............Ingen ANING tyvärr/Admin  

 

1879) Lasse L  

 

Monday, 1 February 2016 20:53 Host: 90-230-133-142-no68.tbcn.telia.com  

 
Jag tror det är nån skummis som använder samma bredbandsanslutning som du 
RB. Du borde kräva ersättning av den parasiten!  

 

1878) rolf bertil  

 

Monday, 1 February 2016 18:55 Host: h21n21-sto-a12.ias.bredband.telia.com  

 
vem fan ä den där jäla råffe som babblar å pladdrar å jävlas me hederliga 
medborgare? Finna de ingen moderator på detta häringa forumet? 
Jag bara ställer frågan.  

 

1877) råffe  

 

Monday, 1 February 2016 16:07 Host: h21n21-sto-a12.ias.bredband.telia.com  

 
Å engelbräckt blir tydligen tre varv på en 19 kmslinga låter för jäla trist ska ja säga 
som kört 8 varv på en 2,4slinga på en skala är de nog tristare dristar ja me te å 
utbrista 
å konstsnö 
då får en inte slinta utanför banan som å halka på ett bananskal men effekten ä 
kattastrofal vid ett fall speciellt om de e ett fall framåt men i alla fall avstår ja EbL 
men staff å långHasse kanske  

 

1876) råffes 
träningsdagbok 

summeras  

 

Monday, 1 February 2016 11:55 Host: h21n21-sto-a12.ias.bredband.telia.com  

 
Skr: 7,2 
RR: 29,5 
S: 17,0 (allt i månaden januari!) 
om ja tappat bort nåt igen så tar jag de me ro ty sådana är mina initialer  

 

1875) råffe  

 

Monday, 1 February 2016 11:40 Host: h21n21-sto-a12.ias.bredband.telia.com  

 
Ältasjön bjuder på mycket väl åkbar is men ingen bar me is men de har ja hemma. 
Efter varv runt sjön å lite till så va ja less och ganska slak men nöjd me 25 km.  
Minns inte tidigare summa men ska kolla opp de för å stilla min nyfikenhet. 
Såg att di körde EvBränne i lördas men 40 km bara, va betyder de? Jbf. 
Hoppas ba att de körde opp te Bredtjärn då kan vi å om de inte kommer för mycke 
snö som förstör men de vill man ju ha. Hur hänger de ihopa?  

 

1874) råffe bedyrar  

 

Sunday, 31 January 2016 21:59 Host: h21n21-sto-a12.ias.bredband.telia.com  

 
De finns i party å minuit!  

 

1873) göranl  

 

Sunday, 31 January 2016 18:57 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com  

 
snön o även isen i spåren försvann med osannolik fart 
såg förresten en varg på väg mot Överby i onsdass 
kunde alltså kuta me frugan på Slätthult igår 
som bjöd på en ny överasskning ida frost o halka 
nå 
"löpnig,joggning " i förrgår gav som vanligt symptom liknande en mara fick alltså 
köra stavgång ida 
v. 5 nalkas då darrar v.6 i slutet nu stiger förväntningarna  
finns de snö ? 
finns de mat 
finns de träningskamrater?  

 

1872) råffe ser bättre å 
bättre  

 

Saturday, 30 January 2016 15:41 Host: h21n21-sto-a12.ias.bredband.telia.com  

 
å en nötväcka 
så de kanse blir en nötvecka 
eller åtminstone en väckarklocka  
för smörsångaren och andtruten 
men ingen flamingo 
ännu  

 

1871) råffe  

 

Saturday, 30 January 2016 14:40 Host: h21n21-sto-a12.ias.bredband.telia.com  

 
Men bra potattips vare ska ja minnas men ja tror att de inte blir pölsa i EvB om ingen 
insisiterar  



 

1870) råffe gla såsom 
fågeln  

 

Saturday, 30 January 2016 14:36 Host: h21n21-sto-a12.ias.bredband.telia.com  

 
Göran de e ba sin tid man rår över inte andras å inte ens ens egen framtid ba fritid i 
nutid å dåtiden ska vi ba inte tala om då kan man bli otidig men nu är det hög tid att 
bli högtidlig: plötsligt är väntans tid nämligen över, plötsligt är det full huggning vid 
våra fröautomater å talgbollar å inte ba skater å kåltrast nu äre en svärm av 
blåmesar å en å annan talgoxe som har glada stunder i denna vårens tid å ja tänker 
att vår tid är nu å i framtid å snart är vi ju där i fäders spår där framtid hägrar. 
Så tänker ja ida  

 

1869) göranl  

 

Friday, 29 January 2016 18:53 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com  

 
Råffe alla rår inte över sin tid 
fick nöja mig en kalventrekåt ungstomater o klyftpotatas enl. gunnar lind annars ere 
hans genuppehållande son lasse l. 
så de e ju han o möjl. hans fruga i alla fall 
skala potäter klyfta koka upp me vitlök vinäger salt peppar häll av på 
bakplåtspapper( ni fattar självklart att vattnet efter uppkoket är borthällt och ångar 
bort) 
sen in i ugnen kanske efter lite saltstänk smaka av som unge lind sa när han lärde 
mig detta 
lägg detta minne i er köksrutin 
hälsar tjockisen i Thn  

 

1868) råffe  

 

Friday, 29 January 2016 14:40 Host: h21n21-sto-a12.ias.bredband.telia.com  

 
hade ju ställt undan rullisarna för säsongen men i mitt desperata tillstånd sökte jag 
och fann. Körde 8 km på ömsom grusiga gångar ömsom bilvägarna i omgivningen. 
Kan nog bli fler tillfällen före EvBv6 som inom (parentes) börjar redan i vecka 5. 
UngErik kommer lörd-tisdag, han börjar nu även att fundera på ÖSmå för å seeda 
opp säj till VL där står han nu i led 10.  
RR: 29,5 
S: 17 
Ku: ingen förändring, gamla uppgiften står säj  

 

1867) råffe biktar  

 

Thursday, 28 January 2016 13:31 Host: h21n21-sto-a12.ias.bredband.telia.com  

 
njao, ja mena västlig förstås 
men min känsla för vädersträck  
höll i väderspänningens tid inte sträck 
körde till willys å tjacka torsk  

 

1866) Lasse L  

 

Thursday, 28 January 2016 13:03 Host: 90-230-133-142-no68.tbcn.telia.com  

 
Av ren själdestruktionsdrift fortsätter jag att kolla rapporter. Nu är för fan NAO-index 
uppe på nästan +2.  

 

1865) råffe nymornad  

 

Thursday, 28 January 2016 08:49 Host: h21n21-sto-a12.ias.bredband.telia.com  

 
sektledare trodde ja  
att du redan va 
å etter reinkarnationen 
insektsäggledare du då må va 
ty sådan är evolutionen 
å om du inte vill va me på den 
så startar du motrevolutionen 
å mottar absolutionen 
eller en flarra renat 
välj själv! Å tacka sen för senast. 
 
Nu plus 5, sydlig vind, kollade isen på Ältasjön, den ä tjock å fasligt blöt å hal, 
kommer de en köldknäpp så är saken sushi.  

 

1864) göranl övermodigt 
med bibehällen rytm  

 

Wednesday, 27 January 2016 22:28 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com  

 
man skulle ha blivit sektledare  

 

1863) göranl  

 

Wednesday, 27 January 2016 22:20 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com  

 
de e  
gött o se 
att blodet inte levrar se 
i hjärnorna 
på deltagarne 
regnare 
bjuder de te som författare 
av drapor 
alla bättre 
än de senaste 



av denna kraft 
förenas de 
jajävlar  

 

1862) råffe harangerar 
LasseL  

 

Wednesday, 27 January 2016 09:59 Host: h21n21-sto-a12.ias.bredband.telia.com  

 
Blidväder får poesin att resa sig 
till nya svindlande höjder  
säg kan du ärligt tänka dig  
ett mått av större fröjder  
Så kämpen forumsdelegater 
att hålla dyra fanan fladdrande  
och inte falla för olater 
och blott ägna kraft åt pladdrande 
 
(mycket fritt efter Heiden, eller vare Strinpan, ja ba frågar) 
 
Ja så känner ja 
ida  
falleri fallera 
 
Dä får bli motionscykeln heute  
säger ja till alle leute  

 

1861) Lasse L  

 

Wednesday, 27 January 2016 08:10 IP: 88.131.62.38  

 
Kollar väderrapporter titt som tätt 
söker tecken på att det ska vända rätt  
Men vad jag har jag väl för de´ 
Lågtrycket trycker mig brutalt mot golvet med sitt knä 
 
Ändå, nu ska ni få höra 
så sent som igår kunde jag köra 
nära ett par mil 
jag menar på skidor, inte med bil 
På snö som var helt naturlig och bra 
konstsnön sparad, men den blir nog bra 
att ha.  

 

1860) råffe  

 

Tuesday, 26 January 2016 22:52 Host: h21n21-sto-a12.ias.bredband.telia.com  

 
rätt så kollat på GW  
brott å straff ä dä  
som för oss rätt va de ä 
här plus sex hela dan  
allt som liknade snö  
blev tö som såg ut å dö 
ja tar en macka hårdbrö 
utan å bre på för möcke 
då förlorar man ju hela stöcke 
men EvB närmar säj 
ja säjer ba häjhäj  

 

1859) göranl bortsett från 
allt annat  

 

Tuesday, 26 January 2016 21:12 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com  

 
kl 21:00 ska kolla på GW 
ösregn +5 i januari 
ere livat  
ere lugnt 
ere åt helvete 
ere guds straff 
ere lövets fel 
ere kalabaliken i Sverige 
ere rätt åt mig ?  

 

1858) roffe  

 

Monday, 25 January 2016 18:11 Host: h21n21-sto-a12.ias.bredband.telia.com  

 
Nu radar de upo säj på yr en massa plus å de ger mig inte fler gråa hår än ja redan 
har. Men int heller färre. På tal om hår så ska ja testa å köra en sista runda visd 
Hellas i möra. Sen går ja te Älta paviljongen å då ä dä klippt.  
Snacka me Åke å han å sonen bemäld Rikard kommer upp te EvBv6. Då är de jo ett 
bra gäng å nu fåre räcka. Om ingen annan anmäler säj. Vi kör opp i en perschå på 
tre då kan väl ingen jäla norsk gränspolis ha nån synpunkt om vi inte passerar 
gränsen men vi har ju gps, men de hadde ju även ocjnh oäven danskjävel som 
skulle till Branäs men inte fatta att de fanns ett branäs även nära mångsbodan, ja dä 
va rätt åt fanskape fick han äkra te norrje först å de ä ba å hoppas att han fick 
problem i tollen men ja minns inte va de va för bilmärke inte en fiat uno å heller ei en 
ådi kvattro. Ja håller mäj från alla såna bokstavskombinationer när ja ä på resa å en 
persgoåt 308 rymmer ju en fantastisk massa perschåner. 
Så ja att Åke å Rikard komemr me? 



Ja ba frågar. 
Ung Erik är ännu ett oskrivet bla, fast han jobbar på tining. Men vi ska nog få ham å 
tina opp om han kommer opp vill säga. 
Har ja fått me allt nu? 
J b frgr  

 

1857) Lasse H  

 

Monday, 25 January 2016 16:08 Host: 213-66-151-32-no133.tbcn.telia.com  

 
Instämmer. Fina bilder! Gubbarna har allt ett lagom mått av värdighet och acceptans 
för att livet är en gåta inklämt mellan ett mirakel och ett mysterium. Tog ett varv på 
golfbanan i förmiddags. Här var det mjuka spår och bitvis krackelerande spårbotten 
så det tog sin rundliga tid.  

 

1856) råffe  

 

Monday, 25 January 2016 13:23 Host: h21n21-sto-a12.ias.bredband.telia.com  

 
plusgrader men fotfarande spår vid Hellas, sladdriga å isiga men de hinnra inte moi 
från å staka varv etter varv, slinga etter slinga. Tunt snötäcke tunt me folk, men 
snabbåkt, lättåkt så pass att ja drog 25,5 km ba för å jämna tlll siffrorna å 
förutsättningarna liasom jämställdheten. 
Å så vill ja va lite beredd på EvB. Nu rädd för förkylning då vore de förkylt me alla 
andsträngningar.  
Har Andrew hört av sigas, de finns ju plass i stugan.Å om LasseL eller/och Torbjörn 
ändrar sej så är det fritt fram å ännra säj en gång te. 
Mat å sånt må planeras lite närmre inpå, men ja tänker mig isterband som 
huvudalternativ. Kyckling kalvlever angläs å sill förstås. Vanlig korvgryta me 
bonnböner å nån sorts köttsås.  
Ja så tänker ja här i min ensamhets bistra inkrökthet. 
S: 17,0  

 

1855) råffe lyrisk  

 

Monday, 25 January 2016 09:17 Host: h21n21-sto-a12.ias.bredband.telia.com  

 
Håller me göran om kvaliteten och innehållet i bilderna från HBTQ. Korpulenta karar 
och vackra. 
Speciellt bilden "Redo för nästa utmaning" är självlysande. Som å se restera av ett 
kapell från 60-talet, själfyllda, självklara, självsäkra, självbespeglande, självgoda, ja i 
själva verket vuxna karar som vet vad de uträttat. Och vad som gått snett. En bild av 
livet så som det ska va när det är som allra sämst.  

 

1854) göranl  

 

Sunday, 24 January 2016 15:54 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com  

 
upptäckte just bilderna från HBH vilken njutning att se så kompetenta karar samlade 
spridande inspiration i ÅMål:s kretsar-underbart 
vill också berömma lassel för den nya fina bilden som välkomnar på hemsidan  

 

1853) göranl  

 

Sunday, 24 January 2016 14:45 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com  

 
Isterband !! där satt en midda i Evbgv6 
bra tänkt råffe 
tyvärr plusgrader grått disigt takdropp nästan rinn 
men mandrom låter sig inte nedsås kl 8:45 står han i ett ganska fint spår på Slätthult 
hittar ett flackt parti på 1,5 km som fars fram i tillbaka i 13 km 
S:a 2,9  

 

1852) råffe  

 

Saturday, 23 January 2016 21:36 Host: h21n21-sto-a12.ias.bredband.telia.com  

 
legat lågt hela helgen försöker smälta all info å blir avis på levern anglais å beundrar 
görans fasta beslut å bestiga allt i hans närhet inkl halle- å hunneberg får man anta 
så siktar ja in mäj på måndan strax innan blidvädre når ostkutsen å då ska ja dra en 
tremiling om de går före sig å ja inte åtrar mäj men de ska möcke te för man vill ju va 
förberedd på de värsta å hålla fanstyge högt å va bra förberedd på EvBv6 som är 
årets högtid funderar på käke redan men de blir väl som vanlit korvgryta, köttgryta 
kycklinggryta rävgryt å isterband som nog är en nyhet i sammandraget trist att inte 
alla ä mä men man ä ju van å lida vid et här laget väglaget höll ja på å säga sam. 
Ursäkta moi för min klumpighet.  
Och handstilen.  

 

1851) goranl  

 

Saturday, 23 January 2016 20:25 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com  

 
jajävlar skönt o höra av Torbjörn 
pga en del besök Jonas o en tillfällig svajning i rapportern om den lyckliga 
tilldragelsen men var falskt alarm lätt strilande snöfall allmän utmattning ansåg jag 
att det räckte med att tanka bilen köpa snus laga till en lever Anglaise me lite 
äppelklyftor enl. mannerstdöm o drcka vin mest hela em. 
Men imorrn inför hotande blidväder går ja upp i ottan bestiger spåren innan nåt 
annat innan snösmältningen raserar möligheterna  

 

1850) råffe  

 

Saturday, 23 January 2016 10:19 Host: h21n21-sto-a12.ias.bredband.telia.com  

 
Klart du mena ÖSmå, men synn att du ratar EvBv6, hade sett fram emot en skön 
kram redan om två vecker.  



 

1849) Torbjörn  

 

Saturday, 23 January 2016 00:06 Host: c-3326e255.112-6-
64736c11.cust.bredbandsbolaget.se  

 
Menade naturligtvis ÖS, det där med en sex vecka i Eb hoppar jag.  

 

1848) Lasse L  

 

Friday, 22 January 2016 22:44 Host: 90-230-133-142-no68.tbcn.telia.com  

 
Hoppar som allmänt väntat och vanligt Evbv6, man får hålla på traditionerna. Om jag 
ska hoppa PL på söndag vet ja inte än. Återkom till spåret idag för en provåkning 
efter fyra dagars uppehåll. Det var helt otroliga förhållanden. Tror rimfrosten som i 
dagens dimma satt sig på allt gjorde spåren extra snabba. Inte isiga, utan rejäla 
snöspår men gu så lättåkta. 
Snuvan består, man får ta en dag i taget. 
Frick har jag alltid känt mig skeptisk till enbart grundat på fotot i Cykla av någon 
anledning. Hade hon skrivit något vettigt hade man kanske kunnat ändra sig men 
den chansen tog hon inte. 
S 20  

 

1847) Torbjörn  

 

Friday, 22 January 2016 21:28 Host: c-3326e255.112-6-
64736c11.cust.bredbandsbolaget.se  

 
Nä jag kastar inte in min svarta handduk. Kommer upp för att åka skidor, supa, 
snacka skit, krama om råffe och skälla efter morkarlsdjävlars penninghunger. 
Förresten hon Frick bossar för hela skiten numera. Hon är väl för fan inte morkarl. 
Bara en djävla kärring.  

 

1846) råffe  

 

Friday, 22 January 2016 16:09 Host: h21n21-sto-a12.ias.bredband.telia.com  

 
13,5 km vid Hellas 
S: 14,45  

 

1845) råffe  

 

Thursday, 21 January 2016 21:53 Host: h21n21-sto-a12.ias.bredband.telia.com  

 
ja inte överraskande att staff är den som fattar allt på nolltid! Grattis! Då fattar ja de 
som ja å då har du vunnit stora städprise! 
Grattis! 
 
Till Göran säger ja ba lycka till, kanske kommer ja åsså te ÖS17, de hänger på, ja 
vadå? Ja ba frågar 
 
Men bra me besked säger ja helt beskedlit. 
Fler besked tas emot me besked.  

 

1844) staffan  

 

Thursday, 21 January 2016 21:10 Host: 78-69-97-29-no173.tbcn.telia.com  

 
Om jag fattat rått så blir de Evb vanliga kåken söndagtistag för ösmåndag?  

 

1843) göranl  

 

Thursday, 21 January 2016 19:23 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com  

 
Ös mån vore kul men mina knän o underben blir fn rätt knäckta av en timmes 
motion hinner inte få dom att palla 10-12 tim i spåret 
DÄRFÖR FLYTTAR JA MÅLET TLL öS 17 DÅ JAG SMÄRT VÄLTRÄNAD STARK 
SPÄNSTIG märkligt föryngrad återtar mina skidpositioner  

 

1842) råffe  

 

Thursday, 21 January 2016 18:56 Host: h21n21-sto-a12.ias.bredband.telia.com  

 
ja nu är spänningen olidli nu ser de ut som sex deltagare vid ÖSmå å de e inte bra, 
kanse finns de två till, vill inte be nån pretendent å avstå för räkningens skull. 
Men håll mäj på halster som säjen... 
punkt punkt plinkt plunmpt  

 

1841) råffe  

 

Thursday, 21 January 2016 17:46 Host: h21n21-sto-a12.ias.bredband.telia.com  

 
Va bra Lasse H att du nog kommer te EvBv6! De blirju ett ÖSmå 17 åsså!  

 

1840) Lasse H  

 

Thursday, 21 January 2016 17:24 Host: 213-66-151-32-no133.tbcn.telia.com  

 
Kastar in handduken vad gäller ÖSMå redan nu. Inser att jag inte kommer att kunna 
komma i närheten av km-tider som behövs samt att kylan är ett alltför stort mene 
tekel. Detta behöver förstås inte hindra att jag skulle kunna dyka upp i Evbgv6 nån 
dag om vädret är tjänligt. I så fall sannolikt måndag-onsdag nånting.  

 

1839) råffe  

 

Thursday, 21 January 2016 16:26 Host: h21n21-sto-a12.ias.bredband.telia.com  

 
Och priset blir 2 lax för 2 nätter, dvs en lax om dan. Det betyder att ju fler vi ä dess 
billigare blire, haja. 
Men bra om de ä jämnt delbart förstås. En, två funkar, inte tre, fira å fem bra, sex då 
gåre åt helvitti, sju ännu värre. Men åtta! 
Ja så räknar ja.  
Först te kvarn slipper å städa. 



 
Få se, jag är ju först, så bra!  

 

1838) råffe fixar allt  

 

Thursday, 21 January 2016 15:52 Host: h21n21-sto-a12.ias.bredband.telia.com  

 
Nä int Mora! 
Dä blir Evertsberg som vanlit. Där vet man ju var man ä.  
Taxi får fixas så snart jag vet exakta deltagarantale.  
Passar de då? 
/råffe  

 

1837) Lasse L  

 

Thursday, 21 January 2016 15:15 Host: 90-230-133-142-no68.tbcn.telia.com  

 
Kan för resten hälsa alla mörkmän, och andre me´,att Pilgrimsloppet 40 km går av 
stapeln här om söndag. Om man ska starta beror i mitt fall på snuvan.  

 

1836) Lasse L  

 

Thursday, 21 January 2016 15:09 Host: 90-230-133-142-no68.tbcn.telia.com  

 
Och vad jag tyckte om alternativet Mora skulle jag ju också säga och varför då inte 
"bra"? Får väl isåfall byta nummerlappsutdelningsort bara.  

 

1835) Lasse L  

 

Thursday, 21 January 2016 14:18 Host: 90-230-133-142-no68.tbcn.telia.com  

 
Jag vill va med till ÖS och även till VL ifall jag skulle bli sjuk till ÖS. så tacksam för 
logi vid båda tillfällena 
Inge skidat på flera dar pga snuva.  

 

1834) råffe  

 

Thursday, 21 January 2016 14:05 Host: h21n21-sto-a12.ias.bredband.telia.com  

 
Jag har just kollat boenden till ÖSmå och ska få besked ang Evertsbergshuset.  
Om det inte går, vad sägs då om att bo i Mora nära bussarna? Ganska praktiskt 
faktiskt, tycker ja. Behöver man inte trixa me bilar åssåvidare. Men där finns 5-6 
platser om vi bestämmer oss snart. 
Men viktigast nu är att veta hur många som kommer te start! 
Ja å Johan vet ja bestämt, Staffan, LasseL, Göran?, Rikard, Torbjörn den mörke?, 
LasseH?, Andrew&Hinken??, Andy Pandy?, Obama?, Margot? 
 
Körde inom parangtäs 2 mil vid Hellas nu runt middagstid. Känns hyggligt 
fortfarande. Vill kunna säga lysande efter EvB, som närmar sig! Stämningen sprider 
sitt ljus, förstämningen står i farstun. 
 
S: 13,1  

 

1833) Torbjörn  

 

Thursday, 21 January 2016 13:26 Host: c-3326e255.112-6-
64736c11.cust.bredbandsbolaget.se  

 
Just det råffe, mörkar är vad jag hålls med. Men kallt är det o tungt går det.  

 

1832) råffe brifar  

 

Thursday, 21 January 2016 08:44 Host: h21n21-sto-a12.ias.bredband.telia.com  

 
Hasse Meisner hakar på Evbv6.  
Fler?  

 

1831) råffe imponerad  

 

Wednesday, 20 January 2016 16:47 Host: h21n21-sto-a12.ias.bredband.telia.com  

 
körde du så tidit på morrånen å utan gasmask ja mena inhalator, de va som 17. 
Glömde själv igår halatorn men bet ihop å de funka. Ida körde ja me 
inhalatorassistans 15 km på Hellas å va nästan emsam, de va ba några damer å en 
enveten gbbjävel som tydligen hade jordens gli för ja hängde ju inte me, men för 70 
minuters stakning utan minsta paus gav jag mig gott betyg å åkte hem malli å dan. 
Nu har ja trugat i mäj en virre, Aberlour, som tysken säger men ja vet inte va de 
betyder, de betyder ingenting i sammanhanget. 
S: 11,1  

 

1830) götanl  

 

Wednesday, 20 January 2016 09:52 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com  

 
vill gärna rapporpera 6 km skidor -12 vindstila andningsmask men utan inhalator 
kryclor behövs ju inte när man har stavar 
blev inte omkörd var ensam på Slätthults parkring 
 
S;a 1,6  

 

1829) råffe  

 

Tuesday, 19 January 2016 15:27 Host: h21n21-sto-a12.ias.bredband.telia.com  

 
Körde 15 km vid Hellas, having no better things to do. Å åsså för å hetsa alla på 
forumet, men väl vetandes att flera av kämparna mörkar sina bravader å snart 
dänger dem i huvet på mallgrodor.  
Icke förty, nu är ställningen denna: 
S: 9,6 
 



Men va gör Göran? Ja mena ju Torbjörn för böfvelen!  

 

1828) Lasse H  

 

Monday, 18 January 2016 21:48 Host: 213-66-151-32-no133.tbcn.telia.com  

 
En annan är ju inte så produktiv men Råffe är ju fena på det poetiska.  

 

1827) råffe vädjar  

 

Monday, 18 January 2016 15:13 Host: h21n21-sto-a12.ias.bredband.telia.com  

 
Och förstås riktas härmed en vädjan till vädergudar och -gudinnor att skapa de rätta 
förutsättningarna för LasseH:s medverkan, allt annat vore trist. Vem ska eljest läsa 
vackra egensnickrade och hemkråtade poesislingor. Ja ba frågar  

 

1826) råffetto  

 

Monday, 18 January 2016 11:57 Host: h21n21-sto-a12.ias.bredband.telia.com  

 
Järngänget mao.  
Hur äre me andrew å hinken, blev di avskräckta i fjor?  
Körde 2 mil på Hellas ängsspår, dä va ba te å staka. En gubbjävel tyckte att ja hade 
ett jäla tempo, å ja svarte att ja tyckte de gick trögt. Då låter man malli!  
Men snön va fortfarande så kall att de va strävt, men luften va ljum, minus sex 
S: 8,1  

 

1825) staffan  

 

Sunday, 17 January 2016 10:55 Host: 78-69-97-29-no173.tbcn.telia.com  

 
Björn kommer, och förmodligen Percy. Göran åja hoppas komma upp fredag å hem 
onsdag. Som vanligt alltså. 
Idag -25,9. 
S:20, längstasträcka 12km  

 

1824) Lasse H  

 

Sunday, 17 January 2016 10:04 Host: 213-66-151-32-no133.tbcn.telia.com  

 
Är ju inte så lite sugen på Evbgv6 men som förstås av mina tidigare lamentationer 
så är jag rätt så beroende av vädret och kan inte ta riktigt ställning förrän närmare 
inpå.  

 

1823) göranl  

 

Saturday, 16 January 2016 20:43 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com  

 
v6 EVB spikad i tidboken i alla fall tom onsd. 
enså livfull aktivitet går inte att motstå 
men nu ere för jävla kallt här o bara nåra mm snöpåslag  
hoppas att stå på skider imorrn 
har problem med modet om det lutar utför och är isigt dråsa omkull me knäna i 
tokiga vinklar ger mardrömmar 
idag i Gbg för o kolla Fransen allt ok  

 

1822) råffe  

 

Saturday, 16 January 2016 20:21 Host: h21n21-sto-a12.ias.bredband.telia.com  

 
vicka kommer te EvBv6? Och när? Å varför? Bra om alla ambitioner förmedlas så att 
målsättningen för hela gruppen är tydlig. Oklarheter? Ja ba frågar 
Glömde å säja att ja funderar på å va me. 
Men hur äre me rösen! 
Ja ba  

 

1821) göranl  

 

Friday, 15 January 2016 18:38 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com  

 
ganaska säll över vinterns framfart 
mäste bekänna att jag trodde att de skulle vara så jävla isigt i onsdaga att frugan o 
jag promenerade småsprang upp till Slätthult men de vara bara halvhalt men då vi 
uppfunnit annat o göra ingen skidåkning. Men träffade på Rune Larsson me fru Mary 
som kom lunkande dom bor ju ett par mil bort 
O idags morse såg ja dom igen på väg till arbat(mitt) 07:03 
dom bor ju förfan i Upphärad 2 mil bort 
gla blir man när man inte är galning själv. 
Men grattis Råffe en stehård attityd för att besegra pensionismens vådor 
Hagerö be om mer blodtryck 
Torbjörn rapportera  

 

1820) Lasse H  

 

Friday, 15 January 2016 17:58 Host: 213-66-151-32-no133.tbcn.telia.com  

 
Sen Landstinget tryckte ner mitt blodtryck i bött är jag jädrigt frusen och kanske 
värst om händerna men även nyllet och fötterna. Åker numera knappast skidor om 
det är kallare än 8-9 minusgrader. Har i alla fall hunnit med några vändor. Men nu 
verkar det få bli intervaller på gåbandet här fram i veckan. Såg några sidensvansar 
idag varav en satt kvar på backen och käkade nypon tills jag var bara ett par meter 
ifrån. Kul att alla har i alla fall något snö. 
S: 4,7  

 

1819) råffe  

 

Friday, 15 January 2016 17:31 Host: h21n21-sto-a12.ias.bredband.telia.com  

 
nä int bli ja oroli av såna små sillationer ja ä ju cool å håller på å tina opp sedan 
kommer förstås ångesten krypande som en våt pudel i skymningen. 



Ja såg nu te slut nåra taljoxar de va skönt, och skaterna fortsätter att attackera allt 
ätbart, ja har en fågelbur överhuvud taget när ja går ut för å fylla på. 
Två gamla hallowinpumpor har ja halverat å lagt på backen. De har såväl haren som 
skatan märkt av å gnagt rep pickat på.  

 

1818) Lasse L  

 

Friday, 15 January 2016 14:47 Host: 90-230-133-142-no68.tbcn.telia.com  

 
Skata, kaja, talgoxe, blåmes, koltrast, talltita (el. entita), pilfink, grönsiska. 
Skatorna är smarta, flyger och puttar på fröautoamten så fröna skvätter ut och 
plockar dom sedan från marken. 
Mera skidor blir det nog till helgen, idag är det vattengympa. 
Ja jäklar, nu har SMHI en gång till plockat bort plusgrader om en dryg vecka och 
ersatt dem med minus! 
Jag tillbringar förnärvarande nog 30 % av min vakna tid med att kolla väderrapporter 
o. dyl. på nätet. Här kan man följa hur det går med den nordatlantiska oscillationen 
(lite oroväckande kanske): [www.cpc.ncep.noaa.gov] 
 
Även jag undrar om Torbjörn & skidor.  

 

1817) råffe  

 

Friday, 15 January 2016 13:12 Host: h21n21-sto-a12.ias.bredband.telia.com  

 
16 minus men gåreså gåre. Långfigrarna var ganska illa medtagna, alla fingrarna var 
medtagna förstås, de ä di allti, än så länge, men just di längsta pekade väl ut i kylan 
lite extra dumt. 
Men de blev 15 km på ågesta, ganska bra spår, lite isiga emellanåt, men de gick 
skaplit. Tina opp på hemvägen å käka buljong genast ja kom inom vägg. 
S: 6,1  

 

1816) råffe  

 

Thursday, 14 January 2016 14:11 Host: h21n21-sto-a12.ias.bredband.telia.com  

 
12-13 minus å lite nordanvind avskräckte inte tillräckligt så ja körde 14 km på ågesta 
i ömsom perfekt före, ömsom i saxbackar som var grus å is. Å en svettig iskana ner 
mot spårcentralen som kunde kostat skjortan eller åtminstone live.  
Efter de var jag nöjd å frusen å for hem å käka wisky.  
Ä inte längre frusen. 
S: 4,6 
har ja glömt nåt eller nån? Ja ba frågar  

 

1815) råffe filosofen  

 

Wednesday, 13 January 2016 22:05 Host: h21n21-sto-a12.ias.bredband.telia.com  

 
visste ja väl Lassel 
du har ju inga problem me vändkontrollen 
i morrn ska ja köra så de snöryker 
ba för å reta dom som kommer bakätter  
å vill köra om å larvar säj å skvätter 
dä ä inge för mäj 
vill ja bara säj 
omkörd får man bli i graven 
dä kan va livat  
å bli sägenomspunnet 
men inte förrän allt gott förrunnit,  
dvs saven  
men som vanlit beror de på hur högt man vågar ställa kraven  

 

1814) Lasse L  

 

Wednesday, 13 January 2016 20:33 Host: 90-230-133-142-no68.tbcn.telia.com  

 
5 poäng till mig, knäckte koden (men det tog en stund)  

 

1813) råffe  

 

Wednesday, 13 January 2016 12:21 Host: h21n21-sto-a12.ias.bredband.telia.com  

 
å då sitter ja här me uppvändarna under kontroll åtminstone ska man ju försöka 
fortsätta våga låssas att man inte låssas.  

 

1812) råffe  

 

Wednesday, 13 January 2016 12:18 Host: h21n21-sto-a12.ias.bredband.telia.com  

 
hemkommen senkommen ankommen från ågesta som bjöd på snöfall å hårt 
motstånd. Två varv på 6:an betyder 12 km 
S: 3,2  

 

1811) råffe  

 

Wednesday, 13 January 2016 08:00 Host: h21n21-sto-a12.ias.bredband.telia.com  

 
En bister nordan å lätt snöfall får inte hindra en annan å testa ågestas spårbädd. 
Gåre så gåre å då kommer rapport uppå, eljest gör ja som fransen, skiter i hela 
skiten. 
Men undran om röösen kvarstår.  

 

1810) Lasse L  

 

Wednesday, 13 January 2016 00:45 Host: 90-230-133-142-no68.tbcn.telia.com  

 
Ett senkommit grattis till Görans skidpremiär! Hoppas det blir en sekundär, eller vad 
det kan heta, i morgon. 

http://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/precip/CWlink/pna/new.nao_index_ensm.html


Men nu tänkte jag skriva: Yippeee! Nu har dom plockat bort plusgraderna från nästa 
torsdag. Kanske vi får behålla våra nära 3 dm snö och finfina skidspår ett bra tag?  
Siktar på min dekaiär, eller vad det kan heta, i morgon eftermiddag. 
S 14  

 

1809) göranl  

 

Tuesday, 12 January 2016 22:24 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com  

 
här sitter jag med nervändarna blottade på utsidan av skinnet 
igår vare plusgrader lite regn kanske nåra blöta snöflingor 
blev de nåt kvar? 
ja lite i morse vare nån som slaskat runt i blöta mjuka spår på Slätthult 
men ändå presterat en spårrapport 
nu ere minus nån grad och nåra snöflingor kanske fryser fast i isen framfarten 
bromsas ngt helisiga spår inte bra 
går upp tidigt  
får se va morgondagen har i sitt sköte 
fransen mår prima käkar upp morsan o skiter 
men Torbjörn har han stått på laggen?  

 

1808) råffe  

 

Monday, 11 January 2016 10:13 Host: h21n21-sto-a12.ias.bredband.telia.com  

 
Tänka går an men värkligheten är plågsam, hade ju tänkt köra på Ågesta ida men 
vakna till skvalmusik mot fönsterblecket. Surt så röven. Skotta i stället bort blötsnön 
från infarten för ja misstänker att de fryser på te natten, för de harom lovat, å halka 
ut etter ruskan i möra vill en inte å inte bryta armar å ben heller. Så tänker ja här i 
min ensamhet. Ska lyfta skrot å göra sittupps i stället. De ger inga mil men mil ä inte 
mitt enda mål å ändamåle helgar bankmedlen å plågar fyrcepset. 
Så tänker ja.  

 

1807) råffe glaålivad  

 

Sunday, 10 January 2016 16:42 Host: h21n21-sto-a12.ias.bredband.telia.com  

 
högt ärade moderator och general, 
som har förmågan att trösta och höja folk till skyarna, visst ä dä sant att ja tappa 10 
RR-mil i någon förjordad slakmota de e nog för att blygsamhetens lov har ärrat mitt 
anlete. 
Ska ju va RR 28,7! 
Fy fasiken va gla ja blev av de, känner mig full å tränad på samma gång.  
Å nu ä de så mycke snö att Ågesta nog bjuder spår å motstånd i veckan. 
Totalsumman är då 35,4! 
Men de e ju ba S gentligen som räknas... 
Å hur mår Röösen? Ja ba frågar 
Å Fransen?  

 

1806) göranl glömde  

 

Sunday, 10 January 2016 15:31 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com  

 
S:a S 1  

 

1805) göranl  

 

Sunday, 10 January 2016 15:30 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com  

 
det har ordnat sig 
SKIDPREMIÈRE 
drygt 10km på enkmslingan på Slätthult 10 varv + egentransport dit o hem på skidor 
i 10-15 cm lössnö 
plusgrader som skintecen klarade med den äran mkt lugn framfart men öm från 
knäna till tårna  

 

1804) Lasse L  

 

Sunday, 10 January 2016 15:18 Host: 90-230-133-142-no68.tbcn.telia.com  

 
Har du tappat bort 10 RR herr R?  
Igår 16 km i snöfall, ett preparerat spår i botten som sedan hållits öppet av många 
åkare. Blev en mycket skön tur inte så snabbt utan mjuk och fin körning. Omskuttad 
av en bredhakad i en uppförsbacke var jag på vippen att ropa Ta det lite lugnt och 
njut i stället. Idag vila medan plusgrader drar förbi.  

 

1803) råffe  

 

Sunday, 10 January 2016 13:56 Host: h21n21-sto-a12.ias.bredband.telia.com  

 
12 km S på Ältasjön, de va lika motigt som senast men jäla bra träning. Funderar på 
å valla inför nästa försök men de kanse ä å skämma bort sig i övermått.  
Noterar att, det kanse ja redan skrevet, att EvBrännet går en vecka innan vi är på 
platsen enligt planerna. Ba å hoppas att spåren etter rännarna inte har snöat igen, 
igen. I så fall äre ba å skita i spåret, rännskita kallas de.  
Skulle nu gärna tillfoga en av Lassels gapflabbande gubar men ja vet ju inte sånt.  
S: 2 
RR: 18,7 
Skr: 4,7 
Lägger ja samman de tre disciplinerna så blir summan 25,4, ku att förglömma, 
men de får man väl fan för av generalen? 
Ja ba frågar  



 

1802) Lasse L  

 

Saturday, 9 January 2016 23:10 Host: 90-230-133-142-no68.tbcn.telia.com  

 

 

 

1801) råffe städar julen ut  

 

Saturday, 9 January 2016 21:31 Host: h21n21-sto-a12.ias.bredband.telia.com  

 
jo ja ä som skinkan  
allt kan inte allti rimmas 
tackar för de sa grisen 
innan den blev uppnådd  
å flådd  
å hamna i spisen 
Ja ugnen ska de va för å bli bra 
men de rimma illa me spisen 
men den rimmar ju alltjämt bra me grisen 
 
å förstås som alla redan tänkt 
me fisen  

 

1800) Råffe lättar sitt järta  

 

Saturday, 9 January 2016 21:26 Host: h21n21-sto-a12.ias.bredband.telia.com  

 
ja skötom skötet de e de enda råd ja kanje å kansje ett å annat eljest  
om ja får äran å bli tillfrågad 
om man får be.  
Självaste denna dan  
flydde vi stan ankan å ja 
å for i snöglopp te ljusterön 
bilburna så som plägas å seden bjuder 
iblann känner man för å dra åsta 
till äventyre till bortom havet till nåt som ännu ej har varit 
de va dit vi hade farit 
men nu ä allt som de ha varit 
ingenting är tokigt inte marigt 
när man fått en virre å alldeles utmärkt  
farit me de som nyss ha varit å sedan farit såsom man själv har farit å varit precis 
som såret vars skorpa just har farit 
all sin kos 
i morron ska ja ta mäj sjuttsingens korsa mitt spår de vore ju jäsingens!  

 

1799) göranl  

 

Saturday, 9 January 2016 20:58 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com  

 
har varit tor sthlm upp igår käkat på Wasahof med samtliga syskon och respektive i 
möjlig omfattning 
1.a klass tåg med förbeställd mat i båda riktningarna 
natt på Freys hotell 
vid hemkomst ikväll 3-5 cm lätt pudersnö som skottats även framför icke 
hemmavarande granar 
spårrapport Slätthult : men har fått till 1km spår på en äng i området  
Vi får se vad morgondagen har i sitt sköte  

 

1798) Lasse L  

 

Saturday, 9 January 2016 11:39 Host: 90-230-133-142-no68.tbcn.telia.com  

 
Ja fina prognoser, och realiteter med. Här fortsätter det att snöa, har kommit 
uppemot ett par dm sedan igår, i morgon väntar vi kraftigare snöfall.  

 

1797) råffe gla de eju 
freda  

 

Friday, 8 January 2016 18:36 Host: h21n21-sto-a12.ias.bredband.telia.com  

 
Om du blir regoröser så lövar ja dyrt å helit å uppå alltjatror på å följa dig i spåren. 
För mina jäla spår ä int möche å slå frivolter ikring, men ja tror nog eller i 
minstingens lever ja i den förkrossningen att de må bli bätter. 
Så tänker ja. 
Men jäla bra att du ska köra skiten ur oss, en behöver tännväska för å elda på  

 

1796) Lasse H  

 

Friday, 8 January 2016 18:29 Host: 213-66-151-32-no133.tbcn.telia.com  

 
Långa varvet (5,4 km) på golfbanan idag. Oväntat fina spår på östra sidan Varnan. 
Långtidsprognosen blir bättre och bättre för varje gång. Nästan så en kan bli 
relleschöser.  

 

1795) råffe försöker svara 
på frågan  

 

Friday, 8 January 2016 15:28 Host: h21n21-sto-a12.ias.bredband.telia.com  

 
skater ba skater 
ja hör på avstånd  
eller måhända i andanom 
i den ovissa förvissningens gränsland 
den som träffar pensionisten 04:22  
och som får honom att värdigt och lugnt  
vända andra kinden till 
då kommer sömnen som en befriare  
såsom den en gång ska anlända 



för en sista hälsning 
Men 
de e inte dax än 
me de orden  
brukar ja egga mig sjävl  
till nya stordåd 
såsom att tvinga mig upp ur bingen 
å slå en stråle i handfate 
ba för å inte väcka  
andstöt å ankor 
sedan då? 
då sover ja sött å drömmer gött 
kan de va bättre? 
heller sämre 
ja ba frågar  

 

1794) Lasse L  

 

Friday, 8 January 2016 12:20 Host: 90-230-133-142-no68.tbcn.telia.com  

 
Bravo,skidåkning är nyttigt och kul, fortsätt med det! Men hur går det med 
fågelmatningen?  
Minus tre och snöfall här i alfabetets svansrot. Enstaka talgoxar besöker 
fröautomaterna.  

 

1793) råffe  

 

Friday, 8 January 2016 10:47 Host: h21n21-sto-a12.ias.bredband.telia.com  

 
de finns en gammal låt som låter nästan som Lasselströsterika klagovisa, den lät 
ungefär så här (melodin får ni hitt på själva): å ja va bara femti minuter från ÅMÅl. Så 
märkligt nu kom M i kläm mellan den bokstav som nämndes som en av de sista å då 
ä killen nästan i MÅL. Ställ inte tillre nu ba så du hamnar i MALÅ. 
"I kläm mellan en bokstav" de e ju för 17 en romantitel! De e ba å börja skriva. 
Men de va inte de ja ville delge jästboken, utan att ja tog fram laggen å körde två 
vändor på sjön som fått en liten påspädning av lätt yrsnö säkert importerad från 
Vänerområdet. Tungt som fasen vare, 8 km blevre. 
Sålunda. S: 0,8  

 

1792) göranl  

 

Thursday, 7 January 2016 22:44 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com  

 
gu så vackert ni beskriver tillvaron 
me bokstäver blir ju bättre än att följa gpsen 
ett lätt Vänerpuder singlade ned idag något vitt som tunt blåste runt i landskapet 
s: 0  

 

1791) Lasse L  

 

Thursday, 7 January 2016 18:57 Host: host-95-195-203-120.mobileonline.telia.com  

 
Tack för generösa erbjudanden men vi rör oss fram genom alfabetet. Snart vid T 
som i Torsby 
Hoppas kunna avsluta resan inom ett par timmar på tredje bokstaven från slutet. 
Bara -18 nu.  

 

1790) råffe  

 

Thursday, 7 January 2016 18:42 Host: h21n21-sto-a12.ias.bredband.telia.com  

 
sitteru fast mellan M å M, etter M kommer N skaru tänka, snart äru i Nordmaling. 
Tare kallt! Köru lagg eller skoter? Äru gla eller ba uppgiven å flegmatisk? Ja ba 
frågar, hjälp kan säkert sökas å hittas.  
Hav förtröstan! 
Heller ring te råffe! 
De e ju ja de, skulle just se snyckt ut... 
om ja ryckt ut  
ba för å trösta  
mannen som satt fast mellan en bokstav 
de ä mumma läsning för bokstavstroende 
Jo ja tackar ja 
dvs nej  

 

1789) Lasse L  

 

Thursday, 7 January 2016 17:42 Host: host-95-195-203-120.mobileonline.telia.com  

 
Nu -25, fortfarande mellan M och M. Konstsnöläggningen hemma är klar nu.  

 

1788) orolia råffe  

 

Thursday, 7 January 2016 17:39 Host: h21n21-sto-a12.ias.bredband.telia.com  

 
du ä ju fantastisk lassel! du ä nästan ikapp bjässen stavfan. Känner nog redan flåset 
i nacken, funderar på å starta etter. 
Men de e inte de som oroar mig mest. En annan iakttagelse skakar mitt inre. å de 
handlar inte om måns z:s å silvias förhållande utan om småfågeln. Som vanligt 
köpte ja frön å talgbollar hos gubbenLidl. 
Hängde och portionerade ut gusslåne i därtill avsedda behållare och å kvistar i 
trägårn. Inte fan har en enda liten ynklig blåmes visat klorna. Bara några skater som 
kämpade som vildjur för å hålla sig kvar på avsatserna medan de mumsade så gott 
de kunde och fick. 
Men var 17 ä talgoxe, nötväcka, smörsångare, sångsvan å ugglan. Har räv å lo gjort 



sitt, har kylan trängt under fjäderdräkten, har de inte hunnit fram ännu? Ja ba frågar 
Alla som vet nåt, öppna näbben!  

 

1787) Lasse L  

 

Thursday, 7 January 2016 17:23 Host: host-95-195-203-120.mobileonline.telia.com  

 
Minus 23 nu mellan Mora och Malung.  
S: 11 varav 7,8 i Hälsingland.  

 

1786) råffe  

 

Thursday, 7 January 2016 13:43 Host: h21n21-sto-a12.ias.bredband.telia.com  

 
11° minus 
vid pass 4-5 cm snö 
Skr på sjöis ganska knepit, skulle tatt laggen i stället eller ur stället, vill säga 
vallastället i stället. Men 12 km i nästan vinnstilla å lite sol innebär: 
Skr: 4,7 
RR: 18,7 
Ku: inget lubbat sedan länge så det så 
S: 0  

 

1785) råffe inporterat  

 

Wednesday, 6 January 2016 19:47 Host: h21n21-sto-a12.ias.bredband.telia.com  

 
dialogen må hållas igång oavsett vicka två som kör nu kastar ja mig in i logen å 
förutspår inga fina spår å köra parallellelagg i morgen fryh (går jävleimäj inte å få te 
ett redit tysky) 
Men ja ska inte ge uppet ska grilla korpen på sjöis i påstått bliven 11-kradig kyla de 
e sånt man får tåla å bita ihopet. 
Mätt på nytt etter torsk 
nu sechs und eine halbe 
forann sechs  
teminstingens hälsar jag  
godfrans  

 

1784) Lasse L  

 

Wednesday, 6 January 2016 19:27 Host: host-95-195-203-
120.mobileonline.telia.com  

 
Inte minsta lilla Vänersnö? Stackars människa! -18.  

 

1783) göranl håller 
dialogen igång  

 

Wednesday, 6 January 2016 18:01 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com  

 
- 12 0 cm snö  

 

1782) Lasse L  

 

Tuesday, 5 January 2016 20:14 Host: host-95-195-203-120.mobileonline.telia.com  

 
10 cm vid pass här. Snödjup. Annat förtiget. Duger inte till att åka på i vare sig skog 
eller på grusvägar. Men på sjöarna samt på en 850-metersrunda på en liten körväg 
med gräsunderlag. Tog den typ 20 gånger idag. Hemma har snökanonerna dragit 
igång har man fått rapport om. 
Tror inte jag har nåt mer att berätta nu, annat än sexton minus och sjunkande.  

 

1781) göranl  

 

Tuesday, 5 January 2016 18:50 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com  

 
o cm snö  

 

1780) råffe  

 

Tuesday, 5 January 2016 11:33 Host: h21n21-sto-a12.ias.bredband.telia.com  

 
nyss 20 km Skrms på Ältasjöns is som fått ett snötäcke på vid pass tre cm, lagom 
mycke för å ge lite lagom motstånd å lagom lite för S. Men ja ä lagom gla ändå. 
Skr: 3,5 
allt annat oförändrat  

 

1779) råffe  

 

Monday, 4 January 2016 19:48 Host: h21n21-sto-a12.ias.bredband.telia.com  

 
kära jästbok 
märker att ja gjort å mätt fel flera gånger i födjl, ber förstås om tillgift för dessa å alla 
andra blamager övralid å evertsberg å förglömma men de e stört omöjlich damn! 
Blev mätt igen etter kålsoppa å skinkåostpaj å ser att ja alls inte ä 3,5 ggr 
större/tyngre/mäktigare än Frans! 
Vad göra? Ja ba frågar.  
Ska man bälja i säj heller käka tran heller ba njuta av sin storhet? Ja ba 
Nu ä dä 3,57 komma fem! 
Efter kallbade vill ja förklara 
va fan ska dä här gå åt fanders heller? 
Ja  
ba 
fragen 
Bestämt mig jusst för å köra arton varv runt sjön morgens 
Ser sjön! 
Nästan  



 

1778) råffe  

 

Monday, 4 January 2016 11:38 Host: h21n21-sto-a12.ias.bredband.telia.com  

 
skrev nog fel igår men nu har det bättrat sej å ja me! Körde Skrms nyss på Ältasjön 
fyra varv blev 15 km, inte cm 
Så här ä läget: 
RR: 28,7 
Ku: 18,4 
Skr: 1,5 
S: 0  

 

1777) staffan  

 

Sunday, 3 January 2016 21:50 Host: 78-69-97-29-no173.tbcn.telia.com  

 
Imponerande, där är det fler än S-berg som ligger i lä. 
S:12 långsamma  

 

1776) råffe meddelar stolt  

 

Sunday, 3 January 2016 19:08 Host: h21n21-sto-a12.ias.bredband.telia.com  

 
Oj! Ja ä ba 3,5 ggr längre än lillfransnisse men väger 20,4 ggr mer. Ja tror den lille 
mannen behöver käka opp säj. Å den store käka ner mej. Heller så möts vi på halva 
vägen. I höjd me laxå. 
Kommer på tal om de å laxera i afton kallrökt. Ba för å relaxera julen. 
S: 0  
Sdjup: 1,5  
Ku: 18,5  
alles im centimetron  

 

1775) goranl  

 

Sunday, 3 January 2016 16:37 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com  

 
50 cm 3625gram 
har just varit iGbg och studerat fenomenet 
på nära håll!  

 

1774) råffe  

 

Sunday, 3 January 2016 10:21 Host: h21n21-sto-a12.ias.bredband.telia.com  

 
Men en upplysning av vikt har inte lämnats nämligen längden på Fransen  

 

1773) göranl  

 

Saturday, 2 January 2016 21:35 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com  

 
Lillnisse heter Frans också o mår dessutom bra  

 

1772) råffe  

 

Saturday, 2 January 2016 20:38 Host: h21n21-sto-a12.ias.bredband.telia.com  

 
ni ä avunnsvärda hade ja kunnat köra nåra km på isiga spår hade ja inte beklagat 
mig på de vis ja göran nu. Men de kom två cm lätt snö ida som nog blåser väck. 
Hoppet just nu är faktiskt is ety ältasjön redan har visat åkare på dess frusna yta. 
Dock ej ja ej heller åke som har en hälsosamrespektförisarsom inte bevisat sin 
okuld, ja de e så han uttrycker säj.  
Man undrar hur lill-nisse mår  

 

1771) goranl  

 

Saturday, 2 January 2016 20:15 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com  

 
5mil på nägra dagar!!! 
i Thn bleknar man i sina knappt fläckvis ishalkiga spår som bestegs me nåra km 
idag lättjoggning  

 

1770) Lasse L  

 

Saturday, 2 January 2016 16:33 Host: host-95-195-196-137.mobileonline.telia.com  

 
S: 5  

 

1769) Lasse L  

 

Friday, 1 January 2016 11:37 Host: host-95-195-216-99.mobileonline.telia.com  

 
Jag stöttar Råffes namnförslag. Nu snöar det,i alla fall lite.  

 

1768) råffe glömde  

 

Thursday, 31 December 2015 19:34 Host: h21n21-sto-a12.ias.bredband.telia.com  

 
glömde nogå helt oförklarligt å oförlåtlit å önska alla ett gott nytt skidspår! 
Vi ses snart på de nya spåre! 
Jäla glaa! 
Tänk positiva! 
Tankar! 
Ja va bra1 
De ska va! 
När vi nya tankar tankar! 
EvB om ja får be! 
Nä nu orkar ja inge mer 
Glatt Nytt Spår säjer ja omigen 
omigen 
omigen 
nu dricker ja en flaska gin 



ba för å inte värka gubbit jälit ogin  

 

1767) råffe glömde  

 

Thursday, 31 December 2015 14:41 Host: h21n21-sto-a12.ias.bredband.telia.com  

 
här väntar/hoppas vi åsså på snö! 
När kommer den, ja ba frågar. 
Gissar på etter trettondan sån ä ja.  

 

1766) råffe glaåcrazy!  

 

Thursday, 31 December 2015 14:39 Host: h21n21-sto-a12.ias.bredband.telia.com  

 
Alldeles underbart att höra, morfar! 
I morse sa ja te Ankan att jag trodde att ni skulle bli morföräldrar på Nisses 98-
årsdag och att det skulle bli en pojk. Ja, ja har inte gissat fel på kön på di senaste 
arton försöken, men ja ä ju uppfödd i ett kösamhälle. 
Att han heter Nisse ä ju självklart! Inte säkert, men en tanke ä dä, å ett förslag som 
ja stöttar helhjärtat. Ska bli kul å sjunga me den lille te missommar eller så! 
Grattis till alla!  

 

1765) Lasse L  

 

Thursday, 31 December 2015 12:01 Host: host-95-199-19-
143.mobileonline.telia.com  

 
Härligt att höra, stort grattis till alla släktled! 
Här väntar vi på snö stämmer rapporten ska man kunna skidspår på sjöarna i 
morgon eftermiddag.  

 

1764) Lasse H  

 

Thursday, 31 December 2015 10:09 Host: 213-66-151-32-no133.tbcn.telia.com  

 
Stort grattis till morfarn och förstås mormorn och föräldrarna också! Snöläget 
knapert en kommer väl mer i morgon!?  

 

1763) göran l lättad  

 

Thursday, 31 December 2015 09:21 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com  

 
dottern Jenny o Patrik fick en pojke 01:04 i morse kul 
bl.a för att salig far också firade födelsedag på nyårsafton 
inget skidföre i Thn men 1-2 cm vitt knaster på backen ett gott underlag för 
ytterligare 5cm snö 
strax iväg till Loka Brunn för firande med Staffan o Jill 
Gott Nytt År  

 

1762) Lasse L  

 

Wednesday, 30 December 2015 23:28 Host: host-95-199-19-
143.mobileonline.telia.com  

 
Stort grattis till golfrundan! Smått imponerad av den. Inte så imponerad av 
snötäcket härstädes som mäter in på en knapp millimeter. Vid en generös tolkning 
av observationsdata.  

 

1761) Lasse H  

 

Wednesday, 30 December 2015 18:48 Host: 213-66-151-32-no133.tbcn.telia.com  

 
Idag 2 varv på golfbanan med lite mer av allt såsom gräs, grus, stöp o 
underfrysning. Körde dock 8 km och klockade en handfull minuter på fel sida 
timmen men rätt så nöjd ändå. Några golfare var ute och spelade och på ett ställe 
rundade jag greenen samtidigt som inspel pågick. Lite pirrigt där ett tag. Får 
tillönska alla ett Gott Nytt År och massor med QCCS!  

 

1760) Lasse L  

 

Wednesday, 30 December 2015 11:58 Host: host-95-199-128-
59.mobileonline.telia.com  

 
Åkte lite skidor igår också. Sedan på kvällen packade jag mina och familjens skidor. 
Det var tungt, tog flera timmar. För hur kul kan det vara att åka från snö till barmark? 
Jag bara. 
Hälsningar från 45:an.  

 

1759) råffe sällan avis  

 

Monday, 28 December 2015 17:57 Host: h21n21-sto-a12.ias.bredband.telia.com  

 
strö bara salt i såren 
så kommer ja å hivar skit i spåren 
snart kommer våren 
å akta låren  
själv ä ja inte långt från tåren 
alså kaffedito  

 

1758) Lasse L  

 

Monday, 28 December 2015 17:17 Host: 90-230-133-142-no68.tbcn.telia.com  

 
17 km i preparerade spår (hyfsade) blev det åkt i säsongspremiären och det är man 
nöjd med. 
Om ett par da´r ska man åka till ett snöfritt Hälsingland. Så konstigt det kan bli.  

 

1757) Lasse H  

 

Monday, 28 December 2015 16:19 Host: 213-66-151-32-no133.tbcn.telia.com  

 
Det kom 8-10 cm nysnö här i går så idag blev det till att skida på golfbanan. En hel 



del gräs i spåren förstås men mycket litet stöp och just inget grus. Tejp under 
skidorna så det var lite trögt i gräs o mjuka spår. Spårade upp ett par km i norra 
kanten på banan. Ytterligare några entusiaster kunde ses i området. Härligt!  

 

1756) råffe intresserad  

 

Monday, 28 December 2015 15:12 Host: h21n21-sto-a12.ias.bredband.telia.com  

 
vill ja veta 
för ja tror inte på okunnighetens lov 
den som så strängt härskar  
då vågar man inte längre be om lov  
detta sagt hovsamt och med förlov 
 
Men unnrar, är di förlovade? 
Ja ba frågar  

 

1755) råffe  

 

Monday, 28 December 2015 15:09 Host: h21n21-sto-a12.ias.bredband.telia.com  

 
framför allt om havanden  

 

1754) råffe  

 

Monday, 28 December 2015 10:58 Host: h21n21-sto-a12.ias.bredband.telia.com  

 
Ser med intresse fram emot rapporter om döttrars och hustrudottersöners fortsatta 
förehavanden. 
Vakna i morse me följande visdomsord dunkande i pallet: "Utvecklingen blir alltmer 
invecklad". Vet inte hur jag ska sätta stopp och punkt för den tanken 
Kanske dags å läsa Brinkman? Impad av görans intellektualism, de e ja. 
3 cm vitt på marken så pass mycke att plogbilarna slamrade all sömn ur kroppen 
redan vid fyratiden. Snöröjningen blir alltmer plogsam.  

 

1753) Lasse L  

 

Monday, 28 December 2015 00:25 Host: 90-230-133-142-no68.tbcn.telia.com  

 
Uppmuntrad av föregående inlägg läste jag en artikel om Stå fast, och ja, den verkar 
ju intressant. 
Dagens träning blev vattengympa. Fem minuters snöborstning av bilen innan jag 
kunde åka till simhallen, och nära dito innan jag kunde åka därifrån. En dm av 
mycket god kvalitet har vi fått, och nu ligger det på minus. 
Vågar inte uttala det riktigt, men i morgon skulle det kunna bli skdr. Men 
hustrudottersonen 6½ hade premiär (i livet) redan idag, i vår trädgård på julklappen 
han fick av mig. Gick rätt bra.  

 

1752) göranl  

 

Sunday, 27 December 2015 21:35 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com  

 
har ni begrundat dansken Brinkmans alster " Stå fast" ? 
Kul läsning  

 

1751) göranl  

 

Sunday, 27 December 2015 18:42 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com  

 
tänkte summera träningen i helgen men förstummas av råffes idoga kämpande 
annars gick allt lyckligt men avvaktar fortfarande dotterns förehavanden 
eller sluthavanden kort sagt 7km gjg igår idag isande vind snöglopp snart regn 
men hann skotta 4cm snö o tvinga oss ut på en promenad  

 

1750) råffe  

 

Sunday, 27 December 2015 14:06 Host: h21n21-sto-a12.ias.bredband.telia.com  

 
körde 17 km rullis tänkte som så att de e bäst å passa på innan isen sätter stopp för 
rullisen gick för jäla bra 13,2 i snitte å de e jäla bra för migo. 
På de vise snitta ja bort några hekto skink-, sill-, pastej- å snapsfett men de e klart 
att de hade behöfvts en runda till för å inte runda till.  
men den kör ja i möra eller övermöra för just nu ä armarna för möra mest 
överarmarna di arma krakarna. 
RR: 28,7  

 

1749) råffe  

 

Saturday, 26 December 2015 07:51 Host: h21n21-sto-a12.ias.bredband.telia.com  

 
glömde å summera på forum som nyttjas som träningsdagbok i brist på alternativ 
vill ju ändå va datoriserad kultiverad verserad och glad mänska.  
Verseraderna me stakemaskinen var en god glädjekälla i brist på annan de tackar en 
för så länge. 
Sålunda RR: 27  

 

1748) göranl  

 

Friday, 25 December 2015 19:41 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com  

 
har laddat buken för framtida stordåd 
ätit gris o annat förnyelsebart 
nästan tårögt njutit av de senaste dagarnas poesi 
julklappen dammsugarroboten är nu så utvecklad att ingen köper en manuell 
slangförsedd apparat om 3år 
storögt bligande har ja redan städat hela huset  



 

1747) Lasse L  

 

Friday, 25 December 2015 17:40 Host: 90-230-133-142-no68.tbcn.telia.com  

 
Körde dagens träning fin 
på min skidstakningsmaskin 
ja lite lagom å lätt 
så gjorde jag på mitt eget sätt 
för att bränna något av skinkas fett 
i väntan på snö var det rätt 
metod 
när man saknar mod 
att ute i stormen Staffan vara 
och utsätta sig för fara 
att dratta omkull 
utan att vara full  

 

1746) råffe lyriskt ostämd  

 

Friday, 25 December 2015 16:50 Host: h21n21-sto-a12.ias.bredband.telia.com  

 
Glömde å säja glad forts 
å bättre glid för varje fot 
på varje sakramentad ort 
där ska man inte gruva sej 
ej heller låta grava sill 
nej låt nu hälsan tiga still 
men sjung å vråla om du vill 
 
Ja så känner ja mej just ikväll 
men gla jag är ändå. 
 
Glad forts vill jag härmed ha sagt!  

 

1745) råffe  

 

Friday, 25 December 2015 12:57 Host: h21n21-sto-a12.ias.bredband.telia.com  

 
Körde 9 km på fm de fick räcka för ida. Snart ska mor få besök av alla hopskrapade 
släktingar de e så de ska va tycker ja å kanske även morsa tycker om å morsa på 
barnbarn å äldste sonens brorsa.  

 

1744) råffe lyriskt stämd  

 

Wednesday, 23 December 2015 22:16 Host: h21n21-sto-a12.ias.bredband.telia.com  

 
125 graders på 7 timmar 4,5 kilo fick all annan magik att blekna som morgonstjärnan 
när gryningen nalkas. Å så en virre singelmallt å då känner en säj ej allena, man ba 
singlar me. Å rimmad skinka manar till stordåd: 
 
Granen har redan börjat barra 
grannens grind fortsätter att knarra 
å ja sitter tryckt me min fina flarra 
de å så att själva livet börjar darra. 
 
Vafan va de då, darra? På manschetten? 
Men gla ja ä ändå! Vadå ändå?  

 

1743) Lasse L  

 

Wednesday, 23 December 2015 19:45 Host: 90-230-133-142-no68.tbcn.telia.com  

 
Har nu valt 150 °C. Brukar nog ha 175 annars.  

 

1742) Lasse H  

 

Wednesday, 23 December 2015 18:52 Host: 213-66-151-32-no133.tbcn.telia.com  

 
Ska sticka ut hakan så pass att jag håller med Råffe och ugnsbakar skinkan inlindad 
i Al-folie, dock i 175 grader Celsius. Jo har allt funderat på Evbgv6 och dyker kanske 
upp några dar om jag verkar kunna åka skidor hjälpligt här frampå.  

 

1741) råffe  

 

Wednesday, 23 December 2015 13:14 Host: h21n21-sto-a12.ias.bredband.telia.com  

 
Huru stor ugn haru egentligen LasseH? 
Själv har jag själv lindat skinkan i alufolie och förpassat den till bak i 125 grader. 
Hörs ju på namnet att bak är ända lämpliga för skinka. Sen ska ja hinka.  

 

1740) Lasse H  

 

Wednesday, 23 December 2015 11:13 Host: 213-66-151-32-no133.tbcn.telia.com  

 
Tillönskar en god jul till alla på forumet. I glesbygd såväl som i städer/tätorter och 
större metropoler och till alla en god vilja. Har ännu inte berett skinkan men det 
kommer att försiggå i ugnen.  

 

1739) Lasse L  

 

Wednesday, 23 December 2015 11:06 Host: 90-230-133-142-no68.tbcn.telia.com  

 
I själva verket är jag sannt förvirrad och vet inte om jag ska säga kokas, bakas eller 
steks om skinkan där i ugnen insvept i alufolie. I Kristinehamn var det förresten en 
som sa steka istället för grädda om brödet. Det tyckte jag lät kul.  

1738) råffe  Wednesday, 23 December 2015 07:11 Host: h21n21-sto-a12.ias.bredband.telia.com  

 



 

 

Håller me LasseL om den goda läsningen men tycker nog man ska skriva julskinkan 
bakas, inte kokas (i ugnen). Kokaru den så blir den torr å jävlig såsom munhålan 
dagen efter den rimmade skinkans intagande. 
Gratulationer må utropas till jillåstaff för deras sista gemensamma patient å för mil 
på lagg i Härjedalsfjällena. De sistnämnda svider å behöva nämna. 
Sa ja gla jul? 
Ja ba frågar  

 

1737) Lasse L  

 

Wednesday, 23 December 2015 00:31 Host: 90-230-133-142-no68.tbcn.telia.com  

 
Tycker nog det ska skrivas sin sista patient. 
Men annars var det trevlig läsning. 
Julskinkan kokas (i ugnen) här alltid först kvällen före julafton. 
Stavgått/löpt med hund i 6 plus och duggregn ikväll.  

 

1736) göranl  

 

Tuesday, 22 December 2015 23:03 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com  

 
sitter o filosoferar över att staffan o jill har avslutat behandlingen av deras sista 
patient 
har kokat en sockersaltad lättrökt skinka om ni ursäktar specialbeställd(skånsk 
sedvänja) och fallit i andlig trance påminnande mig om stämningen hos Gynter 
grass i verket "flundran" alla hågkomster kan va fel men själsfriden är densamma 
han beskrev bl.a en nunneorden där dom fick lära sig att höjden av skitande var att 
man ska lära sig detta värv så att man kan resa sig ren i arschlet utan att torka sig 
därbak 
ifall ja glömmer det imorgon  
God jul  

 

1735) Lasse L  

 

Tuesday, 22 December 2015 01:53 Host: 90-230-133-142-no68.tbcn.telia.com  

 
Jo just detsamma Hässjaberg. 17 mil till Vemdalen, men där rapporteras öppna 
längdspår 0 km. Ännu längre till trakterna där Staffan var och åkte. 
Stekte 181 köttbullar nu på sena kvällen. Brandlarmet gick, 2 ggr. Det tjöt i alla fyra 
enheter i det trådlösa systemet (jo, framtidens prylar var det visst). Hustrun som ska 
ta 5.40-tåget till jobbet väcktes förstås innan man han kasta sig på fjärrkontrollens 
pausknapp. Å inte äter hon köttbullar heller.  

 

1734) råffe  

 

Monday, 21 December 2015 10:43 Host: h21n21-sto-a12.ias.bredband.telia.com  

 
Was ist Los, säger tysken, när du ger honom en nyckel. 
Men ja körde en sprint i dag ba 8 km rullis. Alla mina tankar om en bra snitttid 
grusades dock på körgårn. En grusstenjävel fassna i vänster framjul å ja dråsa. 
Omkull. Generat kolla ja mäj kring men inte nu heller syntes en själ eller kunde 
förnimmas. Blovite på armbåge å knä vill ja inte ens nämna. Men RR: 26,1 noteras i 
loggboka. 
Snart gads å önska forumets alla deltagare en gojul. Alla har förstås mitt 
deltagande.  

 

1733) staffan  

 

Sunday, 20 December 2015 21:53 Host: 78-69-97-29-no173.tbcn.telia.com  

 
Är det i Hässjaberg i närheten av Los du menar Lasse så är det ju en bit till snön. 
Sgs barmark till Hede, men det är egentligen först från funäs å inåt i dalen som 
snötäcket tilltar  

 

1732) staffan  

 

Sunday, 20 December 2015 21:25 Host: 78-69-97-29-no173.tbcn.telia.com  

 
Å önskar alla en God Jul  

 

1731) staffan  

 

Sunday, 20 December 2015 21:22 Host: 78-69-97-29-no173.tbcn.telia.com  

 
Tre skiddagar hade vi, Jill å ja, i Ramundberget. Snödjup 40 cm fullt tillräckligt. Fina 
men lite hårda spår. Körde förbi skjutvallen där en stor grupp ungdomar hade 
träningstävling. F-n va fort de går. 
Två arbetsdagar kvar. En timme imorrn å tre på tisdag. Sen är det en hel del att greja 
med, men det får bli efter alla helger. 
S:6,6  

 

1730) Lasse L  

 

Sunday, 20 December 2015 18:39 Host: 90-230-133-142-no68.tbcn.telia.com  

 
Ä nu vet jag vaddom får, var lite för snabb att submitta.  

 

1729) Lasse L  

 

Sunday, 20 December 2015 17:06 Host: 90-230-133-142-no68.tbcn.telia.com  

 
Plus elva ute. 
Snöfritt även i Hälsingland. 
Tror i alla fall jag ska gå och köpa mig en lössnus till jul, det ska bli gott. 
Kutade nyss, jogga är ett ärligare ord, 12 km i den nämnda värmen, duggregn på 
slutet. Gick tungt men jag gjorde´t ju. Heja på.  
Blir intressant att få höra vad Göran och Sussie fick i julklapp. 
Mäter på kartan hur långt det är från Hässjaberg till Härjedalsfjällen. Långt var ordet. 



Men kan bli nödvändigt. Eller ska man köpa skridskor?  

 

1728) göranl  

 

Sunday, 20 December 2015 15:44 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com  

 
helgsummering 
lör nästan 7km jgj dvs > 50% jogga 
sön stavgång 5,5 km utan stötande löpsteg som i lördagsem nästan pga ömma knän 
förhindrade en inköpsrunda nere på stan  
granen står grann i stugan o Sussi o Göran köpte en julklapp te varandra som är 
hemlig till på julafton men den är ämnad att ge mig mindre dåligt samvete 
Lassel skickade fina gåvor som jag avser att redogöra för senare om han inte hinner 
före den gossen konsumerar framtidens prylar  

 

1727) råffe  

 

Friday, 18 December 2015 13:12 Host: h21n21-sto-a12.ias.bredband.telia.com  

 
jo visst 17 blev de en vända nu på fm 13 km kändes lite trögt efter en veckas 
uppehälle. Men hellre trögt än förstoppat. 
RR: 25,3  

 

1726) råffe frostnupen  

 

Thursday, 17 December 2015 20:43 Host: h21n21-sto-a12.ias.bredband.telia.com  

 
Så jäla onödit! Jag kan gott skriva under på det gamla talesättet "Frosten betog 
Esters aster dess gestalt". De va ju perfekta rullisförhållanden, allt va julefridsnära å 
fröjddito åsså kommer frotsen som sätter alla skäppar i julen. Nu bättrar de sej, 
kanske kan en åka rull i möra....  

 

1725) råffe seriöst  

 

Wednesday, 16 December 2015 20:25 Host: h21n21-sto-a12.ias.bredband.telia.com  

 
Grattis LasseH!  
Viv å Siveka ä nog inga lättfjällade fjällor men klat att du fixar skivan även om de 
inte hannlar om frisbi, ja ha allri befruktat nåt annat. Vi ses snat! Väll? Veckasex står 
för garageporten även om vi saknar den.  

 

1724) Lasse H  

 

Wednesday, 16 December 2015 17:25 Host: 213-66-151-32-no133.tbcn.telia.com  

 
Enligt reglerna får en till och med kliva av plattformen framåt alldeles EFTER det att 
discen lämnat handen. Så Anders är i gröna laget åtminstone enligt bilden att döma. 
Idag sista veteran-OL för hösten med efterföljande julbord å Hultet. Gött! Jag 
spurtade ner Siv och Viveca från sista kontrollen! Otippat.  

 

1723) göranl  

 

Tuesday, 15 December 2015 21:05 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com  

 
har just avnjutet bilden när andrew lagt frisbeen i bana intressant att också notera 
ett övertramp men han tillhörde väl förlorande laget? eftersom jag som medlem i 
vinnande laget blev så väl beskänkt minns ja inte vilket hursomhelst tycker ja inte 
att vi rotar i detta så här i efterhand.  

 

1722) råffe tackar å håller 
me  

 

Monday, 14 December 2015 14:54 Host: h21n21-sto-a12.ias.bredband.telia.com  

 
LasseH, jag tar tacksamt emot vänliga gratulationen! 
Och Ja, återtåget är nog jävligare än NL speciellt som de hinner dra in alla kontroller 
innan vi ens nått Hökberg på tillbakavägen. Åså kraschar vi väl i backen ner just vid 
vägövergången som polster på våren.  
Så på frågan Hur förlängs Vasaloppe me två bokstäver så svarar ja ej.  

 

1721) Lasse H  

 

Monday, 14 December 2015 10:59 Host: 213-66-151-32-no133.tbcn.telia.com  

 
Kanske dags damma av Torbjörns gamla idé om det sk. Återtåget som väl skulle 
vara ungefär minst lika jävligt som NL. Själv håller jag igång med OL en eller ett par 
gånger i veckan så blir det både veteran-OL och advents-OL. I advents-OL lottas det 
ut en skinka efter omgången den 4:e advent. Och förstås ska jag komma ihåg att 
gratta Råffe på bemärkelsedan!  

 

1720) råffe  

 

Sunday, 13 December 2015 21:13 Host: h21n21-sto-a12.ias.bredband.telia.com  

 
pålhitligare mänska än du finns ej å uppbringa på denna sidan universum, 
geordge,men man unnrar ju när budskapet kommer från den andra sidan. De kan vi 
ba spekulera om å kring å om. Å inte låssas om. 
Funderar på NL å fick lite napp från brorsonen som blev eldålåger. Men vi lyckades 
släcka värsta branden, nu glöder de ba.  

 

1719) göranl  

 

Sunday, 13 December 2015 19:59 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com  

 
precis råffe den dan håller ja reda på  
du säger ju alltid den 12.e fyller ja år o 12 +12 e 24 å då e de julafton 
därför missar ja aldrig . 
Grattis på födelsedagen  

1718) råffe  Sunday, 13 December 2015 16:46 Host: h21n21-sto-a12.ias.bredband.telia.com  

 



 

 

ja ä ba lycklig över alla som mindes att gratulera migas på födelsedagen. Det 
värmde gott, tack o löv!  

 

1717) göranl hatar vissa 
årstider  

 

Saturday, 12 December 2015 22:56 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com  

 
som tex denna 
mörkrets höjdpunkt 
härifrån kan man bara se framåt vår ljus nya löv på träden ere löv  
va ere som ligger på gräsmattan blad? löv? vicke ere?  

 

1716) göranl  

 

Saturday, 12 December 2015 18:02 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com  

 
vi som inte har så många alternativ på nätet tittar gärna hit nästan alltid me glädje 
måste tyvärr rapportera en lite lat period trots fullt frisk egentligen 
morgon situp 50, armhävningar 25, bålstärkare med magen i golvet 10 
trappsteg 1 steg 10 , 2steg 10 per ben 
kvällspass 10 mn spinningmaskin + hopprep 
avslutat mina sj.gymnastkontakter mest för att hon skulle ha barn men inte me mig 
just ida helt lugnt i övrigt 
imorrn ska de bli ett icebugspass 
leverkorven klar , leverpastejen klar  

 

1715) råffe stött  

 

Friday, 11 December 2015 11:31 Host: h21n21-sto-a12.ias.bredband.telia.com  

 
o jarå ja hade inte ens tid me banketten 
va inte ens bjuden  

 

1714) göranl  

 

Thursday, 10 December 2015 20:17 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com  

 
har knappt tid me forumet då jag beundrar banketten kul me han som upfann 
konstgödsel klorgasen o senapsgasen  
rephoppade 34 godkända idag + övrigt andfåddsframkallande  
livet leker  

 

1713) råffe envise  

 

Thursday, 10 December 2015 14:23 Host: h21n21-sto-a12.ias.bredband.telia.com  

 
Kan inte ge mig! Rulla 15 km på fm å ä nu uppe i RR:24  

 

1712) lydia råffe  

 

Wednesday, 9 December 2015 15:10 Host: h21n21-sto-a12.ias.bredband.telia.com  

 
men vafan george de e ju rephoppe vi lever på. Eller ere av. Ja ba frågar 
Kan inte ståltsera me rullis ida hustru hade tage ledit från jobbe för å foga klinker i 
hallen.  
de e sånt man får ... ja just de: foga sig ätter.  

 

1711) göranl  

 

Tuesday, 8 December 2015 20:26 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com  

 
råffe du är pengsionäriskt praktexemplar 
rullisrännandet är formidabelt exemplariskt föredömesbyggande 
ida fick ja ont inuti ena foten morgondagens GSG är hotad spinningen 13 min gick 
bra men gårdagens 30 rephopp får anstå fegt - klokt får ingen veta  

 

1710) råffe  

 

Tuesday, 8 December 2015 15:55 Host: h21n21-sto-a12.ias.bredband.telia.com  

 
va ba tvungen å köra en vända rullis ida en mil å lite mer blevre. 
Börjar luta åt å inte köra NL. 
RR: 22,5  

 

1709) crazy räffe  

 

Monday, 7 December 2015 17:59 Host: h21n21-sto-a12.ias.bredband.telia.com  

 
men inte så crazy att ja anmält mäj te Nordenskiöldsloppe, hade nog behövt Sir 
Tobys galenskap för å ge mäj på en sådan styrkeprövning, Men tanken är god eller 
ej. 
Körde för å lugna nerverna å inse att ja inte hade halscancer en rullis på 15 
kilometros. Gick bra, inga missöden å de e nog de som ä den största lyckan man 
kan få uppleva som motionist å pangsiodito. 
Nu RR: 21,5 
kanske kan de få någon å höja på näbben  

 

1708) råffe crazy  

 

Saturday, 5 December 2015 23:07 Host: h21n21-sto-a12.ias.bredband.telia.com  

 
men va fan ska man lägga ut 3 tusen i anmäling å sen resa å uppehälle å så dör man 
på kuppen! å då mena ja inte kuppen johannesen.  
Å för å få Paavo Lasse Tuorda-medaljen må man köra 22 milo på 21 timmar. Även 
om man kör te Kvikkjokk tie mil på 8 timmar så ska man köra 12 mil tekabas te 
jokkmokk på 13. Klart att de går! 
Men orkar man anmäla sig. Ja ba frågar.  

1707) göranl  Saturday, 5 December 2015 16:36 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com  

 



 

 

tycker nordensköldsloppe e ett självklart val dock kanske inte för mig som 
fortfarande känner mig som ja kutat maran efter 7 km gsg vacklar omkring på ömma 
knän dygnet efter.jorde ja förresten i morse i ösregn o kuling vicken tuffing fick ja 
säja te frugan när ja mötte henne i spåret 
julköttbullar + jansson klart ida  

 

1706) råffe  

 

Friday, 4 December 2015 08:55 Host: h21n21-sto-a12.ias.bredband.telia.com  

 
Ibland, ja. Men oftast ser man ju att di bara imiterar en själv å de tycker ja inte om. 
Homeland däremot imiterar jag gärna men fattar inte hur ja ska göra.  
Ska träna på de ida för ja ger mig inte ut i regne me min hals som gör så där lagom 
lite ont. Inget ont i det, men de kan bli bättre. Heller sämre.  

 

1705) Lasse L  

 

Thursday, 3 December 2015 20:04 Host: 90-230-133-142-no68.tbcn.telia.com  

 
Kan inte ge nån hjälp om Homeland eftersom det bara är ett namn för mig eftersom 
jag aldrig kollar på nåra serier, förutom Medelålders plus i DN. Den är bra.  

 

1704) råffe crazy  

 

Thursday, 3 December 2015 17:14 Host: h21n21-sto-a12.ias.bredband.telia.com  

 
läste just i Vasalöparn att di ska köra nordenskiöldsloppe redan 2016 10 april 22 mil 
start 6 på morronen, möche lättåkt nästan ba på platten men hur fan äre å köre så 
jäla långt blire inte lite sekasamt ja ba frågar. 
Men dä gällerju å anmäla säj 
så kan man i vicke fall skryta me dä  

 

1703) råffe stilla  

 

Thursday, 3 December 2015 16:52 Host: h21n21-sto-a12.ias.bredband.telia.com  

 
Men ida blev de inga rullisar vakna me en antydan te halsböld å bestämde att tare 
lugnt hela dan har hålli på å gjort färdigt å gjort opp me en del gamla försummelser 
såsom tapet runt element och över dörrstycken å bakom trappräcke å måla en 
golvlist å har planer på å sätta opp ett dörrstopp om inte tanken sätter stopp för 
handlingen som jag har svårt att hänga me i å då handlar de om homeland som är 
för jäla bra men ja fattar ju inte allt kan nån förklara heller e de å begära för mycke 
av till exemplet en så tung å betydande person som självaste administratören. Ja ba 
frågar  

 

1702) Lasse L  

 

Wednesday, 2 December 2015 23:03 Host: 90-230-133-142-no68.tbcn.telia.com  

 
Hemkommen efter min årliga skönhetsbehandling på Salong George i Trollhättan 
har jag legat på kökssoffan och uppdaterat mig på vad som hänt på mina sociala 
fora. Av vilka detta som jag nu skriver på såklart är det tyngsta och mest betydande. 
Av de senare inläggen här imponeras jag av hur mycket rullskidor det åks! Och 
förundras över hur man kan avstå från att besvara enkäter! Det är ju bland det 
roligaste som finns. I inkorgen ligger en från Sifo som jag strax ska kasta mig över. 
Hälsningar från en snuvig fan som inte kunnat träna mycket på sistone.  

 

1701) råffe  

 

Wednesday, 2 December 2015 17:16 Host: h21n21-sto-a12.ias.bredband.telia.com  

 
så jäla bra tänkt george, skulle gjort som du hoppat hopprep i st f å ängkåta, dä ä för 
kallt. Å en stämma ä ba en röst i öknen, bättre å stämma i bäcken än i häcken brukar 
ja säga numera sen ja läste ditt inlägg. 
Körde en mil rullisar för å byta ämnet å de rullar på kan nu me viss glädje och het 
nästan stolthet notera RR: 20 Ska snart kolla hur värdet å vädret va förr om låren, nä 
mena åren men ville va lite lättsinnig  

 

1700) goranl  

 

Tuesday, 1 December 2015 22:32 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com  

 
apropå mitt spyende o skitande ca 19/11 så har det utgått ett påbud från 
smittskyddsenheten att vi som va på tandläkarnas riksstämma i Gbg dagarna före 
Hbh ska svara på en ängkät för att flera som var där råkade ut för nån magåkomma 
2-9 dgrs inkubations tid. 
har hoppat 20 hopp i följd me repet + allt annat föstås verkar va bra medecin 
Skaffa hopprep kan va det mest gubbmotverkande som finns att lätt studsa fram o 
upp o ner i tillvaron 
svarar allri på ängkäter så dom får lägga pussel utan mig  

 

1699) råffe  

 

Monday, 30 November 2015 13:44 Host: h21n21-sto-a12.ias.bredband.telia.com  

 
12 km i blåsten dä ä segt å streta sik fram i motvinn å mevinnen märker man ej utå, 
de e ju förjordat!  
Men kan nu ändå skriva RR: 19  

 

1698) råffe  

 

Monday, 30 November 2015 11:16 Host: h21n21-sto-a12.ias.bredband.telia.com  

 
ett stort steg för läkekonsten! Å flera steg för dig! 
själv avvaktar ja me alla mälningar 
men lite triggad blir ja av ét, nästan avis 
men de kan ju avjälpas 
ska nog köra rullisar under tiden 



å kanske under tiden från senast 
men de får tiden utvisa  

 

1697) göral  

 

Sunday, 29 November 2015 14:47 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com  

 
för å påskynda läkningen har ja anmält mig till LL  

 

1696) råffe  

 

Friday, 27 November 2015 22:54 Host: h21n21-sto-a12.ias.bredband.telia.com  

 
hopprep? låter jävulskt, tänk om nån drarét. 
Men fisksoppa låter såväl ambischöst som gott. rätt åtrej eller sej, george  

 

1695) göran tillrättalägger  

 

Friday, 27 November 2015 22:32 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com  

 
på kvällen 10 min intervall trampmaskin  

 

1694) goranl  

 

Friday, 27 November 2015 22:29 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com  

 
va ere för snack om skidföre 
här er 7-8 gr varmt blåsigt duggregn grått mörkt o jävligt 
stretar på me armhävningar situps stigande i trappor morgens kör trappsteg 10-15 
min; intervall 10 min kvällen kör lite gsg lör, sön ons men en 7kilometare ömmar i 
knäna 1-2 dygn  
nog om mej? 
nej 
har inhandlat ingredienser till en fisksoppa-gryta bad samtidigt om fiskrens för egen 
fiskfond kokat ett torskhuvud av denna anledning 
imorrn soppan 
återkommer till 
S:a när ja kan gör a nåt på riktigt 
köpt ett hopprep än så länge ser det rätt struttigt ut  

 

1693) råffe tuggar på  

 

Friday, 27 November 2015 17:57 Host: h21n21-sto-a12.ias.bredband.telia.com  

 
åsså låter de långt te kalhyttan å inte så naturskönt som en skönande som jag 
önskar säj, säj gärna emot, emotlutor ä till för å bestigas å ja ä inte den, som vill 
värka motvalls.  
Ida körde ja 12 km rullis ba having nothing äls to do, å ja rulla hem me 13,2 i snitte, 
börjar känna en viss trivialitet me å köra nästan samma runda gång på gången me 
vafan ska man göra när kalhyttan ä utanför min författnings-förmåga.  
RR: 17,8 totalitär 
de e så de är 
för en pensionär  
kanse inte där men här 
å då syftar ja inte på musikalen. 
Nu ska ja ta migas en virre, de försöker ja intala mäj att jag ä värd. 
Jo sån ä ja.  

 

1692) Lasse H  

 

Friday, 27 November 2015 11:14 Host: 213-66-151-32-no133.tbcn.telia.com  

 
Enligt [www.skidspar.se] ska det finnas ett 1,1 km spår på Kalhyttan. Har inte sett 
det i verkligheten och tycker att vädret är väl muggigt för en skidpremiär i helgen. 
Åsså har jag inte tejpat skidorna än.  

 

1691) råffe  

 

Wednesday, 25 November 2015 11:20 Host: h21n21-sto-a12.ias.bredband.telia.com  

 
10 km RR nu nyssens. Lite blött underlag men gla ja ä ändå för di jälarna hann inte 
ut å sanda när de kom 2 mm snö. 
Summa summarum: RR: 16,6  

 

1690) råffe  

 

Sunday, 22 November 2015 23:05 Host: host81-129-118-190.range81-
129.btcentralplus.com  

 
ljuv musik med dessa dånande isar, men de e väl bara en kort lycka. Åka skider låter 
osannolikt för en annan som den senaste veckan varit inlåst i ett hus i glasgåw för å 
lägga parkettgolv i dotras å mågens hus de va ett jäla sågande å limmande å de va 
solida ekstycken som skulle lägga å limmas så ja hade te slut lim uppe i armhålera å 
lite upp i ja ni vet vars. Hade tänkt kuta en massa men ja va faktiskt å bokstavligen 
ej ur huse på sju dar. Fich förstås whiski å haggis te tröst å de e gott nog åt en 
annan å även åt mäj. I morrn bitti drar ja hemåt via köpenhagen vill känna hur jäla 
illa danskjäveln mår etter slatan, servs dem rajt as my måg use to say.  
Men tisda är de rullisar heller kuta som gäller kanse me dubb 
Va vet ja gentlich 
Ja ba frågar  

 

1689) staffan  

 

Sunday, 22 November 2015 22:09 Host: 78-69-97-29-no173.tbcn.telia.com  

 
Åkte skidor på golfbanan nån timme idag. Lite snö såklart, men de gick ganska bra 
utan märkbara genomslag. 
Tolen ligger med 5cm kärnis. Några skrinnare var ute och det hördes på långt håll 

http://www.skidspar.se/


hur det sjöng i isen. 
Vet kristinehamnarna något om läget i Kalhyttan?  

 

1688) göranl  

 

Sunday, 22 November 2015 19:36 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com  

 
rätt vackra dagar i Thn under helgen tuggade på hyfsat med stavar igår(6km) med 
möra knän lugnare framfart idag utan stavar(4km) 
en helg full av njutningar rekor kalvfile o ett allmänt lugn i omgivningen en o annan 
tupplur  

 

1687) Lasse L  

 

Saturday, 21 November 2015 21:11 Host: 90-230-133-142-no68.tbcn.telia.com  

 
Jo lite vitt puder här och var på gräsmattorna och isfläckar på gator och gångvägar. 
5 cm istäcke på regnvattentunnorna attackerades med yxa och sedan tömning med 
hävert. 
Har inte fått inkallelseorder, kanonerna vilar ännu sedan förra säsongen. 
Kutade en vända iförd visserligen saknar pengar betydelse för en gentleman men i 
alla fall fattigmans icebugg d.v.s. ordinarie löparskor med pådragna dubbar. 
Fungerar mycket bra.  

 

1686) goranl  

 

Friday, 20 November 2015 22:57 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com  

 
de e ju vinter man undrar om kanonerna dånar i Åmål 
iThn lite vitt på gräsmattorna vore intressant med rapporter från. 
övr. landet eller från skottland 
spydde o sket natten mot onsdag men lyckades på darrande ben genomföra ett 
arbetspass ons em 
repar mig nu via ivrigt skitande o hoppas på ett par timmar rörelse med Icebugs 
imorrn ser fram mot hemmahelg efter 3 helgers rännande hit o dit  

 

1685) Lasse L  

 

Thursday, 19 November 2015 17:37 Host: 90-230-133-142-no68.tbcn.telia.com  

 
Fläsklägg och prinskorv låter inte illa alls. Har mest levt på rester av hönsgrytan de 
senaste dagarna, går an det med. Men nu är den slut, de sista resterna från HBH 
frånsett en skvätt Nyköpings. 
Alla fall har första snöflingorna kommit idag medan jag och jycken var ute och 
kutade en runda. Piggar upp! 
L 40  

 

1684) Lasse H  

 

Monday, 16 November 2015 21:27 Host: 213-66-151-32-no133.tbcn.telia.com  

 
Tackar för kingkongsuperkanoners HBH! Toppen vara med igen efter fjolårets 
ofrivilliga uppehåll. Åter i vardagen med pasta och stekta prinskorvar till lunch!  

 

1683) goranl  

 

Sunday, 15 November 2015 19:13 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com  

 
har avnjutit hbh kulinarisk fasination käkat Zebran njutit i fulla drag fresbeegolv 
konjak chokoladbakelse hönsgryta ja vet inte allt simning RR fullt av intryck 
vid hemkomst ompysslad med bruna bönor o rökat fläsk 
inspirerad kokar ja genast fläsklägg som kombineras med rotmos imorrn  
framtiden ser ljust ut  

 

1682) RåffeR  

 

Saturday, 14 November 2015 13:24 Host: h21n21-sto-a12.ias.bredband.telia.com  

 
De ha vatt dåligt me GSG den senaste tiden, ganska länge, men i nästa vecka så ä 
de dax, då ä ja i kaledonien å ska hjälpa dotra å svärsonen å lägga parkettgolv, de 
kan gå åt helgofitta men ja vågar inte vägra å då kan ja ut å kubba några gånger 
minst för nu ä RR helt överlägsen GSG, körde nämlich 12 km på rullisarna, nu på 
morrgonen, å de innebär att de bär uppåt för RR. 
Summorna är nu: 
RR: 15,6 
GSG: 2,0 
Ja så äre  

 

1681) göranl upprepar  

 

Wednesday, 11 November 2015 22:38 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com  

 
GSG gå -springa-gå  

 

1680) Lasse L  

 

Wednesday, 11 November 2015 21:47 Host: 90-230-133-142-no68.tbcn.telia.com  

 
Nä nu kan jag inte hålla mig längre: GSG uttyds det som Gå Som en Gubbe?  
Kan själv rapportera  
L 38 vilket inkluderar stavgångspass (som alltid innehåller en försvarlig del 
stavlöpning)  

 

1679) göranl  

 

Wednesday, 11 November 2015 21:42 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com  

 
öm i knäna 6km GSG på Slätthult morse sen 
1 tim me sjgymnasten som nu efter 2män vill introducera explosivitet i träningen för 
att få till ett löpsteg igen. man ska hoppa hit o dit de va nog en uppmaning i rätt tid 



S:aGSG23km St14km L(nåja) 5km 
ska övergå till milossystemet snart  

 

1678) råffe rättar  

 

Wednesday, 11 November 2015 10:50 Host: h21n21-sto-a12.ias.bredband.telia.com  

 
Nä, S:s 14,4 så skare va, haha  

 

1677) råffe igångtriggad  

 

Wednesday, 11 November 2015 10:49 Host: h21n21-sto-a12.ias.bredband.telia.com  

 
Körde 16 km alldeles nyss, ja på rullisarna, sover nästan med dem, ingen idé å ta 
avsigrom på natta. 
12,9 i snitt i surt före dä ä inte illa, för mig vill säga. 
Nu ny S:a: RR: 14,2 håhå  

 

1676) råffe  

 

Wednesday, 11 November 2015 08:56 Host: h21n21-sto-a12.ias.bredband.telia.com  

 
ja ä svarslös  
maktlös  
ordlös 
tröstlös 
som en vägglus 
på skrovligt väggrus 
ger jag mig ut i livets tjurrus. 
Hej då!  

 

1675) göranl  

 

Tuesday, 10 November 2015 22:14 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com  

 
vågar inte skriva nåt får inte trigga råffe ytterligare  

 

1674) råffe fulltydlgar  

 

Tuesday, 10 November 2015 21:03 Host: h21n21-sto-a12.ias.bredband.telia.com  

 
heller värka skitn-  

 

1673) råffe vill va fullödig 
men inte kissn-  

 

Tuesday, 10 November 2015 19:03 Host: h21n21-sto-a12.ias.bredband.telia.com  

 
åsså förstås eija skarsgård enda tjejen i den familjen frutom modern, hon va visst 
modell men de va inte hennes modell. Läste ja nån gång i DN.  

 

1672) råffe  

 

Tuesday, 10 November 2015 18:10 Host: h21n21-sto-a12.ias.bredband.telia.com  

 
jo å så fanns de väl en curlingkille som hette eija heller heine heller peja. 
Nä heine körde ju griller, mindes fel.  

 

1671) råffe  

 

Tuesday, 10 November 2015 15:57 Host: h21n21-sto-a12.ias.bredband.telia.com  

 
Rullis 12,58 km i surt före, men vackert väder. Blött underlag suger! 
Höll på nästan en timme. De va bra. 
S:a RR (RollsRoff): 12,8 (drykt)  

 

1670) råffe  

 

Monday, 9 November 2015 22:23 Host: h21n21-sto-a12.ias.bredband.telia.com  

 
heller vare eje 
nästan skit desamma 
 
minns åsså att såväl görans farsa som min dito tog hand om salig Szabad å gav 
honom en rejäl rackabaysare som belöning för kugget i studenten. 
Om man googlar på mannenifråga så ser man att han blev en jäkel på 
släcktforskning fått utmärkelser å alla delar. Ja så kanre gå å nu ä näsan blå  

 

1669) råffe  

 

Monday, 9 November 2015 22:18 Host: h21n21-sto-a12.ias.bredband.telia.com  

 
skare inte va ett ku mellan be å hå 
vare inte en hockylirare som hette Eja. 
Ja va vet ja. inte 
 
Jo biff a la 
så vare 
nog  

 

1668) göranl  

 

Monday, 9 November 2015 21:06 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com  

 
Eja om en kunde tyda alla tankespår på forumet. eja vore man då lycklig. Eja hade ja 
då fattat innebörden. 
Eja vore jag förlåten för min ignorans 
Ere rätt uppfattat  

 

1667) Lasse H  

 

Monday, 9 November 2015 10:50 Host: 213-66-151-32-no133.tbcn.telia.com  

 
Som ni ju vet är eja en lite mångtydig interjektion som väl främst intonerar 



förhoppning och/eller längtan och/eller saknad. Kunde här ha ersatts med "ack om 
en kunde osv...". Skrivet med såväl förhoppning som längtan och saknad. 
Skogskyrkogården är väldigt fin. Har båda mina svärföräldrar där. Ser fram emot 
HBH förstås.  

 

1666) goranl  

 

Sunday, 8 November 2015 21:14 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com  

 
szabalt ja gick ju din brorsas Åkes klass hade A imatte o C i fyasik eller tvärtom 
torska i studenten osv. har druckit vodkadrink ur syltburk på Ljö en gång byggde 
högtalare under gymnasietiden o farsan hans byggde kameror 
helgat vare hans minne  

 

1665) råffe  

 

Sunday, 8 November 2015 20:41 Host: h21n21-sto-a12.ias.bredband.telia.com  

 
Eja ja hade kunnat förklara men kanse de inte e molkomsmål utan rättåslätt latrin då 
stavat för alla stavgångare likväl som alla annra eia. Men skit i de, bra me görans 
VRambitioner gällande loschin.  
Märkliga va att även min moster begravdes via skogskapelle helt nyss, de va fint. 
När ja ändå ä inne på ämnet så kan jag för göran förtälja att Calle Szabad lämnat det 
jordiska, såg det i dödsannons i DN i morse, Måhända LasseL åsså minns bemälde 
Calle? Han va som te en ungersk invandrare som var en baddare, ja just det en 
szabaddare, på å tillverka kameror med just sitt eget namn som firmamärke. Men då 
krävs ju ett namn som går hem, en kamera som heter olofsson, eller för den delen 
lundin, lind, löthgren heller röös eller hagerö har nog inte samma framgång, sa nån  
hasselplat, ja ba frågar 
Sign "I avvaktan på svar kniper ja käfft"  

 

1664) göranl  

 

Sunday, 8 November 2015 19:45 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com  

 
morsan e begravd via Skogskapellet Skogskyrkogården HBH nästa helg ligger rätt i 
planeringen  
kärringliknande joggning 5 km i morse alltså utan gångpauser innan hemfärd från 
Ljö 
genom att ja är hårt pressad inför logi VR ska jag via turistinfo Motala se om jag kan 
möta krav på Carsundsförläggning detta ligger dock senare i veckoplaneringen 
men ha gottmod kan gå 
S:a GSG 17 km,St(stavagång)14 km L: 0,5 mil  

 

1663) staffan molkoming  

 

Saturday, 7 November 2015 18:59 Host: 78-69-97-29-no173.tbcn.telia.com  

 
fredasmysfull va ett fint ord. Kan gälla för både stora å små. Nästan lika vackert som 
vårvinter. Eja, kan gissa men har aldrig hörtet trots första sex åren i Molkom. Va 
betyder de? 
00:52 blir väl bra, hinner ljusna innan man dyker ner i mörkret efter Ödeshög.  

 

1662) råffe fullständigt 
fredasmysfull  

 

Friday, 6 November 2015 22:43 Host: h21n21-sto-a12.ias.bredband.telia.com  

 
men nu tror ja att lasseh i hastigheten blanda ihop Ösmå me VRnaked, de e ba i de 
sistnämnda falle som nakendamen träder fram i den schniúskiges sinne.  
ÖSmå-deltagarna må nöja säj mä avklädda, bara herrar. I bästa fall. Eller i alla fall. 
Eller i alla fall bara halvnakna. Går inte bara å undvika i alla händelser. 
Så blire bra, bara alla ä underbara. För under kan hända, bara man ä öppen för de 
öppenbara uppenbarligen.  

 

1661) Lasse H  

 

Friday, 6 November 2015 19:12 Host: 213-66-151-32-no133.tbcn.telia.com  

 
Logi hos nakna damer!? Det låter som rena rama manetismen. Eja att en kunde åka 
ÖSMå. Om jag i förekommande fall kan så kvartar jag förstås gärna med er. Men 
förmodligen högst osäkert. Ev. skulle en kunna hänga på som supporter för å supa 
in atmosfären???  

 

1660) råfferekordmannen  

 

Friday, 6 November 2015 13:35 Host: h21n21-sto-a12.ias.bredband.telia.com  

 
ja såna snälla, söta å rara ord faller en ju för. Ja kollar ÖSmåmöjligheter. 
Just nu hemkommen från en rullisvända 12 km 13,6 i snittet nytt råfferullrekord! 
R:11,6 nytt råfferullårsbästa!  

 

1659) Lasse L  

 

Friday, 6 November 2015 12:35 Host: 90-230-133-142-no68.tbcn.telia.com  

 
Ja snälla söta, det vore rart  

 

1658) råffe  

 

Friday, 6 November 2015 11:09 Host: h21n21-sto-a12.ias.bredband.telia.com  

 
tror nog att göran sitter me VR-svarte petter nu.  
låschi vid ÖSmå må åsså årnes, låter såm åm råffe får den bållen 
vill ni de? Ja ba frågar  

 

1657) Lasse L  

 

Friday, 6 November 2015 11:04 Host: 90-230-133-142-no68.tbcn.telia.com  

 
Betalat nu. 



Hyser tacksamma förhoppningar om att någon fixar logi åt oss. Carlsund är väl trots 
allt lite bättre än Vinkelgatan.  

 

1656) råffe  

 

Thursday, 5 November 2015 21:04 Host: h21n21-sto-a12.ias.bredband.telia.com  

 
varför tvekar bjässen Lassel? Ja ba frågar 
vill han inte såva hos bjässinnan från tjällmo så finns ju häslovårsspektörskan. 
Heller så hyr vi in oss hos heiden 
Just nu känns allt livat 
Emelie heter ho 
Anette ä ho som ä ett nummer minnre å inte lika spännande å åse naken 
som kjellmon 
tycker ja  
hoppfallera 
så falleralla  

 

1655) goranl  

 

Thursday, 5 November 2015 19:55 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com  

 
pröjsat alla har har pröjsat utom lassel  

 

1654) Torbjörn  

 

Thursday, 5 November 2015 19:22 Host: c-3326e255.112-6-
64736c11.cust.bredbandsbolaget.se  

 
Jo då, oxå jag blev tilldelad en startplats. Betalt har dom fått.Så boka nu hos stora 
damen i Tjällmo råffe.  

 

1653) råffe hojare  

 

Thursday, 5 November 2015 08:06 Host: h21n21-sto-a12.ias.bredband.telia.com  

 
å nu har ja pröjsat åsså, nu sitter en ordentlit i sadeln, men starta åtta i ett då ä man 
på lyset ju  

 

1652) staffan  

 

Thursday, 5 November 2015 07:54 Host: 213-66-162-3-no173.business.telia.com  

 
samma här 00:52  

 

1651) Lasse L  

 

Wednesday, 4 November 2015 23:47 Host: host-95-195-131-
65.mobileonline.telia.com  

 
Dito  

 

1650) råffe  

 

Wednesday, 4 November 2015 21:46 Host: h21n21-sto-a12.ias.bredband.telia.com  

 
Jo ja fick åsså 00:52 
jälar då ska ja hinna i mål  

 

1649) goranl  

 

Wednesday, 4 November 2015 20:49 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com  

 
fick just ett mail där jag tilldelats startplats VR 00:52  

 

1648) goranl  

 

Wednesday, 4 November 2015 20:45 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com  

 
den ngt äventyrligt levande sonen Jonas meddelade just att via mail fått konfirmerat 
att en VRplats är bokad start 22: nånting 
vi vet inget ännu  

 

1647) råffe ångerköpt ...  

 

Wednesday, 4 November 2015 19:42 Host: h21n21-sto-a12.ias.bredband.telia.com  

 
å oroli att de inte ska funka me VR-starten eller ä de tvärtom? Ja ba frågar  
Alltnog, rullis ida igen jorde att ja glömde å anmäla te VR, glömde hela skiten, kom 
på mej nu när ja läste på detta forum, men sånt brukar orne säj. 
Nu S:a R: 10,4 
men GS/L halkar ohjälpligt efter ännu 2,0 
 
å bra me huset vecka 6 å logi på VL men ÖSmåpojkarna (urschäkta 
sammandragningarna) hur gåre me dem? Ja ja ba frågar. Måste ja göra nåt? 
Ja ba  

 

1646) goranl ångerfull + 
lite vin  

 

Wednesday, 4 November 2015 19:22 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com  

 
Gsg 17,5 km st(stavar) 16,5 km 
+ 6:e timmen sjukgymnastträning  

 

1645) goranl  

 

Wednesday, 4 November 2015 19:19 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com  

 
grattis VR killar anmälan landade imom 5 sek om ett dygn vet vi om den tog 
Ytterligare glädjeämnen: 
vecka sex är bokad av Percy grabben har även ordnat logi i kåken för VL åkare ÖS 
klantarna får se över sin situation 
ursäkta avstavning men det kändes tydligare 



kom ihåg å pröjsa inom 5 dgr om anmälan tog  
5km GSGS(med stavar) 
S:a senare  

 

1644) Lasse L  

 

Wednesday, 4 November 2015 16:53 IP: 217.21.233.249  

 
Håller tummarna för lyckad inklickning av vår anmälningskod kl 19. Kommer nog 
inte att lyckas bidra till detta, är på museum innan middagen börjar.  

 

1643) Lasse H  

 

Tuesday, 3 November 2015 10:14 Host: 213-66-151-32-no133.tbcn.telia.com  

 
"köyri" ä förstås nån typ av oknytt eller "skrömt" som en säger i värmlann och 
därmed tämlit svårt att förklara. En liten ledtråd kan en få i Lars Andersons roman 
om Lomjansguten eller Västanå teaters uppsättning av denna.  

 

1642) göranl  

 

Monday, 2 November 2015 21:03 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com  

 
ja jädrar tjädrar o kujri spec. den senare kräver för mig en upplysning 
de nya mailet från VR innehåller en ytterligare mystifikation man ombeds kopiera 
koden från"mina sidor" som stängs 12:00 o klistra in vid anmälan 19:00 jag tror inte 
den dator e född som klarar det uppehållet 
spänningen stiger  

 

1641) Lasse H  

 

Monday, 2 November 2015 18:53 Host: 213-66-151-32-no133.tbcn.telia.com  

 
Kula tjädrar! Har hänt nån gång att en fått ta till schjappen på skidor nån vårvinter.  

 

1640) råffe djurvän  

 

Monday, 2 November 2015 18:29 Host: h21n21-sto-a12.ias.bredband.telia.com  

 
märker etter Lasseh:s vackra vandringsbeskrivning att jag glömt rappotera om mitt 
tjäderhelvittti, det förorsakade kanske en och tjuge i tidsutdräkt på bilfärd mellan 
Svinhult å Ydrefors härförleden. Intet ont anandes kom jag masande fram på 
grusvägen å ingen trafik var i syne. Men så stod en jävel där på vägbanan å ja 
indefinierade det jävelsksapet som tjäder. Ville inte flytta på sig, gick som en jäla 
tupp mitt i vägen ja körde närmre å närmre å när peschån snuddade vi fanskapet så 
flög den opp i en grantopp. Allt gott tänkte ja, som inte kommer två gånger. 500 
meter längre fram stod ett annat fanskap å flytta inte på säj förräns ja tötchade den 
me kylan, gäller å hålla säj iskall i såna lägen de kan bli förbannade, nästan som ja. 
Behövde inte krossa helvetet utan den flög opp i en topp å ja fatta leken å körde 
vidare å vänta på nästa galentupp. Trodde ja ja, trodde niva? 
Nä sen vare ba å komma ner i komaläge igen, å inge annat å förtälja heller förtjädra 
kanske man säjer om man försöker va roli. 
Sån är ja  

 

1639) Lasse H  

 

Monday, 2 November 2015 17:10 Host: 213-66-151-32-no133.tbcn.telia.com  

 
Idag steg jag upp i ottan, omgjordade mina länder och embarkerade i 
busslägenheten 08:10 mot Filipstad. Klev av i Sjöändan i akt och mening att 
fotvandra i lagom takt de 14 kilometrarna till hemmets härd dit jag också nådde 
inom 3 timmar och 50 minuter. Leden jag gick var en parallelled till Järnleden. På 
kartan såg leden ut att bomma toppen på fd. Busshöjdens slalombacke. Men i 
verkligheten gick leden via toppen vilket då annulerade ett misstänkt gravt tjänstefel 
av kommunens fritidsförvaltning. Dock hade den förnämliga utsikten från toppen 
växt igen vilket jag skall påtala för fritidschefen. Leden letade sej sedan ner mot fd. 
20 km spåret för att därefter ansluta till fd. 16 km spåret vid Öllstjärn. I skogen var 
ganska tyst men soligt. Hörde någon enstaka fågel pipa lite försynt. Vid 
Kvistmossen hade dock församlats en liten grupp med "omvridna" (köyri) som 
turades om att klaga med ömsom mörka och ljusa röster. I övrigt inget märkvärdigt 
att rapportera. Önskar er lycka till med VR-anmälan.  

 

1638) råffe  

 

Monday, 2 November 2015 16:24 Host: h21n21-sto-a12.ias.bredband.telia.com  

 
å noterar nu även dagens rull: 11 km i rullande tempo, skön sol, 12 grader, mevinn 
bort te Öringe, lite mot tebaka, men sånt ä live som Anita nämnde när vi sågs. 
S:a 
R:9,3 (mer än en vasa vasa ni om derå. ja ba frågar)  
SG:2 (står ju för fan helt still, då ändras ju inge!)  

 

1637) råffe  

 

Monday, 2 November 2015 09:48 Host: h21n21-sto-a12.ias.bredband.telia.com  

 
Så ja minns va ja gjort: glömde notera: 
R: 8,2 
GS: 2  

 

1636) göranl ångerfull  

 

Sunday, 1 November 2015 21:35 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com  

 
S:a GSG 17 km, S 14 km  

1635) råffe impadd  Sunday, 1 November 2015 18:07 Host: h21n21-sto-a12.ias.bredband.telia.com  

 



 

 

S:a inte å försumma Geordge! 
Bra att du tar ansvar me dina onda ben, dä ä stort!  

 

1634) göran l  

 

Sunday, 1 November 2015 17:32 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com  

 
ska försöka va hemma framför datorn på onsd. 4/11 men har inte riktigt fattat sista 
meddelandet från VR kan bli snärjigt med att hinna sätta sig in i knepen före 19:00  
såvisst vore det bra om nån me  
gott huve och om tid anmälde sig  
2 x 5 km GSG i helgen blir helt knäckt i bena ett dygn efteråt 
S:a kommer senare  

 

1633) råffe ängsli  

 

Sunday, 1 November 2015 17:02 Host: h21n21-sto-a12.ias.bredband.telia.com  

 
spänningen närmar sig det olidliga! Hur fan ska de gå och vicka anmäler å vicka å 
vicka ä väck å va ska ja göra int vågar ja söka loschi hos stora damen från tjällmo 
då svämmar hon över av kraft å kärlek å får årgeln hemma i byn å tjuta så hela 
bygden väcks – eller sövs. Vet inte ens om ja vågar bese henne i all hennes 
medfödda å tillägnade uppenbarelse å överflöd, kanse väcks faderskänslor – eller 
sövs. Ja va vet ja. Jo ja vet att göran vågar fråga anette men frågan ä om karsunn ä 
reparerat eller så får välan lassel kontakta hälsovårdsinspektörskan på Vinkelgatan 
å köra sin vanliga charmoffensiv. Ja så kan de gå om näsan ä blå.  

 

1632) staffan  

 

Sunday, 1 November 2015 14:01 Host: 78-69-97-29-no173.tbcn.telia.com  

 
Tyckte också sista från VR va luddigt och ringde Motala för nån vecka sen.  
Fick bekräftat att lojalitetsköret gäller men att gruppen kan omplaceras och 
eventuellt splittras. Blev liksom ännu mer ludd men ringde från jobbet och hade inte 
tid me mer. Anmäler från jobbet 19:00 på onsdag. Vi behöver väl inte göra som förra 
året men skulle kännas bra om vi är två (med telefonkontakt) som är uppkopplade 
och beredda i det avgörande ögonblicket.  

 

1631) Torbjörn  

 

Sunday, 1 November 2015 11:56 Host: c-3326e255.112-6-
64736c11.cust.bredbandsbolaget.se  

 
Staffan har mitt fulla förtroende vad det gäller VR-anmälan. Han har hittills skött det 
hela med enastående finess. Lyfter på hjälmen o lovar redan nu bjuda på ett glas 
efteråt. O råffe du fixar logi hos din naket kraftfulla väninna, eller?  

 

1630) rålle-råffe  

 

Friday, 30 October 2015 19:31 Host: h21n21-sto-a12.ias.bredband.telia.com  

 
jusst for my rekord: 11 km rullis bort te Öringe å tebaka över Storkällans körgård 
(inge konstigare än skogträgårrundan, ju) å de tog 48 minuter av mitt dyrbara 
tilländagående och tilländarullande liv me ja tycker att de är värda de (menndes alla 
anförvanter som står i ärvandekön) å ja schävl åsså kanse inte minst, men vackrast. 
Sett ur oslipade oputsade glas de e dem jag numera ser livet igenom som glasklar 
pansionist, tänk om man hadde kunnat skriva pianist! Men ja tar de ändå piano å 
lever just före nuet, bra för då hänger man me men lite före. 
Fatta?  

 

1629) råffe  

 

Thursday, 29 October 2015 20:52 Host: h21n21-sto-a12.ias.bredband.telia.com  

 
Man kan be om tillgift och ursäkta säj å dra säj undan å vidta å utföra alla tänkbara 
åtgärder som är vid handen å de skyndsamt så att kollegerna knappt märker att man 
bara dunstat å så kan man låssas att man vare å pinkat eller ännu värre skitit. Heller 
så skiter man i sina cykelkamrater å sitter kvar å blir full å trevli bland dem som man 
tycker ä viktigare men man kan komma att få ångra säj för säj att alla resonerar så 
då måste alla lita på stackars Staff som kanske glömmer bort allt ba för att han sitter 
å snackar me en massa kolleger som blankt skiter i rundor ba tänker på sitt eget 
självbefinnande.  
Men ja ä gla i vicke fall sån ä ja.  

 

1628) Lasse L  

 

Thursday, 29 October 2015 18:16 Host: 90-230-133-142-no68.tbcn.telia.com  

 
Fick mejlet "Viktig info om anmälan den 4:e november" idag. Jag tycker inte dom 
uttrycker sig helt klart där, å inte på hemsidan heller. Men kanske att det räcker att 
vår gruppchef Staffan klämmer in vår anmälningskod kl 19.00 den 4 november. Vi 
enkla gruppdeltagare ska inte behöva göra något? Eller? Hur? Ska man annars 
göra? 
Särskilt om man kommer att sitta på en middag med några kollegor i Stockholm 
nämnda tidpunkt?  

 

1627) råffe åter efter 

utsvävning i 

historiens 
drömvärld  

 

Wednesday, 28 October 2015 20:32 Host: h21n21-sto-a12.ias.bredband.telia.com  

 
åja som trodde att du sökte inkontinensen, ja jälar vicken kille LsseH ä å Geordge 
även, kämpar som kämpar men nu i mevinn som de låter. Ja försöker åsså söka 
mevinn, men de infernaliska ä att när man har den i ryggen så tar man den som så 
självklar att man inte noterar den de e först när man kommit till ändpunkten, vägs 
ände, som man genast börjar klaga å lida. Alså som han i lidarände, vafö ä allt så 
förutsägbart, säg de å öka förståelsen! 



För böfvelen  

 

1626) göranl  

 

Wednesday, 28 October 2015 18:45 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com  

 
Lasse h de e gött o höra om dina imponerande framsteg 
ordet ja sökte i.st.f impertinent va inte imposant ,impregnerad, immma, utan det 
medkännande, inlevelsebetydandese ur, andras synvinkel 
nämligen empati  

 

1625) Lasse H  

 

Wednesday, 28 October 2015 16:24 Host: 213-66-151-32-no133.tbcn.telia.com  

 
Idag mitt andra veteran-OL på kul bana söder fd. regementet. Denna gång blev jag 
endast näst sist. Därpå bastu och lunch bestående av 2 rejäla hamburgare med 
lättöl och gängse tillbehör exempelvis torkad rostad lök samt en clementin. Därpå 
kaffe och smarrig sockerkaka med grädde. Allt till det facila priset av 30 kronor. Till 
kaffet ett kulturinslag. Denna gång berättade banläggaren Roger om sin 
släktforskning och bemärkta anfäder såsom svedjefinnar och den förste prästen i 
Karlskoga (fd. Möckelns bodar) Kyrka, uppförd ca. 1600.  

 

1624) göranl  

 

Tuesday, 27 October 2015 20:29 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com  

 
rollo ja mena impad  

 

1623) göranl  

 

Tuesday, 27 October 2015 20:27 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com  

 
ruskigt bestämt träningen mena jag impoasant vet ja inte ens vade betyder men 
imponerande en röd? tråd genom livet 
varför tänkte jag på en illusionist häromdagen 
när han gör ett lyckat framträdande som GSG gestern visst njuter han av 
åskådarnas hänförelse menn samtidigt lever han i tron att han även lurat sig själv te 
högre höjder såg nämligen mitt i naturen igår där tänkande männskor tolkade 
djurens sådant i imponerande inteellektualitet märligt svårt att hänga me i 
svängarna tror de handla om en kanske mer mänsklig egenskap som impertinens 
men vafan så hette det inte 
nån som vet?  

 

1622) Rulle-Råffe  

 

Tuesday, 27 October 2015 10:58 Host: h21n21-sto-a12.ias.bredband.telia.com  

 
12 km rullis 
13 km/h 
jo ja tackar ja 
till alla anbud 
 
L:2 
R:7,1  

 

1621) råffe igen  

 

Monday, 26 October 2015 17:49 Host: h21n21-sto-a12.ias.bredband.telia.com  

 
Ber om tillgift, ja tog en gammal hövdings namn nästan till mitt, å kanske inte mitt i 
prick, men de kan va farlit, en kan skada säj å den rackarn vill en inte skada.  
Men 
Ja har blitt kallad Rollo av en av vår tids mest beryktade, den berömda Kattisen, å 
därför bär ja me stolthet namnet Gånge-Rolf som ju också bemälde forntida lär ha 
kallats, å de ä väl de närmaste kalla man kan komma, innan man kommer te punkt. 
Allt annat att förtiga 
om man inte hör till de flörtiga 
vill säga  

 

1620) Gånge-Springe-
Gånge-R  

 

Monday, 26 October 2015 09:48 Host: h21n21-sto-a12.ias.bredband.telia.com  

 
Körde åsså GSG i går dä gick tungt ett tag men så kom andningen igång å då gick 
de uta helgovitta, 10,3 km/h. Men etter 4 km så va de roliga över. 
L:2, R:5,9  

 

1619) Lasse L  

 

Sunday, 25 October 2015 21:04 Host: 90-230-133-142-no68.tbcn.telia.com  

 
Dagen till ära har grillarna tömts på aska och rengjorts, och garaget röjts så att 
trädgårdsmöblerna kan ställas tillbaka dit, å de sista äpplena plockats ned. 
Även stavlöpning 9,9 km hanns med. 
Har inga problem med inloggning på VR mina sidor, men så har jag ju mina 
inloggningsuppgifter oppskrivna i min lösenordsskyddade fil med lösenord, den 
omfattar numera 231 poster.  

 

1618) göranl skryter  

 

Sunday, 25 October 2015 20:41 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com  

 
osså har ja grävt upp sista potatisen blivit klippt av frugan målat brädan på entren 
bakom kommande stupränna 3:e gången o gjort en sats äpplechutney till  

1617) göranl  Sunday, 25 October 2015 20:37 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com  

 



 

 

idag utan stavar gå springa(100m) gå 7km 
bena helt slu efteråt 
S:a S: 7km GSG 7 / km  

 

1616) råffe allti nödj  

 

Saturday, 24 October 2015 07:45 Host: h21n21-sto-a12.ias.bredband.telia.com  

 
Å hämta lösenord stupfullikvarten ä väl inge straff om man inte har för brått ur 
bingen, fråga dostojävski  

 

1615) göranl  

 

Friday, 23 October 2015 22:25 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com  

 
kommumikationsuppgifter mena ja  

 

1614) goranl  

 

Friday, 23 October 2015 22:23 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com  

 
snyggt parerat råffe men apropå din allvarligare VRfråga ere nån mer som har 
problem med dom jävla "mina sidor" därom glömmer ens kommunikations uppgifter 
så man får hämta nya t.ex lösenord stupikvarten? 
De skarom fan inte va malliga för  

 

1613) råffe i gungning  

 

Friday, 23 October 2015 20:43 Host: h21n21-sto-a12.ias.bredband.telia.com  

 
de e nog så att rullstolen väntar vid hörnet just innan man tar ner skylten de måste 
man förbereda sig på å då ä rullisar en fin inkörsport å inkörssport har det sports 
har ja hört, å kört. En sorts körlevnad för sköra å instabila. Måhända. 
 
Förexten, dä ä väl så att gruppenleiter skickar in hela VRgruppen (ibland kallad 
CVgruppen) i ett svep å att en annan inte behöver oroa sig för om det går åt 
helskotta, så gör de de.  
Läste att di rear platserna till halvvasan, vasa ni om de.  

 

1612) goranl  

 

Friday, 23 October 2015 17:47 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com  

 
undrar om rullskidor e som rullstol för de som inte kan allt 
tänkte ja säga för att destabilisera den nye pensionisten 
vare taskigt så säg till  

 

1611) råffe  

 

Friday, 23 October 2015 14:03 Host: h21n21-sto-a12.ias.bredband.telia.com  

 
å en mil rullis ida 
de va bra 
tycker ja 
fallerifallera 
så där gla 
kan man va 
som en pancho som får rulla ha-ha 
 
L: 1,6 
R: 5,9  

 

1610) räffe me 
spenderbyxora  

 

Thursday, 22 October 2015 21:12 Host: h21n21-sto-a12.ias.bredband.telia.com  

 
köpte nya cykelbraller ida, nåt som ja tänkt i många år men allt tänkt att de e sista 
loppet snart å då äre ingen idé. Mitt rättessnöre är att man ska få allt att gå jämnt 
upp, ja tänker att ja nu har så många skjorter att de nog går jämnt upp, braller vet ja 
inte, kallingar behöver nog kompletteras, lagg går nog bra, toppluver har ja i 
överflöd med axa-symbolen i topp på många. Men cykelbraller där har ja nog förköpt 
mäj tie rundor till ä dä möjlich? 
Ja ba frågar.  

 

1609) göranl  

 

Wednesday, 21 October 2015 21:39 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com  

 
drar ju ihop sig till HBH förutom alla funderingar va deltagarna kan prestera rent 
fysiskt finns ett litet orosmonument 
mina dagars upphov modern tog sitt sista andetag i morse begravning utlovad 
senast runt helgen 27/11. 
tror inte det ska störa planeringen för HBH men vet inte förrän te hälgen 
hos sj.gymn. idag balansövningarna är värst 
vinterdäcken på  

 

1608) råffe åsså nödj  

 

Tuesday, 20 October 2015 15:05 Host: h21n21-sto-a12.ias.bredband.telia.com  

 
Fasen Staffan alla ä eniga, du skulle ju jobba på UD, så skulle Davit vatt fri redan te 
förra rundan.  

 

1607) Torbjörn  

 

Monday, 19 October 2015 20:40 Host: c-3326e255.112-6-
64736c11.cust.bredbandsbolaget.se  

 
Är väl bara övertecknad som kan tänka sig ett nattskift runt sjön. Starta så tidigt det 
bara bara går med andra ord. Så det är alldeles utmärkt som det är. Bra skött 



Staffan.  

 

1606) göranl  

 

Monday, 19 October 2015 20:38 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com  

 
i osdass gjorde jag det första pass som jag räknade som trening sen 6/6 
gå springa(nåja) rörde mig med löpliknande steg 100m då o då  
( eftersom ja inte kan stava till imellanåt/emellenåt)/ gå 7 km kör dagligen 10 min på 
trampmaskin + ett/v me sjukgymnasten o 2 på Slätthult 
S:a St: 7  

 

1605) goranl  

 

Monday, 19 October 2015 20:31 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com  

 
bra staffan nu är det fullbordat 
men närfan e de de händer vicket datum ska vi göra nåt smart. 
vare så att alla i gruppen kunde anmäla gruppen men den sistes anmälan gällde ? 
jofan så va de o sen gälldere för den som först fick napp att via mail få stopp på 
andras anmälningar. 
Kommere o bli samma uppstick i år vicka e lediga vid klockslaget maskineriet måste 
oljas  

 

1604) staffan  

 

Monday, 19 October 2015 20:15 Host: 78-69-97-29-no173.tbcn.telia.com  

 
Har tagit bort BCF. Önskade starttider är alltså 2:30-2:58 och 3:00-3:58. Ska vi göra 
fler strykningar eller tillägg?  

 

1603) Lasse L  

 

Monday, 19 October 2015 19:12 Host: host-95-195-130-200.mobileonline.telia.com  

 
Burger King möjligen men jag litar på Torbjörn analys och svarar då som han gör.  

 

1602) råffe  

 

Monday, 19 October 2015 13:26 Host: host-78-79-33-119.mobileonline.telia.com  

 
Lidel, ja!!!  

 

1601) Torbjörn  

 

Saturday, 17 October 2015 19:50 Host: host-95-199-20-59.mobileonline.telia.com  

 
Nja, har väl inget emot BC-fonden men här tror jag VR-snor stålarna, å så kan det 
sluta med att vi måste köpa "Ride of Hope cykelkläder för 2000 o köra omkring med 
reklam för Lidel o McDonalds. Nej med andra ord.  

 

1600) råffe  

 

Thursday, 15 October 2015 19:32 Host: h21n21-sto-a12.ias.bredband.telia.com  

 
ja göran om de e nå mer som dinglar mot underbenen å ställer till me omak måste, 
ja upprepar, måste du rappotera, sånt ä ju intressant åtminstones för an annan. 
Än mäj vill säja. 
Men bra att han fick opp båten di väger ju bly. Fick han opp nåt annat så ä dä ba å 
gratulera. Vederbörande. 
 
Ä lite glömsk, skrevja att ja körde 13 km på rullisarna ida igen, allt går igen som 
synes å rullas. 
Om ja räkna rätt så står de: 
L: 1,6 
R: 4,9 
vicken jäla utklassning!  

 

1599) goranl  

 

Thursday, 15 October 2015 19:26 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com  

 
Bra lasse l att du fick upp båten sånt e inte gjort i en handvändning brukar jag säga 
sen pröjsar jag gärna 250 spänn till lungfonden eller va de va inför VR harju varit 
dålig på att slänga mynt i pappersmuggarna runt om i stan 
eller till forskningen om knän som  
börjar dingla med underbenen 
vare nå mer så säj till  

 

1598) råffe snopen men 
gla  

 

Wednesday, 14 October 2015 17:04 Host: h21n21-sto-a12.ias.bredband.telia.com  

 
vicke antiklimakterium, här hade jag i andanom börjat köpa grejer för 
Chicagovultan.  
Nu ere ba som vanlit igen. 
Bäst så.  

 

1597) staffan  

 

Wednesday, 14 October 2015 15:36 Host: 213-66-162-3-no173.business.telia.com  

 
Flåt. VR sullere va.  

 

1596) råffe  

 

Wednesday, 14 October 2015 13:20 Host: h21n21-sto-a12.ias.bredband.telia.com  

 
Ja va handlar CV om? Kan betala 250 spänn om det höjer min status men vet inte 
om ja ställer opp på nåt lopp. 
Båt torr, lingon plockat, frost tog sista hoppet om tomat.  
Körde tredje rullrundan nyss, 13 km på pricken en timme. 



L:1,6 
R:3,6  

 

1595) Lasse L  

 

Wednesday, 14 October 2015 11:30 Host: 90-230-133-142-no68.tbcn.telia.com  

 
Det går mot vinter: Båten torrsattes i lördags, premiär för stavgångsträning igår och 
nyss första morgonen med frost i gräset. Vilka är det som ska cykla CV eller vad 
handlar det om? 
En annan bra sak att kolla på är dokumentärfilmen om Sovjets hockeylag på svt. Ett 
citat: "om jag skulle behöva ett nytt hjärta vill jag ha Tichonovs för han har aldrig 
använt det"  

 

1594) staffan  

 

Tuesday, 13 October 2015 22:36 Host: 78-69-97-29-no173.tbcn.telia.com  

 
Inge fel på Staffan men Neuraths utfrågning av Bert K är minst lika uppiggande. 
Trodde karln skulle spricka. finns på svd.se 
Hur gör vi me starttider i CV? Valde tre varav en i barncancerfondgrupp med 250:- 
högre avgift. Går att ändra. Förslag. 
Motion: 5 km L efter LL  

 

1593) Lasse H  

 

Tuesday, 13 October 2015 21:20 Host: 213-66-151-32-no133.tbcn.telia.com  

 
Fin intervju och kanske kan en tro att slutet på början äntligen inträffat i Syrien? 
Tackar för tipset. I Villa San Michele på Capri har jag varit. Där är gräsligt fint.  

 

1592) Lasse L  

 

Monday, 12 October 2015 23:45 Host: 90-230-133-142-no68.tbcn.telia.com  

 
de Mistura, och Söndagsintervjun 13 september var det. Hade hört brottstycken då 
när jag slog på radion. Och jo nu lyssnade jag på hela. Sympatiskt. Mängden vapen 
är det värsta, helt rätt. Att träna olika grupper och förse dem med vapen, det leder 
aldrig till något bra.  

 

1591) göranl  

 

Monday, 12 October 2015 21:37 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com  

 
nååå  

 

1590) göranl  

 

Monday, 12 October 2015 19:38 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com  

 
bättre Staffan di Mistura jag tror vokolbytet gör susen  

 

1589) goranl  

 

Monday, 12 October 2015 19:35 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com  

 
nåå  

 

1588) goranl  

 

Sunday, 11 October 2015 22:03 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com  

 
från de ena till de andra 
av en slump hörde ja en intervju i P1 
med FN:s speciella sändebud  
Staffan di Mistora medlare i konflikter sen 40 bast om ni inte redan som mer följare 
av världens öden lyssnat på hans häliga språk o vill känna av en optimism i 
mellanöstern 
thats my hint 
jävla roligt alltså  

 

1587) råffe  

 

Sunday, 11 October 2015 09:08 Host: h21n21-sto-a12.ias.bredband.telia.com  

 
ja dä va bra aven Jonas! 
Ja kuta en gång 24 km på enåfemtien, dä ä knappt en tror att de e sant. Äre de? 
Ja ba frågar  

 

1586) göranl  

 

Saturday, 10 October 2015 20:27 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com  

 
fan lasse h springer ju natt som dag hans pump får lära sig lyda. 
ville bara nämna att grabben Jonas kutade Åstadsloppet(Öbr) halvmara ida 1:39 bra 
gjort aven man som inte har följt alla regler för renlevnad  

 

1585) Lasse H  

 

Saturday, 10 October 2015 10:51 Host: 213-66-151-32-no133.tbcn.telia.com  

 
Håller med Göran. Kul se att optimismen spritter och att Görans rehab verkar vara 
på bra rull. För egen del avslutades ordinarie OL-säsongen med en natt-OL i 
onsdags. I vanlig ordning stoppade jag huvudet under armen och lyckades bomma 
11 minuter till 3:dje kontrollen. Annars gick det hyggligt. Nu börjar i stället Veteran 
(o dagledig)-OL på onsdagsförmiddagar med OL, bastu och om så önskas även 
gemensam lunch efteråt på Hultet. Ska bli kul.  

 

1584) göranl  

 

Friday, 9 October 2015 22:29 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com  

 
ett forum e ju som ett torg å där ska man inte va full så jag har fått stilla mig nåra dar 
men gläds åt den hoppfullhet som genomsyrat senaste inläggen vi anmäler oss till 



allt !! 
annars repar ja mig hyfsat saknar den mentala styrka som tydligen är beroende av 
hyfsad kondis har ärvt en stationär trampapparat av brorsan med elektromagnatisk 
broms som är ljudlös står i bakom TVfåyöljen så det enda som stör frugan är ett 
häftgt flåsande  

 

1583) råffe  

 

Wednesday, 7 October 2015 07:41 Host: host-95-197-2-215.mobileonline.telia.com  

 
Vicke drag Sir Toby! Blir ju en jäla gängbildning borti Värmeland i maj. Kul! Kan bli 
en tradition redan efter ett år.  

 

1582) Lasse H  

 

Tuesday, 6 October 2015 10:19 Host: 213-66-151-32-no133.tbcn.telia.com  

 
If not otherwise engaged kan jag gott och väl tänka mej att köra följebil på NKLJ-
loppet så gör jag väl nån nytta med nöje och försitter ett tillfälle till synd.  

 

1581) Lasse L  

 

Monday, 5 October 2015 23:11 Host: 90-230-133-142-no68.tbcn.telia.com  

 
Bra beskrivning: bredhakade högröstade. Dom känner man igen. 
Nu har jag anmält mig till LL 2016.  

 

1580) Torbjörn  

 

Monday, 5 October 2015 20:08 Host: c-3326e255.112-6-
64736c11.cust.bredbandsbolaget.se  

 
Då säger vi det, någon gång slutet av april början av maj bär det av från Karlstad 
mot Uddeholm. Ser jag fram emot.  

 

1579) göranl  

 

Monday, 5 October 2015 18:43 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com  

 
finns de 17 mil asfalt på en gammal banvall i maj 2016 tänker ja prova om ja får för 
benen  
musklerna på framsidan av låren är under långsam uppbyggnad  

 

1578) staffan  

 

Monday, 5 October 2015 10:55 Host: 213-66-162-3-no173.business.telia.com  

 
jame  

 

1577) Lasse L  

 

Sunday, 4 October 2015 17:04 Host: host-95-195-136-227.mobileonline.telia.com  

 
Låter kul, hakar gärna på  

 

1576) Torbjörn  

 

Sunday, 4 October 2015 12:37 Host: c-3326e255.112-6-
64736c11.cust.bredbandsbolaget.se  

 
....nä då har de lika galna som bredhakade o högröstade lagt in rullisarna i 
garderoben, en o annan pilgrim på väg mot Nidaros kanske vi kan råka på under 
färden, för du är väldans välkommen hit råffe....någon gång i april, maj....ett fika 
stopp på 60 breddgraden vid Rådasjön hinner vi kanske med om vi pressar oss till 
det yttersta...någon annan som vill haka på?  

 

1575) råffe  

 

Saturday, 3 October 2015 22:03 Host: h21n21-sto-a12.ias.bredband.telia.com  

 
Låter oerhört inspirerande, Sir Toby! Synn att cykelsäsongen verkar vara nästan 
slut och innan en sjävl ä helt uppriven såsom rälsen å slutkörd, som tågen. 
Men de går ju flera tåg. Nästa år. Då kan vi välan köra? I maj? Dåere väl inga galna 
rullisar ute? 
Ja ba frågar  

 

1574) Torbjörn  

 

Saturday, 3 October 2015 16:31 Host: c-3326e255.112-6-
64736c11.cust.bredbandsbolaget.se  

 
Hela den cykelsäsong som vi nu är i slutet av, har jag fnulat på att cykla hela 
Klarälvsbanan, Karlstad-Uddeholm-Karlstad.Igår, eftermiddagsskiftets fredag är 
friskift, blev det av. 17 mil på gammal banvall, ja rälsen är uppriven, bortforslad och 
banvallen asfalterad, långa raksträckor gott om långa sega motlut. Mellan Karlstad o 
Forshaga fick man trängas med rullskidåkare. Män med breda hakpartier o hög röst, 
alla i yngre medelålder. Var bara det.  

 

1573) råffe  

 

Friday, 2 October 2015 17:58 Host: h21n21-sto-a12.ias.bredband.telia.com  

 
Har just börjat hämta mig efter senaste rullisen, den som kom efter inlandsdito.  
Känns ju okej men blev omrullad av en gentleman som jag bedömde som inte bara 
strået vassare utan ganska mycket mognare. De va ba å bita ihop å se fanskape 
rulla vidare mot Hellas så länge ja nu hade hoonom i sikte. Körde 13 km å de fick 
räcka, tyckte ja då, men när ja nu ska redovisa hade de vatt roligare å skreva 30 km.  
Nåväl. 
L: 20 
R: 23 
rullisarna gick teminstingens opp i ledningen 
De e ja nödj me 



tills vidare vill säja 
Sen e de inge mer ja vill säja 
tills vidare  

 

1572) råffe  

 

Wednesday, 30 September 2015 19:29 Host: host-90-237-29-
55.mobileonline.telia.com  

 
ja ha just börjat hämta mäj etter LL de va en psykedelisk holmgång i den högre 
åldersskolan, tur att ungdomarna sänkte medelådlern någe. Himla gla att ni stavar 
abborrbaken rätt t.o.m i officiella rapportrutan stodre abborbacken di va väl 
utmattade å hade nästan slut på r å hade tänkt spara de sista te råffe men tjing 
varom bet sig i klöven!  
Meisner dvs långHasse va mycke nödj me 2:59 hälsar han te alla som e 
intresserade. Å de e man ju lite te mans. 
Funderar mäj pånytt te å anmäla mig, känner mig som pånyttfödd ba etter å ha käkat 
en pannpiff me stekt pot&rölök, å ägg inte å glömma, hoppas ja.  

 

1571) Lasse L  

 

Sunday, 27 September 2015 21:23 Host: 90-230-133-142-no68.tbcn.telia.com  

 
Gick en hyfsat lång promenad med hunden ikväll, också för att försöka mjuka upp 
mina rätt så stela lårmuskler. Vad fick jag se då komma löpandes i mycket god fart 
om inte Åmålskillen som kutade LL på 1:53 igår. Ruggigt. Hundpromenad, släng dig 
i väggen Lasse.  
Mitt LL är jag i alla fall riktigt nöjd med, med tanke på att jag tränat så pass lite. 
Första milen kändes visserligen mycket trög, men piggnade till sedan och hela 
andra milen gick riktigt bra, trots alla backarna (men gick lite i några, gäller hela 
loppet), schackningsperiod från 20 till 23 ungefär, sedan gick det hyfsat bra mot 
slutet. Tog min gel 1 km före abborrbacken. Nöjd som sagt, även om jag så klart 
gärna hade kommit under 3:30 igen, men det hade jag inte trott på, tippade min tid 
till 3:37 när jag blev tillfrågad utanför nummerlappsutdelningen av tror jag det var 
något slags jippo för SJ. 
Tycker som Staffan att det var lite trängsel, mindre än andra år, och väder och 
underlag var ju så bra som man kan önska. 
Jag har sagt till Göran att om han anmäler sig till nästa LL så gör jag det med. Stort 
tack till sist till Göran som ställde upp med logi, transport och biffstekning till oss 
denna gång få aktiva i Ljusterögänget.  

 

1570) råffe i kvalet  

 

Sunday, 27 September 2015 20:36 Host: h21n21-sto-a12.ias.bredband.telia.com  

 
ja obligatorisk 
men för vem 
ja ba frågar 
 
funderar faktiskt schälv på å anmäla nån kanske mäj scjälv 
för förargelsedämpande beteende 
 
vill även dämpa alla görans förhoppningar men räknar me honom som LLlöpare vid 
biffen.  
Ställer du opp så visar jag min topp. 
form alså.  

 

1569) göranl  

 

Sunday, 27 September 2015 20:15 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com  

 
skulle bara sälla mig till hyllningskören vilken massiv kraft våra deltagare hade att 
de yngre ådalade större energi är inte konstit men att de fanns sånt krut i övriga 
slog mig med häpnad 
mycke sugen på ett försök nästa år o hagerö min promenad med stavar va 5km så 
nog fan hinneru ta dig en anmälan är en bra start lite tunt med 2 LL:are vid 
biffbordet  
råffe anmälan är obligatorisk 

 

1568) staffan  

 

Sunday, 27 September 2015 19:47 Host: 78-69-97-29-no173.tbcn.telia.com  

 
rolit vare å komma i mål å jobbit sista 7. Blev inte lika trött som tidigare. 
Stanna ett bra tag vid varje kontroll, följde strömmen å sprang inte om många. 
Upplevde ingen trängsel å stämningen va bra åven om "håll höger" ibland ekade 
mellan granarna 
En gel i Karinbacken gjorde susen.  

 

1567) råffe nyfiken  

 

Sunday, 27 September 2015 15:21 Host: h21n21-sto-a12.ias.bredband.telia.com  

 
Vill gärna läsa fullödiga rapporter från löparna, Johan har jag bra koll på, men di 
övriga. Vare rolit, vare jobbit, ja ba frågar.  

 

1566) Lasse H  

 

Sunday, 27 September 2015 10:21 Host: 213-66-151-32-no133.tbcn.telia.com  

 
Grattis alla LL-löparna! Fina lopp överlag. Mänskligt att döma har jag väl nålat fast 
min sista nummerlapp (åtminstone på mej själv) men osvuret är förstås bäst och en 
ska inte kasta yxan i sjön förräns björn ä skuten. För Görans del är jag nog mera 
hoppfull.  



 

1565) råffe, alti nödj  

 

Saturday, 26 September 2015 20:01 Host: h21n21-sto-a12.ias.bredband.telia.com  

 
LasseH:s tillönskan gjorde effekt, fyra glada gossar klarade LL galant. Det förekom 
några nagelrysare när Jonas och Johan tampades om täten, och mer än så när unge 
Lind knaprade in på oldtimehaj staff från 20 å te mål, men han nådde inte riktígt 
fram, redan vid förvarningen hade tiden runnit linden ur löven. Höll på å skreva 
röven men den lämnar ja åt rövarna. 
Å då mena ja inge politisk me de å därme batra. 
Blev så jäla sugen så ja sökte anmäla mäj te nästa år men de funka inte så jäla skönt 
nu hinner minnet blekna å förstånde återvända. Ev. 
Men om LasseH å George anmäler säj så äre fara värt att även en annan faller som 
ett höstlöv.  

 

1564) Lasse H  

 

Friday, 25 September 2015 19:57 Host: 213-66-151-32-no133.tbcn.telia.com  

 
Då hade jag förstås tillönskat alla ett sjudundrande fint LL! Tog och vandrade milen 
idag vid Hultet med ryggsäck o stövlar. Tog 2:45 inkl. pauser. Har inte gått så långt 
på nästan ett år. Rekordet innan var 7 km som hustrun och jag gick i somras. 
Kändes OK men visst blev jag lite sliten sista kilometrarna. Ska försöka ta en rejäl 
långpromenad i veckan framöver som en grund för ev. skidsäsong.  

 

1563) råffe  

 

Friday, 25 September 2015 17:46 Host: h21n21-sto-a12.ias.bredband.telia.com  

 
L: 1,6 
R: 1,0 
 
å då ere inte Lasse å Råffe ja mena, vill ja mena  

 

1562) råffe  

 

Friday, 25 September 2015 17:45 Host: h21n21-sto-a12.ias.bredband.telia.com  

 
Men om ja hade vatt merå, va hade du sagt dåra LasseH? Ja ba frågar 
Skjutsar ut gossen Johan te Li-ö i möra fm å så kan vi nog ses vi som ser och ses, d 
får vi se. Men biff blire inte på aftonen på Lj-ö dessvärre. Men på sönda fm blire Lj-ö 
för å dra upp båten å årena. Ja årena di gå dä va ju nyss man la iren å drog uppen 
båten alså snart ska man lägga iren igen å årena. Di gå.  

 

1561) Lasse H  

 

Thursday, 24 September 2015 18:38 Host: 213-66-151-32-no133.tbcn.telia.com  

 
Eftersom Råffe står över kan alla LL-löparna entydigt tillönskas ett gott löp! 
Påminner även om att t.o.m. övertecknad klådde Råffe ifjol vilket en inte skulle 
kunna tro. Ser vidare fram emot HBH förstås.  

 

1560) råffe, alti nödj  

 

Thursday, 24 September 2015 18:27 Host: h21n21-sto-a12.ias.bredband.telia.com  

 
LasseL vicken kämpe! De insåg ja me viss förtivlan i fjol när jag blev omsprungen 
av bemälde Lind vid 13 km utan att han gjorde nån stor sak av de, de va flått å 
nästan garvat. Ja ha garvat åt de, hur många gånger tror ni? Helt rätt!  
Den mannen vill jag gärna träffa, men de blir no inte på Lj-ö utan på Li-ö, om någe. 
Vi får se sa han som hade näbben på sne. 
Schälv tog ja fram rullisarna å rulla en mil på 45 minutas, de va bra säjer ja, som inte 
tänker helt klart en torsdaafton när vinet har börjat värka. Men kul ä dä, nästa år ä 
nog såväl George som ja me på Li-ö å säkert en av oss på Lj-ö. Bra å va förberedd 
innan man blir garvad. Åt. Ja frågan ä vem som har intresse av å garva åldrngar 
nuförtin, äre nån som vet, ja ba frågar. 
Räknar inte me svar. Gör ja allri.  
Jo de stavas me två l i mon sejdovärd. 
Sådeså  

 

1559) Lasse L  

 

Thursday, 24 September 2015 11:53 Host: 90-230-133-142-no68.tbcn.telia.com  

 
Ser fram mot biffen! 
Ser fram mot bilresan och sällskapet! 
Ser fram mot att förhoppningsvis få träffa Råffe också på Ljusterö, och på Lidingö 
Staffan. 
Ser fram mot att få kuta 30 km? Tja ...  

 

1558) goranl  

 

Wednesday, 23 September 2015 21:32 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com  

 
på lör kväll äts det biff på Ljö 
lassel jonas och ngt diffus i bakgrunden myself 
eru på hugget råffe fåru smaka o njuta dagens berättelser 
staffan kamperar med Svante i stan  

 

1557) råffe  

 

Wednesday, 23 September 2015 07:48 Host: h21n21-sto-
a12.ias.bredband.telia.com  

 
också i bakgrunden kommer jag att hålla mig, vet inte ens i skrevande stunn om jag 
alls ä på Li-ö på lörda, men ganska säkert på Lj-ö på sönda, båten ska dras i land 
nämligen, om de inte sker vid senare tillfälle, ibland ä de lättast att göra så. 
 



Men dagens två stora bokstäver är förstås VW. Hur fan tänkte di där? Ja ba frågar. 
Och ä de en sån auto som du kör George? Ja vet redan va de kommer å stå för 
rubriker i kvällspressen: VW – Dassauto  

 

1556) goranl  

 

Monday, 21 September 2015 21:11 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com  

 
men dåfinns följande förhoppningsfulla på LLstarten : 
STAFFAN, SONEN Svante, lASSEl, SONEN jONAS, SONEN jOHAN MEn var är alla 
brudarna? 
o vem visste att lasse hade så många söner man upphör aldrig att förvånas 
själv e ja me i bakgrunden o kan snart gå mer än 5 kilometros  

 

1555) råffe  

 

Monday, 21 September 2015 13:42 Host: h21n21-sto-a12.ias.bredband.telia.com  

 
kuta ida igen, fjärde ggn sedan slute av augusti. Tare lugnt ba 3,5 km men me lite 
tempo som gladde. Å ännu inge ont i benena. Men snart blire nog rullisar i stället 
eller emellanåt, knarren bara står där å njuter.  
Johan ska försöka ge sig på LL, inte ja. 
L: 1,6  

 

1554) råffe  

 

Saturday, 19 September 2015 21:33 Host: h21n21-sto-a12.ias.bredband.telia.com  

 
jodå AÖ va på Harpiss kan ja nästan löve anade hans andedräkt (inte go) när ja va 
där men håller me vicket jäla rövarband som ska följa i king Staffans julspår fattas 
ba svängis å fåklum å han som vann os men ba skakte på huve. 
funderar på å börja röra på benena, ha kutat tre gånger fyra km sen förra LL ska 
trissa mer  

 

1553) staffan jahrets 
untergruppenfyrer  

 

Saturday, 19 September 2015 18:30 Host: 78-69-97-29-no173.tbcn.telia.com  

 
Vicken kaningrupp de blir. Fler? Jonas, Patrik, Johan, Henrik, Hasse, Erik, Anners 
förståss och anders österling från V-ås va väl med nångång. Kan ge mej f-n på att 
han varit på Harpsund till skillnad från S-g. Se till att de anmäler sej å göran fixar 
som vanligt hotellrum.  

 

1552) Torbjörn  

 

Friday, 18 September 2015 17:42 Host: c-b35070d5.112-6-
64736c11.cust.bredbandsbolaget.se  

 
Har oxå gått med i Staffans träningsgrupp inför Sverige tempot.  

 

1551) Lasse L  

 

Wednesday, 16 September 2015 22:25 Host: 90-230-133-142-no68.tbcn.telia.com  

 
Bara ett ord alltså. 
Får fundera ett tag på vilket jag ska välja.  

 

1550) goranl  

 

Wednesday, 16 September 2015 21:53 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com  

 
pardon sir 94000 steg per ord bör det bli  

 

1549) göranl  

 

Wednesday, 16 September 2015 21:29 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com  

 
nu är ovanstående gosse anmäld till den dristige Staffans initiativ blev lite lycklig 
Lasse L hoppas kunna passera dig på freda nästa vecka men hoppas osså passera 
jonas i Öbro kan bli ettt jävla flängande 
men fr.a är du välkommen att festa på Ljö 
kanske nån kan ställa en bil nånstans 
försvinner på kurs i Hmst tors-fre kan bli lite block i kommunikation 
Varför inte 24000 ord med ett steg i ordet?  

 

1548) råffe  

 

Wednesday, 16 September 2015 16:16 Host: h21n21-sto-
a12.ias.bredband.telia.com  

 
gruppchief de e just den titel som du väl allti har strävat efter lop efter lopp efter 
loop, så slöt sig enteligen sirkeln för slöthgren. Grattis!  

 

1547) Lasse L  

 

Wednesday, 16 September 2015 11:43 Host: 90-230-133-142-no68.tbcn.telia.com  

 
Tack så mycket för inbjudan gruppchef Staffan! Nu är också jag anmäld till gruppen. 
 
Beträffande mer närliggande LL så tror jag nu att jag ska kunna vara med, fast 
halvknackigt tränad. Uthämtning av nr-lapp på lördagen är helt ok för min del. 
 
Funderar på att skriva något med titeln "94 000 steg i Prag", det var i alla fall vad jag 
kom upp i under våra 4½ dygn där. 22 000 av dom under två morgonjoggningsturer 
på sammanlagt drygt 20 km. Såg då rätt så många andra som var ute och kutade, 
men inte alls som på Söder i Sthlm i förrförra veckan då det var helt galet många.  

 

1546) råffe  

 

Wednesday, 16 September 2015 10:33 Host: h21n21-sto-
a12.ias.bredband.telia.com  

 



Staffan du är ju en hjältemodig dåre du kör väl TreriksröveSmygekuk me Tobi 
Treriksröös åsså..  
Ja har just anslutit migas te din VRgrupp.  
Två man, inga fler. Ja ba frågar.  

 

1545) staffan  

 

Tuesday, 15 September 2015 23:02 Host: 78-69-97-29-no173.tbcn.telia.com  

 
Skicka in en intresseanmälan precis ny me d kod 202506-3ept83 
Dom har ett lojalitetsprogram som garanterar plass för di som kört 3ggr under 
senaste sex åren. Om ja fattat saken rätt  

 

1544) göranl  

 

Tuesday, 15 September 2015 22:25 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com  

 
ere nån som gjort en intresseanmälan till VR 
så man slipper själv  

 

1543) Torbjörn  

 

Monday, 14 September 2015 11:49 Host: c-b35070d5.112-6-
64736c11.cust.bredbandsbolaget.se  

 
Nä då Göran ensam är du inte, ja ä mä på fullfart. Juli är semestermånad. Så du kan 
allt haka på. Bara fortsätta träna efter VR.Typ.  

 

1542) goranl  

 

Sunday, 13 September 2015 22:30 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com  

 
torbjörn detta eju en självklar anmälan för alla ledighetsministrar pensionerade 
föredettingar  
jag kommer tydligen att som en fyrbåk i mörkret va en ensam yrkersarbetande nästa 
år om inte du eme o lassel på krypfart  
när ja får tid gör bla jag intresse anmälan VR sen får vi se vem som bär ansvaret den 
som får napp(igen) meddelar  

 

1541) Torbjörn  

 

Sunday, 13 September 2015 21:32 Host: c-b35070d5.112-6-
64736c11.cust.bredbandsbolaget.se  

 
Känner ni till CK Distans? ckdistans.se Vartannat år arrangerar denna klubb för 
cyklister som gillar att cykla långt o länge Sverige tempot eller Length of Sweden 
som det oxå kallas när internationella deltagare ska lockas delta. Sverige tempot är 
ett cykellopp av randonne´typ. Startplats är Riksgränsen o målet Smygehuk. 210 mil 
som ska avverkas på max 177 timmar. I juli 2016 ges nästa tillfälle att testa ännu en 
gräns. Anmälan öppnar i november. Någon?  

 

1540) råffepassionisten  

 

Sunday, 13 September 2015 19:34 Host: h21n21-sto-a12.ias.bredband.telia.com  

 
åker ut på landet i möra tar me datan håller mäj uppdated kan följa den spännande 
VR-fajten från sidanom. Kanse anmäler ja mäj te gruppen som heter "????", vi får 
se. 
Men login har nån tänkt nåt överhuvud taget på oss andra 
Ja ba frågar  

 

1539) råffe  

 

Friday, 11 September 2015 18:01 Host: h21n21-sto-a12.ias.bredband.telia.com  

 
ja man måste ha tid helt visst 
håller sålunda och alså me 
föregripne talares modiga twist 
å alla andras me fattas bara de  

 

1538) Lasse L  

 

Thursday, 10 September 2015 10:13 IP: 195.250.140.10  

 
Ja det blir bra tycker jag. /Hlsn fr Prag  

 

1537) goranl  

 

Wednesday, 9 September 2015 22:37 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com  

 
eller ska vi ta de när vi får tid  

 

1536) goranl  

 

Tuesday, 8 September 2015 20:47 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com  

 
intresseanmälan VR 15/9 9:00 
då jobbar jag för fullt på kvällen möte på Swania direkt etterpå  
ere nån som kan ta smällen?  

 

1535) göranl  

 

Sunday, 6 September 2015 21:44 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com  

 
fan va kul de finns nåra gamla hårdingar som tänker lubba LL ? + nåra rookies vill 
alltså gärna övervaka detta o va me o filosofera etterpå men lasse L logistiken? 
Allt är löst om nervera tillåter uthämtnibg av nummerlapp på Vallen eller att ja tar 
ledit hela fredan 
jahurfan skade bli?  

1534) göranl  Sunday, 6 September 2015 16:48 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com  

 



 

 

flänger fram o tebaka te Ljö 
Staffan siktar på LL men bor hos grabben Svante 
Jonas ska kuta jag kan tänka mig support på Ljö men arbetar fre fm 
Logi ljö ordnas lätt för LasseL e de nån mer som ja glömt?  

 

1533) Lasse L  

 

Sunday, 6 September 2015 09:54 IP: 88.131.62.38  

 
På väg till Prag löpardojorna medpackade Men är det nån mer som springer 
nuförtiden? Staffan väl i alla fall. Är dåligt tränad för LL inga långpass alls och totalt 
bara L 17, men ska väl starta?  

 

1532) råffe allti spiksäker  

 

Wednesday, 2 September 2015 20:40 Host: h21n21-sto-a12.ias.bredband.telia.com  

 
heldagsdrivare ä int pålitlige bättre me nån som vet å vågar å vill å väntar på å få ta 
ansvar, nån ansvarstagande kanske anmäler säj, har svårt å tänka ut nåt namn me 
såna krav å under såna permisser, ja tycker staffan! Ja jälar där satt den! 
skönt nu ä dä löst 
kanske lite väl löst, ja ba frågar  

 

1531) göranl  

 

Tuesday, 1 September 2015 22:06 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com  

 
hagerö de va gött o höra 
övrlåter sen gärna administrationen runt VR till nån dagdrivare av hel-alt halvtidstyp  

 

1530) Lasse H  

 

Tuesday, 1 September 2015 21:32 Host: 213-66-151-32-no133.tbcn.telia.com  

 
Ska be att få harangera Råffe i anledning av rykande färska pensioneringen! Men det 
är ingen garanti för att det blir en dans på rosor. Körde själv dubbelpass idag. Först 
en timme på gymmet och sen direkt till skogen och 74 minuter OL.  

 

1529) råffetten  

 

Tuesday, 1 September 2015 21:17 Host: h21n21-sto-a12.ias.bredband.telia.com  

 
å en annan ha just käkat fisk 
känner mig frisk å slipper all disk 
kanske undvika lite smisk 
sånt ä min första da som pangsjonisk 
lätt manisk 
klaustrofobisk 
utom risk 
euroforisk 
delirisk 
men i morrn ska ja kuta heller rulla eller... jess jo näjmit 
 
Mn de va int de ja skulle säga utan: vem anmeler kruppen, nog Göran, härmed 
bestämt å basta 
fåru göran sen  

 

1528) göranlgott folk 
intressanta  

 

Tuesday, 1 September 2015 19:58 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com  

 
gott folk lärorika upp lysningar 
tänkte gotta mig genom olycksfallsförsäkring- sveda o värk men hade ingen 
upphörde vid 65 bast och såna gubbar får inte ens teckna en 
så har ni en teckna fortsättningsförsäkring 
men en får ju va glad för att man blir frisk  

 

1527) råffe sent tillägg 

men ändå  

 

Tuesday, 1 September 2015 18:15 Host: h21n21-sto-a12.ias.bredband.telia.com  

 
hoppas ja  

 

1526) råffe pensionisten  

 

Monday, 31 August 2015 19:49 Host: h21n21-sto-a12.ias.bredband.telia.com  

 
Nä någe LL blire int, ha int kutat sen i fjol, vill inte, ska försöka hitta rullisarna, nu 
ere VLåÖS som gäller. Å kanse en anmälan te VR, funderar t.o.m på å ta fram 
knarren nu å testa. 
Men då kraschar man väl igen. 
Pessimisten har talat med passionisten å allri mötas di två  

 

1525) Lasse L  

 

Monday, 31 August 2015 18:16 Host: host-95-195-193-46.mobileonline.telia.com  

 
Högg gjorde vi nog på definitiva anmälningsdagen Jag vill minnas att Staffan kom 
7,5 mikrosekunder före mig. Göran anmälde väl innan dess gruppen hurtis och vi 
andra som ville vara med intresseanmälde oss var och en till den gruppen på nåt 
vis. Det är vad mitt klena minne får ihop nu här i kökssoffan i Hälsingland. Sprungit 
här har jag 8 och 6 km, alltid något. En hel del blåbär och ännu mer lingon har 
plockats och syltats. Härligt höra att Göran kommit så långt som till att kunna 
bromsa. Men Råffe sätter väl full fart med LL-träningen nu efter avslutat yrkesliv? 
Strax en kort vända till Stockholm för övertecknad, nästa vecka i Prag, packar med 
löpardojorna kanske blir nåt tillfälle.  



 

1524) råffe  

 

Monday, 31 August 2015 08:09 Host: h21n21-sto-a12.ias.bredband.telia.com  

 
ja flera högg men dä va onödit räcker me om en anmäler kruppen å andra andsluter 
säg. Tror jag men har nog fel. 
Man blir virrig som pancho macho som servantes sa.  

 

1523) goranl  

 

Sunday, 30 August 2015 18:53 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com  

 
satt o skrev uta helvete sen försvann skiten 
filsoferade över tillvaron nämde att Råffe på mån e före sen efter pensioneringen 
nåra håller ut Staffan hårding Torbjörn ännu ihärdigare LasseL envis övertecknad 
knäsvag 
ingen fullständig beskrivning av tillvaron kan ha glömt nån 
drar ihop sig till intresseanmälan VR hur fan gjordde vi sist vare flera som högg? 
skryt: promenerade 5km med 2% joggningssteg i helgen skottade drygt 1/2 
kubikmeter sand = 1,5 ton 
klippte gräsmattor,grävde potatis, körde bil kunde t.o.m bromsa  

 

1522) råffe  

 

Wednesday, 26 August 2015 19:06 Host: h21n21-sto-a12.ias.bredband.telia.com  

 
roffe före beror på före 
eller efter 
ja har just skaffat migas en annan målsättning: allri va före råffe i spåre men kanske 
en annan vill va före en annan. 
De spårs.  

 

1521) Torbjörn  

 

Tuesday, 25 August 2015 17:51 Host: c-b35070d5.112-6-
64736c11.cust.bredbandsbolaget.se  

 
Råffe inte Roffe....  

 

1520) Torbjörn  

 

Tuesday, 25 August 2015 17:48 Host: c-b35070d5.112-6-
64736c11.cust.bredbandsbolaget.se  

 
Länge sen nu. Som det skrevs något från mig här på forumet. Har inte något att 
skriva om, har inte så haft på ett tag. Har cyklat 100 mil sedan VR, fast det är väl 
bara dumt. Borde väl börja försäsongsträningen inför skidvintern. Ska aldrig mer 
släppa roffe före i VL-spåret,det är min blygsamma målsättning inför framtiden.  

 

1519) Lasse H  

 

Thursday, 20 August 2015 19:38 Host: 81-237-219-132-no133.tbcn.telia.com  

 
Roligt se att Göran är på G. Blir inget LL för mej heller. Har försökt jogga några 
meter utförs ibland men inte blivit just nåt mät. Ska väl försöka igen men nåt LL blir 
det inte i höst i alla fall som sagt. På stavgångsrundan på 5 km har jag dock kapat 4-
5 minuter sen i våras! Så en ä inte helt under isen.  

 

1518) göranl  

 

Wednesday, 19 August 2015 22:24 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com  

 
gött o höra att grabbarna startar upp lite lungt halvtidar o latar sig i 
sensommarvärmen eg. sammma här eftersom den falnade kondisen inte stärker 
stresståligheten. 
grävt lite me spade i trägåln flänger mellan Ljö o skåne suger pressar de sista ur 
sommarn 
Jonas kanske tar min LLplats  
cykling på staionär hoj skulle nog gå men den får inte plats på dass o e så tung att 
att inköp måste vänta en vecka 
men blir troligen vägen tebaka  

 

1517) Lasse L  

 

Tuesday, 18 August 2015 20:02 Host: 90-230-133-142-no68.tbcn.telia.com  

 
Intresseanmälan till VR kan man göra från 15 september. Hoppas kunna springa LL. 
Kan du börja cykla snart Göran? Kanske en träningsform som du kan praktisera 
innan du är mogen för löpning, sitter jag här på dass och funderar.  

 

1516) goranl  

 

Tuesday, 18 August 2015 19:13 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com  

 
klart vi ska göra en intresseanmälan till VR men när e de? 
ere inte nåra som ska springa LL?  

 

1515) råffe  

 

Tuesday, 18 August 2015 18:33 Host: h21n21-sto-a12.ias.bredband.telia.com  

 
Låter fint me cykelvasan men hur ä de uppför, lite läskigt va? 
Men de va inte de ja skulle fråga om, utan omÖ: Äre så att försiktiga trevare antyder 
att de e en VR-16 på g, som i jöran? 
Jo,jabafrågar. 
Annars får man ba veta på omvägar å dem orkar ja inte me. VR räcker å snoppen 
läcker inte te. 
Allt 
Längre 
lika ofta  



 

1514) Lasse L  

 

Monday, 17 August 2015 22:51 Host: 90-230-133-142-no68.tbcn.telia.com  

 
Grattis, låter fint med cykelvasan men alltså lite läskigt nedför. Är det många som 
rasar? Jobba, skulle du inte lägga av med det nu? 
Ja det var mina frågor. 
Om mig själv kan jag berätta att jag i lördags badade för fjärde gången, att jag 
springer bara lite och cyklar ännu mindre, men något. Fortfarande inte helt fri från 
hostan och därför blir det inte mer träning än så f.n. Jobbar gör jag cirka halvtid - 
när jag kommit upp i fart vilket jag inte gjort riktigt ännu efter några veckors 
helledighet.  

 

1513) staffan  

 

Monday, 17 August 2015 19:06 Host: 78-69-97-29-no173.tbcn.telia.com  

 
Börjat jobba idag, fast bara förmiddan, efter sju veckors semester. Lite otränad 
kanske.  
Blire nån intresseanmälan till VR Göran? 
Cykeln är väl redan klar efter Berras insats 
Cykelvasan var trivsam med fint väder å vallningsfritt. Klarde mej utan fall men lite 
skraj nerför. Blev nog omkörd av hundratals ner från Mb och Eb. 
God stämning fast inte lika stor del tjejer som i Vr. Trorja  

 

1512) råffe  

 

Monday, 17 August 2015 10:00 Host: host-95-195-60-226.mobileonline.telia.com  

 
ere spat på Lj-ö? 
ja ba frågar  

 

1511) goranl  

 

Sunday, 16 August 2015 18:20 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com  

 
grabben gick imål på runt 4:30 förjävla bra  
kräver rapport av Staffan 
har badat igen 22 grader i spat  
livet e underbart  

 

1510) råffe  

 

Sunday, 16 August 2015 16:56 Host: host-90-232-169-237.mobileonline.telia.com  

 
ja ha hört att staff ha utmana eliten i cykelvasan men ha int höt hureha gott. 
Gissar gott 
själv inte rört ens en pinne se cykelvasan. Funderar påt  

 

1509) goran l  

 

Saturday, 15 August 2015 21:41 Host: host-95-195-136-165.mobileonline.telia.com  

 
Staffan har utmanat den yngre befolkningen i cykelvasan heute 
nån som vet hure gick?  

 

goran l  

 

Saturday, 15 August 2015 21:40 Host: host-95-195-136-165.mobileonline.telia.com  

 
Staffan har utmanat den yngre befolkningen i cykelvasan heute 
nån som vet hure gick?  

 

1507) råffe i ångäst  

 

Monday, 10 August 2015 21:48 Host: h21n21-sto-a12.ias.bredband.telia.com  

 
vafan jårdj jobbaru ja tänker sluta ä övereklamerat inte vät besväre men förstås 
samhällelit riktit 
värt all beundran å förskyllan 
men va jälper de 
å va själper de 
ä de ingen som tänker på de medlidande 
ja ba frågar 
plågar? 
då ska ni säja te 
eller ifrå  

 

1506) goranl  

 

Monday, 10 August 2015 21:28 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com  

 
ganska intressant att ja jobba halvda ida eg inte roligare än ledigheten tänker med 
saknad på mitt Udvla spa morfinrusigt njutande av tillvaron Tour de France varenda 
dag. 
Hospitaliserad underbart ibland fick man ägg me inlagd sill te frukost tvättad i röven 
buren hut o dit nästan gratis 
o nu ska de bitas ihop vackla omkring på stumparna 
Men hur blire till helgen hörde att Staffan blev av me en nagel på handen  
Cykelvasan blirenav?  

 

1505) råffe vill tydliggöran  

 

Monday, 10 August 2015 20:41 Host: h21n21-sto-a12.ias.bredband.telia.com  

 
men alltmer sällan  

 

1504) jåffe  

 

Monday, 10 August 2015 20:39 Host: h21n21-sto-a12.ias.bredband.telia.com  

 
LasseH vicken förebild! så tänker ja när ja vill ur mitt kåmalege söka mäj tebaka te 



unga år å unga lår. Bada va bra för syket men snoppen va brydd, men ja sa till den 
jäven "vetten e värre, för digg åtminstone. Tror inte att den fatta, villinte kallaen han 
å allt annat ä ostänkbart.  
Om man inte e naken villsäja. 
Å de vill man ju. 
Iblann  

 

1503) Lasse H  

 

Monday, 10 August 2015 09:28 Host: 81-237-219-20-no133.tbcn.telia.com  

 
Visst ja. Har badat 2 ggr hittills i sommar. Senast i förra veckan då det var kallt men 
eftersom jag var anständigt klädd kunde utfallet i cm inte objektivt bedömas.  

 

1502) Lasse H  

 

Monday, 10 August 2015 09:23 Host: 81-237-219-20-no133.tbcn.telia.com  

 
Anmäld å anmäld men ska va P-vakt på KOK:s tvådagarstävling 22-23 augusti vid 
härstädes soptipp (förlåt återvinningscentral). Sen ä ja anmäld te å se Lomjansguten 
tillsammans med hustrun på Västanå Teater nu på torsdag kväll. Har kommit igång 
på sjukgymnastikens gym efter semestern vilket känns bra. Har kört två 
stavgångspass i veckan regelbundet. Å i morgon ä dä OL-premiär för hösten!  

 

1501) råffe  

 

Sunday, 9 August 2015 22:17 Host: h21n21-sto-a12.ias.bredband.telia.com  

 
Ja badat, tre ggr utan krycker, kände mäj så otvungen att ja bada näck, 15 grader å 
15 cm, de va ett styvt jobb. 
Sa ja cm, ja mena nog med mera 
Men ere nån som anmält nån te nåt? 
ja ba frågar  

 

1500) goran l  

 

Sunday, 9 August 2015 14:50 Host: host-95-195-208-93.mobileonline.telia.com  

 
Premiärbad med kryckorna rätt ned i spat 
hände redan igår  

 

1499) Lasse L  

 

Sunday, 9 August 2015 09:59 Host: 90-230-133-142-no68.tbcn.telia.com  

 
Men ere nån mer som badat eller inte och i så fall varför?  

 

1498) råffe  

 

Thursday, 6 August 2015 17:42 Host: host-90-236-93-249.mobileonline.telia.com  

 
sengångare kan bli scengångare sök te teatern! 
Haru åtminstone en åskådare scen.  

 

1497) goran l  

 

Wednesday, 5 August 2015 23:10 Host: host-95-199-154-38.mobileonline.telia.com  

 
Sengångare inte gengångare  

 

1496) Lasse L  

 

Tuesday, 4 August 2015 21:08 Host: 90-230-133-142-no68.tbcn.telia.com  

 
Går du igen. Men så illa var det väl inte.  

 

1495) goranl  

 

Tuesday, 4 August 2015 21:06 Host: host-95-199-154-38.mobileonline.telia.com  

 
Ha ha menade 2 gånger 1 km  

 

1494) goran l  

 

Tuesday, 4 August 2015 21:01 Host: host-95-199-154-38.mobileonline.telia.com  

 
Storlekens betydelse har förföljdts i åratal 
det är skillnaden som ska mätas 
Grattis till alla som premierbadat 
har just pånyttföds i det jag lär mig att gå igen 
nu uppe i 2 gånger 2 km/dag 
om väret tillåter badas tors-fre  

 

1493) råffe  

 

Tuesday, 4 August 2015 18:13 Host: h21n21-sto-a12.ias.bredband.telia.com  

 
mer details plis hur snabbt och många cm 
ja ba frågar 
jaja både före å etter 
man vill ju inte värka pryd 
heller leva sån 
heller dö som sådan  

 

1492) Lasse L  

 

Tuesday, 4 August 2015 16:42 Host: 90-230-133-142-no68.tbcn.telia.com  

 
Jodå. Jag tog ett hastigt dopp i Vänern idag!  

 

1491) råfe  

 

Monday, 3 August 2015 21:55 Host: h21n21-sto-a12.ias.bredband.telia.com  

 
värkar som totalt stiltje hur fan ska oschindianen ta säj hem å ingen ha jort nåt 



ingen cykelvasa som nån vill rappotera ingen hälsena som vill tala ingen hörapparat 
som ä avstängd ingen som har badat ens (frutom jäla vannspro) schälv ä ja torr å 
obetäckt nästan ba kortbraller så här om aftonen kommer. 
å de gören altti. 
ännu 
höll ja på å säga 
men skreve i ställe  

 

1490) råffe  

 

Thursday, 30 July 2015 18:21 Host: h21n21-sto-a12.ias.bredband.telia.com  

 
måste ha vatt kulit 
mä oständiefararn 
men vi då som missan 
hur ska vi tat 
å va ä dä vi missat 
ä dä inte en rälatift ny båt 
å inte i plast 
ja ba frågar 
 
ha inte rört en fena etter VR 
i ren pietet  

 

1489) Lasse L  

 

Saturday, 25 July 2015 22:32 Host: 90-230-133-142-no68.tbcn.telia.com  

 
Ja det var kul med ostindiefararen, imponerande skuta, intressant att gå ombord 
och kolla på alla välgjorda detaljer. Här är en ny bild  
[www.flickr.com], från avfärden i tisdags, där det inte behövs någon pil för att visa 
den mest prominenta följebåten. Klicka på bilden för att zooma in.  

 

1488) Lasse H  

 

Wednesday, 22 July 2015 16:17 Host: 81-237-219-20-no133.tbcn.telia.com  

 
Kul att du kommit upp i 90 grader Göran! Resten ä i princip överkurs. Känner igen 
den där något blandade känslan av att inte kunna utföra just några arbetsuppgifter. 
Första månaderna efter operationen fick jag ju bara lyfta max 1 mjölkpaket. Inte 
mycket nytta en kan göra då. Men nu verkar jag kunna hantera en 12 kilos kettlebell i 
alla fall.  

 

1487) goranl  

 

Tuesday, 21 July 2015 15:15 Host: host-95-199-9-75.mobileonline.telia.com  

 
jag ser din båt på hemsidans introduktionsfoto på gränsen till onödigt att sätta dit 
pilen 
ostindiefararens turne i Vänern en lyckad ide 
märkligt att sitta på Ljö omgiven av arbetsuppgifter utan att kunna utföra en enda 
jag kan nu med kraftig spänningskänsla i knäna närma mig 90 grader får egen 
potatis plockad  

 

1486) Lasse L  

 

Monday, 20 July 2015 23:01 Host: 90-230-133-142-no68.tbcn.telia.com  

 
Ja nytt är att jag kutat 5 km idag, första rundan på 3 veckor, tycker det får räcka med 
hosta nu och friskskriver mig på detta sätt. 
Åsså har ostindiefararen Götheborg kommit på besök, även till vår lilla stad.  

 

1485) råffe  

 

Monday, 20 July 2015 19:08 IP: 95.149.237.194  

 
nä du behöver inte svara vi sågs ju nyssens de va trevlit å nu ä ja i skottland men e 
de nåt nytt så ä ja som vanlit nyfiken  

 

1484) råffe medkänslig  

 

Wednesday, 15 July 2015 08:06 Host: h21n21-sto-a12.ias.bredband.telia.com  

 
undrar ba hur du mår göran, för å visa önskat intresse  

 

1483) goranl tillfälligt 
immobiliserad  

 

Tuesday, 14 July 2015 21:17 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com  

 
eftersom ni frågar: 
dom dvs den gulliga sjukgymnasten har öppnat ortoserna till 90 grader dvs 
teoretiskt rät vinkel i knät håller på å töjer når ikväll 70 grader innan de spänner 
ordentligt över knäskålen men redan imorgon ska ja prova bilinstigning 
de va roligt med visat intresse o tackar för all medkänsla gu vicken föryngringskur 
ja fått uppleva  
alla borde få uppleva en temporär disability som vi säger i Thn en rasande snabb 
återhabilitering  
Kör hårt  

 

1482) råffe impaderad  

 

Thursday, 9 July 2015 16:41 Host: h21n21-sto-a12.ias.bredband.telia.com  

 
De ser ut som om bilden ä tagen i slutet av juni å att fotografen redan ä lite snuvig, 
kanske. Annars sehr schön, syns tydligt.  

1481) Lasse L  Thursday, 9 July 2015 11:10 Host: 90-230-133-142-no68.tbcn.telia.com  

 

https://www.flickr.com/photos/swedishshipgotheborg/19990768462/in/datetaken-public/


 

 

Ja bra kutat, och bra summet också eller hur. Jag måste vara i fin form. 
Eller så har jag skaffat en drönare. 
Troligen det senare för i bra form är jag inte, snuva och hosta sen ett bra tag. Får i 
stort sett nöja mig med hundpromenader som motion. På en av dem gick jag 
förresten upp på Klockarberget för att tjuvkika lite när grabben drog ut med några 
kompisar i båten. Fick en hyfsad bild också.  

 

1480) goranl  

 

Thursday, 9 July 2015 08:38 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com  

 
vacker bild båt 
självutlösare ? i så fall bra kutat!  

 

1479) Lasse H  

 

Tuesday, 7 July 2015 18:44 Host: 81-237-219-20-no133.tbcn.telia.com  

 
Grattis Göran på dagen och till premiärstegen! För sent är bättre än aldrig? Här har 
stora delar av dagen ägnats åt ostindiefararen som anlänt Kristinehamn. Hade tänkt 
njuta av infarten mot Vålösundet ute vid Värnanäs men båtjäveln försvann bakom 
Fallholmarna med endast de två översta rårna över horisonten och jag måste dra in 
till stan innan den dök fram igen. Såg den dock i helfigur vid inseglingen i hamnen.  

 

1478) råffe  

 

Tuesday, 7 July 2015 18:00 Host: h21n21-sto-a12.ias.bredband.telia.com  

 
göran tyckerom e snåla me gradulationerna men de väller väl snart in, ja kanse va ja 
för tidi, men inte otidi väl. Ja ba frågar  

 

1477) goranl  

 

Tuesday, 7 July 2015 15:33 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com  

 
Tackar och bugar 
presenten idag premiär på kryckor  

 

1476) råffe  

 

Tuesday, 7 July 2015 11:44 Host: h21n21-sto-a12.ias.bredband.telia.com  

 
Just i dag tycker ja att de e på sin plast å gratulera kämparnas kämpe, de e ju int var 
da man fyller år på en varda, en da att ta te vara å låta tankarna få fara å slippa kuta 
en mara eller bada i niagara heller sola i sahara, nä ta de nu lugnt bara, å grads 
George!  

 

1475) råffe  

 

Monday, 6 July 2015 20:39 Host: host-95-195-15-139.mobileonline.telia.com  

 
di där prinsessorna å danskjävlarna litar ja inte ett dugg på di har nog nån slav som 
kravlar åt rom. Men vinkeltrion ä reko, stronga killar, mår nog som prinsar  

 

1474) staffan  

 

Monday, 6 July 2015 19:22 Host: c-2ec249d6-74736162.cust.telenor.se  

 
Fint vare i vansbro. sol å bra temperatur i basssängen Träffa Erik både före start å 
efter målgång. 53 minuter ä ju jävligt bra. Grattis till en sån promosion! Men Frederik 
danskskallen 45 min ålite drygt 6 i VL å kanske under 9 vr ä f-n inte dålit. 
Hasse et moi håller oss mer i mitten  

 

1473) göranl  

 

Monday, 6 July 2015 09:19 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com  

 
tack råffe ja gick bet på vinkelgate men känner mig nu upplyst av förklarat ljus min 
själ är rensad från mörka moln  

 

1472) råffe  

 

Sunday, 5 July 2015 09:17 Host: h21n21-sto-a12.ias.bredband.telia.com  

 
glömde å harangera lassel för klubbnamnet Vinkelgatekamraterna, kan bli klassiskt  

 

1471) råffe  

 

Saturday, 4 July 2015 23:27 Host: h21n21-sto-a12.ias.bredband.telia.com  

 
ha ja nånsin låssats att ja ä snäll å du har gått påre dä va en snyting mitt i skreve på 
den som skrevre 
men snabb som en vinthunn måste ja ärkänna 
ty så äre  

 

1470) Lasse L  

 

Saturday, 4 July 2015 22:47 Host: host-95-195-145-81.mobileonline.telia.com  

 
Fan Råffe skriver du samtidigt som jag och submittar snabbare, då blev ju mitt 
inlägg helt obsolet. De va inte snällt.  

 

1469) Lasse L  

 

Saturday, 4 July 2015 22:34 Host: host-95-195-145-81.mobileonline.telia.com  

 
Alla tre Vinkelgatekamraterna flöt fint i land i Vansbro.All heder och grattis till dem!  

 

1468) råffe ba skoja  

 

Saturday, 4 July 2015 22:33 Host: h21n21-sto-a12.ias.bredband.telia.com  

 
de va väl inte så jäla svårt! Hitta alla killarna hur lätt som helst de ba dök upp på 
skärmen ungErik sensationell, staff å hass hel okej 
grads e alla som sam simasalabim!  



 

1467) råffe  

 

Saturday, 4 July 2015 21:19 Host: h21n21-sto-a12.ias.bredband.telia.com  

 
varfan haru hittat reslutat göran? Ja ha sökt å sökt...  

 

1466) goran l  

 

Saturday, 4 July 2015 19:31 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com  

 
Vet att vått betee?nde har med framgång doppat staffan o erik försökt kolla den 
långe flöt han hela vägen gratuleraf allihop  

 

1465) råffe  

 

Friday, 3 July 2015 14:35 Host: h21n21-sto-a12.ias.bredband.telia.com  

 
ungerik å långhasse ska åsså löga sig äre lögarda så äre å varmt som fan i hillvitti 
över 17 i spat 
gla att ja int e där å bränner mäj 
ä staffan mä i touren åsså, ja ba frågar  

 

1464) goranl  

 

Friday, 3 July 2015 09:39 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com  

 
Tour de France startar  

 

1463) goranl  

 

Friday, 3 July 2015 09:38 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com  

 
OBS OBS!! 
Vansbrosimmet går imorrn 
en som vi känner ska bada näml. Staffan 
e de nån mer?  

 

1462) råffe  

 

Tuesday, 30 June 2015 09:59 Host: cpc16-thor5-2-0-cust131.14-2.cable.virginm.net  

 
intressant om preo å punkto, hade ja ingen aning om. Men omingen sitter rätt då 
skulle ja ge fan i alltihopa. Sitter nu i glaskåw å man ska väl inte kasta sten därifrån 
så ja tar tebaka allt ja sagt hittills i live, börjar på ny kula, ska pröva predo, ja låvar. 
Ännu inte anmäld te VR trots georges uppmuntran, börja tänka som så att om man ä 
ledi varje da året runt å kör två kilometros om dan då ä man uppe i 730 kilom på ett 
år. Dä ä int möcke. Å så krymper man väl lite på kuppen... å då mena ja inte kuppen 
johannisen  

 

1461) Lasse H  

 

Monday, 29 June 2015 18:33 Host: 81-237-219-20-no133.tbcn.telia.com  

 
Enligt en definition jag sett så kan punktorientering anses vara "omvänd" PreO. I 
Preo är kontrollpunkten angiven på kartan och sen gäller det att identifiera 
motsvarande plats i terrängen av 2-5, med skärm, markerade platser varav en eller 
ingen sitter på rätt plats. I punktorientering är som Lasse beskriver kontrollpunkten 
angiven i terrängen och skall markeras på kartan. Ofta används en knappnål för att 
markera kontrollpunkten på kartan på ett entydigt och lätt mätbart sätt.  

 

1460) Lasse L  

 

Monday, 29 June 2015 15:21 Host: 90-230-133-142-no68.tbcn.telia.com  

 
Apropå PreO så fanns det nå´t som hette punktorientering förr, i scouterna fick vi 
ibland göra det istället för vanlig orientering. Då skulle man gå en snitslad bana och 
vid varje kontroll rita in den så exakt som möjligt på sin karta. Jag var rätt bra på 
det.  

 

1459) Lasse H  

 

Sunday, 28 June 2015 20:27 Host: 81-237-219-20-no133.tbcn.telia.com  

 
Antog att V75 stod för vikt och kunde då förstås svårligen låta bli att vantolka C som 
ett längdmått. Ligger själv också runt V75 och väger mej varje dag men skull gärna 
komma ner mot V71. Landstinget i Värmland påstår bestämt att jag numera drar 173 
centilong mot de 174 som jag länge och väl trott. Kul att se den fighting spirit som 
Råffes inlägg frustar av! Själv är jag oerhört sugen på att se hur pass jag kommer att 
kunna ta mej fram på skidor till vintern. Har också börjat fundera på att börja köra 
lite antibackintervaller dvs. jogga försiktigt nerför en lämplig slakmota och gå 
avmätt tillbaka uppför.  

 

1458) råffe tillläggger  

 

Saturday, 27 June 2015 19:27 Host: h21n21-sto-a12.ias.bredband.telia.com  

 
Och ja självklart haru rätt i dina matematiska överväganden. Ja brukar ibland åsså 
räkna så men går bet när ja kållar fasit.  

 

1457) råffe allra minst?  

 

Saturday, 27 June 2015 19:25 Host: h21n21-sto-a12.ias.bredband.telia.com  

 
noterar lasseh:s inlägg först nu , har taskiga inlägg i kepan, ber än en gång om 
ursäkt och kommer inte ens ihåg va han sa exakt på millimetern. Men de e ju så att 
man krymper å har man inte setts på ett tag så blir man nog lite undrande, försåvitt 
att alla inte krymper gemnsamt och solidariskt. 104 centilong ä lite knepigt men 
faller rakt emellan stollekarna, men ja ä inte så lekfull nuförtin inte som laxen, fast ja 
försöker ju upprätthålla en glimt av forna tider då ordet välväxt va synonymt me en 
annan, nu e de annra tider! Hur lång har du krympt lasseh? 
Ja ba frågar  



 

1456) råffe ber om ursäkt 
för ännu en blamage  

 

Saturday, 27 June 2015 12:16 Host: h21n21-sto-a12.ias.bredband.telia.com  

 
tänkte fel, ett helrör rymmer ju bara 70, förlåt en yngling.  

 

1455) Lasse H  

 

Friday, 26 June 2015 17:29 Host: 81-237-219-20-no133.tbcn.telia.com  

 
Noterar också att Råffe måste ha krympt radikalt då 104 centilong motsvarar 
längden på en krabat i 4-årsåldern. Kul och bra att Göran kommit hem från Spat. 
Själv har jag skaffat en ny pulsmätare av ett finskt fabrikat som börjar på S. Hittills 
mycket nöjd med funktionen och de kurvor som framträder på datorn. 
Genomsnittspulsen dividerad med hastigheten i km per timme bör kunna vara ett 
bra mått på ev. förändringar av prestationsförmågan.  

 

1454) Lasse L  

 

Friday, 26 June 2015 12:55 Host: 90-230-133-142-no68.tbcn.telia.com  

 
Vodka 75 cl låter lite mycket på en fredagsförmiddag tycker jag.  

 

1453) råffe  

 

Friday, 26 June 2015 12:25 Host: h21n21-sto-a12.ias.bredband.telia.com  

 
ja väger mäj varje dag, då blir inte förändringarna så dramatiska, har jag räknat ut. 
 
C: 104 
V: 75  

 

1452) Lasse L  

 

Friday, 26 June 2015 11:54 Host: host-95-199-158-77.mobileonline.telia.com  

 
Ja man undrade ju vad det var för konstigt ord som fanns i den annars så välskrivna 
texten 
Ni undrar säkert hur det gått med min vikt. Jo de tre kilo jag la på mig under sista 
veckan innan VR och som tjänade mig så bra då har nu efter två veckor så när som 
på ett hekto försvunnit. Jag väger mig varje fredag. Efter en vecka var minskningen 
ett kilo.  

 

1451) råffe allti ännrar säj  

 

Thursday, 25 June 2015 21:55 Host: h21n21-sto-a12.ias.bredband.telia.com  

 
buckt mena ja 
vill inte bli misunderstood som animals bad om för något år sen  

 

1450) råffe transpirerad  

 

Thursday, 25 June 2015 21:53 Host: h21n21-sto-a12.ias.bredband.telia.com  

 
så sant som de e sakt skitkul e de ända som finns kvar så länge man ha de kvar å de 
inte skiter säg. 
sjävl börjar ja få bickt me min onda axel utan ampetation å lillfingre börjar göra 
lagom ont såpass att en känner att en lever de e ett gött tecken hoppas ja. Tror nog 
att en starttid runt 03:00 e idealistisk men vet att andrew anför annra åsikter. Ja har 
tänkt ha me en burk cola nästa år fast ja inte ens ska starta å vet att loka ä bra å 
lyckades tigga te me ett glas trokadero i medevi i motvinn de va för jäla bra, så ja 
funderar på en cola i bagaget men de kanse ja redan sakt, men tycker så likväl att de 
kan få säjas. Men vaffö snacka ja om de ja som inte ens ska åka ja outrunkeliga äro 
härrars vägar. 
Läste just att vinnors onani ska kallas klittra, de e bra. Men vem få man klittra me de 
ska ju va enskilt? Heller harom ännrat på de åsså. Ja ba frågar.  

 

1449) råffe  

 

Thursday, 25 June 2015 13:36 IP: 193.183.97.178  

 
Nu får ja akta mig så ja inte blir inspirerad, tänker att man isåfall ska köra minst 300 
milos, å de har man ju inte tid me, men tid är ju allt man har, nästan som pengar, ja 
hur man är värjer sej så har man tanken kvar oklar  

 

1448) goranl rolling 
around  

 

Thursday, 25 June 2015 12:05 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com  

 
jorå e hemma o har skitkul 
ja tänker göra intresseanmälan o Staffan me nä den dan kommer Torbjörn andas 
intresse lassel cyklar ju vidare me Åmålscyklisterna 
knarr behövehövs inte just nu vore ju kul om nån råffade åt sig en ny pimpad 
tvåhjuling 
staffan försåg mig med "Tour de France" boken skriven av dansk journalist 
sommarunderhållning av högsta klass köp den begrunda och VR 2016 kommer att 
förefalla som ett lättsamt äventyr  

 

1447) råffe  

 

Wednesday, 24 June 2015 20:27 Host: h21n21-sto-a12.ias.bredband.telia.com  

 
ja tänker så mycke på hur du haret George! Äru hemma nu? Kan du göra nåt kul? 
Äru otåli? Äru ändå lite glad att du slapp köra VR? Skaru börja tänka tanken på 
nästa VR? Kan du inte låta bli, ja vet ju att de e värsta tändväskan för mig. Men nu ä 
de så att ja har ingen knarr, ja låna ut en te andrew å har inte hört aven sen dess, en 
annan knarr låna ja ut te Henke ganska snart efter målgång i tanke å tro att ja allri 
mer. 



Allt visar sig, tiden har sin kronometer, ä vi hör väl inte till dess visare, ja mena 
mänskligheten. 
Inte blir man knarrigare för varje år som en del påstår.  

 

1446) Lasse H  

 

Sunday, 21 June 2015 20:09 Host: 81-237-219-20-no133.tbcn.telia.com  

 
Verkligen coola cykelgrabbar! Ja och fin spaskildring. Det enda en saknar skulle väl 
vara växelvarma avrivningar och ett glas seltzervatten. Midsommarn lyckligt och väl 
avfirad i Dalom med gott käk o dryck, guckoskor, svarthakedopping, 7-kamp o 
beundrande av av stångresning.  

 

1445) Lasse L  

 

Sunday, 21 June 2015 17:08 Host: host-95-199-133-220.mobileonline.telia.com  

 
Tackar för en fin skildring av livet på Uddevalla spa. Den lästes upp för familjen vid 
middagen igår. 
Idag har jag åter äntrat hojen och blev ute på Sjöviksrundan upphunnen av en liten 
grupp från cykelklubben, kunde lifta med den en dryg mil tills våra vägar skiljdes åt. 
Det blev en fin tur på 4 mil i svag vind och solsken. Nu på eftermiddagen är det åska 
och regn.  

 

1444) goran l  

 

Sunday, 21 June 2015 05:48 Host: 195-198-1-150.customer.telia.com  

 
Bra bild av koncentration månaders förberedelser 
samlade i uttryck av solid beslutsamhet inför kraftprovet  

 

1443) goran l  

 

Sunday, 21 June 2015 05:48 Host: 195-198-1-150.customer.telia.com  

 
Bra bild av koncentration månaders förberedelser 
samlade i uttryck av solid beslutsamhet inför kraftprovet  

 

1442) råffe sickar sår å 

mår som han förmår  

 

Saturday, 20 June 2015 17:29 Host: h21n21-sto-a12.ias.bredband.telia.com  

 
göran du blir behandlad som en prins! 
Men du ä kung! du äger. Anmälan te nästa år! Ja får nättop dålit samvete för att ja ha 
sagt allri mer! Mendeejade.  
Tobi ä full av liv å lust haru inge annat å förlusta däjme. Ja ba frågar. Å styrkepröven 
kan du köra vicke år som helst, men ä va me i en subbgrupp låter som de alldra 
tristaste man ska väl cykla själv för satan.  
Ja har mest funderingar på nordenskiöldsloppe ba för att rikard förde de på talet på 
missommar, ja avvaktar ändå ett slag de e 2017 som gäller, vill höra att man får 
kvarta i Kvikkjokk innan återtåget böjrar.  

 

1441) goranl  

 

Saturday, 20 June 2015 11:44 Host: 195-198-1-150.customer.telia.com  

 
hem på tisd. nästa vecka  

 

1440) goranl sugen  

 

Saturday, 20 June 2015 11:42 Host: 195-198-1-150.customer.telia.com  

 
ja har ju en av Bertil färdigservad cykel 
som står o darrar av förväntan så en anmälan blire nog 
En dag på Spa: 
uppe med tuppen mina betjänter tvagar mina lemmar ser till att toalettbestyren 
avklaras 
beslutar mig för frukostingredienser varpå fotfolket skyndar att hörsamma mina 
minsta önskemål 
gymnastiska övningar utförs när kroppen fått sin näring matas psyket med litteratur 
en liten tupplar väcks av betjänterna igen placeras i bärstol mina preferenser inför 
lunch diskuteras och äts upp tupplur gymnastik mera litteratur tupplur man önskar 
sen höra vad som önskas till kvällsmat som förtärs nedsköljd me dagens andra 
lättöl 
gymnastik tupplur kvällskaffe med läckert tilltugg gymnastik tv:n slås på och får 
mullra i bakgrunden 
varpå jag blir nedbäddad för en natts livgivande sömn  

 

1439) Torbjörn  

 

Friday, 19 June 2015 13:20 Host: c-b35070d5.112-6-
64736c11.cust.bredbandsbolaget.se  

 
Nästa år? Ska jag köra nästa år finns två alternativ. Ett, jag kör själv med tidig start, 
helst redan 20:00. Två, anmäler mig till en sub 10 grupp som opererar under 
ordnade former. "Ride off Hope" är vad som i så fall ligger närmast. Alternativ ett är 
det som lockar mest. Allra mest lockar "Styrkepröven", fan tänk att kunna köra den 
en gång till. Glad midsommar på er.  

 

1438) råffe stolt, höllt på å 

skreva rålle stålts  

 

Thursday, 18 June 2015 21:46 Host: host-95-204-138-67.mobileonline.telia.com  

 
ja så vare förstås dä va en jäla uppståndelse preckss som om schälvaste jesus 
schälv hade komme emål vi kunde inte enas om vem som va jesus å vem som va 
judas fick alla rätttrogna emot oss å klentrogna tigde still så äre me 
medmänskligheten de ä avensjuka att gamlingar kan klaraavet 
 



Hur fasen skare bli 2016? ere nån jävel som gör ett enda avtryck? 
Ja ba frågar  

 

1437) Lasse L  

 

Thursday, 18 June 2015 12:08 Host: 90-230-133-142-no68.tbcn.telia.com  

 
Jag tror det var när Göran och Råffe gick i mål på VR 2013.  

 

1436) råffe  

 

Thursday, 18 June 2015 10:33 Host: h21n21-sto-a12.ias.bredband.telia.com  

 
Man undrar ju åsså vicka två minuter då 2013 som de plåtades så inniåthelvitti...  

 

1435) råffe  

 

Thursday, 18 June 2015 09:36 Host: h21n21-sto-a12.ias.bredband.telia.com  

 
fotokonsten är förvisso förunderlig må man tillstå. Jag hittade en bild från årets VR 
tagen direkt efter målgång på en person som är förunderligt lik mig men mycke 
vackrare och gladare. Hadde di sakt att de e en kille som är aningslöst 
förväntansfull inför starten hade jag trott dom. 
Nu har nån fototjoppat rejält. Bra jort! 
Ska nog beställa bilden. 
Heller så skiter ja i de. 
Mentalt återställd etter rundan, men finger ä ont å axel går int å såva på. Innebär att 
allt grävjobb som man såg fram emot går i stöpet. Känns skönt.  

 

1434) goran l  

 

Thursday, 18 June 2015 05:19 Host: 195-198-1-150.customer.telia.com  

 
Förunderligt fotokonsten blir utspädd som homeopatin 
eller 
vem vare som snodderom?  

 

1433) Lasse L  

 

Wednesday, 17 June 2015 23:14 Host: 90-230-133-142-no68.tbcn.telia.com  

 
"2013 togs det fler fotografier på två minuter än under hela 1900-talet" (P1 igår, ur 
boken Den andra maskinåldern)  

 

1432) råffe  

 

Wednesday, 17 June 2015 17:50 Host: h21n21-sto-a12.ias.bredband.telia.com  

 
håller me, ännu inte cyklat efter VR... 
å snart ä dä missommar. 
Ja ber att få önska alla glada å detta forum en glad, lycklig och skön sådan. De e vi 
värda. 
Ja även den gnällige må ha de så gott!  

 

1431) Lasse L  

 

Wednesday, 17 June 2015 16:04 Host: 90-230-133-142-no68.tbcn.telia.com  

 
Mittemellan noll och oändligheten hade varit svårt att definiera, men nånstans 
mittemellan som du så klokt skriver bör gå bra.  
Ännu inte cyklat efter VR, inte heller sprungit, men om en stund är det dags för det 
första motionspasset, i form av vattengympa.  

 

1430) goran l  

 

Wednesday, 17 June 2015 11:15 Host: 195-198-1-150.customer.telia.com  

 
Ja ständiga frågor om man räknar mina inställda lopp har jag kört 14 ggr om man då 
antar att tiden på inställda loppen är 0 sek får man ju ett jäla bra snitt alt. tog dom 
oändlig tid då sjunker ju snittet 
kanske ska man lägga sig nånstans mittemellan?  

 

1429) råffe  

 

Monday, 15 June 2015 21:32 Host: h21n21-sto-a12.ias.bredband.telia.com  

 
Inlägg som mest ä ett tillllägg till tidigare något oprecisa funderingar då ja nämnde 
att ja nog hade prickat min snitttid i år jfrt me tie tidigare trajals. Kom fram te att mitt 
snitt me årets löp inräknat ä ca 13:48. 
Min fråga är då: vicke e snitte om årets löp räknas bort? Bättre heller sämre? Å vaffö 
ska just årets lopp räknas bort? Ja ba frågar. 
Kanske man kan räkna bort någon annans slopp, ej ens egen 
Har ja uttryckt mig solvarmt å klasglart? 
som vanlit alså. 
Ja ba frågar  

 

1428) råffe gla å rådvill 
men inte  

 

Monday, 15 June 2015 20:37 Host: h21n21-sto-a12.ias.bredband.telia.com  

 
Tack lassel nu kan ja sova trodde att ja i sömnen heller i drömmen hade kastat mig 
raklång å knäckt skiten. 
Inge stel ida annat än i lemmen hur avjälps de ere massage som gäller. Ja ba frågar.  

 

1427) Lasse L  

 

Monday, 15 June 2015 18:43 Host: 90-230-133-142-no68.tbcn.telia.com  

 
Handfatet va som de va redan innan vi va där.  
Mowitz hälsar och tackar för biffen.  



 

1426) råffe  

 

Monday, 15 June 2015 15:23 IP: 193.183.97.178  

 
Bra idé staff! Där finns ju en kocka åsså Tjocka Kocka tar nog hand om oss alla. Å 
så skiter ja i å åka. 
 
Å int ska ja låt mäj övertalas för tolfte gången har ja intalat mäj schälv. 
 
Bra på Vinkelgatan, men de där jäla handfatet fatta ja int. 
Å Carlsund ä nog bra men inte såpass att jag åker hela vägen dit när man ändå 
passerar Tjällmo på vägen. Där finns en berömd orgel.  

 

1425) staffan  

 

Monday, 15 June 2015 13:44 Host: 213-66-162-3-no173.business.telia.com  

 
men vafanen Råffe bilre inge nästa år? 
Var skare sluta? Vinkelgatan va bra (tack för de LL) men kalsund känns ännu bättre 
om de e klart till nästa år. Annars kanske vi kan söka nått boende i Tjällmo. Ligger ju 
precis runt knuten  

 

1424) råffe 100 producent 
nödj  

 

Sunday, 14 June 2015 22:54 Host: h21n21-sto-a12.ias.bredband.telia.com  

 
instämmer me de mesta. Är nöjd och skönt å känna att de va sista rundan. Vid 
enstaka tillfällen lyckades jag hålla i en liten klunga, å va delaktig i en svärm va en 
lycka som inte vederfors mig. Men som solopresentation så är ju tiden antagligen 
ytterst nära snittet av mina elva vändor. Bestämde mig sista åtta milen å ba kpmma i 
mål, sket i tiderna sen ja insäg att de blir nått på 13. Allri har ja besökt så många 
kontroller, allri har ja haft så bra yttre förutsättningar, nåra ggr har ja vatt sämre 
tränad, ja vet nu att 74 milos ä alldeles för lite för å stå ut me slite. Men allt etter 
målgång ä underbart. Bra klädd va ja. Snygg. 
Som vanlit alså. 
Ja blev morfar nånstans mellan Hjo å Karlsborg tror ja heller så vare i 
väsignelsebacken etter Karlsborg. Ja ska be nån räkna ut de.  
Heller så skiter ja i de me.  

 

1423) Lasse L  

 

Sunday, 14 June 2015 20:45 Host: 90-230-133-142-no68.tbcn.telia.com  

 
Tänkte också tanken som Staffan att det var synd om dem med hellånga cykelkläder 
i värmen efter lunchtid. Men de slapp förstås få den illröda hudton mellan byxkant 
och knä som jag nu kan visa upp (och känna lite av). Det här var bara tredje gången 
på säsongen som jag körde med kortbyxor. 
Halvvägs i loppet kom jag i samspråk med en yngling som berättade att han vunnit 
startplatsen nyligen och bara cyklat 5 mil, och köpt cykeln för några dagar sedan. 
"Men du tränar kanske annat" sa jag, för han såg pigg ut där vi satt i en klunga med 
rätt bra fart. "Jo jag spelar elitseriehandboll". I LUGI, visade det sig. 
Håller med Torbjörn om att fartgrupperna som kommer dundrande förbi känns 
obehagliga, tyckte ändå att det kändes lite mindre ruggigt än andra gånger, inte lika 
stöddigt vrålande "håll hööger" och inte lika tätt inpå. Oftast i alla fall. 
 
Det här har jag nu skrivit in i min träningsdagbok: 
25,3 km/h Vätternrundan 11:51 (enbart åktid: 25,6 km/h), fint väder, kortbyxor, sol, 
måttlig vind, delvis medvind på västsidan, +13-+20 °C. Startade 02.46. Kändes rätt 
bra hela tiden, utom ett tag efter Gränna då vadmusklerna kändes väldigt trötta, men 
gick över, samt matt ett kort tag efter Karlsborg vilket enkelt åtgärdades med en gel. 
Mycket nöjd med så bra tid (min näst bästa), särskilt med tanke på hur långsamt det 
gått på träning. 

 

1422) staffan  

 

Sunday, 14 June 2015 13:15 Host: 78-69-97-29-no173.tbcn.telia.com  

 
F.ö gissar jag att av oss är 100% nöjda med logi å sånt och 83,33% med sina tider  

 

1421) staffan  

 

Sunday, 14 June 2015 13:02 Host: 78-69-97-29-no173.tbcn.telia.com  

 
Dom fick till ett lyckat 50-årkalas där nere i Motala. Såvitt jag vet och hoppas, vare 
inga allvarligare olyckor. Mycke folk både på å utanför rinken å kalasväder. Syns på 
tiderna om inte annat. Framåt förmiddan när temeraturen steg tyckte ja lite synd om 
dem som startat m.e.m. vinterklädda. Å de va ganska många. Träffade fö en ganska 
ung kille bara tre år äldre än jag själv. Han hade också precis kört sitt 14:e på raken. 
De, de kallar jag gemenskap. Halleluja  

 

1420) Lasse H  

 

Sunday, 14 June 2015 10:49 Host: 81-237-219-20-no133.tbcn.telia.com  

 
En annan är ju the constant vacationist. Vi tog av åt höger och rätt upp i bergen en 
knapp halvmil söder om Lokabrunn som är bekant för flera av herrarna. Kanonfint 
naturreservat som heter Murstensdalen. Djupa dalgångar mellan steniga 
bergsryggar översållade med flyttblock och vresiga tallar. Ser också fram mot VR-
stories på forumet.  

 

1419) goran l  

 

Sunday, 14 June 2015 06:42 Host: host-95-195-222-40.mobileonline.telia.com  

 
Eru på semester Hagerö? liksom övertecknad somligger lite mer på latsidan o 
funderar på sätt att förenkla tillvaron 



nu vore det på plats med VRredogörelser 
hur vet göken att den är gök?  

 

1418) Lasse H  

 

Saturday, 13 June 2015 23:50 Host: 81-237-219-20-no133.tbcn.telia.com  

 
Bara att hålla med. Kanonlöp av VR-hjältarna! Grattis! Själv var jag på flugfiske idag 
och drog upp 2 skapliga regnbågar. Göken gol som besatt i alla väderstreck och 
kunde ses några gånger på snabba vingar över tjärnet.  

 

1417) goranl velat va me  

 

Saturday, 13 June 2015 17:48 Host: 195-198-1-150.customer.telia.com  

 
GRATTIS 
VR hjältar vare ungdomar som iklätt sig våra hjältars nummerlappar 
tider från 10:00 - 13:32 de va nästan så jag blev helad av häpnad  

 

1416) råffe  

 

Thursday, 11 June 2015 21:37 Host: h21n21-sto-a12.ias.bredband.telia.com  

 
så vackert så flott 
de kan ba göran gott 
men till nästa år igen kommer han  
vår gamle räv 
för de har ja låvat 
 
Men andrew, andrew... 
å perschån, per schå, sånt sjå 
så så, dån etter perscån  

 

1415) göranl  

 

Thursday, 11 June 2015 21:35 Host: 195-198-1-150.customer.telia.com  

 
vill tillönska alla deltagare men i synnerhet de jag känner en go o gla tur håll hårt i 
styret känn pedalernas dans fjäderlätt trampas det runt 
o vädret nattvinden mot Jnkg som en lätt kylande fläkt den bastanta medvinden 
därifrån bär med sig cyklisten så tröttheten blir bortblåst 
GOD TUR  

 

1414) råffe lättimpad  

 

Thursday, 11 June 2015 20:56 Host: h21n21-sto-a12.ias.bredband.telia.com  

 
underbart LasseH, alltid lika lugnt å fint å pedagogiskt förklarat, ja va nog lite oroli. 
även för de. Men tänkte: "Killen vet nog va han gör."  
Så jäla klokt tänkt. 
 
Nu använder ja tankens kraft å druvans saft för å beveka mitt ömma lillfinger å ge 
fan i å gnälla. Sista trickset va å säja nu kapar ja av skiten. Ingen reaktion ännu, 
möjligen skrumpnade fanstyge lite granna ytterligare. 
Tur att de inte handlar om knoppen. 
 
Men i morrn ä dä inget som kan stoppa mig! Kör me cykel å anka i bagaget ner te 
östergötland i stum förbittring å åstundan å tanke om å köra mitt värsta VR på tre år. 
Sen vetefan 
Har hejdens senaste i tanke. Oförglömmlikt.  

 

1413) Lasse H  

 

Thursday, 11 June 2015 19:44 Host: 81-237-219-20-no133.tbcn.telia.com  

 
Int va dä precisionsorigami å int heller precisionsonani utan förstås 
precisionsorientering som utförs utomhus men dock är lite svårt att kort och 
kärnfullt förklara. Regler (37 sidor) finns på denna länk: 
(http://www.orientering.se/Grenar/Precisionsorientering/Tranatavla/Regler/).  

 

1412) råffe känner å bönar  

 

Thursday, 11 June 2015 19:41 Host: h21n21-sto-a12.ias.bredband.telia.com  

 
sig så sorgsen å närvös att ja borde vistas i kuvös, hur fan ska de gå brukar min 
kusin fråga nere i J-köping, vem fan ska nu ställa den obevekliga frågan, ja ba 
frågar! 
Ja vet ja ba plågar 
ba för att nån ska va medlidsam å ägna en tanke å en bön  
åt en som ska kämpa runt sjön 
 
Man får dra ut på sjön så de låter som ett rim på bön! 
Ä dä nån som fattar? 
Så får ni gärna föklara´t  

 

1411) råffe förtydligar  

 

Thursday, 11 June 2015 19:36 Host: h21n21-sto-a12.ias.bredband.telia.com  

 
å sen ska di små dela på de arve, de blir väl ett jäla svartepetterspel. 
Åså tvingas nån köra VR för de ingår i arvetalet. Dä får di munhuggas om, om di kan 
snacka då me lösgom å allt när den gamle faller ur ramen 
me ett ramaskri 
kan man tänka  
men de e nog för optimistiskt 
ungefär som å tävla me en sån i VOR 



eller vafanen dä heter 
alså girot  

 

1410) råffe bedrövad  

 

Thursday, 11 June 2015 16:11 IP: 193.183.97.178  

 
å berövad sina två förnämsta hopp om långvarig draghjälp. Låter inte som om 
Andrew. 
Men han tränar ju på min peschå, ska inte de duga? Ja ba frågar. 
Hopplöshet är min arvedel. 
Men ja har ju två knarrar de ska man va gla åt, 
man kan sitta mitt emellan dem.  

 

1409) Lasse L  

 

Thursday, 11 June 2015 15:00 Host: host-95-199-134-30.mobileonline.telia.com  

 
Anders prata ja med i förrgår, då hade han just cyklat 2 mil men sa att han tränat för 
lite, nä han skulle inte köra VR, kanske. Jag försökte övertala. Ring han gärna å tala 
om vicket fint väder o trevliga kamrater han får möta.  

 

1408) råffe  

 

Thursday, 11 June 2015 14:09 IP: 193.183.97.178  

 
Du ä då en handlingens man LasseL! Handla biff å pommes å grönsaker. Jo ja 
tackar ja! 
Juice hade ja redan lagt till på min lista men ja skrev jos, de e kortare å nästan 
samma sak, hoppas ja. 
 
Haru hört nåt från Andrew? Kommer, kommer ej? 
Ja kommer men är ännu osäker på hur min axel å mitt lillfinger ska klara av´et å 
förstås kroppen i övrigt. Å knoppen.  
Å snoppen. 
Förstås.  

 

1407) Lasse L  

 

Thursday, 11 June 2015 13:47 Host: host-95-199-134-30.mobileonline.telia.com  

 
Gissar att PreO är en form av orientering på papper i stugvärmen. 
 
Tack för tillönskan om angenäm resa. Det blir det säkert, åtminstone bilresan dit.  

 

1406) Lasse L  

 

Thursday, 11 June 2015 12:51 Host: host-95-199-134-30.mobileonline.telia.com  

 
Ok, om maten: 
Jag mejlar alla att Råffe köper käk till fredag kväll, samt material till mackor, samt till 
frukost söndag. Lägg till juice på din inköpslista Råffe. 
Ja tagliatelle blir bra, helst grön. 
 
Jag/våran bil kan köpa biff, pommes och annat som kan behövas till 
lördagsmiddagen. Typ lite sallad och tomater och sånt. 
 
Kommer vi på nåt som saknas så köper vi det i Motala. 
 
Var och en köper dryck samt frukt, snacks o liknande man tror sig behöva. 
 
Betalar för kåken gör man till mig i efterhand. Eller kontant på plats, det är valfritt. 
 
C 153, pb inför VR med 2 km  

 

1405) Lasse H  

 

Thursday, 11 June 2015 09:32 Host: 81-237-219-20-no133.tbcn.telia.com  

 
Tillönskar Göran en bra konvalescens med en lagom blandning av vila och aktivitet. 
Samt förstås VR-gubbarna en angenäm resa. Deltog för egen del med medelmåttigt 
resultat i PreO häromdagen. Bäst lyckades en äldre dam från OK Tyr i Karlstad som 
enligt förståsigpåare tillhör eliten i grenen.  

 

1404) Lasse L  

 

Wednesday, 10 June 2015 22:45 Host: 90-230-133-142-no68.tbcn.telia.com  

 
Beräknar att Staffan, Torbjörn och jag som samåker anländer 15.30 till Motala, eller 
lite innan. Kommer någon tidigare, så får ni vänta. Victoria kommer hem från jobbet 
och överlämnar nyckel till mig när jag ringt henne på plats.  
 
Återkommer om käk imorgon, orkar inte fundera mer just nu.  

 

1403) Lasse L  

 

Wednesday, 10 June 2015 17:56 Host: 90-230-133-142-no68.tbcn.telia.com  

 
Låter väl bra om käket, tänkte herrar S och T skulle få kommentera också men de 
lyser med sin frånvaro.  

 

1402) råffe på nytt oroli å 

på nytt född  

 

Wednesday, 10 June 2015 16:57 Host: h21n21-sto-a12.ias.bredband.telia.com  

 
ja sagolikt å få privatcruisa ända hem å sen åka ambulans å sen spa å sen banan! 
 
Men LasseL! Käket! No komments!?? Haru sluta käka? 



Ja ba frågar 
 
Annars börja min aksel klaga... 
De e cyklosomnatiskt betingat  

 

1401) Lasse L  

 

Wednesday, 10 June 2015 16:31 Host: 90-230-133-142-no68.tbcn.telia.com  

 
Underbart, när man nu inte har kraften i benen kan man istället få den från ovan!  
Cyklade sista före VR nu för ett par timmar sedan, en kort men snabb sväng. Tyckte 
jag, men fortfarande typ 2 km/h långsammare än tidigare år. Men detta var ju utanför 
den nu från privatjet välsignade banan, där blir det andra bullar.  

 

1400) goran l  

 

Wednesday, 10 June 2015 15:35 Host: host-95-199-2-125.mobileonline.telia.com  

 
På plats spa Uddevalla privatjet från Bromma jag en sköterska 2 piloter 34 min Thn 
väntande ambulans över Vättern passade jag på att välsigna bansteäckningen  

 

1399) goran l  

 

Wednesday, 10 June 2015 10:20 Host: host-95-199-2-125.mobileonline.telia.com  

 
Bestämmer mig Def på fre em  

 

1398) råffe  

 

Wednesday, 10 June 2015 10:16 Host: h21n21-sto-a12.ias.bredband.telia.com  

 
flyga å fara te spa i Uddevalla de låter exotiskt å måste väl så vara för en trollhätting 
medan en tätting far te sahara när de ska ut å fara. Ja jälar göran du lever ett lyxliv 
medan en annan söker rehabba sin onda axel, den som man inte ska snacka om enl 
LasseL:s utsago. 
 
Just före min vurpa hade jag kommit upp i 26 i knycke å tänkte att nu jälar känns de 
prima å just när ja föll hann ja tänka nu slipper ja VR men nu ä ja inställd på att 
inställa mig i motala och inte inställa alltihopa.  
Hur gör du? 
 
Har även tänkt på torbjörnens gamla visdomsord "gamla gubbar ska inte hålla på 
me sånt här". ska han säga som kör som en galning.  

 

1397) goran l  

 

Wednesday, 10 June 2015 10:04 Host: host-95-199-2-125.mobileonline.telia.com  

 
Men vafan råffe skavanker¿ undrar va de tecknet betyder 
ska flyga till Uddevalla idag för lite rekreation på ett spa som heter rehab ska va ett 
flott ställe hoppas se Vättern från ovan  

 

1396) goran l  

 

Wednesday, 10 June 2015 10:02 Host: host-95-199-2-125.mobileonline.telia.com  

 
Men vafan råffe skavanker¿ undrar va de tecknet betyder 
ska flyga till Uddevalla idag för lite rekreation på ett spa som heter rehab ska va ett 
flott ställe hoppas se Vättern från ovan  

 

1395) råffe  

 

Wednesday, 10 June 2015 07:49 Host: h21n21-sto-a12.ias.bredband.telia.com  

 
Fråga anders om han inte cyklar me axlarna, de va väl en sån som gått av å knappt 
går å ärsätta. 
Man kan ju kompletteringsköpa käk i motala såväl på freda em och lörda em. Men 
köttet, biffen? 
 
Men om ja tar me falukovr, bandspagetti (tagliatelle, duger de?), ägg, bregott, ost, 
brö, ketchup så de räcker te alla åså tjackar vi fjällfil på plats. 
Kaffe krävs ju säkert åsså, de kan ja ta me. 
Men mjölken behövs väl inte? 
 
Kan du LasseL kommunicera detta till alla via mejlen, du har väl allas adresser och 
komplettera med vad du anser om kött så vore de prima vara! 
 
UngErik nås på erik.hedman@outlook.com 
LångHasse på hans.meisner@telia.com 
 
Och hämta Torbjörn vid ett-tiden och ta me Staffan om han inte sätter sig till 
motstånd, då får han åka själv å ensam. 
De vill ja inte lägga mig i.  

 

1394) Lasse L  

 

Tuesday, 9 June 2015 22:32 Host: 90-230-133-142-no68.tbcn.telia.com  

 
Inte stukad axel, väl, nå´n måtta får det vara på kusinernas blamager och 
kalamiteter. F.ö. trampar man just inte så mycket med axlarna. 
Käk på Vinkelgatan? Bra fråga. Jag föreslår den beprövade Lidingö-
/Ljusterömodellen (fast vi kan väl dela upp inköpen): Falukorv och bandspagetti, 
obs band- inte smal-, på fredagkväll, men alla har förstås ändå käkat lunch på väg 
till Motala, och på lördagskväll biff och pommes. Korv till Torbjörn kanske. 
Sen behövs det ju mackor att ha i fickan på cykelfärden och kanske någon precis 
innan, och så frukostmat till sönda´n. 



Bara att bestämma vem som handlar vad, samt kommunicera detta med alla. 
Beträffande dryck kan väl var och en köpa det en anser sig behöva. 
Synpunkter? 
När ska jag hämta Torbjörn? Och ska jag hämta Staffan med?  

 

1393) rolf olofsson delvis 
jämtgubbe  

 

Tuesday, 9 June 2015 20:33 Host: h21n21-sto-a12.ias.bredband.telia.com  

 
ja ä så j-la nervös för min stukade axel de e derför som ja ba skriver på! 
Forumet vill säga. 
 
Men förtröstan ä vår arvedel 
om ock liten 
men de e just de man ska va gla åt 
de lilla  

 

1392) råffe glömde  

 

Tuesday, 9 June 2015 20:30 Host: h21n21-sto-a12.ias.bredband.telia.com  

 
å även systernet ja träffa Bitte nyss på moster rutans 95-årsdag, de va en 
begivenhet. Ba biffen som saknades. Dvs Geordj av kända orsaker å skäl.  
Ja jälar 
Ja ä lessen 
Å inte gla 
men ska göra mitt värsta för å hedra killen. 
Dvs Heiden  

 

1391) råffe  

 

Tuesday, 9 June 2015 20:27 Host: h21n21-sto-a12.ias.bredband.telia.com  

 
ä dä ingen som bryr säj om VR nu etter görans kalamitet? Ska vi ändå inte för å 
hedra de jämfotahoppande kämpen göra vårt bästa för å hedra killen genom å 
träffas å köra, de e ju endå ett sätt å hedra killen, tror att han skulle bli bäsviken 
eljäst, jämte som han e såväl te mödernet, fädernet, brödernet – å numera internet! 
Killen följer oss på tracking om de finns tillgänglit på VR men dä skulle förvåna mäg 
åtminstone de e ju lite lagom bakom där nere i södern. Tacka vet ja dalkarsjävlarna 
där ä dä orning! Hur förkortas dalkarsjävlar me två bokstäver på älvdalska. Nån vet  

 

1390) råffe  

 

Tuesday, 9 June 2015 14:08 Host: h21n21-sto-a12.ias.bredband.telia.com  

 
nä för då får man långfingret  

 

1389) Lasse L  

 

Tuesday, 9 June 2015 12:28 Host: 90-230-133-142-no68.tbcn.telia.com  

 
Det är förlåtet, man ska inte peka finger åt sådana misstag. 

 

1388) råffe rättar  

 

Tuesday, 9 June 2015 10:52 Host: h21n21-sto-a12.ias.bredband.telia.com  

 
ja mena lillfinger, ber om urschäkt!  

 

1387) råffe igen  

 

Tuesday, 9 June 2015 10:47 Host: h21n21-sto-a12.ias.bredband.telia.com  

 
som ja förutskickade så gav ja mig iväg på sista rundan före VR. Gick fint sörru, 
ända till ja skulle svänga in på upploppsrakan där hade nån jäla byggfirma grusat i 
onödan å ja kasa omkull å blovite uppstod på pekfinger, armbåge, lår å knä. 
Axeln fick en törn men blöder inte, värker inte, inte än. Det kändes som en 
sympativurpa, hommage a Göran den olycklige. Har nu lovat mig att inte hoppa 
skutta gå i trappor, ba karboladda. 
4 mil ida å snitte va 25,8, allt va topp tills...  
Hur blire me käk på Vinkelgatan? Ska alla ta me säj de dom vill te 
uppladdning/nattmat/frukost/äggmacka/ölåsprit å sen gemensamhetsmidda me nåt 
gott? 
Idéer? 
C:74  

 

1386) råffe  

 

Tuesday, 9 June 2015 07:01 Host: h21n21-sto-a12.ias.bredband.telia.com  

 
Tare lugnt nu göran å snusa vidare. Dröm om allt vackert. Grattis te snygg op! När 
blire T-hntransp? Transport mena ja, inte transplantation. Haru nå ont, heller ba 
gott? 
 
Schälv å ensam ska ja köra en sista runda ida inför VR. Hoppas komma te 74 då ä ja 
nära halva LasseL:s status. Då har jag starkt argument för å få ligga på rulle ett tag, 
kanske ända te backen nära Omberg. Sen ä dä kört. Då äre nog ba 26 mil kvar. 
Tror att de blir för jälit. 
Tänker att de kan gå. 
Vet inte bättre.  

 

1385) goran l  

 

Tuesday, 9 June 2015 04:21 Host: host-95-195-197-183.mobileonline.telia.com  

 
Snus under lÃ¤ppen fÃ¶rstÃ¥s  



 

1384) Lasse L  

 

Monday, 8 June 2015 22:46 Host: 90-230-133-142-no68.tbcn.telia.com  

 
Jasså, Göran du ligger där å flirtar med sköterskorna. Nå, det kan du ju få unna dig, 
absolut! 
Jodå, koncentrerar mig på VR, var med på klubbträningen ikväll, lite väl högt tempo 
stundtals, men nog en ok genomkörare. Lite längre än brukligt var det också och 
huxflux är jag nu uppe i C 150.  
Roliga saker att läsa vill du ha. Jag tycker det är kul att tjejbåten nu äntligen leder en 
etapp i VOR. Ladda ner appen ifall du inte gjort det redan, den funkar hyggligt för att 
följa eventet. 
Se´n får du börja ladda för touren i TV-soffan, måste ju vara perfekt för en 
konvalescent. 
 
Tror jag ska fråga Torbjörn om han vill åka med mig till Motala, nu när jag inte får 
skjutsa Göran. Kanske Staffan med?  

 

1383) goran l  

 

Monday, 8 June 2015 21:37 Host: host-95-195-197-183.mobileonline.telia.com  

 
Snus under läppen förstås  

 

1382) goran l  

 

Monday, 8 June 2015 21:36 Host: host-95-195-197-183.mobileonline.telia.com  

 
Käkar köttbullar 
op avklarad ytligt sett med största elegans 
och vacker assistans 
koncentrera er nu påVR  

 

1381) råffe lessen  

 

Monday, 8 June 2015 07:36 IP: 193.183.97.178  

 
De e ju inga nyheter som man hoppar jämfota glädjeskutt utav precksis... 
Ja behöver väl inte säga nåt mer i ärendet men hopplösheten breder ut sig, hur 
fasen ska de gå, vem ska man hänga på, de ä nog ba å trampa på, hejåhå.  

 

1380) goran l  

 

Monday, 8 June 2015 04:34 Host: host-95-195-197-183.mobileonline.telia.com  

 
Nu skiter vi i detta nu behöver åtm jag roligare 
saker att läsa  

 

1379) goran l  

 

Monday, 8 June 2015 04:21 Host: host-95-195-197-183.mobileonline.telia.com  

 
En slang en trestegstrappa en gubbe tänker kliva ned snubblar framåt försöker  
i ngt hopknycklad position  
reda ut situationen med jämfotahopp 
landar me djupt böjda knän 
och krasande känningar strax över knäna 
sen blir en vrålande så småningom likblek svetti gubbe liggande på mage 
för vidare åtgärd  

 

1378) Lasse L  

 

Sunday, 7 June 2015 22:56 Host: 90-230-133-142-no68.tbcn.telia.com  

 
Nä men ... 
Det var väl jäla onödigt Göran och gå och ruptera sig? Tänkte du inte på att det är 
VR snart? 
Men va faen hände? 
 
En annan trampar på och är nu uppe i C 144, men det var ju inte lika kul att skriva 
nu.  

 

1377) goran l  

 

Sunday, 7 June 2015 22:21 Host: host-95-195-197-183.mobileonline.telia.com  

 
Danderyds sjh så småningom sjutransport till Thn  

 

1376) goran l  

 

Sunday, 7 June 2015 22:19 Host: host-95-195-197-183.mobileonline.telia.com  

 
Skrev ett inlägg som försvann 
Bra gjort Torbjörn 
jag utgör inte längre ett reellt hot 
en kalamitet har inträffat 
Imorgon operation dubbelsidig qvadricepsruptur 
alltså båda benen 
Förjävligt kommer att vara strakbent närmaste månaderna  

 

1375) råffe ur 
hopplöshetens jup  

 

Sunday, 7 June 2015 21:36 Host: h21n21-sto-a12.ias.bredband.telia.com  

 
jälar, 
nu är de du som äger, torbjörn. 
Forts följer... 
å vi ses snart nog! 
då jälar gäller de  



 

1374) Torbjörn  

 

Sunday, 7 June 2015 21:27 Host: c-b35070d5.112-6-
64736c11.cust.bredbandsbolaget.se  

 
Körde "Siljan Runt" igår. 16 mil varav 11 i hällande regn, 5:40 gav placering 1074. 
Höll mig undan klungor o möljade mig fram ensam i stort sett hela vägen. Var 
kanske inte den bästa uppladdningen inför nästa helg, insåg inte hur tätt loppen låg 
då jag anmälde mig i höstas. SR har numera blivit ett stort lopp, 4500 anmälda. Tror 
många gav fan i att starta inför gårdagens väderutsikter. Totalt har det blivit 176 
träningsmil på cykel, kanske rullar jag några mil under veckan mest för att ha koll på 
materialet. Tja, väl mött i Motala då gubbar.  

 

1373) råffe tror ändå på 
framtiden  

 

Saturday, 6 June 2015 18:36 Host: h21n21-sto-a12.ias.bredband.telia.com  

 
göran du äger! 
cykel hjäml starka stadiga ben svällande vadmuskler  
dä kan allri gå fel 
å gör de de så e de inte mer me de 
då ä dä ett nytt upplägg nästa år 
å nästa 
å nästa 
tills dess tiden står still 
å då jälar ska vi slå värden me häpnad 
å persa så de hörs ända in i evigheten. 
Men nu mena du att ja ska köra 38 km på tisda 
å då ä jämnlikhetsen total 
tills du kör 70 meter på onsda 
så där kan vi hålla på 
å hålla på till dess tiden stannar 
å upprepningarnas tid ä förbi 
i evighets 
i evighetens morgon 
 
men sen jälar!  

 

1372) goran l  

 

Saturday, 6 June 2015 11:00 Host: host-95-195-197-183.mobileonline.telia.com  

 
Jag hojade 38km på Ljusterö nyssens tid 1:30 ger 25,3 knycket inte dubbelt så fort 
som råffe men nästan 
viss osäkerhet råder om tiden +\- 5-10 min och sträckan kan vara 1-2 km längre men 
benen säkert starkare 
C: 73  

 

1371) råffe ganska nödj  

 

Friday, 5 June 2015 10:41 Host: h21n21-sto-a12.ias.bredband.telia.com  

 
testa bjankin nu på morgonkulan, tyckte nog att det gick lite lättare. Framför allt å 
växla, dock ej växla tempo, annat än neråt.  
Men kunde till min häpnad avläsa 40 km åkning på 1:35 me ett snitt på 25,4. Nämn 
inte detta för djårdj för böfvulen. Då kör han väl dubbla distansen på halva tiden å i 
minst samma snitt (blireväl dåra). 
C: 70 
kan bli nåra till på tisda.  

 

1370) Lasse L  

 

Thursday, 4 June 2015 20:23 Host: 90-230-133-142-no68.tbcn.telia.com  

 
Min cykelservice omfattade demontering, rengöring och montering av kassett samt 
kedja ("de behöver bytas rätt så snart men det gör vi inte nu"), allmän rengöring, 
justering och smörjning samt, vaket av han att upptäcka tycker jag, helslut, 
bedrövliga, glappa lager i pedalerna som därför byttes. 1145 kr tycker jag var lagom 
och rimligt. Görans Bertil hade väl tagit 300 för det. 
Nu hoppas jag att det är de kassa pedalerna som varit orsaken till de ynkliga 
snittiderna denna säsong...  

 

1369) råffe  

 

Thursday, 4 June 2015 19:21 Host: h21n21-sto-a12.ias.bredband.telia.com  

 
Om du inte accepterar den krediteringen så kommer jag att använda tillmälet 
"gubbjäveln mot vinden" å de kanse passar bättre....frågetecken, ja ba frågar, hur 
passar den smäcken? 
 
Gör som ja, ja slickar i mäj allt beröm som eventuellt skulle kunna komma att hamna 
på min kepa. 
Men de händer ju sällan, enligt min bedömning. 
Men den ä ju å annra sidan inte mycke värd. 
Enligt annras bedömning. 
Inte alls.  

 

1368) Lasse H  

 

Thursday, 4 June 2015 10:41 Host: 81-237-219-20-no133.tbcn.telia.com  

 
Högst tveksamt om övertecknad ska krediteras för sentensen om start i motvind. 
Har väl snarare för mej att det kan vara oraklet på Edsgatan som är roten och 
upphovet. Bungypumpstavarna ger nog en hel del extra upperbodyträning. En 



nackdel kan vara att handtagen är obekväma och konstruktionen tillsammans med 
stavens avsevärda tyngd ger dålig pendel. Kan fortfarande ana blåmärket jag fick i 
vänster handflata.  

 

1367) råffe ständigt denna 
rovfve  

 

Wednesday, 3 June 2015 21:42 Host: h21n21-sto-a12.ias.bredband.telia.com  

 
ja du vet hur man smörjer både de ena å de annra, flott å tvinga karln å ta emot 
mutor då figurerar han snart som trollhättans sepp i ELA/TT, ba inte du blir indragen 
i den kedjan gårdch!  
Ska testa min nu väloljade kassettbytta, kedjebytta knarr. de enda som inte e bytt ä 
gubben ovanpå. Unnrar va de bällar. 
Ingen förmögenhet, kanske 200 spänn i avgiftning? 
Va tror ni erfarna?  
Ja ba frågar  

 

1366) goranl  

 

Wednesday, 3 June 2015 19:27 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com  

 
unge lind har bestämt sig för att hämta mig i Thn för transport mot Motala blir en(1) 
bil till.Bertil bytte kasett,kedja 2 däck 2vajrar smörjde hjul-o styrlager,bytte kransar i 
bakväxeln 2st 
alles tusen spänn tvingade på honom 2 hundringar ytterligare  

 

1365) larviga råffe  

 

Wednesday, 3 June 2015 11:25 Host: h21n21-sto-a12.ias.bredband.telia.com  

 
Nä de va ju skitkul och ovanlit fyndit. 
B ska ja allri glömma!  
Va betydde de?  

 

1364) staffan  

 

Wednesday, 3 June 2015 09:53 Host: 213-66-162-3-no173.business.telia.com  

 
B va ju B dvs långsökt å larvit. Tänkte bara meddela att ja kommer i bara en Bil.  

 

1363) råffe  

 

Wednesday, 3 June 2015 08:52 Host: h21n21-sto-a12.ias.bredband.telia.com  

 
B som i badat förstås, men ba ett dopp, Men inte för mäj. Ännu. Kanske i Vättern, 
nångång. I Sillviken ä dä 9 grader, tycker strömmingen ä kalas. 
Har inte rört en fena sen sist ja rörde en. 
Hoppas på under. 
Femton timmar.  

 

1362) goranl  

 

Tuesday, 2 June 2015 21:55 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com  

 
bertil lovade att under visst motstånd byta båda däcken byta kedja o kasett då han 
läste min oro för haveri han sa att de eg. va onödiga kostnader de skulle inte hända 
nå allvarligt om ja inte jorde nåt ja han e som han e å de eja me  
hämtar jonnen imorrn ska berätta va de inte kostade 
borde ha hojat morgens men får kuta och ta slutpasset på lörda i sthlmstrakten lär 
sluta på drygt C:73 Lknapppt : 30 B:0 P:1 tim max(ja dvs. psykisk ansträngning)  

 

1361) Lasse L  

 

Tuesday, 2 June 2015 20:35 Host: 90-230-133-142-no68.tbcn.telia.com  

 
Förra året i juni betydde B i detta forum badat, så det håller jag också på.  

 

1360) göranl  

 

Monday, 1 June 2015 21:31 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com  

 
B : badat?  

 

1359) råffe trög som en 
gammal propp  

 

Monday, 1 June 2015 15:41 IP: 193.183.97.178  

 
Nu föll poletten ner – Bungyjump för helvitte. Men ba ett hopp, ändå imponerande 
staff!  

 

1358) råffe  

 

Monday, 1 June 2015 09:18 IP: 193.183.97.178  

 
Märkligt! Jag hade tänkt skriva mina bästa ord och visdomar vad gäller knarrning å 
hade tänkt börja me rådet: 
1. Starta alltid i medvinn 
Förra åre starta vi VR i 11 sekundmeters motvinn å ja minns att vi (Göran å ja) va så 
slut nere i J-köping att vi kika på varann å sa "kommer viii å klara av´et". Krafterna 
va slut men medvinnen blev tungan på vågen å nästan i asfalten.  
I år blire vinnstilla på natten ner te vändpunkten å sen tilltar sydvästen när solen 
gått upp å glittrar i böljan. Sen vrider vinnen gradvis te nordväst uppe vi 
Hammarsundet. Så tror ja. 
Å kärringen som ä snarlik den dövblinnstumma kan vi nog ge fan i. Snarlik ska man 
inte hänga upp sin verklighet på. 
Hoppas nu på att min knarr blir klar ida. Mitt mål är 75, nu 66. 
Å min moster fyller också år på sönda å 95 blir hon å, sammanträffandenas tid ä inte 
förbigångna.  



 

1357) Lasse L  

 

Sunday, 31 May 2015 23:58 Host: 90-230-133-142-no68.tbcn.telia.com  

 
Göran är ute och cyklar fast han förnekar det. Men det är snarlika namn på damerna 
för all del. 
Var också ute på cykeln i blåsten idag, eller snarare i kväll då det lugnat sig en 
aning. Ska man cykla en runda ska man alltid starta i medvind, jag tror det var 
Oraklet på Lokplan som lärde oss det, och det håller jag mig till.  

 

1356) goranl  

 

Sunday, 31 May 2015 22:11 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com  

 
som sagt inte 1 cm cyklat i helgen imorrn tar gamle cykelbertil hand om hojen blir 
nog nåra mil på lörda på Ljö då morsan fyller 95 på sönda 
e annars i toppform starka ben o närmast outtröttlig en mästare i blivande, tränar 
mental styrka i brist på fysisk sådan men de ska bli kul me VR 
råffe va hette käringen sa du? o bodde hon i motala vare hon som va blind o döv  

 

1355) råffe funderar  

 

Sunday, 31 May 2015 20:58 Host: h21n21-sto-a12.ias.bredband.telia.com  

 
de allra sista orden gjorde gått staff, ty en staff utan stingpinne kan bli stingslig.  
Måste tacka göran kusinen för tipset om å kolla resultaten på SM via tracking, ja satt 
som förhäxad å kolla hur di kuta, tio meter för tio meter, sekunn för sekunn, ja 
funderar på å inte ställa opp nästa år ba för å få trackingglädjen! Sån ä ja. Å ja kan 
ofta ännra mäj.  
Unnrar ba om man ska ge fan i heiden i år å kolla in ellenkejsstrann, lär va fint värre.  
Men först vinkelgatan, en smala raka vägen duger ej!  

 

1354) staffan  

 

Sunday, 31 May 2015 20:35 Host: 78-69-97-29-no173.tbcn.telia.com  

 
bensax va fel fel fel. Däremot de här å hämta in,som man tycker, förlorad tid i 
motvind i medvind hemåt ju ju ganz unmöglich märkte jag ida. Måste varit, inte 
storm precis men styv kuling i byarna, verkar bekant. F-n höll på att åka av vägen 
flera gånger. Allvarligt så känns det läskigare för varje år att ge sig ut på landsväg 
naken på en hoj. Fast ja tycker att de flesta bilister blivit klart bättre å tar hänsyn och 
oftast går över mittlinjen vid omkörning fast ja inte ha nån st-ngpinne. I allafall inte 
på cykeln  

 

1353) råffe  

 

Sunday, 31 May 2015 09:02 Host: h21n21-sto-a12.ias.bredband.telia.com  

 
Men om du ställer den i Carsund då? Då kan vi andra ställa oss i vinkel. Eller i 
Gränna. Då kan man bryta där. 
 
Va betyder B? 
Bråttning? 
Bandi? Bananer? Bensax?  

 

1352) staffan  

 

Sunday, 31 May 2015 08:10 Host: 78-69-97-29-no173.tbcn.telia.com  

 
Körde av en händelse förbi Vinkelgatan 9 igår på väg till gränna. Kanske trångt med 
bilarna nära kåken. För det blir väl några stycken? Jag har en. 
B:1; C:134; L:12.  

 

1351) råffe  

 

Saturday, 30 May 2015 21:58 Host: h21n21-sto-a12.ias.bredband.telia.com  

 
vicka kämpar! å vicket skönt väder! 
Trion löpte i magiskt jämnt tempo. Klockrent! 
Så ska en mara vara, man blir nästan lockad – i fördärvet.  
Inte en cykelmeter blev de, i brist på knarr, de va skönt. Ska köra mäj upp till 75 sen 
fåre vara. 
Undrar vem som är nummer åtta? Me min jäla tur så ä dä nog inte ja.  

 

1350) goranlmaran:  

 

Saturday, 30 May 2015 20:31 Host: host-95-199-138-16.mobileonline.telia.com  

 
maran: 
ättelägg o närstående: 
johan (råffes) 3:54 ung. 
jonas (göranl.s)3:57 
Vår allas charlotte 3:57 
inte en cykelmetr för mig som har flängt med startande o hämtande lite 
utombords.rep hantlangade mest åt brorsan 
jajävlar  

 

1349) Lasse L  

 

Saturday, 30 May 2015 12:24 Host: host-95-199-140-222.mobileonline.telia.com  

 
Nu har hon svarat: "ok att ni är 8 pers. Finns sängar, kuddar och täcken till sju 
personer, ta med lakan och handdukar." Fritt citerat i enlighet med tidens melodi. 
Nummer 8 får alltså ta med sig något att ligga på och under  

 

1348) Lasse L  

 

Friday, 29 May 2015 22:08 Host: 90-230-133-142-no68.tbcn.telia.com  

 
I avvaktan på att Viktoria på Vinkelgatan skulle svara på mitt mejl gav jag mig ut på 



en cykelrunda. Med tvekan. Rädd för att få samma trista besked från benen som 
senast. För säkerhets skull tejpade jag för km/h på cykeldatorn och stängde av 
damen i mobilappen. Men har man sett, kändes helt ok och efter målgång kunde en 
jämförelsevis anständig snitthastighet avläsas, och då hade det ändå blåst tämligen 
rejält. Puh! Hade sånär tänkt lämna in mig själv på service också. Utöver mekaniker 
borde det även finnas en cyklistdoktor på varje cykelverkstad så man kunde köra 
allt i ett svep men riktigt dit har välfärden inte nått ännu.  
Nu är jag bara 6 km från målsättningen 130 mil innan VR.  

 

1347) Lasse H  

 

Friday, 29 May 2015 15:58 Host: 81-237-219-20-no133.tbcn.telia.com  

 
En annan är också på väg in i materialsporternas förtrollande värld. Har skaffat mej 
ett par Bungypump-stavar eftersom det ser ut som att stavgång kommer att bli lite 
av "min grej" framöver. Återkommer med intryck när jag haver testat 
mirakelpinnarna. Framför mina lyckönskningar ang. SM till respektive ättelägg!  

 

1346) råffe  

 

Friday, 29 May 2015 10:48 Host: h21n21-sto-a12.ias.bredband.telia.com  

 
lämna knarren på servis, allt måste bytas kassett, kedja mm mm. Två tusen inkl 
servisen å momsen, som hittat, "Men då blir den i topptrim", kändes som en viss 
tröst. Men först på tisda ä den klar vicket innebär en helt barkfri helg, de känns 
prima!  

 

1345) Lasse L  

 

Friday, 29 May 2015 01:01 Host: 90-230-133-142-no68.tbcn.telia.com  

 
Vinkelgatan 9 var det ja. I vilken mån vi kan behöva ta med oss 
liggunderlag/madrasser vet jag inte ännu, men har just mejlat iväg en fråga om det. 
Cyklat har jag ännu inte gjort något denna vecka, kan skylla på regnet men har även 
känt mest för att vila. 
Cykeln ska in på service om onsdag. 
 
Ja cykling är farligt, höll också på att krocka med en oseende svängande bilist för 
några veckor sedan. Trodde det skulle smälla men vi fick båda stopp i rätt 
ögonblick. Blev inte så rädd, varken bil eller cykel hade så hög fart. Men en buckla i 
bilskärmen och en tilltufsad cyklist hade kunnat bli resultatet.  

 

1344) staffan  

 

Thursday, 28 May 2015 23:06 Host: 78-69-97-29-no173.tbcn.telia.com  

 
Visst ja. Svante hoppar också maran. Dom ska på bröllop den dan å det gick inte att 
få brudparet att skjuta på´t. Å han tror inte det är nån ide`att be dom flytta fram 
maran heller.  

 

1343) råffe ölajv  

 

Thursday, 28 May 2015 22:07 Host: h21n21-sto-a12.ias.bredband.telia.com  

 
många frågor på en gång! Vinkelgatan ä dä nog dä ligger nära starten å inte så långt 
från heiden underar på å kvarta där före eller efter. 
Maran då. Johan ska löpa oavsett väder å vinn. Kanske strålar di två sysslingarna 
samman på Östermalms IP. Kan nog fiskas. 
Själv går ja omkring me ångest efter att närapå å snudd på bleve överkörd av en 
galen BMWbilist igår på cykelturen. Ja hade fullkontroll på en taxi som skulle ut på 
Ältavägen från motorvägen. Inte kunde ja i min mest urblekta fantasi tänka tanken 
på att an jäla beemwe skulle försöka preja mäj me en högersväng över cykelbana 
när ja tyckte att min illgröna jacka lyste i solskene men den jäveln tänkte 
annorledes. I sista stund hörde ja bilvråle å däckens svidande när han tog svängen 
ner mot bemälda motorväg . Lyckades se en svart skugga te vänster å jorde en 
undanmanöver åt höger å karfan hann bromsa ner så att ja slank över. Jäveln 
försvann me vrålande däck å ja nästan skämdes innan ja insåg va som höllt på å 
hända. En tiondel skule jort alla funderingar på VR onödiga. Hann inte ens knyta 
näven. 
Men lever gla vidare. 
Sån ä ja. 
Hade mejlkontakt me ungErik som unnra över adressen. Nu vet ja. Meddelar 
hoonom i möra. Lämnar in knarren samma da för sörvis. 
Allt reder sig om man inte såsar för möcke.  

 

1342) staffan 

måttskjonsless  

 

Thursday, 28 May 2015 21:30 Host: 78-69-97-29-no173.tbcn.telia.com  

 
Vinkelgatan 9. Kan de va där vi ska bo? 
C:134  

 

1341) goranl  

 

Thursday, 28 May 2015 21:25 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com  

 
mera maratvekan jonas hade just varit ute o testat foten kändes rätt bra  

 

1340) goranl  

 

Thursday, 28 May 2015 21:00 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com  

 
apropå maran i helgen verkar det som Jonas backar pga bl.a ömmande fot ere då 
nåra av våra hjältar kvar? 
undrar lätt abstinensansatt övertecknad  



 

1339) råffe  

 

Thursday, 28 May 2015 11:46 IP: 193.183.97.178  

 
Jag uindrar om de e nåt man ska ha me sig te Motala, tänker då närmast på 
madrass. Eller kanske har di bingar i villan? 
Ja ba frågar. 
 
ungErik vill gärna bli löpande informerad, sker bäst via hans hemmejl:  
erik.hedman@outlook.com 
 
Jag kan informera såväl honom och långHasse bara jag får något att informera om. 
Och emedan.  

 

1338) råffe upprörd i 
förväg  

 

Wednesday, 27 May 2015 19:38 Host: h21n21-sto-a12.ias.bredband.telia.com  

 
Jajaja ja mena Karlsborg, jäla messersmittar, blir snart en endemi om ni får som ni 
vill!  

 

1337) rövråffe  

 

Wednesday, 27 May 2015 19:37 Host: h21n21-sto-a12.ias.bredband.telia.com  

 
Såg i Cykla att starten ä flyttad att sträckningen (som man förhoppningsvis ej 
åsamkar sig) ä förändrad ve Hjo å stationen i Karlborg flyttad. 
Va fan ä dä di håller påmä? Ja ba frågar. 
Ändrar de logistiken? Ja ba undra om barren ä närmare starten eller Gud? 
Guvet?  

 

1336) råffe stretar på  

 

Wednesday, 27 May 2015 13:23 Host: h21n21-sto-a12.ias.bredband.telia.com  

 
Körde samma fyrmiling som gestern men nu gick de trögt. Att köra första milen i 
motvinn tar ner fart och humör högst väsentligt å de e svårt å hämta tebaka 
krafterna som en gång försvunnit.  
Men C: 66 
å snittet va 23,8 jfrt me 24,9 igår. 
Ja jälar  

 

1335) råffe  

 

Wednesday, 27 May 2015 10:20 Host: h21n21-sto-a12.ias.bredband.telia.com  

 
Nära starten då ska jag nog hitta.  
Men är starten där den brukar vara sen i fjol eller ä dä två år tebaka som den ä där ja 
tror. 
Å nog va ja statistiker, numera bara statist. Å ja tycker också om siffror speciellt om 
di talar te min favör.  
Men de gör de ju sällan nuförtin.  
Men ja kan räkna ut att andrews uppdykande minskar min tusing te 875, de vill ja 
tacka honom å peschon för. För ja gissar att hans axel inte repar sig på två veckor.  

 

1334) Lasse L  

 

Tuesday, 26 May 2015 22:14 Host: 90-230-133-142-no68.tbcn.telia.com  

 
PS orkar inte leta reda på adressen till barren just nu, gammal och bräcklig som jag 
är, men det är i alla fall nära starten  

 

1333) Lasse L  

 

Tuesday, 26 May 2015 22:13 Host: 90-230-133-142-no68.tbcn.telia.com  

 
Tror nog Andrew kan räkna med att få plats. Vi bör rymmas åtta pers nästan lika väl 
som sju i en ordinär medlesvensk villa som det ju handlar om, bör väl bli runt 20 
kvm/pers i båda fallen. 
Ändrar starttid gör man endast på plats säger VR-sajten. Bör alltså inte vara något 
problem. 
Beträffande siffersvärmar, var inte du råffe statistiker i ett tidigare liv? Själv gillar jag 
siffror och diagram och har hur många som helst om min träning och mina lopp och 
kan tyvärr klart se att det var bättre förr.  

 

1332) råffe nervsvag  

 

Tuesday, 26 May 2015 21:22 Host: h21n21-sto-a12.ias.bredband.telia.com  

 
Har bestämt mig för å ta till ett av di sista tjyvknepen ska lämna in barken på sörvis. 
Har som vanlit sista knepe me mäj te motala frågan ä ba hur mycke en vågar pumpe.  
Å va e adressen te barren, har ja glömt heller förträngt å förpassat till alla 
bortträngda minnen. Bäst så generellt sett.  
Å får andrew plast i barren, han undrar nog, not. Sätt nu press på hoonom så han 
ännrar starttid! Göran! LasseL! Råffe!! 
Annars får han såva nånannanstans, så kan vi hota men vi vet hur de slutar. 
Schälvå ensam sökte ja söka tröst i gamla prestationer, de gick sådär dålit. 
Två år har jag knarrat minnre än i år i förväg alså. Tre år ungefär lika. lite. 
Men ser att mina bästa år ligger bakom mäj (tills nu och framdeles väl att märka). 
Mina två bästa löp gjordes 2008 (12:22) me 140 mil i bena, å 2010 (11:20!) me 130 mil 
i benena.  
Tänkte göra en snygg graf för å fatta om ja ä bättre när ja ä sämre men på 
bättringsvägen. Men hur ska ja tolka alla siffersvärmar?  
Ja kan ju inte tolka annars hade ja gjort de. Tage tag i vicken jäla lårstark brutta som 
hälst å hakat på.  
Man blir väl anmäld. Eller te minstingens bemäld å begabbad å beklassad.  



 

1331) Lasse L  

 

Tuesday, 26 May 2015 21:21 Host: 90-230-133-142-no68.tbcn.telia.com  

 
Åh, tackar så mycket. Jag är i alla fall halvpensionär, så är någorlunda anpassad till 
min ålder. 
Kutade en vända med jycken medan de nära och kära tillredde 
födelsedagsmiddagen. Gick nästan lika trögt som cyklingen senast. Hmm, får se hur 
det utvecklas, men lite bekymrad. 
Men fin middag var det! 
I alla fall L 8,5  

 

1330) göranl  

 

Tuesday, 26 May 2015 20:46 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com  

 
grattis lassel 
vatten i lungorna de e kanske därför ja flåsar så förbannat men vackert så lasse h  

 

1329) råffe  

 

Tuesday, 26 May 2015 20:10 Host: h21n21-sto-a12.ias.bredband.telia.com  

 
Klart en vill va me å gratta Lasse! När börjar partyt? 
Förr i tin gick folk i pension när di ble så gamle, men nuska de ba jobbas å jobbas 
å barkas. Live har bleve kärvare.  

 

1328) Lasse H  

 

Tuesday, 26 May 2015 19:44 Host: 81-237-219-20-no133.tbcn.telia.com  

 
Först stort grattis till Lasse som fyller 67 just i da. Hurra, hurra, hurra, hurra.  
Ska försöka få gjort ett konditionstest på sjukgymnastiken i nästa vecka. 
Förmodligen är jag väl en bit över 100 bast biologiskt sett.  

 

1327) råffe  

 

Tuesday, 26 May 2015 12:36 Host: h21n21-sto-a12.ias.bredband.telia.com  

 
Klokt och bra skrevet å agerat LasseH, även jag har tungt uppför, de e naturligt sägs 
de. Å en bok nångång omsänder sänder goda tankar när man bladen vänder. 
Själv pustarja just ut etter en fyrmiling ä nu uppe i C: 62. 
Snittet? 24,9 
inte mycke å orda om men ja gör de ändå.  

 

1326) Lasse H  

 

Monday, 25 May 2015 22:48 Host: 81-237-219-20-no133.tbcn.telia.com  

 
Får gratta Patrik till stabil insats i GV och er andra till habilt cyklande! Sved allt lite i 
sinnet på mej att inte kunna ställa upp i GV. Men har egentligen inte börjat jogga 
något alls. Kan knata på rätt bra med stavarna där det är slättförs men uppför tar det 
fort emot. Har av och till problem med vätska i lungorna som direkt höjer pulsen 
med 8-10 slag rätt över hela spannet och känns av även vid lätt ansträngning och 
som jag då måste medicinera bort med vätskedrivande. Detta kan ev. vara 
ansträngningsutlöst och jag håller på och experimenterar med att försöka anpassa 
tempot uppför och framförallt i början av passet på så vis att jag aldrig får den typ 
av jobbig andhämtning (dyspné) som jag misstänker (och hoppas) utlöser 
lungödemen. I övrigt latar jag mig och läser understundom en bok.  

 

1325) göranl  

 

Monday, 25 May 2015 17:48 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com  

 
De gött å äta 
men tänk på vikten pöjkar det skenar lätt iväg  

 

1324) råffe  

 

Monday, 25 May 2015 12:06 IP: 193.183.97.178  

 
Allvaret närmar sig, har just skreve ut startbevise, hoppas på 12 mil te. 70 vore la 
bra.  

 

1323) Lasse L  

 

Monday, 25 May 2015 00:48 Host: 90-230-133-142-no68.tbcn.telia.com  

 
Idag 60 km, gick sakta och trögt, sämsta turen hittills i år, benen ville inte alls, kan 
inte bara skylla på den elaka blåsten.  
Men det är mer än cykling som ska tränas, kom ihåg att öva biffätning också! Det 
gjorde jag igår, med sonen som sparringpartner. Efter sjösättning skivade vi och 
grillade och klämde utan besvär i oss ett styck entrecote på 940 g. Så i den grenen 
finns formen. 
Men va f-n, så dumt! Man ska ju cykla först, sedan biff! Det var alltså därför det gick 
så illa idag.  
I alla fall C 123  

 

1322) råffe funderar 
långsamt  

 

Sunday, 24 May 2015 17:06 Host: h21n21-sto-a12.ias.bredband.telia.com  

 
har sökt kålla distansen göran går det hur långt ä dä melan hemmet å pilsner? Där 
finns flaskhalsen begravd 
trorja  

1321) råffe impad å störd 
men vill inte 
erkänna  

Sunday, 24 May 2015 17:04 Host: h21n21-sto-a12.ias.bredband.telia.com  

 
george du ä som konskita unstoppöböll. 
Hur fasen troru att ja ska ta de hä me en helg me noll km i benåhuve.  



 

 

tisda, onsda blir ett heltsike.  
ja gissar att du körde 14 mil men du vill va snäll å bygga broar, de vill ju konskita 
också att vi inte ska skita i  
för då skiter sig hela niversum  

 

1320) goranlSensationella  

 

Sunday, 24 May 2015 16:26 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com  

 
SENSATIONELLA och UNDERBARA nyheter andrew e i slagläge men kan inte killen 
hänga på den grupp som redan finns övertecknad har med stor skicklighet ju ordnat 
en sån som du råffe tror jag att han skulle göra mest nytta hos oss dom andra e ju 
så inihelvete förberedda 
grenslade jonnen kl 9 i morse kom hem kl 2 alså 5 tim på sadeln borde betyda 10 
milos 
Velanda Gärdhem Vargön mellan bergen Salstad Grästorp Trökörka Frambo Åsaka 
mot Upphärad men höger mot Gärdhem Velanda Hemmet Pilsner 
C:68  

 

1319) råffe kom på sig 

(nänä inge snusk nu 
staff)  

 

Sunday, 24 May 2015 10:52 Host: h21n21-sto-a12.ias.bredband.telia.com  

 
förstås grattis te ungePatrik en och förtinie! å nåra sekunder som ä som en 
blinkning i mississippii, jippi!  

 

1318) råffe  

 

Sunday, 24 May 2015 09:19 Host: h21n21-sto-a12.ias.bredband.telia.com  

 
SENSATIONELL SENSATION! SENASTENYTT!  
Ja har just återigen lånat ut min peschå te Andrew! Han kom halv nie denna morron 
å hämta knarren ity hans egen inte ä fitt får fajt, en axel ä i olag, kanske kan den 
fixas men de e inte de som e sensationen. Utan att bemälde andrew allra sista dan 
köpte säj en startplast te VR. Visst får han väl plats i huse LasseL? 
Men hans starttid sades vara 23:48, tre timmars försprång om de stämmer så 
stämmer de. 
Vore bra å övertala ham å skjuta på starten, vi behöver all dragkraft som kan 
uppbringas, eller va säger du George? 
Alternative e att vi kör ikapp ham.  

 

1317) goranl  

 

Saturday, 23 May 2015 22:37 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com  

 
folkfest i Gbg stan delad av spärrningarna solen sken hustrun o ja vankade mellan 
uteserveringar i solen lunch me dottern återkoppling tll hjälten PATRIK 1:49 O 
NÅRA SEKUNDER TILL klänningar skor inköptes 
sen hem klippa gräset (tidig morgon styrketränng på uppgrävd rotklump reducerade 
vikten me hälften)på klumpen 
skänkte tanken på Lasse H som inte fick va me vill gärna ha rapport om senare 
framsteg 
imorrn bestigs i brist på alternativ bajken!  

 

1316) råffe ångerfull å lite 
på skanelen  

 

Friday, 22 May 2015 19:57 Host: h21n21-sto-a12.ias.bredband.telia.com  

 
så dumt å så typiskt för en ällre herre å glömma å önska unge Patrik all välspring på 
varve i möra, dä ä nog bara du GÖRAN som kan bibringa honom denna hälsning, 
den kommer å göra honom gått åtminstingens den första milen, sen gör han som 
alla ungdomar, glömmer di gamle å konsentrerar säj på framtiden å framkomsten dä 
ä förfärligt förlåtligt  
men inte asseptablet  

 

1315) råffe förundrad, va 

skulle prins B sagt?  

 

Friday, 22 May 2015 17:37 Host: h21n21-sto-a12.ias.bredband.telia.com  

 
Då håller ja igen tess sönda ja me, känns skönt å slippa barken i möra. 
Rätt fantastiskt att de står 58-58, de e inte ofta, hur firar man de, ja tror ja drar i mäj 
en virre på stubinen, ja de gör ja, bra idé. 
Å sen en te.  

 

1314) göranl  

 

Friday, 22 May 2015 16:14 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com  

 
bävar ser mattan ryckas undan fötterna 
kan inte bajka förrän sönda 
ska kolla Patrik Gbg:svarvet imorrn 
C:58  

 

1313) råff te göran  

 

Friday, 22 May 2015 12:07 Host: h21n21-sto-a12.ias.bredband.telia.com  

 
för du har väl kört sen sist du nämndet? 
ja ba frågar 
eljest ä vi lika 
dåliga  

1312) råffe samma gamle  Friday, 22 May 2015 12:05 Host: h21n21-sto-a12.ias.bredband.telia.com  

 



 

 

Nu ha ja vatt i farten igen, körde 4-milingen med 7 världsarvsvarv och kom hem me 
24,6 i snittet. Sköna vädret gjorde onekligen sitt till, lagoma 14 grader, ganska svak 
vind, de e så de ska va när de e som semst.  
C: 58 
men allri når ja ikapp george 
om ja inte ger mäj fan på de!  

 

1311) råffe still gåing 
knarr  

 

Thursday, 21 May 2015 20:55 Host: h21n21-sto-a12.ias.bredband.telia.com  

 
ja men va ä dä han närmar säj, säj?!  
Ä dä döden, heller knarren, heller gubbasjukan. 
Heller misströstan mena du, ja ja fattar ja. 
Lite långsamt. 
Ska söka knarra bort allt i möra tills benena ä möra å mota döden ifrå döra å se fram 
emot framtida bataljer med göra 
n 
Allt reder sej,  
men torsken hur ä dä mä dän? 
Ja ba frågar  

 

1310) göranl  

 

Thursday, 21 May 2015 18:43 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com  

 
nä bara det att råffe närmar sig 
C; 58  

 

1309) råffe oroli  

 

Thursday, 21 May 2015 14:36 IP: 193.183.97.178  

 
Sjunken?  

 

1308) Lasse L  

 

Wednesday, 20 May 2015 23:51 Host: 90-230-133-142-no68.tbcn.telia.com  

 
Inte stulen, men något försummad pga cykling. En skulle behöva två vårar. På 
lördag ska hon i sjön alla fall. 
Vadå "jävlar!", har du spräckt hjälmen igen eller fått punka eller något ännu värre?  

 

1307) råffe internt te 

göran  

 

Wednesday, 20 May 2015 19:58 Host: h21n21-sto-a12.ias.bredband.telia.com  

 
ett ord i rättan tid göran 
å trösterikt uppmuntrande uppfordrande uppstudsigt uppåttjack 
kanse e de de vi behöver? 
Ja ba frågar  

 

1306) göranl  

 

Wednesday, 20 May 2015 19:26 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com  

 
jävlar!  

 

1305) råff  

 

Wednesday, 20 May 2015 16:11 Host: h21n21-sto-a12.ias.bredband.telia.com  

 
verkar som om jycken saknar båten ä den stulen? ja ba frågar. 
Gjorde ett till försök å komma i orning te VR körde en femmiling, inkluderande sju 
varv runt värsarve å kom hem me 23,2 i snitte. Kolla fjor då va de 23,4 i snitte. 
Dagsform gasform oform? Ja ba frågar 
Men då va de C: 42, nu ede C: 54. 
Då skrev ja den häringa dikten: 
Nu leder nu 
å de e ju där man ska leva 
å i alla händelser ä tvungen att 
så ja ska tamäfan trampa vidare 
på livscykeln  
ett eller ett par tramptag te 
säga va man vill 
– å de vill man 
 
C:54  
men de sa ja väl redan i nuet?  

 

1304) ruff råff  

 

Sunday, 17 May 2015 21:29 Host: h21n21-sto-a12.ias.bredband.telia.com  

 
göran klart vi kan avslöja de, ja tror att alla redan vet att för oss ä de de gyllene 
snittet som är vår vägoch måttstock i tillvaron. Å de blir ständigt allt ljusare å allt 
gladare blir vi som inte ä ute efter glans i denna värden å kanse inte i nästa men sen 
jävlars! 
Men brufjällsfräsarna ä världa all beundran dock ej fruktan. 
Ä fotfarande lite öm etter fredan så ska de va etter fredassmys 
hajahört 
berättas 
men allri riktit upplevt 
ännu  



 

1303) goranl  

 

Sunday, 17 May 2015 18:06 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com  

 
impad av brudfjällsracarna spec den gamle o sjuke. lassel eju på stadig uppgång 
27.5 i snittet ! 
råffe inte fan kan vi avslöja vårt snitt? 
C:58(ngt högt)  

 

1302) Torbjörn  

 

Sunday, 17 May 2015 15:14 Host: c-b35070d5.112-6-
64736c11.cust.bredbandsbolaget.se  

 
Usch ja Brf var mig en besvikelse, inte loppet som arrangemang, bansträckning etc. 
Besvikelsen bestod i min egen insats. Trodde nog jag var mer rutinerad än att gå 
med i hårdkörning från start bli avhängd, inte orka hänga på nästa klunga mer än ett 
par mil, körde åtta av de elva milen helt solo, blev tröttare o tröttare hade knappt 
styrfart över fjället, i mål strax under fyra timmar med en snittfart på 27,3 km/h. Var 
kanske inte återhämtad efter förra lördagen. En ä ju gammel å sjuk nu för tia.  

 

1301) råffe gla  

 

Sunday, 17 May 2015 10:36 Host: h21n21-sto-a12.ias.bredband.telia.com  

 
de va 38 i fjor!!!  

 

1300) råffe  

 

Sunday, 17 May 2015 10:35 Host: h21n21-sto-a12.ias.bredband.telia.com  

 
tuffa grabbar tuffar på överallt, i fjäll å å ö. Men de känns som motvinn å 
uppförsbacke, å syket ä på väg te syket. Men nog fasen ska man klara avet, ska 
försöka följa trenden från i fjor vicket skulle innebära en måltid på 15:48:16 om ja 
inte minns å räknar fel i hastigheten. Men 15:48:18 blev 15:48:17. Vill gärna fixa det! 
Men geordge siktar under 15 hörde ja glunkas på ön å andrew ä ett osäkert kort, 
kommer han te start, de e den stora frågan. 
C:49 
måste kolla hure va i fjor men då måste ja först skicka detta te forumet. 
Återkommer 
om året ä bättre än 2014.  
Kan väl knappast va sämre...  

 

1299) Lasse L  

 

Saturday, 16 May 2015 22:25 Host: 90-230-133-142-no68.tbcn.telia.com  

 
Tackar som frågar. Jo det gick hyggligt på Brudfjällsracet, hade nära nog samma tid 
som i fjol, och med tanke på att det gått så sakta på mina cykelturer denna säsong 
så var det inte så illa, alls. Men backigt som fan är det, och efteråt är man mör. 
Torbjörn trampade också men får väl berätta själv. 
Tuffa grabbar på Ljusterö!  

 

1298) goran l  

 

Friday, 15 May 2015 22:42 Host: host-95-195-201-166.mobileonline.telia.com  

 
Regnskurarr hård byig nordan ca 5 celsius tre hårda gubbar i elementens våld 8 
milos men tur mackapausen i Laggarsviik i uppehåll soldis  

 

1297) Lasse L  

 

Friday, 15 May 2015 15:25 Host: host-95-199-152-151.mobileonline.telia.com  

 
Hade jag vetat att det finns såna eminenta medlemmar i klubben hade jag förstås 
gått med för länge sedan. Hur går det på ön, sol och medvind?  

 

1296) råffe knarraren  

 

Thursday, 14 May 2015 18:26 Host: h21n21-sto-a12.ias.bredband.telia.com  

 
lassel vaffö dröja så länge me klubbmedlemskape, ja ba frågar. ja ha vatt me i den 
klubben sen första gång ja knarra me klipps. man e ju inte så klipps precis. 
Men nu är ja åsså me i subbhunnraklubben, vi ska göran vårt bästa i möra för å 
ännra på den saken men kanse andrew har nåt annat å andra (finns de ordet innan 
ja skrev de, ja ba frågar). Men dra ska han tametusingen göran, eller... jo ja frågar ja.  

 

1295) goran l  

 

Thursday, 14 May 2015 17:23 Host: host-95-195-133-139.mobileonline.telia.com  

 
Snyggt lasse 
men vare första gången där har ja legat o gapat flera gånger 
clipsar själv allti vänstern först innan fall te höger 
hoppas på cykling me råff o anders imorrn  

 

1294) Lasse L  

 

Wednesday, 13 May 2015 23:23 Host: 90-230-133-142-no68.tbcn.telia.com  

 
Nu är jag också med i klubben: C 101. 
En annan klubb jag också plötsligt blev medlem i är den för oss som fallit pga skon 
clipsad i pedalen när man stannat. Men jag gjorde inträdesprovet rätt elegant, 
clipsade ur på höger sida och stannade, men som jag skulle sätta ner foten i backen 
började allt luta åt vänster sida, och så låg man snyggt där på backen. En hel hoper 
gossar och ett par damer i cykelklubben bevittnade min bragd.  

 

1293) råff te göran  

 

Tuesday, 12 May 2015 23:08 Host: h21n21-sto-a12.ias.bredband.telia.com  

 
ja tycker vi kör fredan den verkar perfekt å klockan nie ere som gäller på 



skräddarvägen! 
Jälar bra 
å ha 
när man vill andas  

 

1292) goranl  

 

Tuesday, 12 May 2015 21:33 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com  

 
Råff! 
rappopperna e svajiga just nu tror ja att fredan e perfekt ber om ursäkt att 
roslagsgubbarna behandlar ett så avskilt projekt i en så öppen miljö men eg. e ju 
alla välkomna lite trångt i stugan för frugan osv men vi kan bättra oss till en ny 
säsong  

 

1291) råffe  

 

Tuesday, 12 May 2015 15:05 Host: h21n21-sto-a12.ias.bredband.telia.com  

 
bällade ba 3,5 ida innebärandes att de e lite kvar te 40. 
Men. 
Höll 24,0 i knycket 
de gav hopp 
nu vilar ja mäj i form tess fredan 
C: 39,5  

 

1290) råffe  

 

Tuesday, 12 May 2015 10:35 Host: h21n21-sto-a12.ias.bredband.telia.com  

 
Detta riktat te george and andrew: 
kan tänka mäj torsda även, kanse em, me tanke på prognåser, men lörda-sönda ä 
redan körda. Men en kall å blåsig freda ä måhända va vi behöver... 
vattdojosej?  

 

1289) råffe full  

 

Sunday, 10 May 2015 22:18 Host: h21n21-sto-a12.ias.bredband.telia.com  

 
av förtröstan säger: 
ja fatta holgers shop å höger å ja e me 
äggmacka/-or andrews coffee laggars brygga trampa på av helvitte å vakna på lörda 
gla å vid liv 
tänk om man värkligen får va gla å inte tänka ohm 
som elektrikern sa 
osv 
(betyder och sov vidare) 
 
Men ska vi nå 104 de e frågetecknet som inte ens behöver utskrivas heller uträtas  

 

1288) goranl  

 

Sunday, 10 May 2015 19:39 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com  

 
imposant staffan synnerligen impad 2 gubbar som tragglar runt me nästan 30 i snitt 
råffe vi ses på freda 9:00 men längst in på skräddarvägen första höger efter gröna 
affärn där kinesar anders o madde under helgen e allt glasklart?  

 

1287) staffan  

 

Sunday, 10 May 2015 19:34 Host: 78-69-97-29-no173.tbcn.telia.com  

 
Enav fördelarna me hjälmarn är att det inte finns nån tidtagn. och alltså inga resultat 
Min cykeldator visar 5:15 så får man plussa på med stoppet halvvägs vid 
hjälmarsundet. Tog väl en kvart å få i sej ett par risifrutti om det heter så , kaffe å 
kanelbulle, pissa å ta ett par kort  
C:104  

 

1286) råffe  

 

Sunday, 10 May 2015 16:36 Host: h21n21-sto-a12.ias.bredband.telia.com  

 
freda råffe ställer själbvklart upp på freda man vill ju freda sitt rykte som en som 
alldri ställer till de. 
Ja är på plats kl 9.00 ytanför västergårn om ni inte bestämmer nåt annat, då ä ja där 
åsså.  
 
Men en sak klarar ja ej, å hitta resultatlistan som anger hur fantastiska 
presentationer som stålStaff å sirTobi stod för nyssens. Lys upp min tillvaro innan 
det totala mörkret sänker sig. 
Inget barkat ida, ba trägårslann å trägårsslang. Å öm rygg de e baksidan av kneget. 
 
Inser att ja allri kommer ikapp.  

 

1285) göranl  

 

Sunday, 10 May 2015 14:57 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com  

 
prima väder igår gav 6 milos cykel 
inget cykelväder idag 2 tim styrketräning med spett o spade sista delen av 
spireahäcken avlägsnad vilket slit 
Roslagsturen närmar sig ska vi säga fredag råffe ?  
om det passar herrn ringer jag andrew 
C: 50  

1284) staffan  Saturday, 9 May 2015 18:23 Host: 78-69-97-29-no173.tbcn.telia.com  



 

 

 
Varken drit-eller skit va rätt sa bill, kanonväder sa bull. Ja lite kyligt vid start förstås 
men fort varmare å måttlig vind utom från Segersjö där det tar i för jämnan. Torbjörn 
drog mest hela tiden och har blivit som en riktig bergsget. Bara försvann i 
uppförsbackarna men var vänlig att invänta sällskapet för fortsatt draghjälp. Vi 
passerade båda 100  

 

1283) göranl  

 

Saturday, 9 May 2015 18:04 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com  

 
gratulerar torbjörn o staffan till ytterligare 15 mil cykel i benen  
jävlar va ni körde hisnar inför snittkm 
berättar imorrn om min bleka jämförelse  

 

1282) goranl  

 

Friday, 8 May 2015 22:57 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com  

 
god tur runt Hjälmarenvl  

 

1281) Lasse L  

 

Friday, 8 May 2015 22:05 Host: host-95-195-140-218.mobileonline.telia.com  

 
Verkar bli varken drit- eller skitväder i morgon alltså har vi två deltagare runt 
Hjälmaren? Lycka till!  

 

1280) råffe  

 

Friday, 8 May 2015 18:47 Host: h21n21-sto-a12.ias.bredband.telia.com  

 
ja georgde  
du ä den sanne fillosofen  
däj ska ja allti följa 
teminstingens på VR ska ja 
hålla ryggen i sikte 
å sen kör ja te hillvite 
heller te klockrike 
 
heller te hejden  

 

1279) goran l filosoferar  

 

Friday, 8 May 2015 18:33 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com  

 
va ute här i thn planterade potatis tankarna snurrade i huvet va fan gjorde 
mörkklädda människor som störde råffes framfart? som vålnader på körgårn dom 
hade fan inget där o göra 
nä kom tebaka när den stora krasscchen inträffar vandra omkring tjuge bast förtigt 
malliga att dom kan se solen nä de kan vi allihopa minst lika bra som 
dysterkvistarna dom kan gott stanna hemma o begrava sina bekymmer me brännvin  

 

1278) goranl  

 

Friday, 8 May 2015 14:49 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com  

 
huva 
C:44  

 

1277) råffe den vite  

 

Friday, 8 May 2015 14:42 Host: h21n21-sto-a12.ias.bredband.telia.com  

 
satt på mej huva ida igen å knarra 39,97 km ja betraktar de som en fyrmiling, sån ä 
ja. Gick lite lättare än sistens kanse berodde de på att ja tog till ett jävulskt knep: ja 
pumpa däckena lite hårdare, har kört på nära nog fäljen hittills. Knycket blev 23,1 å 
de e nog maksimum om inte LjöR kan göran undervärk. 
Eljset känner ja inte mycke underverk mer som om man domnar bort å vevar som i 
trans, kör nu körgårn runt rätt febrilt. Ida sex varv på 3kmslingan (ja de e ju dit å 
hem åsså) å blev störd av ett magnifikt begravningsfölje av idel svarta 
medmänniskor som kom vandrandes på just mitt cykelstråk, de tog upp hela 
vägbredden å brydde säj inte så mycket om en vit, övre medelålders lyckragube så 
ja fick kryssa mellan alal de svarta som jag kunde ha räknat i hunratal om ja velat, 
men ja velar sällan, knarrade vidare ba för å möta dem på nästa varv, de skred fram i 
lugnt tempo, lugnare än mit tom. 
Ja så är det. C: 36 
börjar låta nåt! 
men kroppen tiger inte still, den bråkar.  

 

1276) råffes vissdomsord  

 

Thursday, 7 May 2015 19:55 Host: h21n21-sto-a12.ias.bredband.telia.com  

 
ja huva ja  
ja som ä gammaldags säger ännu hjäml 
men fatta de e huvusaken 
åtminstone en god sak 
så länge man kan fatta  

 

1275) goranl påminner  

 

Wednesday, 6 May 2015 21:28 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com  

 
huva 
C:44  



 

1274) råffe närvlös å 
oroligast  

 

Wednesday, 6 May 2015 16:44 Host: h21n21-sto-a12.ias.bredband.telia.com  

 
Ä så närvös så ja körde ba 3,5 milosevitj i dag de gick trögt som fan tror de blåste, 
21,4 i knyck ä olycksbådande. Kollade fiolårets utveckling å då körde ja plötschlich i 
24 å ndå gick VR som den gick  
ja så kan de gå om näsan e blå 
 
C: 32,5  

 

1273) råffe  

 

Tuesday, 5 May 2015 20:17 Host: h21n21-sto-a12.ias.bredband.telia.com  

 
göran för fan ingen hest vi kör som vanlit e väl ingen som rynkar på bryna om vi 
kommer sent hem till barren i motala kanse harom inte bäljat i säj all spriten ja 
kommer å gömma undan en redig slurk som räcker till däj åsså om du har glömt å ta 
me å gömma funderar på å ta en avstickare till hejden ba för å visa respekten kanse 
visar han åsså jollnevernå. 
kanse staff vill träffa wirsen å böök kanse då ä han me 
 
Måste kolla igen hur många mil loppe ä å hur långt loppe e å hur länge 
å va man hade kört i fjor vid denna tid men minns inte vicken tid vi starta allt ä en 
röra de känns prima  

 

1272) Torbjörn  

 

Tuesday, 5 May 2015 18:49 Host: c-b35070d5.112-6-
64736c11.cust.bredbandsbolaget.se  

 
Nä inge Hjälmare race i dretvär, väntar o ser med andra ord.  

 

1271) goranl  

 

Tuesday, 5 May 2015 18:29 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com  

 
ente e nåt cyklat på Ljö i helgen potatisen planterad båten avtäckt hjälpte brorsan 
gjuta plintar te en veranda 
kutade 2 ggr fegade cykling pga hotande regn som uteblev blev 15 km fel sport 
hur fan orkade man satsa på maran osså? 
råffe nu hotande nära nästan 30 milos men helgen hemma kan ge nåra milos 
den som inte krasscchar får se hinner inte Hjälmaren runt inte ens halvvägs  

 

1270) råffe  

 

Tuesday, 5 May 2015 15:12 Host: h21n21-sto-a12.ias.bredband.telia.com  

 
40,04 i 23,1 
dä va va ja hann me i da 
C:29 
mer än i fjor å mer än i går 
gåre så gåre  

 

1269) staffan  

 

Monday, 4 May 2015 20:46 Host: 78-69-97-29-no173.tbcn.telia.com  

 
Tänkte tjangsa på dinkelspil men tror ändåmer på wirsen å strinnberg polare å goa 
gubbar verkar inte finnas ens i göttebörg numera. 
Hade tänkt köra Hjälmaren men inte gärna i skitväder. Durrå Torbjörn?  

 

1268) råffe  

 

Sunday, 3 May 2015 22:54 Host: h21n21-sto-a12.ias.bredband.telia.com  

 
föreän fötts ä väl nog så svårt å fatta va nån menar men va händer sän, de e de ja 
unnrar 
men må erkänna att ja inte ens ja fatta va  
jälmarrunt ha ja tacka nej till men har inte tid måste tacka nej  
te de 
å te torbjörnens fina inbjud 
vet inte ens om orde finns 
men nu finns de 
men mest ä de nog ork 
som tryter 
va görman  
å göran 
ja ba unrrar 
 
nej nej har inte gett upp de görman senare  
nu äde ba en kliffhangare  

 

1267) Torbjörn  

 

Sunday, 3 May 2015 21:07 Host: c-b35070d5.112-6-
64736c11.cust.bredbandsbolaget.se  

 
Ska du köra runt Hjälmaren Staffan. (Undrar hur råffe vitsar till`et på den frågan).  

 

1266) Lasse H  

 

Sunday, 3 May 2015 21:02 Host: 81-237-219-20-no133.tbcn.telia.com  

 
fören fötts??? what is the meaning of that?  

1265) råff  Sunday, 3 May 2015 20:09 Host: h21n21-sto-a12.ias.bredband.telia.com  

 



 

 

å inte en jäla kajakmeter ha ja uppleft på vare säj vagn heller blöta heller jonne heller 
jo de harjaju grävt trägårslann så hela värden må ha märkt vibbara 
 
Nä inte trägårslang som ja tänker att ni trodde men så bra ä inte ensja 
Jo! 
Men hur låter den slangen 
de e de som  
e gåtan  

 

1264) råfe alti anti på 

sönda mornar  

 

Sunday, 3 May 2015 20:04 Host: h21n21-sto-a12.ias.bredband.telia.com  

 
Näförfan du ska ju sitta i båten för fan du ha helt missunderstodd dö hål bisnisss  
å ja måste i sanningens namn säja att du ska inte gerej ut i en kajakvagn... dåre nån 
som lurats! å sånt ä ja jälit allärgisk emott  
eller e de fören fötts  
ja ba frågar  

 

1263) Lasse H  

 

Sunday, 3 May 2015 11:06 Host: 81-237-219-20-no133.tbcn.telia.com  

 
Fin vårbild från Vänerviken där Movitz ses vänta ivrigt på båten! En annan har 
förärats med en gul kajakvagn med kullagrade hjul. Måste dock först checka av i 
badhuset att jag orkar simma i rimlig omfattning innan jag ger mej ut i 
kajaksvängen.  

 

1262) råffe förklarar  

 

Friday, 1 May 2015 10:49 Host: h21n21-sto-a12.ias.bredband.telia.com  

 
du va staffan 
ser du väl 
på bilden 
verner ä den annre 
han som sitter breve 
 
strinnpa va inte me 
när vi va me 
å vi va inte me  
när han va me 
 
alla kan ju inte va me 
så äre me de 
 
PS. mejla mäj om ni mot all förmodan vill ha hela sidan som pedeeff  

 

1261) goran l  

 

Thursday, 30 April 2015 23:44 Host: host-95-199-133-65.mobileonline.telia.com  

 
Tac k råffe hsde redan anat vicka gubbarna va minns att du plåtade o hade en plan 
blev stolt att personifiera verner elldr va de staffan  

 

1260) råffe  

 

Thursday, 30 April 2015 18:19 Host: h21n21-sto-a12.ias.bredband.telia.com  

 
såg i senaste utgåvan av ärevördiga Aftonkvisten två herrar sittande på en bänk 
blickandes ut över Vättern. Tänkte först att de va Heiden å Strinnpan men de va de 
inte. Dock nämndes inga namn i sammanhanget lika bra de de skulle ändå bli fel 
eller kännas så  

 

1259) göranl  

 

Wednesday, 29 April 2015 19:43 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com  

 
råffe tuggar på fint lassel drar ifrån igen men allt är kul ju nu följer en ljöhelg som 
kan va svår för tvåhjulsförfaranden en får se är mkt orolig för staffans milos tänker 
inte ens på torbjörnens tror man hukar väl i lä 
elda på  

 

1258) råffe inte under isen  

 

Wednesday, 29 April 2015 16:11 Host: h21n21-sto-a12.ias.bredband.telia.com  

 
fortsatte me mina kortisar de räckte mer än väl me 5 milis i 22,5 knycket. Gladis ja ä 
ändå. 
C: 25  

 

1257) Lasse L  

 

Tuesday, 28 April 2015 22:47 Host: 90-230-133-142-no68.tbcn.telia.com  

 
Visst, håller helt med, kunde nöjt mig med tie jämnt. Men jag tycker det ser 
trevligare ut när stapeln går lite över 10-milslinjen än slutar precis på den.  

 

1256) råffe grymt aven  

 

Tuesday, 28 April 2015 21:28 Host: h21n21-sto-a12.ias.bredband.telia.com  

 
10,2 deva väl ändå å ta i  

 

1255) Lasse L  

 

Tuesday, 28 April 2015 21:26 Host: host-95-199-130-108.mobileonline.telia.com  

 
Ja visst, säkrast ta platten på de inledande långkörningarna.Gjorde jag med idag, 
blev ju tvungen att ge mig ut efter att ha läst vad jag själv skrivit. Till Säffle sedan 



vika av åt höger ner på näset vände strax efter Millesvik och så samma väg hem. 
Måttlig blåst men kallt sista två milen när det mulnat på vid 18-19-tiden. 10,2 mil blev 
det.  

 

1254) göranl på flacken  

 

Tuesday, 28 April 2015 20:14 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com  

 
här äre hur högt som helst tittaru upåt kan du se ända till himlen tittaru neråt seru 
ända till backen himmelsvid skillnad! 
närå rätt mycket körning på flacken för att våga distansen  

 

1253) Lasse L  

 

Tuesday, 28 April 2015 10:42 Host: 90-230-133-142-no68.tbcn.telia.com  

 
Vill tacka så mycket för inblickarna i den västgötska geografin. Det är alltid lika 
intressant att med Görans inlägg i den ena handen och kartan i den andra följa hans 
färder. 
En bra karta att ha i handen är numera den här: [kso2.lantmateriet.se] 
Kunde där till och med hitta Trökörna som han passerade 11 april (men råkat 
felskriva som Träkörna, så det krävde lite efterforskningar). 
Lite impad av alla långkörningarna är man allt (själv ännu bara 6,5 mil som mest, fy, 
får snart bli bättring), men hur är det med höjdmetrarna där nere?  

 

1252) råffe röd intill tårars 
bristfällighet  

 

Monday, 27 April 2015 20:10 Host: h21n21-sto-a12.ias.bredband.telia.com  

 
Gårdj, 
så till den ytterligheten smakfullt å försöka mörka sina toppprestationener! känner 
att de kanse ä för min skuld 
joja tackarja! Sannolikt ä du uppe i möcke mer å ja möcke minnre, kanse la ja på inte 
en rem men nån km nånstans nångång kan ja bli din kompis igen även om sjön ä lite 
grann för stor måste de bli målgång en gång vartår  
eller åtminstone nångång nånstans 
å vartannat år  

 

1251) göranl 
överkorrigerar  

 

Monday, 27 April 2015 19:01 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com  

 
glömde 10 mil förra helgen usschäcta och med några sammanlagda decimaler 
fortfarande matt 
S:a C 44  

 

1250) råffe  

 

Monday, 27 April 2015 11:31 IP: 193.183.97.178  

 
men över  
22 i snittet i elva (11) mil  
de e bra  
då kan du dra 
för de gör inte ja 
hoppfallera  

 

1249) råffe för undrad  

 

Monday, 27 April 2015 07:44 IP: 193.183.97.178  

 
Den 12 april hade du kört 19 mil göran. Å så körde du 11 + 3,5 nu i älgen. Måste ju bli 
minst 33,5 haru fel på datan eller knoppen eller alla tre, ja ba frågar.  

 

1248) goranl  

 

Sunday, 26 April 2015 21:31 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com  

 
cykeldatorn e paj 
men elvamilarn tog ca 5 horos 
3,5 milarn tog 1,5 horos  
men men inte ens tidarna e exakta allt e en jävla röra men över 20/km verkare vara  

 

1247) råffe!  

 

Sunday, 26 April 2015 21:17 Host: h21n21-sto-a12.ias.bredband.telia.com  

 
å snittet gårdj, snittet! 
Kill me with kindness.  

 

1246) råffe  

 

Sunday, 26 April 2015 17:53 Host: h21n21-sto-a12.ias.bredband.telia.com  

 
vågar knappt randa en rad etter gorans inlägg men vill ändå få noterat att ja körde 
en fyrmiling i 23.3 snitt, ja va så nödj ända tilld den galne me sina utmaningar å 
borrningar rensa bort all självgodhets hos moi. Men kan ändå summera till C: 20 
ja jälar för yrkesborrare  

 

1245) goranl korrigerar  

 

Sunday, 26 April 2015 16:36 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com  

 
C: 32  

 

1244) goranl  

 

Sunday, 26 April 2015 16:35 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com  

 
igår hotande regn men modet svek inte 
grenslade jonnen Velanda, Gärdhem söder om Hullsjön längs 44:an 
,N;aBjörke(motvindsborrning),Främmestad, Nossebro.St.Mellby(motvindsborrning) 

http://kso2.lantmateriet.se/


osså höger där sen vä Åsaka ,Upphärad(motvindsborrning),Velanda några 
regnstänk ,Trollhättan 
11 milos!!! 
idag 3,5 milos + gräva i trägårn 
Sussi har inte blivit arg 
Vicken kille 
S:a C2 L 22  

 

1243) goranl  

 

Saturday, 25 April 2015 18:11 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com  

 
fick till första delen av utmaningen  

 

1242) Lasse L  

 

Saturday, 25 April 2015 00:08 Host: 90-230-133-142-no68.tbcn.telia.com  

 
Jag manade mig ut redan idag.  

 

1241) råffe  

 

Friday, 24 April 2015 21:06 Host: host-95-192-184-41.mobileonline.telia.com  

 
nä nu kokterar ru jårdg du e väl allri nervös haru allri visat minsta tecken på inte så 
länge ja har kännt däj å dä ä ganska länge. men ja ja ha vatt nervös ofta. mest för 
din skuld. 
ska lägga i bryggera i möra 
dä ä nevöst 
men de vill ja inte avslöja så här  

 

1240) goranl  

 

Friday, 24 April 2015 20:41 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com  

 
lite nervös inför helgens ev. utmaningar  

 

1239) Lasse H  

 

Thursday, 23 April 2015 11:33 Host: 81-237-219-20-no133.tbcn.telia.com  

 
Har allt en cykel med så gott som outhärdligt lätta växlar. Gäller bara att lära mej 
använda dom också. Svårt att lära gamla husarer skritta.  

 

1238) göranl  

 

Wednesday, 22 April 2015 21:54 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com  

 
vill hjärna skicka ett järtligt grattis till Lasse H som får placera h var han vill o även 
använda järtigt men de va väl kanon att va igång me orientringen igen. 
men ja tror osså att du har fel cykel 
infaller i hyllningskören  

 

1237) staffan  

 

Wednesday, 22 April 2015 21:03 Host: 78-69-97-29-no173.tbcn.telia.com  

 
Jag menar alltså en hoj typ mb med tillgång till jävligt lätta växlar där det kan gå så 
sakta uppför så de nästan är outhärdligt och svårt att hålla balansen men såna 
backar kan väl en rutinerad orienterare undvika åtminstone första veckan  

 

1236) Lasse H  

 

Wednesday, 22 April 2015 20:16 Host: 81-237-219-20-no133.tbcn.telia.com  

 
Enligt Wikipedia skall "ordet "orientering" härstammar från det latinska ordet 
"oriens". Tidigare uppfattade man öster som det viktigaste väderstrecket, då 
Jerusalem låg i Österlandet. Att orientera var då att finna ut var öster ligger och 
därigenom bestämma de andra väderstrecken eller rikta till exempel en karta eller 
kikare enligt väderstrecken." Du var alltså på rätt spår Staffan. Ny cykel hjälper 
knappast. Ett nytt hjärta kunde däremot vara ett lyft.  

 

1235) staffan  

 

Wednesday, 22 April 2015 20:08 Host: 78-69-97-29-no173.tbcn.telia.com  

 
Blir gla när ja hör att Lasse börjat orientera igen. Orienterare skulle man va. Va 
kommer ordet ifrån? Orientexpressen? 
Köp en ny cykel Lasse!  

 

1234) Lasse H  

 

Tuesday, 21 April 2015 21:44 Host: 81-237-219-20-no133.tbcn.telia.com  

 
En annan har gett sej med lite försiktigt i OL-svängen. Dvs. jag går banorna i 
försiktigt tempo och snittar de tre träningarna hittills i år 18,6 minuter per km. I fjol 
snittade jag 15,1 minuter per km på de 22 träningarna. Jag förlorar alltså relativt sett 
lite på att gå vilket beror på att jag kan sköta en hel del av kartläsningen/ 
kompassriktningen i "farten" mot att tidigare behövt stanna. Sen går jag lite mera 
"spik" när farten är lägre. King-Kong Kanoners i alla fall att kunna fortsätta med 
skärmletandet. Har provat cykla ett par gånger men där har jag det nog jobbigare än 
er.  

 

1233) råff lite lugnare  

 

Tuesday, 21 April 2015 16:03 Host: h21n21-sto-a12.ias.bredband.telia.com  

 
de nästan spratt i benena å ja va tvungen å ändträ barken, den känslan ska man ta 
vara på har ja insett de e lätt å tänka att de kanse ä bättre i möra. Nu knarra ja ida å 
slipper i möra om inte benena känns så omöra att ja tänker ett varv till, eller två. Nä 
ja kör inte ba på körgårn nu såg ja skymt av handen å nästan mässan i älvsjök. Fem 
säger 5 mil blevre, på arbetstid kantänka, kan inte tänka migas bättre utnyttjande av 



just sådan tid. Arbetstid ger anletsfrid brukar ja tänka då men de märks inte i fejan, 
ja nian då för er som inte ä me. Som ja. 
Men summan är nu C:16 
de e mer  

 

1232) råffe oroli igen  

 

Monday, 20 April 2015 07:13 IP: 193.183.97.178  

 
Vartåt bajkar de här då george? 
9 mil, 7 mil hur faan ska ja kunna hänga me i den karusellen ja ba frågar. 
Jo roslagsrundan ger svaret. Ja kan nog köra freda eller lödda, ev tosda 
andrew får dra 
som vanlit  

 

1231) göranl  

 

Sunday, 19 April 2015 18:17 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com  

 
bara val av dag kvar  

 

1230) göranl  

 

Sunday, 19 April 2015 18:16 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com  

 
andrew e anmäld  

 

1229) göranl  

 

Sunday, 19 April 2015 17:24 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com  

 
HALMAR JA SOM REV STAN  
men lasse då hur fan hände detta me muskler så långt har inte utvecklingen gått för 
mig men visst kan vila je återhämtning har ja hört själv vacklat på utbrändhetens 
brant senaste veckan men så igår tog jag mod till mig 7 mil hastighet? 
nya cykelvägen velanda - upphärad stor upplevelse men fan så dåligt skyltat irrade 
2km på grusväg med den känsliga racern innan det tog fart sen var det under-och 
överbart ravin korsades på bro en annan på 10m högt uppbyggd banvall 
genomsprängda berg passerades allt detta utfört för min framfart endast svindeln 
hindrade mig att fotografera ravinpassager o alldeles ensam på sträckan 
sen ida 3 mil förkortad spegelvänd version 
klisterfärden till himlen e ja anmäld till andrew är bara andligen kontaktad 
men ska försöka konkretisera detta 
i ett oändligt antal universum är allt möjligt 
umberto e kan då vara informerad  

 

1228) råffe minns  

 

Sunday, 19 April 2015 10:28 Host: h21n21-sto-a12.ias.bredband.telia.com  

 
nä jalmar va de!  

 

1227) Lasse L  

 

Saturday, 18 April 2015 22:29 Host: 90-230-133-142-no68.tbcn.telia.com  

 
Attans Råffe 0,1 snabbare än mig när jag nu gjorde komåter efter förkylningen. Eller 
efter å efter, det visar sig. Trampade någorlunda lugnt eftersom jag trodde det var 
nyttigast. MEN, vad konstigt, jag hade fått MUSKLER. I benen! Tog i bra i varenda 
backe och utan minsta protester från lår eller vader. Under senaste träningsfria 
veckan har jag gått upp drygt två kilo. Kan finnas ett samband där kanske. Utvilade 
och välmatade muskler klarar backarna. 
Fler teorier? 
C 51 L 4  

 

1226) råfe  

 

Saturday, 18 April 2015 20:03 Host: h21n21-sto-a12.ias.bredband.telia.com  

 
vicka ä sugna på roslagsrundan på krilsterflygare å vicken tid startar loppe? 
jabafrågar. 
nog ä väll andrew vidtalat han ä ju självaste moton i gruppen en fröjd å se såna 
väldiga vadmuskler styra den samlade menigheten framåt uppåt ja så ska de va när 
dä ä som sämst 
som en andlig ledare sa engång 
å allri mer 
men allri mehr 
va fan hette karluschlingen i förnamn 
som fick myntat begreppe de ska inte va mehr där 
för då dör mer 
eller mindre 
hur fan ska ja få stopp på dehär? 
jabafrågar 
igen 
jaömar va de ju 
nu kom ja på 
nu kan ja kliva av  

 

1225) råffe  

 

Saturday, 18 April 2015 17:08 Host: h21n21-sto-a12.ias.bredband.telia.com  

 
vattfan ska de här ta vägen nu körde ja en tremiling på fm å knorpa på me 23,1 i 
snittet me den här takten så ä ja uppe i fåglumklassen när de e dax å då snackar ja 
om en av mellanbrorsorna 



Men Summa C: 11 
Dä ä mer än ja hittills kört 
i år  

 

1224) råffe förklarar för 
alla som inte fatta, 
dvs alla  

 

Thursday, 16 April 2015 07:47 IP: 193.183.97.178  

 
alså lyckliga  

 

1223) låffetto  

 

Wednesday, 15 April 2015 18:08 Host: h21n21-sto-a12.ias.bredband.telia.com  

 
liksom hustrun 
alså den nyopererade 
förmodligen även japanens  

 

1222) låffe  

 

Wednesday, 15 April 2015 18:06 Host: h21n21-sto-a12.ias.bredband.telia.com  

 
ja dä duger george mycket klar-göran-de (ja ja är övertydli när jag ska framställa en 
lustighet annars ä dä ingen som fattar inte ens ja schälv. 
 
Lasses snuviga japan är nog lyckli 
 
nu ska ja försöka me VR 
alså värsrekordförsök 
 
gick åt fanders försöker me de gamla vanliga  

 

1221) Lasse L  

 

Wednesday, 15 April 2015 11:10 Host: 90-230-133-142-no68.tbcn.telia.com  

 
VL eller VR går väl på ett ut, i alla fall om man är japan, de kan ju inte uppfatta 
skillnaden mellan r och l sägs det. 
Turist intresserad av politik till japanen: "How often do you have election?" 
Japanen: "Evely molning". 
 
berättade min mamma, den fräckaste historia hon kunde, eller vågade berätta. 
 
Fortfarande rejält snuvig och sitter still med fyrtifem cyklade. 
 
Hustrun lyckligen opererad.  

 

1220) göranl  

 

Tuesday, 14 April 2015 20:40 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com  

 
vill inte va fjär över råffes mastiga mil i år jmf i fjol 
när kristus for till himlen passar vi på med en tur i roslagen sen slår vi oss till ro om 
inte ett hus är hyrt i motala tala inte mot vr är redan fökortat duger det  

 

1219) råffe har inte 
gettupp ännu  

 

Tuesday, 14 April 2015 17:56 Host: h21n21-sto-a12.ias.bredband.telia.com  

 
den 16 april i fjor hade ja kört 6 mil på knarren. Ida ä dä den 14 april å ja har avvärkat 
8 mil! Fy fan va ja ä bra tycker bara ja, men de e inte så bara ä dä säkert nån som 
invänder för å invända. 
Körde en tremiling i 22,1 km snittet. Inte gyllene precksis men lite 
kattguldsglittrande i mina ögon men de va väl svett å snor som störde sikten 
måtänka. 
När gå Roslagsrundan? krister knarredag ä den 14 maj ser ja i almanacken. Va säjs 

om den xx nde maj? för juni blir ju för sent. 
Väl?  

 

1218) råffe i tjock  

 

Monday, 13 April 2015 09:14 IP: 193.183.97.178  

 
Tur att man ba har två höfter annars kunde de bli ett jäla sjussande. 
 
Detta skrivet i schock efter å ha läst georges skröna om niemilafärden. Äggmackan 
kan ju göra historien trolig men inte rolig för en annan. 
Än för den som körde. 
 
En sak ja undrar över ä vaför man ska förkorta VL när de e VR de gäller nuförtin å 
den behöver sannerligen förkortas!  

 

1217) Lasse L  

 

Sunday, 12 April 2015 21:17 Host: 90-230-133-142-no68.tbcn.telia.com  

 
Nie mil! Nu blir man väl snart omcyklad i träningskalendern. Äggmacka e gott, 
särskilt om det är en aning lös gula som kladdar i mungipan.  
Träningsstopp f.n. p.g.a. förkylning, men idag hade man som sagt inte velat cykla 
ändå. Nyss hemkommen från hundpromenad, kändes som en höstkväll med den 
kyliga byiga vinden. 
Annars kvackar grodorna så fint i vår damm om kvällarna, men i den här blåsten hör 
man dem ju inte. 



I morron bitti kör jag hustrun till Uddevalla för höftledsoperation nr två.  

 

1216) göranl  

 

Sunday, 12 April 2015 16:10 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com  

 
hej! 
igår knarrade jag hem 9 milos me äggmacka o äpple åsaka främmestad träkörna helt 
jävla slut vid sista mördarbron över nya järnvägen som utformats i båge med 
exponentiell stigning 
idag sugen på nya cykelvägen velanda- upphärad (dom har asfalterat gamla 
banvallen) men byig hård vind gjorde att jag vek ned mig o kutade 7 km 
S:a C 19 L22,1  

 

1215) råffe  

 

Friday, 10 April 2015 15:52 Host: h21n21-sto-a12.ias.bredband.telia.com  

 
tvinga mej å svinga mej upp på sadeln men de handla inte om hästkrafter när ja rulla 
iväg. Lyckades köra 30 km i 21 knyck. Kändes ungefär som i förrgår tror ja, minnet 
förgår snabbare än knarren förmår flytta på säj. 
Summa C: 5 
Ska försöka köra 8 mil i veckan i 8 vecker. 
Då blir summa 69, låter snuskit bra. För å bli sant.  

 

1214) råffe  

 

Thursday, 9 April 2015 19:06 Host: h21n21-sto-a12.ias.bredband.telia.com  

 
men i ruskorna staplas felen, de e bäst att du kollar en gång till så att vi kan känna 
oss lungna. 
Å våren sjunger sommarens lov. 
De va ba de ja ville få uttrycka. Har inge mer å kommatera  

 

1213) Lasse L  

 

Thursday, 9 April 2015 10:04 Host: 90-230-133-142-no68.tbcn.telia.com  

 
Å tackar, tackar. Ni är för rara! 
Här i lokaltidningen stod det att han var 62 så då kände jag mig helt säker på att det 
inte var jag. 
Igår en 9 km löpning med jycken på Hanebol, glömde ta en självis som jag tänkt för 
att få en mer aktuell bild på startsidan.  

 

1212) råffe skreva fel  

 

Thursday, 9 April 2015 09:25 IP: 193.183.97.178  

 
ja mena mjöklsyra förstås  

 

1211) råffe  

 

Thursday, 9 April 2015 09:24 IP: 193.183.97.178  

 
Roslagsrundan vill jag inte ja säger absolut inte försmå även om mina lungor också 
känns för små. Å de mjälksyratunga bena hör nog till ordningen, det får vi bena ut 
senare. Jag tänker att det är R-rundan som kan rädda V-rundan men ja skiter nog i 
H-rundan efter viss B-grundan. 
 
Klart att ja åsså fatta att LasseL inte kunde ligga i å låssas va 60-åring, ville ba 
smickra lite lagom.  

 

1210) göranl  

 

Wednesday, 8 April 2015 22:54 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com  

 
lika gla som ja blev för att inte lassel låg o flöt i hamnen eg visste ja att grabben va 
för gammal för flytande sextiåring 
lika gla blev jag att kunna gratulera råffes cykelpremiére nu ökar hoppet om en ny 
roslagsrunda men åtminstone ja har fortfarande fel på bena dom känns 
mjölksyrasmärtande uppför o lungorna e för små  
så idag kutade ja 8 kmetras pressade gubben i nåra intervalliknande svängar mot 
slutet sen satt ja mig på en bänk i lä solen sken  

 

1209) råffe  

 

Wednesday, 8 April 2015 19:50 Host: h21n21-sto-a12.ias.bredband.telia.com  

 
tog ut barken ur bon å bestämde mäj för å pröve. Körde två mil prick i långsamt 
tempo (enl alla andras mätstockar, di ska ju allti överdriva, den ä en fot, den ä en 
aln, den får allri plats hela vägen åssåvidare, ha ni hört den förut? ja ba frågar, man 
blir trött å avensjuk avå höra tramse)å kom hem i lika långsamt tempo å nu har ja 
ändå jort premiär. Men hur fasen ska de gå? Sen mena ja. 
Summa C: 2 
AA: 0 
så äre men de kan årne säj som man säjer. 
Tack för ouppmärksamheten. 
Ja tror svärje vinner  

 

1208) råffe  

 

Tuesday, 7 April 2015 18:33 Host: h21n21-sto-a12.ias.bredband.telia.com  

 
gla blev ja när ja läste LasseL:s inlägg. Hade på morgonkulan läst en notis i DN om 
en man i 60-årsåldern som hittas kolad i Åmåls hamn. Tänkte de kan ju inte va 
LasseL. Och de va de ju inte! Jäla bra gjort LasseL!  



 

1207) Lasse L  

 

Monday, 6 April 2015 20:36 Host: 90-230-133-142-no68.tbcn.telia.com  

 
De värsta med att motionera är att man e så nöjd efteråt så man inte tycker man 
behöver göra nåt nyttigt, det har man ju just gjort. 
Så nu, nyss hemkommen från 43 km cykel, behöver jag inte förbereda 
morgondagens arbete eller något annat dumt som jag tidigare föreställde mig skulle 
skötas på kvällen. 
Cyklingen var i grupp med cykelklubben här som jag nu gått med i. Lugna passet 
kör dom måndagkvällar (det snabba på torsdagar kommer jag aldrig att bevista). Det 
var ju bra, trevligt och precis lagom tempo. Kommer säkert att hänga på fler gånger. 
En annan av påskens dagar gjorde jag rent och ställde in skidorna. 
C 45, L 3  

 

1206) göranl ornitologen  

 

Monday, 6 April 2015 17:28 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com  

 
siktade blåsippor o tussilago  

 

1205) göranl  

 

Monday, 6 April 2015 17:19 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com  

 
råffe allt är glömt men vicket väder vi hade på ostkusten vaknar till snöglopp 
Ljöcykeln pumpad blev stående men löpningen sköttes (20km fördelat på 3 
ggr)påsken firad som brukligt ngn badade men hemma igen idag!!! 5 milos 
bakvägen samma sväng som sist lte ängslig start nya batterier i hastighetsmätaren 
som inte funkade endå blev omcyklad igen av ett par med raka styren ja hälsar fö 
bara på såna som har bockstyren 
S:A C 10 L ca 21  

 

1204) råffe trängd  

 

Wednesday, 1 April 2015 20:24 Host: h21n21-sto-a12.ias.bredband.telia.com  

 
ja ja jög men trodde pået sjävl hade prellsålt te en kille i tingsryd som åsså ville ha 
en handgräsklippare men sälja en van. komplext så de blir över. 
Dä sprack på lågistiken. Ska göra ett nytt försök etter VR för de e för jäla knepit me 
två knarrar man e inte sadeljord för de knappt ens för en. Men de e bättre än ingen. 
Troru nån minns mitt lötfe. 
Å va jör ja då. 
Dö hjälper väl föga. 
ja ba undrar  

 

1203) goranl  

 

Wednesday, 1 April 2015 19:41 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com  

 
råffe hur fan kan du ha två hojar å välja på hade sålt den ena sa du när intervjun 
efter målgång 2014 va 
lugnare motifationen kommer me vädret sa han som tänkte skita 
ska se om ja får fart på ljöhojen i helgen 
Påsk på er  

 

1202) råffe ärkänner  

 

Wednesday, 1 April 2015 18:34 Host: h21n21-sto-a12.ias.bredband.telia.com  

 
tog fram knarren biankin ba för å kolla pumpa å ev åke. Men inget följde. Men 
känslan va jobbi hur f-n ska m-n mobilisera sitt mentala epos å övertyga korpen att 
de snart e dax. Ja ba frågar. 
Tänkte så på Ljusterörundan, klokt tänkt, en skön tur med ljumma mevinnar å 
äggmacka vid Laggars å sen sket ja i å tänka längre. Än så. 
Hoppas på transpiration i möra så att ja tar nåra trampsteg. Heller ska ja byta te 
peschån? Ja ba frågar på. Å då mena ja inte auton. Ja hade en hantvärkare hemma 
som såg min knarr utanför å hans observanta öga registera att de va minst två 
vätternrundor registrerade. Han. 
Obeservant, i mitt tycke. 
Han ahde åsså kört rundan, Men i auto. Inte så jäla jobbit, va hans kommentar. 
Kanse sökte han skoja, va tror ni, ja ba frågar mer. Om ingen stoppar mäj, nu gör ja 
de  

 

1201) råffe erkänner  

 

Tuesday, 31 March 2015 18:56 Host: h21n21-sto-a12.ias.bredband.telia.com  

 
ja dä va bra tobi, besviken att du int vill göraomatt...  

 

1200) råffe drömmer  

 

Tuesday, 31 March 2015 18:54 Host: h21n21-sto-a12.ias.bredband.telia.com  

 
i så fall ska man åka ner redan den 27/1 å bo flott men inte dyrt, å inte bälja visky 
kvällen före loppe, utan etterpå. 
Heller så äker man ner me en bussresa så att man kommer flera dar tidigare å hinner 
både bälja å klematisera säj. Ska ba va uppe på höjdera före. Å ätter.  

 

1199) råffe lättlädd å 

lättklädd å berädd  

 

Tuesday, 31 March 2015 18:26 Host: h21n21-sto-a12.ias.bredband.telia.com  

 
Ä dä nån som menar allvar mä ML16? 
ja ä redit sugen! 
Nån annan?  



 

1198) Torbjörn  

 

Tuesday, 31 March 2015 10:03 Host: c-b5a8e253.112-6-
64736c11.cust.bredbandsbolaget.se  

 
Visst, "det ljuva lilla huset" i Moena var väldigt bra. Maten, vinet,pilsnerdrickan, 
sällskapet. Dom var roliga att skåda de där tanterna o farbröderna som bytte om till 
middagen varje dag. Hur trevligt hade inte du o jag råffe när vi drack upp spriten du 
köpte till extrapris på köppra. Vi grävde djupt i vår barndoms psalmskatt, drack o 
sjöng både "Barnatro" o "Fädernas kyrka"såväl som "Blott en dag" o "Härlig är 
jorden". Glömmer aldrig blickarna vi fick av skidnördarna i rummet bredvid då vi 
gick ner till middagen. Å sedan som grädde på moset söndagens skidtur genom ett 
soligt,kyligt landskap. Är lite rädd för att upprepa det där. Vissa saker gör man en 
gång o lever sedan vidare med minnet av det perfekta. Eller för att säga det kort. 
Avstår ML-16.  

 

1197) råffe ä int klok!  

 

Monday, 30 March 2015 19:20 Host: h21n21-sto-a12.ias.bredband.telia.com  

 
glömde hanna! 
hur fasen ä ja skapt? 
ja ba frågar 
men plågan ä värre än frågan 
om nu nån skulle unnra 
så blire ingen flunnra 
te midda ej ens te lunch  

 

1196) råffe  

 

Monday, 30 March 2015 16:53 IP: 193.183.97.178  

 
vafanen ska du köra staff då gör ja nog de å. Tobi?Pörsi?Björnen?George?  

 

1195) staffan  

 

Monday, 30 March 2015 14:58 Host: 213-66-162-3-no173.business.telia.com  

 
Va-f. Tar de aldri slut. Bokningen till ML-16 har öppnat. Vare dolce casa de hette. Där 
vare bra.  

 

1194) råffe  

 

Sunday, 29 March 2015 20:40 Host: h21n21-sto-a12.ias.bredband.telia.com  

 
Tycker nog att TT har nåt å lära säj, pianotangenter å hajdenfickor blir lite slitna, 
bättre me gitarrsträngar å skidspår å valkiga krattor.  
Men 20 mil importerar, de ä ju nästann som nordensköljdsloppe. 
Årefjälls ä ja gla att ja slapp i år 47 km ä ju för kort passar ba norrbaggar 
 
funderar på å ta fram knarren på tisda. 
Vicken tisda som hälst  

 

1193) göranl  

 

Sunday, 29 March 2015 18:49 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com  

 
gitarrsträngar i snön = skidspår 
jaja såede  

 

1192) Lasse H  

 

Sunday, 29 March 2015 18:36 Host: 81-237-219-20-no133.tbcn.telia.com  

 
Nedan för ordningens skull Tranströmers original. 
 
Åter till 1990. 
 
Drömde att jag körde 20 mil förgäves. 
Då förstorades allt. Sparvar stora som höns 
sjöng så att det slog lock för öronen. 
 
Drömde att jag ritat upp pianotangenter 
på köksbordet. Jag spelade på dem, stumt. 
Grannarna kom in för att lyssna.  

 

1191) göranl  

 

Sunday, 29 March 2015 16:18 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com  

 
varför 1990 undrar en annan men skönt med poesi för trötta ögon 
Cykeln på rull igår soligt svag vind Norra Björke, Gärdhem maklig takt tyckte inte 
om uppför eller motvind kanske en omskrivning av svaga ben 
idag lubbning 9 km 
S:a C 5, L knappt 18  

 

1190) råffen  

 

Sunday, 29 March 2015 15:42 Host: h21n21-sto-a12.ias.bredband.telia.com  

 
Bra rutet och randat LasseHå!Äre du som ä den riktige, redige tranströmmingen? 
Ja ba frågar 
Ty om en avstår från frågan  
så får en inga svar 
då ä dä bara plågan  
som i sinneminnet stannar kvar 
 
Tare lunkt 



Vädret uppmanar till de  

 

1189) Lasse H  

 

Sunday, 29 March 2015 11:07 Host: 81-237-219-20-no133.tbcn.telia.com  

 
Nog kan det passa med några rader från Sorgegondolen av Tomas Tranströmer!? 
Jag har gjort en lätt anpassning till Forumets nivå. 
 
Åter till 1990. 
 
Drömde att jag åkte 9 mil förgäves. 
Då förstorades allt. Talgoxar stora som höns 
sjöng så det slog lock för öronen. 
 
Drömde att jag ritat upp gitarrsträngar 
i snön. Jag spelade på dem, stumt. 
Många stannade till för att lyssna.  

 

1188) Lasse L  

 

Sunday, 29 March 2015 00:00 Host: 90-230-133-142-no68.tbcn.telia.com  

 
Våffö de?  

 

1187) göranl  

 

Saturday, 28 March 2015 22:30 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com  

 
tare lungt  

 

1186) göranl  

 

Thursday, 26 March 2015 19:20 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com  

 
de blev bara ruggigt  

 

1185) råffe  

 

Thursday, 26 March 2015 07:53 IP: 193.183.97.178  

 
hoppas att de blir fulltecknat snart, innan man hinner mäla an. 
 
funderar på ruggat åsså 
men vet inte varför  

 

1184) Lasse L  

 

Wednesday, 25 March 2015 22:15 Host: 90-230-133-142-no68.tbcn.telia.com  

 
Ingen valla, tror det blir bäst ruggat. 
Eller det blir nog bara ruggit. Övergår i hällande regn lagom tills man ätit frukost och 
läst tidningarna vid tietiden verkare som. Men just nu kommer dom första flingorna 
glatt flygande i gatlyktans sken. 
Göran J ni vet, vet ni vad han gjort? Jo anmält sig till Ultravasan 90. Tror jag inte på! 
sa jag frankt när han berättade det. Men den jäkeln står faktiskt som anmäld. Det är 
förresten inte fulltecknat ännu.  

 

1183) göranl  

 

Wednesday, 25 March 2015 20:11 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com  

 
dags o valla laggarna västsydväst om sjön 
eller? e ni för lata? har vintersulorna kvar nu blire ett dygns vinter  
glad eller sur 
vet inte hur 
L 16-17 C: 0 S: 12 kilos: hemligt  

 

1182) råffe  

 

Sunday, 22 March 2015 20:15 Host: h21n21-sto-a12.ias.bredband.telia.com  

 
Så underbart å se inte ba Torbjörne utan även LasseH som måndagare, vicket 
järnhjäng! 
Kan stoltsera me att ja inte har nån rörlighet å presentera efter ÖSmå härförleden. 
Sålunda A: 0. 
Ska börja kolla knarren snart. Hur snart de blir fart ä inte uppenbart så klart. 
Ja de va ju ändå ett försök å sätta fart på den poesibrist som härskat alltför länge. 
Kom igen LasseH! 
Heller nån annan, men inte en annan innan nån annan.  

 

1181) göranl  

 

Sunday, 22 March 2015 19:45 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com  

 
men nu lassel hårt att cykla i lördags 
impad  
min egen bedömning var blåsigt kallt o jävligt samma idag knappt ja vågade ge mig 
ut o kuta blev 2ggr 8 km 
S:a L ca 16 C.: 0 !!!!  

 

1180) göranl  

 

Sunday, 22 March 2015 19:04 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com  

 
förlåt 
ÖS måndag 
det är fullbordat  



 

1179) göranl  

 

Sunday, 22 March 2015 19:02 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com  

 
det är fullbordat  

 

1178) Torbjörn  

 

Sunday, 22 March 2015 18:51 Host: c-b5a8e253.112-6-
64736c11.cust.bredbandsbolaget.se  

 
Je ogg.  

 

1177) Lasse H  

 

Sunday, 22 March 2015 18:21 Host: 81-237-219-20-no133.tbcn.telia.com  

 
Anmäld ÖSMå16. Ska bli spännande se om jag kommer kunna/vilja åka. En trävilla i 
grannkvarteret brann ner i går kväll. Ingen människa till skada. Gigantisk gnistkvast 
och rökplym. Också spännande!  

 

1176) staffan  

 

Sunday, 22 March 2015 15:07 Host: 78-69-97-29-no173.tbcn.telia.com  

 
anmäld ÖS månda  

 

1175) Lasse L  

 

Sunday, 22 March 2015 12:56 Host: 90-230-133-142-no68.tbcn.telia.com  

 
spännande! vad blir nästa?  

 

1174) råffe  

 

Sunday, 22 March 2015 12:13 Host: h21n21-sto-a12.ias.bredband.telia.com  

 
anmäld ÖS månd  

 

1173) göranl  

 

Sunday, 22 March 2015 09:59 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com  

 
anmäld ÖS mån  

 

1172) Lasse L  

 

Sunday, 22 March 2015 09:38 Host: 90-230-133-142-no68.tbcn.telia.com  

 
Anmäld ÖS må  

 

1171) Lasse L  

 

Saturday, 21 March 2015 22:55 Host: 90-230-133-142-no68.tbcn.telia.com  

 
Tackar för läsning av intressanta och, ja, rörande inlägg! 
 
I morgon klockan nio är det 22 mars 09.00. Då kan man anmäla sig till ÖS må. Ska 
jag försöka göra. 
 
Har inte rengjort och ställt in skidorna ännu, det skulle ju komma snö till den här 
helgen. Gjorde de inte, men nu säger de samma om nästa helg. 
 
Tills vidare tröstar jag mig med cykling, går rätt bra. Idag i + 3 °C blev det en njutbar 
tur till. En buff under hjälmen, en runt halsen, handledsvärmare (avklippta sockor), 
vintercykeljacka med tre lager tröjor under. Vintercykelbyxor behövs inte, benen 
jobbar ju, men två lager på benen blir lagom. 
Går rätt bra som tröst alltså, är rätt trevligt, men bra vad gäller fart går det rakt inte. 
2-3 km/h långsammare än det brukar vara i början av säsongen.  

 

1170) råffe tankfull  

 

Saturday, 21 March 2015 18:32 Host: h21n21-sto-a12.ias.bredband.telia.com  

 
då gäller förstås å va på rätt kurs, från början till tanketrådens slut, så tänker ja efter 
timmars begrundan. Man lär sig att man lär lära säj. 
Å säga rätt ä stort 
å säga fel ä stort sett desamma 
 
som heiden sa te strinnpan 
javisst  
på överlid 
på övertid 
 
så tänker ja för å trösta mig 
å kanse fler...?  

 

1169) råffe lär sig lätt men 
försent  

 

Saturday, 21 March 2015 07:19 Host: h21n21-sto-a12.ias.bredband.telia.com  

 
jag slukar görans berättelse med hull och hår och kala fläckar. Hade jag hört detta 
för tre år sedan skulle ja vid ett berömt, beramat tillfälle kunnat drämma till med "att 
du va tjej såg ja inte i profilen" då hade ja vatt räddad. Nu bara rädd. Å möta hen 
igen.  

 

1168) göranl  

 

Friday, 20 March 2015 22:30 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com  

 
ha vart på kurs me frugan Bohusgården Udv-a myckat bra kursgivare så kunniga att 
tvärsäkerheten lämnat deras framställninng sedan åratal 
Sedan på kvällen gemensam middag ja satte mig brevid en kollega o sa lite förvirrad 



kan tänkas : 
-o var jobbar du? 
ett artigt svar och ett namn 
-jag hör honom presentera sig som en av kursgivarna som jag lyssnat på flera 
timmar under dagen 
- en isande känsla av dundertabbe spelar i sinnet 
-men så samlar jag iskallt ihop mig till 
- jag kände inte igen dig i profil!!! 
snacka om snygg upphämtning (hade ju iakttagit mannen snett uppifrån i teatern o 
mest sett att han va lite kal där hårvirveln skulle ha suttit) 
varpå spänningen löses upp i trivsam konversation 
vett o etkett när den behövs som bäst 
tag lärdom  

 

1167) råffe efter lång 
funderingspaus  

 

Thursday, 19 March 2015 19:11 Host: h21n21-sto-a12.ias.bredband.telia.com  

 
som staffan sa så säger ja som göran  

 

1166) göranl  

 

Wednesday, 18 March 2015 21:44 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com  

 
som staffan sa hear hear  

 

1165) staffan  

 

Wednesday, 18 March 2015 10:56 Host: 213-66-162-3-no173.business.telia.com  

 
Å loppet är inte målet utan medlet. Målet är Eb16v6  

 

1164) Lasse L  

 

Tuesday, 17 March 2015 23:12 Host: 90-230-133-142-no68.tbcn.telia.com  

 
Åka gör man ju som man vill med. Det är anmäla sig som är grejen.  

 

1163) Torbjörn  

 

Tuesday, 17 March 2015 22:51 Host: host-95-195-218-244.mobileonline.telia.com  

 
Kommer aldrig under några som helst omständigheter åka VL-veckans huvudlopp. 
Har gjort det en gång o för mig framstod köandet i 1:a backen som den totala 
meningslösheten.  

 

1162) råffe  

 

Tuesday, 17 March 2015 07:04 Host: h21n21-sto-a12.ias.bredband.telia.com  

 
vem fan ä räffe, ja ba frågar  

 

1161) räffe allt kladare  

 

Monday, 16 March 2015 20:31 Host: h21n21-sto-a12.ias.bredband.telia.com  

 
du ska jäla imäj nagla fast dalnasarna mot klockstapeln om di inte ger mä säj. Åja ä 
den förste å hjälpa te. Vicket gäng re blir. Lassel, staff, görge å ja, kan t.o.m tänka 
mäg å sida ner mäj te 9:an. 
Not. 
Visste att ingen skule tropåt. 
Men Torbjörnens glada bäskäd väntar ja ivrit på, då ä dä ju 8:an! Vafan komigen nu 
vafan.  

 

1160) staffan  

 

Monday, 16 March 2015 19:57 Host: 78-69-97-29-no173.tbcn.telia.com  

 
Dalnasarna hr gjort fel! 
ser i sdningsstatyrerna att man efter 15varv vl eller ös har livslång immunitet mot 
startled 10. 
Ja ska klage så ja kan stå breve LL i nian å göran  

 

1159) göranl  

 

Monday, 16 March 2015 19:37 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com  

 
skulle kolla om man kunde förhandsanmäla sig till ÖS mån 
men råkade anmäla mig till VL16 
kommer säkert att i stället köra ÖSmån men nu har man ju en förhandlingsposition 
ju 
de va ett helvetes cyklande som brutit ut  

 

1158) staffan  

 

Monday, 16 March 2015 15:06 Host: 213-66-162-3-no173.business.telia.com  

 
kan skryta med startled 10  

 

1157) råffe gla åt LasseL  

 

Monday, 16 March 2015 11:26 IP: 193.183.97.178  

 
Du kan ju sida dej fram via ÖSmå16. Då kan vi stå tesammans i startfålla 8 i Berga 
by första söndan i mars 2016. Å Staffan ska välan åsså va me...  

 

1156) Lasse L  

 

Monday, 16 March 2015 10:53 Host: 90-230-133-142-no68.tbcn.telia.com  

 
Ja, jag gjorde det med. Var ju lätt som en plätt. Startled 9 är inte mycket att skryta 
med, men det har jag heller inte tänkt göra.  



 

1155) råffe  

 

Monday, 16 March 2015 08:47 IP: 193.183.97.178  

 
ä nu anmäld te VL16... 
Ska anmäla te ÖSmå åsså. 
 
Funderar på å ta fram knarren 
Får man ihop fjorton mil på tretton veckor? Bra fråga tycker ja.  

 

1154) Lasse L  

 

Sunday, 15 March 2015 22:04 Host: 90-230-133-142-no68.tbcn.telia.com  

 
Och, javisst. Fler än nio tycker jag inte vi ska vara i gruppen.  

 

1153) Lasse L  

 

Sunday, 15 March 2015 22:02 Host: 90-230-133-142-no68.tbcn.telia.com  

 
Förstod väl att Torbjörn redan suttit upp i cykelsadeln. Fjorton mil i veckan är mer 
än en annan vågar drömma om. Men kan man fixa tie per vecka de tretton man nu 
har på sig fram till VR vore det lysande. 
Den här veckan blev det inte riktigt fyra för min del, men så startade jag sent också, 
nämligen idag, och det var såklart säsongspremiär. Frös inte alls, trots att solen 
hade lite tunna moln mellan sig och mig och att det var nyis på småsjöarna som 
passerades. 
Så bra att vi bestämt ÖSmå 2016! 
Är lite frestad att som Råffe också anmäla till VL, då finge man ju två chanser att va 
frisk. Fast i år hade det inte hjälpt alla fall.  

 

1152) Torbjörn  

 

Sunday, 15 March 2015 20:55 Host: c-b5a8e253.112-6-
64736c11.cust.bredbandsbolaget.se  

 
Cykelpremiären den begicks för en vecka sedan, i måndags. Blev ytterligare några 
rundor. Kom upp i dryga fjorton mil totalt under första cykelveckan. Erkänner villigt 
att det var kalla mil. Inte helt o hållet njutbara. Så det är bara att trampa loss nu 
gubbar. Är en sub10 grupp vi ska formera runt den avlånga sjön va?  

 

1151) råffe i efori!  

 

Sunday, 15 March 2015 20:41 Host: h21n21-sto-a12.ias.bredband.telia.com  

 
instemmer cykelprimören återstår de e den enda morot man har å den enda motor 
även. 
Ska köra me jälpmoto. 
Då blire ÖSmå! Då ä dä bästämt tack george! 
Å EvBv0616?!! Javässt!  

 

1150) goranl  

 

Sunday, 15 March 2015 17:04 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com  

 
tare lungt anmälan öppnar 22/3 9:00 
ja anmäler mig till ÖSM helst har bara kutat lite i helgen kollat lite på utsikten från 
Predikstolen me Andrew o frugor men också konstaterat att detta inte va 
Predikstlens uutsikt utan en näraliggande utsikt varför Predikstolens utsikt återstår 
trots > 40 år i THN vi kutade 5km igår 
cykelpremiären återstår  

 

1149) råffe gla åt staffan  

 

Saturday, 14 March 2015 10:18 Host: h21n21-sto-a12.ias.bredband.telia.com  

 
Härlit! som blomqvistarn säjer. 
Då anmäler ja mäj appselut. Men åsså te ÖSmå – eller sö, bror på hur annra vill 
göran. 
Gla åt LasseH:s beslut å anmäla!  

 

1148) staffan  

 

Saturday, 14 March 2015 09:17 Host: 78-69-97-29-no173.tbcn.telia.com  

 
Tänkte också anmäla till Vl. Hellre 11 timmar i VL än 9 i ÖSM. Björn å Percy kör väl 
som vanligt å Johan förstås å Rickard  

 

1147) råffe  

 

Friday, 13 March 2015 20:35 Host: h21n21-sto-a12.ias.bredband.telia.com  

 
ja tänker ta mefan anmäla alla te vasan, vasaniom dedå, åtminstingens mäj själv de 
e ja värd. För te hösten ä ja panschist på heltid ska träna så att ja spränger alla 
skjorter å kallingar å köra alla jäla lopp som finns – på laggena i vart fall.  
Ska nog köra EVBränne å ängelbräkt å årefjälle åsså å ÖSmå. jälar där tog tasken 
stryk!Äre nån som hänger me eller hur taskiga kan i va? Ja ba frågar  

 

1146) Lasse H  

 

Thursday, 12 March 2015 22:36 Host: 81-237-219-20-no133.tbcn.telia.com  

 
Du har rätt som vanligt Lasse. 16:e gäller bara Vasaloppet ser jag vid ny 
genomläsning. Bra då hinner vi vaddera bordskanten innan 22:e.  

 

1145) Lasse L  

 

Thursday, 12 March 2015 21:05 Host: 90-230-133-142-no68.tbcn.telia.com  

 
Så bra att du ska anmäla dig Lasse H 
strunta i att starta kan man ändå 
om så skulle va 



Det vet ju ja 
 
Men anmäla redan den 16:e till start 
gäller enbart VL det verkar klart 
Men för all del 
Jag kan ha fel 
 
L 1,2 
 
Idag såg jag en traktor som var ute och ryckte upp snökäpparna vid vägkanten. 
Snyft!  

 

1144) göranl  

 

Thursday, 12 March 2015 21:05 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com  

 
vill inte riskera skador mot bordskanten  

 

1143) göranl  

 

Thursday, 12 March 2015 21:02 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com  

 
bra lasse H precis så tycker jag också  

 

1142) Lasse H  

 

Thursday, 12 March 2015 20:39 Host: 81-237-219-20-no133.tbcn.telia.com  

 
Som trogna vasalöpare ser vi ut att kunna anmäla oss redan den 16-19/3. Jag tänker 
anmäla mej. Om jag sen verkligen kan åka är väl mera osäkert. Jag åker helst på 
måndag eftersom det är färre startande. Men om majoriteten vill åka på söndag kan 
jag tänka mej det också.  

 

1141) råffe  

 

Thursday, 12 March 2015 20:08 Host: h21n21-sto-a12.ias.bredband.telia.com  

 
skitbra formation göran! 
 
nu må nån slå tasken i bordskanten å bestämma om ÖS, sö el må? 
Ja ba frågar å uppmanar, vågar inte slå schävl.  
Men lutar alltmer åt månda.  
Om alla ansluter sej så är alla andra torsk å då ansluter ja mej ål  

 

1140) goran l  

 

Wednesday, 11 March 2015 21:45 Host: host-95-199-131-
235.mobileonline.telia.com  

 
Nu ere såhär rövar luktar skit 
men till ämnet vågar inte sätta på datorn idag(har eg. aldrig haft nån lust) 
jag har Panda antivirus på 6 datorer 4 på praktiken o 2 hemma idag skickade dom ut 
en taskig uppdatering 
som satte datorns program i karantän -worldwide 2 datorer rök på jobbet haren som 
fungerar men om du startar om eller så hamnar fler program ur funktion råden 
hittills stäng inte av sätt intepå (datorn) 
Just for i formation  

 

1139) råffe, sir tobis pal  

 

Wednesday, 11 March 2015 19:17 Host: h21n21-sto-a12.ias.bredband.telia.com  

 
håller me, röven av borekungen vill ja inte skåda, dä finns annra rövar  

 

1138) Torbjörn  

 

Wednesday, 11 March 2015 19:06 Host: c-b5a8e253.112-6-
64736c11.cust.bredbandsbolaget.se  

 
Snö? Nej för i helvete ingen snö. Äntligen slut på ännu en pissvinter som inte blev, 
ett snöfall nu skulle vara ett hån, som att bli röv...... av kung Bore å det vill jag inte  

 

1137) Lasse L  

 

Tuesday, 10 March 2015 21:36 Host: 90-230-133-142-no68.tbcn.telia.com  

 
Testat bihålorna och benen med en kort löptur i dag. Känns någorlunda OK. 
 
I min kalender har jag nu skrivit att jag ska anmäla mig kl 09.00 den 22 mars till ÖS 
2016. Så fattar i alla fall jag infon på VL-webben. Men det står inte där om det är till 
sö el må jag ska anmäla mig, och det står ju inte på det här forumet heller. 
 
L 0,5 
S 48,1 (hoppas fortfarande på ett snöväder så man kunde få ihop lite till)  

 

1136) råffe  

 

Tuesday, 10 March 2015 09:26 Host: h21n21-sto-a12.ias.bredband.telia.com  

 
då ä vi ju rörande överens rörande dag, de blir sönda eller månda!  
Säj, när ska en anmäla säj? Och när? 
Den stutsar väl åsså tebakas...  

 

1135) goranl  

 

Monday, 9 March 2015 21:00 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com  

 
jag tycker åkså att söndag eller måndag blir det bästa  



 

1134) Torbjörn  

 

Monday, 9 March 2015 20:43 Host: c-b5a8e253.112-6-
64736c11.cust.bredbandsbolaget.se  

 
Flera startande på söndag, trängre i spåren spelar ingen avgörande roll, söndag, 
måndag kvittar lika lägger avgörandet hos någon annan, råffe du väckte frågan, den 
studsade tillbaks.....  

 

1133) råffe glömde 
oförlåtligt  

 

Monday, 9 March 2015 16:37 IP: 193.183.97.178  

 
ja glömde johan, han missar nog inte gärna ett ÖS nästa år eller blire VL eller båda?  

 

1132) Lasse L  

 

Monday, 9 March 2015 11:23 Host: 81-234-214-237-no68.tbcn.telia.com  

 
För min del kvittar det lika, söndag eller måndag. Tala om vilket det blir och när man 
ska anmäla sig så gör jag det. Kommer väl antagligen att vara sjuk, men det är ju 
alltid kul att anmäla sig, och att träna med för den delen.  

 

1131) råffe  

 

Monday, 9 March 2015 11:06 IP: 193.183.97.178  

 
första gången jag sett Vasan i verkligheten från sidan om. Ganska skön känsla att 
inte stå och stå på i spåren.  
Servade vid Vasslan, Gopshus å Läde. Va iogång hela dan från 03:18 te hemkomst i 
Älta 23: 58.  
Johan var inte riktigt återhämtad efter måndagsloppet, han va riktigt slak i mål. Men 
nu vet han ju va gubben gått igenom ett antal ggr, oklart hur många. 
Nästa år blire ÖS, men har börjat kasta tankar åt ÖSsö, men inrättar mig lydigt i det 
led som lär radas upp. Kanse Andrew å Hinhekn ä mogna. Göran å Sir Tobi ä ju 
redan på G. LasseL å Staffan förstås, Rikard måhända. LasseH hoppas man ju 
givetvis ska bli stridsduglig. Åke?  

 

1130) goranl  

 

Sunday, 8 March 2015 19:51 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com  

 
råffes gosse johan togs sig i mål i sin första dubblering vansinnet är alltså genetiskt 
betingat 
bugar o bockar inför en heroisk bedrift 
gott att höra torbjörns planer på ÖS 16 
jag har liknande plan 
har pumpat cykeln ock kutat 2x 8km i helgen trots avtagande rossling i luftrören  

 

1129) Torbjörn  

 

Sunday, 8 March 2015 16:58 Host: c-b5a8e253.112-6-
64736c11.cust.bredbandsbolaget.se  

 
Måste väl för skams skull skriva något om det öppna spåret. Det var tungt, gick 
hyfsat utifrån mina förutsättningar, åker nästa år oxå. Så där ja, så var det sagt. Nu 
börjar cykelsäsongen. Förutom VR ska jag köra Siljan. Brudfjället? Tja varför inte. 
Spörs.  

 

1128) göranl  

 

Saturday, 7 March 2015 20:14 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com  

 
tror att det är björnen o johan som laddar för morgondagen 
God tur  

 

1127) goranl  

 

Friday, 6 March 2015 22:17 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com  

 
känner spirande glädje inför cykelsäsongen ska kuta i helgen men ändå se över 
racern pumpa lite leta reda på trikåerna följa VLhjältar behöver Johans telnr för att 
brista ut i hyllningar efter loppet detta blir hårt måste ev minska 
vardagsnjutningarna för att få in kvällspass me spinning 
brudfjället känns läskigt nu eftersom dom skarpaste knäpparna antagligen skulle få 
mig att falla i sidled när farten dör pga brist på benmuskler 
Hjälmaren lockar passerar ju ätteläggets bostad när? 
sen har vi Ljörundan  
Livet leker  

 

1126) staffan  

 

Friday, 6 March 2015 13:57 Host: 78-69-97-29-no173.tbcn.telia.com  

 
Ja hjälmarn tänker ja köra.då har vi embryot till en klunga  
Å lycka till Johan  

 

1125) råffe  

 

Friday, 6 March 2015 12:02 Host: h21n21-sto-a12.ias.bredband.telia.com  

 
jamen nu ä ju knoppen din kristallklar. Ja har redan bestämt mig för att nog köra 
ÖS16. 
VL15: Johan har gett sig fan på å dubblera, ja hänkar me upp te EvB å kollar loppet 
på tv:n å datan, servar å kotjar så gott de låter säj göras. Känns kul å få uppleva 
löpet på nära håll men inte alltför nära. 
Kan erkänna att ja ändå ä lite sugen på å köra, men den logistiken funkar inte, så 
den gubben går ej. 
Brudfjällsrejs näppe. 



Hällre jälmaren runt.  

 

1124) staffan  

 

Friday, 6 March 2015 11:35 Host: 78-69-97-29-no173.tbcn.telia.com  

 
blev de nå fel i skallen? Kan man undra  

 

1123) staffan  

 

Friday, 6 March 2015 11:30 Host: 78-69-97-29-no173.tbcn.telia.com  

 
83 skareva  

 

1122) staffan  

 

Friday, 6 March 2015 09:43 Host: 78-69-97-29-no173.tbcn.telia.com  

 
va f-n VR blev ju inte rätt heller men ni fattar  

 

1121) staffan  

 

Friday, 6 March 2015 09:41 Host: 78-69-97-29-no173.tbcn.telia.com  

 
Ska ju va 89,3 km kvar. Tänkte väl på VR  

 

1120) staffan  

 

Friday, 6 March 2015 09:38 Host: 78-69-97-29-no173.tbcn.telia.com  

 
En får tacka för uppmärksamheten under färden till Mora. De var ett litet helvete. 
Trött som f-n med 29,3 km kvar. Blev många stopp tom två på upploppsrakan. 
Förra året var saken klar: aldrig mer VL som vid målgång nu inkluderade även Ös 
eller vicket j-a lopp som helst. 
Men nu är jag inte så säker. Kanske en gång till. Man får se.  

 

1119) Lasse L  

 

Thursday, 5 March 2015 23:34 Host: 81-234-214-237-no68.tbcn.telia.com  

 
Inte tjockis, men har gått upp lite under denna ofrivilliga vila. Apropå: Under 
nyårsveckan, skidåkningen i Hälsingland, gick jag ner 2,5 kg berättade vågen när 
jag kom hem. Det var nästan lite skrämmande.  
 
Men nu till viktigare saker: 
1) Brudfjällsracet kan alla entusiastiska skriva opp, i år går det redan 16 maj och 
kolliderar inte med något. Rekommenderas! 
2) "Lyckliga människor", film som man kan se på SVT Play till 1 april. 
Rekommenderas! (får helt enkelt inte missas)  

 

1118) göranl  

 

Thursday, 5 March 2015 19:27 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com  

 
som sagt ÖSdeltagarna utförde hjältedåd nu surrar etern av rykten om VL veteranen 
Björn ska ju köra Percy e visst vissen och har kastat in handduken Johan har antytt 
dubblering hans farsa ? 
Vi som snart ska försöka bli entusiastiska cyklister behöver all inspiration vi kan få 
från långloppsentusiaster 
Nu krävs det fanimej omladdning 
hälsar en tjockis i Thn  

 

1117) råffe  

 

Tuesday, 3 March 2015 17:50 Host: h21n21-sto-a12.ias.bredband.telia.com  

 
Ja tänka sig att man var nästan helt okunnig om den olidliga spänning som vi 
bestod omvärlden med. En tänkte ju bara på att streta vidare och orkade inte ens 
tänka tanken på å ge upp. Att de va tuffare i år än t.o.m i fjor kändes trots att det 
ganska länge kändes som om tiden inte rann iväg. Det var mycket markant när 
loppet gled ur händerna. I backen ner mot Vasslan förändrades snöns struktur 
högst påtagligt. Den lilla isyta som fanns i botten på spåren förvandlades till 
snömos, som att köra på små risgryn och det började suga i takt med att spåren 
blev blöta och jävliga. Jag orkade inte ens låta valla om, tänkte som vanligt att de e 
ju ba 28 km kvar när ja kom te Oxberget, sen blev det tyngre å tyngre när kraften 
rann ner i pjäxorna. Rolit var det inte! 
Ja så vare. Tänkte på slutet på Torbjörna gamla visdomsord formulerad som en 
fråa: "Va håller vi gamla gubbar på me ägänkligen" och jag var klar över att att jag 
inte hade svaret.  
Men redan idag tänker ja på nästa år igen, kommer han vår gamla vän. Å säkert även 
ja.  

 

1116) Lasse L  

 

Tuesday, 3 March 2015 12:50 Host: 81-234-214-237-no68.tbcn.telia.com  

 
Jaha. ÖS må 2015 var ett snäpp tuffare än ÖS må 2014: 
 
 
Öppet Spår Måndag 2015 Medeltid: 09:11:26  
 
Öppet Spår Måndag 2014 Medeltid: 09:06:50 
 
Det föranleder en extra hattlyftning för våra starka kämpar! 
 
(ÖS sö 2015 var faktiskt ännu värre: 
Öppet Spår Söndag 2015 Medeltid: 09:18:31) 



 
Men nu vill vi ha lite rapporter om måndagens vedermödor!  

 

1115) goran l  

 

Monday, 2 March 2015 17:06 Host: host-95-199-136-48.mobileonline.telia.com  

 
Oerhört fantastiskt 
9mil på skidor de finns minst 6miljarder männkskor som inte klarat det idag 
tack lasse för fortlöpande info 
kutat 10 km vänt ett trädgårdsland på ljö  

 

1114) Lasse L  

 

Monday, 2 March 2015 16:57 Host: 81-234-214-237-no68.tbcn.telia.com  

 
Staffan i mål: 09:42:02 och kämpade bra på slutet, höjde farten klart jämfört med två 
föregående etapper! 
 
Grattis alla!  

 

1113) goranl  

 

Monday, 2 March 2015 16:51 Host: host-95-199-136-48.mobileonline.telia.com  

 
Kämpa Staffan  

 

1112) goranl  

 

Monday, 2 March 2015 16:45 Host: host-95-199-136-48.mobileonline.telia.com  

 
Kämpa Staffan  

 

1111) Lasse L  

 

Monday, 2 March 2015 15:59 Host: 81-234-214-237-no68.tbcn.telia.com  

 
Och det har han gjort nu, för tie minuter sedan. I mål om en knapp timme kan man 
tänka. Kämpa på Staffan!  

 

1110) Lasse L  

 

Monday, 2 March 2015 15:46 Host: 81-234-214-237-no68.tbcn.telia.com  

 
Tappra, ja visst! 
Är man glad för att man inte va me? 
Näe! 
 
Nu bör Staffan dyka upp i Eldris.  

 

1109) Lasse L  

 

Monday, 2 March 2015 15:42 Host: 81-234-214-237-no68.tbcn.telia.com  

 
Torbjörn i mål: 08:27:12  

 

1108) goran l  

 

Monday, 2 March 2015 15:36 Host: host-95-199-136-48.mobileonline.telia.com  

 
Tappra kämpar  

 

1107) Lasse L  

 

Monday, 2 March 2015 15:36 Host: 81-234-214-237-no68.tbcn.telia.com  

 
Råffe i mål: 08:23:58  

 

1106) Lasse L  

 

Monday, 2 March 2015 15:32 Host: 81-234-214-237-no68.tbcn.telia.com  

 
Johan i mål 08:18:13  

 

1105) Lasse L  

 

Monday, 2 March 2015 15:18 Host: 81-234-214-237-no68.tbcn.telia.com  

 
Nu skiner solen i Eldris och Mora!  

 

1104) Lasse L  

 

Monday, 2 March 2015 15:07 Host: 81-234-214-237-no68.tbcn.telia.com  

 
Det är efter Oxberg det är särskilt tungt idag. Det ser man om man jämför med några 
tider från tidigare år. Råffe verkar hamna på ungefär samma sluttid som i fjol, men 
då har han idag gått klart snabbare fram till Oxberg. Men därefter har det stannat 
upp. Han höll ändå farten uppe hyfsat Hökberg-Eldris. Orkar fortsätta så i mål?  

 

1103) Lasse L  

 

Monday, 2 March 2015 14:48 Host: 81-234-214-237-no68.tbcn.telia.com  

 
Och där har vi Rikard i mål på 7:30:40! 
Av övriga passerade Johan först i Eldris drygt 2 minuter före Råffe som var 1:49 före 
Torbjörn.  

 

1102) Lasse L  

 

Monday, 2 March 2015 14:40 Host: 81-234-214-237-no68.tbcn.telia.com  

 
Nu väntar vi på att rätt så snart få rapportera Rikard i mål och Råffe, Torbjörn och 
Johan till Eldris. Staffan har passerat Hökberg för en kvart sedan, föret verkar kärva 
till sig ytterligare. Nog en tung avslutning för samtliga.  

1101) Göran Lundin  Monday, 2 March 2015 14:28 Host: host-95-199-136-48.mobileonline.telia.com  

 



 

 

Ja e me  

 

1100) Lasse L  

 

Monday, 2 March 2015 14:01 Host: 81-234-214-237-no68.tbcn.telia.com  

 
Ja jäklar va tajt de e. Nu har Råffe i Hökberg knappat in några sekunder på Torbjörn, 
men fort gick det inte på den (trista) sträckan. Snart väntas också Staffan dit, håller 
sig en bit bakom de båda nämnda. Johan verkar ha lyckats med vallningen, har nu 
gått om far sin.  

 

1099) Lasse L  

 

Monday, 2 March 2015 13:40 Host: 81-234-214-237-no68.tbcn.telia.com  

 
Tror det börjar kärva till sig med föret. 
I Oxberg hade Torbjörn vunnit ett antal sekunder till men nu är både han och Råffe 
kraftigt försenade till Hökberg. Rikard har också sin sämsta hastighet hittills på den 
sträckan.  

 

1098) goran l  

 

Monday, 2 March 2015 13:33 Host: host-95-199-136-48.mobileonline.telia.com  

 
Vicken kamp sitter på ljö med dålig uppkoppling 
Tacksam för rapporter  

 

1097) Lasse L  

 

Monday, 2 March 2015 11:21 Host: 81-234-214-237-no68.tbcn.telia.com  

 
Å i Evertsberg är Torbjörn 12 sek före Råffe. Olidligt.  

 

1096) Lasse L  

 

Monday, 2 March 2015 10:18 Host: 81-234-214-237-no68.tbcn.telia.com  

 
Gu va spännande! Råffe 8 sek före Torbjörn till Risberg.  

 

1095) goran l  

 

Sunday, 1 March 2015 16:09 Host: host-95-199-136-48.mobileonline.telia.com  

 
Tål att upprepas  

 

1094) goran l  

 

Sunday, 1 March 2015 16:07 Host: host-95-199-136-48.mobileonline.telia.com  

 
Stackars LasseL fälld av förkylning 
även du ÖS 2016 
Men till er andra som Verner sa lyckliga är ni som fortfarande kan stå på skidorna 
God tur  

 

1093) goran l  

 

Sunday, 1 March 2015 16:06 Host: host-95-199-136-48.mobileonline.telia.com  

 
Stackars LasseL fälld av förkylning 
även du ÖS 2016 
Men till er andra som Verner sa lyckliga är ni som fortfarande kan stå på skidorna 
God tur  

 

1092) Lasse L  

 

Sunday, 1 March 2015 10:18 Host: 81-234-214-237-no68.tbcn.telia.com  

 
Nix, nej, icke! Faen! Jag blir hemma. Igen. 4:e eller 5:e gången av samma skäl. Just 
från ÖS/VL. Men lycka till och ha de så skoj ni lyckliga som nu startar!  

 

1091) goran l  

 

Saturday, 28 February 2015 20:02 Host: host-95-199-136-48.mobileonline.telia.com  

 
Ingen vet men dom skruva ihop käringen på Sös förra veckan 
kan nog leva ett 
tag till  

 

1090) Lasse H  

 

Saturday, 28 February 2015 19:07 Host: 81-237-219-20-no133.tbcn.telia.com  

 
Får önska alla ÖsMå-åkare, di gamle såväl som di yngre, en god tur. Ser ut att kunna 
bli intressant före. Drar mej till minnes att jag vid snöfall runt nollan ibland fått 
underfrysning i såväl tejp som allehanda burkvallor. Håller alla tummar och kollar er 
på nätet.  

 

1089) råffe  

 

Saturday, 28 February 2015 18:51 Host: h21n21-sto-a12.ias.bredband.telia.com  

 
vadå benbrottsmorsan, vafan ä dä som hätn?  

 

1088) Göran Lundin  

 

Saturday, 28 February 2015 17:27 Host: host-95-199-136-48.mobileonline.telia.com  

 
.gott att följa hur stämningen byggs upp 
sitter på ljö o njuter har hälsat på benbrottsmorsan 
spännande att följa de närmaste dagarna  

 

1087) råffe undrar  

 

Saturday, 28 February 2015 17:03 Host: h21n21-sto-a12.ias.bredband.telia.com  

 
De e välan inte så att någon av de västsvenska bilarna kommer via Mora. För isåfall 
ginge de att stämma träffen där å åka upp te EvB i en bil å lämna en på plats så nära 



måle som dä går å gå när en gått i måle.  

 

1086) råffe  

 

Saturday, 28 February 2015 16:13 Host: h21n21-sto-a12.ias.bredband.telia.com  

 
Vill inget högre än å komma tidit te EvB men ska hämta två gossar på morronen så 
osakt är best. Man må ju hämta nrlappar å hinna se femmilen å testa lagg å käka. Å 
såva. Taxin kommer kl 05:00 månda morron.  

 

1085) Torbjörn  

 

Saturday, 28 February 2015 14:42 Host: host-95-195-214-
106.mobileonline.telia.com  

 
Jag kommer...o ska försöka va i Evb tidigt...vill ha tid lugn o ro...det är vad vi...di 
gamle behöver..  

 

1084) Lasse L  

 

Saturday, 28 February 2015 14:36 Host: 81-234-214-237-no68.tbcn.telia.com  

 
Ger inga besked ännu. Allt är möjligt eller omöjligt. Jag vet inte.  

 

1083) råffe  

 

Friday, 27 February 2015 22:23 Host: h21n21-sto-a12.ias.bredband.telia.com  

 
ere nån som kommer te ÖSmå? Å när? Å vaffö? 
Tänker närmast på LASSEL som svävar på molnet. 
Kanse ere som en klok yngling och tänkare sa härom åre: "Ska vi gamle värkligen 
håll på me sånt häringa".  
Å nu ä vi onekligen gamlare å färre. Så dä ä väl naturen som tar ut skatten. Vete 
katten. (som inom parentes sagt är ett mycket omhuldat kondis på Kungsskatan i 
huvustan.  

 

1082) Lasse L  

 

Thursday, 26 February 2015 22:46 Host: 81-234-214-237-no68.tbcn.telia.com  

 
Vavare ja nu skulle skriva, hade tänkt ut så bra, men ... 
Äh nå´t om att det aldrig är för sent att ge upp så då behöver jag inte göra det ännu. 
Nå´t sån´t. 
Idag är första feberfria da´n. Å en 40 minuters promenad med hunden, första 
antydan till motion på sex dagar, gick bra. Men snuvan och rossligheten måste ner 
ett par snäpp till. Känner mig inte alltför hoppful, knappt alls.  
Har AB-körkort och tillgång till egen bil (nåja hustruns, nåja hennes arbetsgivares) 
så transporten kan fixas om så skulle bli. 
Tänkte också på Johan Olsson när jag läste Råffes inlägg. Ett sån´t virke!  

 

1081) råffe börjar bli 
skakis av mannen 
mä 55 milos  

 

Thursday, 26 February 2015 21:42 Host: h21n21-sto-a12.ias.bredband.telia.com  

 
ja mer laddad än Sir Tobi kan en inte tänka säj själv, ja bävar, funderar på å valla 
laggen måste få gli. Fätse kan man nog fixa, men gli, om de blir nysnö å 
motvinnikov.  
Känner av dagens tvåmiling dä ä oroveckande, känns i en magmuschleuschling, 
känner igenat från förr om våren, men dä går över ba man får en niomiling i kröppa. 
Nä inga fler avhopp, hoppas ja mä, å inte av en schävl. 
Kan konstatera att tobi leder strax före LasseL, staff, moi, rikar å johan som har kört 
8 mil, dä ä ju för fasanen nästan en vasa, vasa han om de då. Han log med 
tillförsikten ännu i bähåll-  

 

1080) Torbjörn  

 

Thursday, 26 February 2015 20:54 Host: c-b5a8e253.112-6-
64736c11.cust.bredbandsbolaget.se  

 
Har klämt laggen de sista sugande blöta milen idag. Blev drygt två mil o då 
stannade räknaren på 55.3 mil totalt. Sakta går det. Ser för närvarande ut som om vi 
får njuta av nysnö på måndag, så fort lär det inte gå den dagen heller. Nysnö suger. 
Eller vad säger du råffe. Lasse L du kryar väl på dig, vill inte se något mera avhopp 
nu. Har planer på att åka på mina gamla Peltonen, sicklade borstade,korka in Cera o 
rilla. Då djävelberg mina herrar.  

 

1079) goranl  

 

Thursday, 26 February 2015 18:52 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com  

 
å här sitter ja o deppar tror att när ja släppte ÖS blev ja egenkligen lessen o sjuk ser 
med avund på hur ni taggar upp råffes laddning rent olssonsk vet inte ännu hure 
gick i damstafetten men me luft i brallorna borde det gått bra  

 

1078) råffe  

 

Thursday, 26 February 2015 14:47 Host: h21n21-sto-a12.ias.bredband.telia.com  

 
fick en knäpp i morse å stack iväg till Täby konstsnöspår. En 1,4 km-slinga körde ja, 
14 ggr, dä blev 20 km totalt. Sugande spår, bra för staken. 
Nu Summa summarum: S: 26,5 
 
Men nu fåreva 
Vi ses i EvB, vi som vill  

 

1077) råffe  

 

Tuesday, 24 February 2015 21:45 Host: h21n21-sto-a12.ias.bredband.telia.com  

 
väl mutt george! 



 
Haru ångrat däj? nej?  

 

1076) Lasse L  

 

Tuesday, 24 February 2015 20:11 Host: 81-234-214-237-no68.tbcn.telia.com  

 
Tänk tangorabatt så hamnar du på rätt nivå.  

 

1075) goranl  

 

Tuesday, 24 February 2015 19:48 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com  

 
hurfan såg ni att rabatten va avrakad?  

 

1074) råffe gla me gull i 
blick  

 

Tuesday, 24 February 2015 16:14 Host: h21n21-sto-a12.ias.bredband.telia.com  

 
Dä gick ju holt åt helvete, ho hade ju rakat av sig hela rabatten. Men söt ändå.  

 

1073) Lasse L  

 

Tuesday, 24 February 2015 11:44 Host: 81-234-214-237-no68.tbcn.telia.com  

 
Tror också att hon blir för svår för vår Kalle.  

 

1072) staffan  

 

Tuesday, 24 February 2015 10:52 Host: 213-66-162-3-no173.business.telia.com  

 
Kör också upp i bil. Först till otto å sen Eb. Fö håller ja på Juholt i D 10km  

 

1071) Lasse L  

 

Monday, 23 February 2015 20:27 Host: 81-234-214-237-no68.tbcn.telia.com  

 
Ligger lågt, och i sängen med feber  

 

1070) råffe ä så jäla 
närvös  

 

Monday, 23 February 2015 20:11 Host: h21n21-sto-a12.ias.bredband.telia.com  

 
äre ba tobiåja de gamla strävsamma pare (ebland för strävsamt) som har 
uppfattningar, synpunkter, åsikter, förståsigpåanden, gräsanden, spåranden, gnäll å 
annat skit å bidra me? Allt hamnar i bidé. Ja, en sket i bidé för ganska länge sen, 
försökte sen tvätta bladen, dä blev ba skit, kommenderas ej!  

 

1069) råffe gla igen  

 

Monday, 23 February 2015 14:30 IP: 193.183.97.178  

 
Tobi, du har en förmåga att lösa alla knutar! Vi ska åsså iväg tidigt på tisdan så vi tar 
åsså en egen bil.  

 

1068) Torbjörn  

 

Monday, 23 February 2015 11:56 Host: host-95-195-214-106.mobileonline.telia.com  

 
Jag har bråttom på tisdagmorgon,börjar jobba14:00,kör därför i egen bil. Lär väl bli 
två från västlandet i så fall.  

 

1067) råffe frågvise  

 

Monday, 23 February 2015 07:52 IP: 193.183.97.178  

 
nu ä rikard me i matchen han kör för lag göran. Men fråga: hur många bilar kommer 
från västsverige? från sthlm kommer bara ensom rattas av råffe. Vi hämtar nrlappar 
i Mora enligt traditionen. Kommer i så pass hyggli tid att vi kan se viss del av 
femmilen, slutet, på tv i kåken.  
Det jag oroar mig för ä hemfärdenfrån målet te EvB. Om vi ba ha två bilar totalt kan 
vi ba ställa en bil i Mora,, dä dä ja funderar på. Men kanse kan man förmå en eller två 
av mina gossar att ta tåge hem på måndakvällen de har ju jobb å sköta. Jag kollar 
detta!  

 

1066) råffe  

 

Sunday, 22 February 2015 17:22 Host: h21n21-sto-a12.ias.bredband.telia.com  

 
Går förresten å bara väntar på görans besked att han bara skoja... 
men så skojit blire inte ha ja på känning 
å inte har ja nån klänning å har ännu inte fallit i trans  

 

1065) råffe  

 

Sunday, 22 February 2015 17:20 Host: h21n21-sto-a12.ias.bredband.telia.com  

 
körde en timme till på bajken å kolla ida på stina å ser nu mig själv i samma kusligt 
tunga backar glida uppför som på måln. Har ytterligare en depserat plan i bakfickan 
nämlich å köra täby konstsnöspår på onsda heller torsda, köra tre timmar men man 
vet allri. Om de ginge så skulle min tillförsikt öka med procentandelar men till någon 
högre potens hoppas ja inte å nå, jo hoppas gör ja ju vore dömt å förneka.  

 

1064) göranl  

 

Sunday, 22 February 2015 17:09 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com  

 
gott att höra att alla samlar sig inför ÖS må inte ens bacellusker generar en 
gentleman hos honom har dom inget att göra dom singlar snart döda till marken  
har rehabkutat med gåpauser hostande upp meddelanden från bronkerna om stadig 
förbättring och firat några gemensamma födelsedagar med sjömansbiff  

1063) råffe söker Saturday, 21 February 2015 17:57 Host: h21n21-sto-a12.ias.bredband.telia.com  

 



 

hamlstrån  

 

I ren deparation körde ja en timme på motionsbajken å kolla kalla, dä hjälpte ju inte 
henne men kanse mäj. De va bra för bena kände hur de stelna till så snart ja steg av 
de ville ha mer men ja ödslar inte me gusslåne harom fått mjöklsyra så harom fått å 
då ska man inte skäm bort dem.  
Har enliten tanke om å köra på Täby konstsnöspår på onsda om de finns kvar åke 
har talat så varmt om det så de kanse har smält.  
Försöker i huvet lägga mina gamla rullismil te mina skiddito kommer då upp i över 
30 de inte bra hoppfallera men förtröstan är vår arvedel sa nog redan gamle mora-
nisse men han mena nog björnarvedel. Men ja fatta inte ordet vedel, va ä dä. Ja ba 
frågar.  

 

1062) Lasse L  

 

Saturday, 21 February 2015 12:34 Host: 81-234-214-237-no68.tbcn.telia.com  

 
Då kan jag meddela att jag skickat en bekräftelse till damen ifråga att vi hyr villan i 
Motala.  
 
Idag blir det skidor bara på tv. Konstsnöspåret lever, men det gör också några 
oönskade bassilusker i övertecknad. Känns dock inte värre än att man kan tillåta sig 
tro att de ska ha försvunnit inom några dagar.  
Skulle gärna vilja klämma de där sista 19 km som återstår till 50 mil.  

 

1061) råffe ä allti me  

 

Saturday, 21 February 2015 10:37 Host: h21n21-sto-a12.ias.bredband.telia.com  

 
För sjutton, dä ä klart att ja ä mä å knipsar kattuschlingen å kaningen annan ta kål 
på kaninjäveln så käkar ja oppan eller tar kål på den i soppan, den tycker ju 
kaninsatar om, kålsoppan. Dä kan ju bli riktigt muntert för tusingen! 
Så för sjutton ja ä me, vi vågar inte sjangsa å päning ä en värdslig lyx som vi kan 
koste på oss. Eller har ja fel, ja ba frågar. 
 
Kul att höra att Torbjörnen siktar högt i VL, ja kan nästan ana hur högt... punkt punkt 
punkt. Men ja vågar inte fråga.  
Förhoppningen får dock inte punkteras förhoppningsvis.  

 

1060) staffan  

 

Saturday, 21 February 2015 09:38 Host: 78-69-97-29-no173.tbcn.telia.com  

 
diagonal har inte prvats sen Eb. har missat mäjl men va bra ni är som fixat boende. 
för mej ok vilket det blir 
S 34 å färdigåkt  

 

1059) Torbjörn  

 

Friday, 20 February 2015 21:28 Host: c-b5a8e253.112-6-
64736c11.cust.bredbandsbolaget.se  

 
Du har så rätt Göran. Pengar pratar man inte om.  
Jodå har mejl pratat med LL om att huset är helt ok för min del,bara jag får dräpa 
eventuellt kvarlämnad kattfan. 
Åkte 40km i tunga,sugande,blöta Kalhyttespår idag. Hur i h... ska en orka ytterligare 
50 om en dryg vecka? Jag bara frågar, för att citera vår professionelle skribent. 
Totalt har jag nu klämt laggen i dryga 50 mil, hinner kanske några till. 
Gillar inte att du hoppat av Göran. Med den farten jag håller numera lär jag bli sist. O 
hur fan ska jag då hinna med kaffe o semla på det däringa fiket vars namn jag inte 
kan hålla i minnet. För mig lika heligt som er efter dusch öl.  

 

1058) göranl  

 

Friday, 20 February 2015 18:11 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com  

 
tack råffe har kontaktat frestad rikardo  

 

1057) göranl  

 

Friday, 20 February 2015 18:10 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com  

 
Staffan du e en jävla hårding kör på grus o kottar men diagonalen hur går de me 
den? 
kolla mailen Lassel har napp på villa centralt i Motala råffe kanske har nåt 
långsammare på gång tycker inte vi ska sumpa detta 
men erik,hasse staffan torbjörn har inte kommenterat detta 
Komihåg: 
För en gentleman saknar pengar betydelse  

 

1056) staffan  

 

Thursday, 19 February 2015 10:20 Host: 213-66-162-3-no173.business.telia.com  

 
Körde 90 min igår sen em. på Övägen. 4C regn å blåst. Mötte inte en kotte men 
mycke kottar å barr i spåret å bra att du fixa almgården Råffe. Å skjuss.  

 

1055) råffe  

 

Thursday, 19 February 2015 09:42 IP: 193.183.97.178  

 
jamen georg rikard kan nås på 0762472266 el 086047736 
nu har ja sålt min startplats i VL15 till en kille på västkusten, de e rätt åt ham. 
Åt hamburgare för nåra veckor sen, blev sen hem från Evertsbergsveckan därmed. 
De va i falun. nu skvalar de där. 
 
Inge mer skidor, satsar allt på spinning å ÖSmå, må de gå hej å hå.  



 

1054) göranl  

 

Wednesday, 18 February 2015 21:42 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com  

 
i akt o mening att fråga rikardo om han vill ha enÖSplats letade jag men fann inte 
mailadress eller telefonnr hittade åkes gamla på KTH inte ens telnr . hem vet att ja e 
lat men passade på att besiktiga bilen eftersom ja vacklar omkring i 
förkylningsfrysningar å ändå inte kan göra nått vettigt 
medicinerar me vin o sömn börjar flyta upp 
nya tag imorrn  

 

1053) Lasse L  

 

Tuesday, 17 February 2015 21:08 Host: 81-234-214-237-no68.tbcn.telia.com  

 
Tar tacksamt tillhandahållen tidig taxitransport till tartplatsen.  

 

1052) råffe  

 

Tuesday, 17 February 2015 20:23 Host: h21n21-sto-a12.ias.bredband.telia.com  

 
kanse skaru kolla me rikard goeorge ja tror inte han har nån plass i lope. 
Äljäst äre ju ba å snöra på säj skorna å hänke me. Man kan allti, ja säger allti, ja 
säger allri mer avsluta loppe i Evertsberg på toppen av sin förmåga å långt från 
småga. 
Allri försent å ångra va man inte har jort, för sen ä dä förjort. 
 
Fler vissdomsord orka ja inte me  

 

1051) göranl  

 

Tuesday, 17 February 2015 20:15 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com  

 
snackade me Andrew slutet på förra veckan lät som att råffe har rätt när han räknar 
bort honom o hinken erbjöd ju min startplats men har inte hört nåt sen  

 

1050) råffe  

 

Tuesday, 17 February 2015 19:31 Host: h21n21-sto-a12.ias.bredband.telia.com  

 
ja funderar nu på hu vigör me nedfart te start i ÖSmå15... ska ja beställa taxi? 
frågetecken. Som det ser ut nu så är vi fem pers (personer me persedlar): Sir Tobi, 
LasseL i storfomr, Staffan the great, Johan å ja. Ingen info har influtit om hinken å 
andrew, ja måste tolka de som att de inte ska medvärka. 
Ä dä rätt uppfattat? Ja beställer tacksi för fem, klocka fem månda mårron den 2 
march 2015. Kann de uttryckas tydligare än så.  
Tillkommande får förstås plass i huse, men får ordna egen transport te start.  
Ä dä rätt uppfattat? 
Invändningar må skickass till detta forume senast i möra em. 
Såna ä räglerna.  

 

1049) råffe  

 

Tuesday, 17 February 2015 13:55 Host: h21n21-sto-a12.ias.bredband.telia.com  

 
måste ändå säga att ja ä impad av görans målmedvetna och långsiktiga planering, 
redan nu är hans tanke på ÖS16, när vi annra inte ens hunnit oroa oss tillräcklit för 
ÖSmå15. 
 
Opiater har inte ens ja provat men försöker ändå förstå LasseL:s känsla men 
misslyckas kapitalt. Körde schälv 2,6 milo på hellas svårartade isiga spår. Gick 
förstås ganska lätt men ja kände mig inte lätt, lätt att förstå med den rondör som 
numer tillförts den kropp som kallas råffe. 76 kilo nu, för ett år sen 72. De märks. 
S:a S 24,5. Ger mig jävulen på å komma upp i 30. Före loppe. 

 

1048) Lasse L  

 

Monday, 16 February 2015 22:28 Host: 81-234-214-237-no68.tbcn.telia.com  

 
Har gjort ett litet logifiskeförsök för VR15, som alla berörda sett i mejl. 
 
Men det var ju inte det jag skulle skriva nu. Utan att det var en så överjävligt, 
förbannat helt åt helvette underbar skidåkning på konstsnön ikväll! 
Inte vet jag hur ett opiumrus känns, men det är säkert strunt jämfört med detta.  

 

1047) råfeallti bra  

 

Monday, 16 February 2015 19:29 Host: h21n21-sto-a12.ias.bredband.telia.com  

 
värner dör allri så länge sd håller liv i killen, men killern kan komma från alla 
bräddgrader, alla håll, alla spår. 
sd spår men gu vet vem som rår. 
 
Ja ska kolla me alla mina fejankompisar som bor i motala, di ä 712 styckena! 
Nä jälar de va fel motala mina tjusiga kompisar bor i bälgen å indialand bak 
himalajas rand. 
Där händer de konstiga saker ibland har jag hört från Hällsinglann. 
 
Tänkte att vi kunde kolla åsså me tjällmotjejen ja tror alla får plass hos henni men 
hur fixar vi transporten te akuten etterpå. Ja ba frågar 
Ho heter Emmelie å ä nog sinkel. 
Nä nu tänkte ja fel på vasan.  

 

1046) göranl  

 

Monday, 16 February 2015 18:26 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com  

 
brA jobbat råffe med logit inför öS 



MEN inte för mig 
straffet för avhoppet kom direkt fryser o ä ruggig hoppas det planar ut te morran 
schälv e jag en usel logifixare inför VR15 
tänkte bredda gruppen som ska fundera på om dom känner nån i Motala förutOm 
Verner von Heidenstam som e åtminstone halvdöd  

 

1045) råffe storfixare  

 

Monday, 16 February 2015 10:03 IP: 193.183.97.178  

 
Nu har ja fixat logi te ÖSmå. Nyckeln i klykan å tummen i arslet. Söndag te tisdag. 
1500 spänn vill Janne Löfgren ha för de två nätterna. De e ju OK, tycker ja.  
Ju fler som kommer dit desto billigare per apa, ju färre så växer kostnaden 
proportionellt med avståndet te bygdegårn. 
 
Tänk om den som fixar loschi te VR vore lika effektsökande!  

 

1044) råffe vädjar nog 
förgäves  

 

Monday, 16 February 2015 09:54 IP: 193.183.97.178  

 
Haru inte ångrat dej george? Tänk va kul de e å va me å inte va breve.  

 

1043) råffe till intet jord  

 

Sunday, 15 February 2015 17:36 Host: h21n21-sto-a12.ias.bredband.telia.com  

 
saknar ord 
känns som mord 
funderar på å lägga hanskana på hyllan 
men de e ju ord som sprungna ur fyllan 
vaffö göran på detta vise 
ä han vilse i myllan 
eller ur gängor å ur spår 
gud spår men göran rår 
man inte på 
hur ska man då klara resan 
å hur ska han klara nesan 
ja ba frågar 
 
Men snykkt å harangera anette me stor lillasyster. Men ä hon dä kvinnan från 
Tjällmo 
Ja ba frågar 
 
Å hur blire me lochsi??? 
 
Sign "en som plägar fråga"  

 

1042) göranl  

 

Sunday, 15 February 2015 16:26 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com  

 
har ni hämtat er från alla skuffelser? 
kutade 8km i snöfria Thn idag 
skickade ett mail till Anette Carlsund tackade för hennes enastående insatser för 
VRkillarna under åren berömde o bedömde att hon med våra rekommendationer lätt 
får nya uppgifter efter Carlsundsejouren föreslog att hon i egen regi ska logera 
VRryttare och då i första hand oss. 
Glad blir hon nog i alla fall länge sen man såg så väldiga o välväxta kvinnor som 
hon å hennes syster?  

 

1041) Lasse L  

 

Saturday, 14 February 2015 22:14 Host: 81-234-214-237-no68.tbcn.telia.com  

 
Om han nu verkligen gör på detta viset så sälj till Ingvar han behöver få sig en knuff 
i tangentens riktning  

 

1040) Lasse L  

 

Saturday, 14 February 2015 22:10 Host: 81-234-214-237-no68.tbcn.telia.com  

 
Våffö gör han på detta viset?  

 

1039) göranl  

 

Saturday, 14 February 2015 19:36 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com  

 
ere nån som känner nån som vill överta min ÖS15plats rapportera 
ska kolla med andrew o hinken 
Ja Lasse l nu ställer ja till det vår trevliga lunch hos holländarna på berget innan 
Malung dunstar  

 

1038) göranl  

 

Saturday, 14 February 2015 19:32 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com  

 
Lasse H där satt den grattis till skidstart 
men så dagens skuffelser 
skuffelse 1: 
pga snöbrist o bristande tid för att leta snö Göran l ställer in ÖS 15 siktar på ÖS16 
skuffelse 2 : 
apropå VR 15 självklart e jag på gång 
MEN ! 



Anette Fransson beklagar att Carlsund pga vattenskada inte erbjuder ngn logi för 
VR i år dessutom har hon fått sparken och arbetar återstående tid i receptionen-
helvete den traditionellt perfekta vistelsen på skolrumsgolvet står oss inte tillbuds  

 

1037) råffe  

 

Saturday, 14 February 2015 12:52 Host: h21n21-sto-a12.ias.bredband.telia.com  

 
Härligt att höra att du är på gång LasseH! 
Själv körde jag en mil på det som är kvar av spåren i Alby, Tyresö. Bitvis perfekt, 
bitvis isigt, bitvis grus på korta ställen. 
Men kändes ganska bra!  

 

1036) Lasse H  

 

Friday, 13 February 2015 14:47 Host: 81-237-219-20-no133.tbcn.telia.com  

 
Häftig selfie från Åmåls skogar! Började lite försiktigt och under överinseende på 
sjukgymnastikens gym idag. En, mycket efterlängtad, dag i Lasse H:s liv. På gymet 
finns även en SkiErg varför jag kan rapportera S: 0,3 km! Putäll på er!  

 

1035) råffe  

 

Thursday, 12 February 2015 08:59 IP: 193.183.97.178  

 
Ja får ju skylla mäj själv, som man skiter i spåren får man svar, ja får välan försöka 
hitt på nån loschi. Heller så skiter man i hela skiten. 
Jag vet sedan förr att LasseL, Tobi, Göran å Staffan vill sova gott inför ÖSmå. 
Anders å Hinken vet man inte alls, inga säkra besked om de alls ska ställa upp. 
Rikard lär vara på g, liksom Johan å ja. Men sistnämnda duo vacklar mellan ÖSmå å 
VL. 
Jag känner ändå ansvar... 
 
Ska försöka köra lite på freda men nu ä ju det vita på uppehällningen, skvalar mest.  

 

1034) Torbjörn  

 

Wednesday, 11 February 2015 21:00 Host: c-72a8e253.112-6-
64736c11.cust.bredbandsbolaget.se  

 
Har övertagit både startplats o önskan om logi. Körde 23 tröga km i kväll. Men 
tänker inte skita i spåret.  

 

1033) staffan  

 

Wednesday, 11 February 2015 19:59 Host: 78-69-97-29-no173.tbcn.telia.com  

 
Ja, en fin bild Lasse. Men du ser lite glatt skraj ut. Glömmer inte din mästerliga 
insats i backen ner mot Risberg å då förstår man att du kan ta en selfish i hög fart. 
Du fär skaffa en sån där actionkamera eller vare heter. Vore toppen om Råffe kan 
fixa logi. Inte ett diagonaltag eller stakningmedfrånskjututtag sen Eb bara sån där 
jäla träli stakåkning. 
S:27  

 

1032) Lasse L  

 

Wednesday, 11 February 2015 19:42 Host: 81-234-214-237-no68.tbcn.telia.com  

 
Ja fixa det Råffe, då blir vi så glada! 
Du ställde f.ö. frågan redan i inlägg 879 den 16 November 2014 och fick en del svar 
då. För att du ska slippa bläddra dit så kan jag tala om att Lasse L, Göran, Staffan 
och Lasse H (som numera kan utläsas Torbjörn) då angav intresse för logi ÖSmå. 
Anders och Ingvar kan man anta också, eller det vet väl ni som träffaderom under 
EBv06 innevarande år? 
Göran, skidmil ökar inte av sig självt, trodde du det? 
Idag var jag på golfbanan igen efter måndagens fotosejour à 18 km i Hanebolspåren. 
Snön krymper ihop men än är man alltså inte helt tillbakaträngd till konstsnön.  

 

1031) goranl  

 

Wednesday, 11 February 2015 19:20 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com  

 
vicken välkomstbild på startsidan ett troll me glasögen man ser vicket beslut som 
finns bakom pannbenet en tocken selfie? 
kutat 10 km 
va säger detta? 
frågetecknen hopar sig 
S: 12 har inte ökat sen Evb  

 

1030) råffe frågar å plågar 
som han plägar  

 

Wednesday, 11 February 2015 18:37 Host: h21n21-sto-a12.ias.bredband.telia.com  

 
äre nån som har bokat nån kvartering te ÖSmå15, ja ba frågar. 
Om så inte äro så kan ja kolla vicka mjöligheter som finnes å söka knåda ihopa nåt. 
Nu kräfvs förstås svar på minuten annat vore visa ungdom på gli  

 

1029) råffe gla å oroli  

 

Wednesday, 11 February 2015 10:43 Host: h21n21-sto-a12.ias.bredband.telia.com  

 
just hemkommen från 20 km vid hellas, isiga spå, ba å staka i nästan en å en hall 
timme. Börjar kännas ganska bra frutom i korsryggens vä sida, de oroar desto mer. 
S:a S 21 
för två vecker sen vare S 1.  

1028) råffe har ännu inte Tuesday, 10 February 2015 12:30 Host: h21n21-sto-a12.ias.bredband.telia.com  

 



 

get tupp  

 

stack ut vi nietiden te hellas ängsspår, tre grader i luften, isiga spår, jäla lättåkt, te å 
börja me, ja ja drack te åsså men de va tidigare, å körde 21,4 km i allt surare spår. 
Fattar nu va blomqvisten säger när han säger som han säger att solen gör spåren 
mer sugande, så snittet sjönk å när ja stanna så visa de nästan noll, 13,3 för å va 
exakt. Men bra vare. 
Nu S:a S 19 
kanse gåre å köra nåra dar te...  

 

1027) Lasse L  

 

Sunday, 8 February 2015 23:11 Host: 81-234-214-237-no68.tbcn.telia.com  

 
Som sagt ruggig läsning här som får humöret att kastas hit och dit.  
Ska vi tro Råffe så är i alla fall Görans tvekan borta, så bra Göran! Men vad innebär 
Staffans hälsena för ÖS? 
40 mil Torbjörn, du ligger ju för f-n två före mig! (fast jag visste det, visste det, så 
måste det ju bara vara!) 
Ingvar och Anders får man tydligen inte veta något om, ifall man inte skulle ringa 
dom men det känns lite för intimt, nästan kladdigt. 
Idag blev det inget Karolinerlopp för mig det var inställt pga snöbrist - kunde man 
inte tro här bara 4 mil längre norrut. Istället åkte jag liksom igår, fast då med hund 
och son, på golfbanan, gott om snö och preppat spår har de också. Men valla bort 
mig totalt. Trögåkt, helt uselt glid. Fattar inte! I går var det upp till sex plusgrader 
och minus i natt, men det var nästan ingen is alls i spåren och snön på sidan om 
hade inte minsta skare. Hur kan det vara så? Den gula burkvallan var totalt fel idag. 
Nu e ja rätt sliten och i morgon borde vara vilodag, men tanken är (var?) ju att köra 
två-tre mil medan bilen är på service, verkstan ligger bara 400 m från 
anslutningsspår till Hanebol men 5 km hemifrån.  

 

1026) råffe vet inte va han 

ska tänka  

 

Sunday, 8 February 2015 20:11 Host: h21n21-sto-a12.ias.bredband.telia.com  

 
nu blir ja ömsom oroli, sen gla, sen oroli, sen skiter ja i spåre, sen gla igen, hur 
fasen ska en vända sin ända? 
när man skiter i spåre? Ja ba frågar. 
Kul att Tobi pestämmt säj, oroväckande att george å ja inte vet, vem som sket (detta 
skrevet ba för å rimma, ber om undskyld som danskarslet skulle sagt).  
Har ja berättat att ja mötte en danskjävel me hela sin famijl sittandes i bilden när ja 
återvände från mandomsprove mellan mångsbodarne å bårtom smågan, de blev tre 
mil inalles, detta sakt inom parentes, men de va inte de ja skulle berätta, de va om 
mannen själv å ja kallar honom preben holm. Där kom han frma me en karte i ena 
krattan å en gps i den annra å han unnra vilken som va bästa vejen te 
Brannäsberge. Men för jävulen danskjävel de ligger ju i värmeland, sa ja. Å gps:en 
peka in mor norje å ja va gla för de så slipper vi se ham mer. I Sverge. 
I efterhand ha ja fått samvete, borde bjudit in ham på smörrebrö å gammelsur 
akvavi. Men hadde ingendera, varför ska ja då tycka? 
Signaturen "snoppfallerav om en inte tvagar säj nogsamt, å de kanse den gör 
likafullt" så man kan ge fan i alltisnoppa. Ja så tycker ja! Kanse. 
Jo ja ä gla å vet att george kommer, men inte hur ja själv lyckas skita ikapp. 
Tobi.  

 

1025) Torbjörn  

 

Sunday, 8 February 2015 17:04 Host: c-72a8e253.112-6-
64736c11.cust.bredbandsbolaget.se  

 
Om fredagen åkte jag 32 km på skidor. Det kändes för djävligt. Ont överallt,in i 
döden trött. Missmodig satt jag inne o kurade hela lördagen. Skiter i det öppna 
spåret. (Nä för fan inte bokstavligt råffe.) En sista test idag bara. Körde 42 km. Bästa 
passet i vinter.Missmod förbyttes i övermod. Imorgon tar jag över Lasses startplats i 
ÖSmå. Lasse H vill säga. Så får det bli. Körde idag på sicklade borstade skidor, där 
jag korkat in cera pulver, sedan borstat belaget med nylon o tagelborste. Ett helt 
igenom lyckat experiment. Totalt 40 mil o några km bakom mig i år.  

 

1024) göranl  

 

Sunday, 8 February 2015 14:32 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com  

 
minns drömlikt snön i Evb minns underbara stunder i matdoftande kök 
Vi höjde även LasseH:s skål på att han snart ska rapportera skidåkning 
igår 6 grader varmt snötäcket mkt tunt omöjliggör skidåkning fick ut o jogga-springa 
10 km 
sen frös det lilla som låg kvar till en iskaka ledsnade o tog en drygt 2 timmars 
promenad me frugan 
ÖS 15 sitter löst för övertecknad 
S:a S 13  

 

1023) råffe  

 

Sunday, 8 February 2015 13:42 Host: h21n21-sto-a12.ias.bredband.telia.com  

 
Synn Staff, men ja visste inte ens att du hade gamle Engelbräckt i åtanke. 
Ja försöker läka ett elakt skafvsår kanse har ja redan nämnt de men de tål att 
upprepas för eventuella nypåstigna eller som bara låter det passera förbi i fartens 
eller långloppens lov.  

 

1022) staffan  

 

Saturday, 7 February 2015 16:36 Host: 78-69-97-29-no173.tbcn.telia.com  

 
Visst är Evb ett roligt ställe, men det är nog svårt att förstå för förbi-passerande. 



8 km test igår, men hälsenan vill inte och vi skiter i Ebl. 
 
S:23  

 

1021) råffe  

 

Friday, 6 February 2015 19:53 Host: h21n21-sto-a12.ias.bredband.telia.com  

 
Måste meddela att fotisättning inte ä rolit! Inte om en har ett magnifikt skafsår på 
hälen, innebäramnes att smärtan är oouthärdelig om en söker göra rörelser annat än 
å hälla foten still. Ida sista dan i EVBv0615 körde ja bredtjärnsspåre som var 
nyöppnat innebäarndes att de e tre km uppför i svak slak mota å ja gav mäj fan på å 
inte ta ett enda bentag de va bra för armarna, arma satar, å nu ä ja nästan pånyyfödd 
just återkommen te älta, ja tänka säj. 
Roli vecka vade! Å bra! 
Hoppfallera! 
Har just bestämt mäj för å köra så de ryker, å sen köra ÖSmå. 
Så de ryker.  

 

1020) Lasse L  

 

Thursday, 5 February 2015 20:48 Host: 81-234-214-237-no68.tbcn.telia.com  

 
Fotisättning följer var roligt! 
Å imponerande färder i sträng kyla får man läsa om också. Bara att tacka! 
18 km i minus fyra som jag körde i eftermiddags är ju i sammanhanget inget att ens 
nämna.  

 

1019) råffe  

 

Thursday, 5 February 2015 16:07 Host: host-95-197-64-197.mobileonline.telia.com  

 
Har dessvärre inte allas skidrörelser i huvet nöjer mig me mina egna som ju alltid är 
intressantast. Tog i likhet med flera andra i sällskapet bilen bort te mångsbodara. 
Vid passage Tennänget visade bilens temperaturvisare på minus 27. Väl uppe i 
Mångs hade det mildrats te - 22. Vid passage Smågan nämnde en äldre herre än ja 
att värmestugan va uppvärmd å de tacka ja för. Lyckades tina upp händer, huvd, 
skor å mössa såpass att ja våga mig ut i verkligheten igen, körde bort te 15-
kmpassage enligt garmin å vände. Körde så inåthillvitte så ja passera Andrew å 
Hinken på vägen, sa ba "tjena Andrew" resp "Tjena hinken" å tog i utav hllvitti för å 
importera. de gick sådär. 
Men tre nya friska mil som betyder EVBV0615 13 mil, 
S:a S 14 mil 
Fotisättning följer.  

 

1018) göranl 
scintectestaren  

 

Wednesday, 4 February 2015 20:14 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com  

 
hemma igen kan summera 10mil 
härligt glammande varje em,kväll 
S:a S drygt 13  

 

1017) Lasse L  

 

Wednesday, 4 February 2015 18:22 Host: 81-234-214-237-no68.tbcn.telia.com  

 
Schysst! Men di andra då, hur mycket har di kört? Man hör ju till den nyfikna sorten. 
 
S 33  

 

1016) råffe  

 

Wednesday, 4 February 2015 16:35 Host: host-78-78-222-87.mobileonline.telia.com  

 
tisda 3 mil, onsda 3 mil, ändå någe. 
Totalt: S: 11 milo, R: står å stampar på samma som sistens  

 

1015) råffe i EBV0615  

 

Tuesday, 3 February 2015 07:53 Host: host-78-78-128-157.mobileonline.telia.com  

 
sunda en mil, måntag 3 mil 
 
Totalt säsongen 
S:5 R:7  

 

1014) Lasse L  

 

Sunday, 1 February 2015 16:26 Host: 81-234-214-237-no68.tbcn.telia.com  

 
Bra!  

 

1013) råffe  

 

Saturday, 31 January 2015 15:12 Host: h21n21-sto-a12.ias.bredband.telia.com  

 
bra 
och bra!  

 

1012) göranl  

 

Friday, 30 January 2015 23:15 Host: c-4f666b48-74736162.cust.telenor.se  

 
råffe hur fan ede medej 
här sitter björnen staffan o göran o sAKNAR CHEF annrs trivs vi för fullt  

 

1011) råffe  

 

Friday, 30 January 2015 09:09 Host: h21n21-sto-a12.ias.bredband.telia.com  

 
va ja förstått så kör åke å rikard upp på lörda, kommer ett tag etter lunch. För egen 



del ligger ja lågt ett tag te, men tidigast på sönda anländer moi, kanse först på 
månda och i värsta fall inte alls. Bror på. Å blire inge EVB alls så blire nog inge 
ÖSmå eller VL heller. Deppig kan man va men de får va.  

 

1010) staffan  

 

Thursday, 29 January 2015 21:17 Host: 78-69-97-29-no173.tbcn.telia.com  

 
Percy lämnar tyvärr återbud.  
Björn ska inte köra EBR, men räknar med att vara uppe imorron e.m. 
Göran å Staffan kommer lite senare. 
Nån mer att vänta fredag? 
Kåken får nya gäster nästa lördag.  

 

1009) Lasse L  

 

Thursday, 29 January 2015 17:17 Host: 81-234-214-237-no68.tbcn.telia.com  

 
Jo vi förstår det. Över 40 nu?  

 

1008) råffe feberhet  

 

Thursday, 29 January 2015 16:03 Host: h21n21-sto-a12.ias.bredband.telia.com  

 
ja du skrev ju båd om trugan å frugan så ja ble alldeles förvirrad. De ja ville säga va 
att en fruga behöver inte truga  

 

1007) råffe  

 

Thursday, 29 January 2015 15:54 Host: h21n21-sto-a12.ias.bredband.telia.com  

 
tänk omru hade skreve frugan då hade de ju vatt ett veritabelt fynd i sänghalmen 
tänker ja då 
men truga får duga  

 

1006) göranl  

 

Wednesday, 28 January 2015 20:09 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com  

 
Staffan o Göran anländer förhoppningsvis nu på fre o lämnar Evb onsd 
hittade trugan i morse gick inte ens å kuta på slätthult -våt isgata så frugan o jag 
lallade runt en stund där ja åkt skidor därav fyndet men Skintecgrejen är upplöst i 
atomer Jonas skickade 2 nya kom på posten ida  

 

1005) råffe  

 

Wednesday, 28 January 2015 11:46 Host: h21n21-sto-a12.ias.bredband.telia.com  

 
Ja vet inte. Inte ens hur länge ja själv ä där. Just nu krasslig och kämpar feberilt för 
att komma ifrån skiten. Om ja ä pigg på freda så kör ja nog upp på lörda. Stannar till 
freda eller lörda om vädret inte blir jävlit. Åke å Rikard kommer i början av veckan, 
osäkert hur länge di stannar. Björnen och Percy då? Björnen brukar stanna länge. 
Hasse och Anne Meisner kommer under andra halvan av veckan.  
Staffan å Göran får svara för sig. Hinken å Anders kommer månda troligen, stannar 
nog flera dar.  
Osäkerheten visar sitt nakna ansikte således.  

 

1004) Lasse L  

 

Wednesday, 28 January 2015 09:49 Host: 81-234-214-237-no68.tbcn.telia.com  

 
Jag hoppas, men vet inte säkert om det funkar/hinns med, kunna bevista EVB v 6 
från to kväll 5/2 till sö lunch 8/2. Men då undrar jag, vilka andra kommer man då att 
träffa, så sent i den beramade veckan? Harom flesta åkt hem då eller? 
 
Jättefin skidåkning i går e.m. i hårda snabba klisterspår, sol dessutom. Men idag 
flera plus och regn till och från.  

 

1003) Lasse L  

 

Sunday, 25 January 2015 20:00 Host: 81-234-214-237-no68.tbcn.telia.com  

 
En så´n premiär! göranl får för den en inteckning i forumets pokal för tapperhet på 
snö. 
Här har man glidit mer komfortablet i fina spår. 
S 25  

 

1002) goranl  

 

Sunday, 25 January 2015 16:37 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com  

 
igår en dryg timmes laggpremiär på Slätthults dubbla fotbollsplan strilande nysnö 
runt nollan ganska snart underfrysning vä skida orkade inte titta efter ordentligt 
bankade bara bort kakan med staveven var hundrade meter ingen njutbar tur när ja 
klev av skidorna blev ja varse att mohair kakan var försvunnen och att urtaget för 
plattan var fullt med fastfrusen snö kunde konstigt nog inte hitta den förlorade delen 
idag nya tag med två nya mohairbelägg som inte var lika raciga(inget spår i mitten) -
2C gick perfekt kunde inte bedöma glid pga egenspårad framfart tappade ena trugan 
eftersom gräset under tunna snötäcket(4-cm) inte var hårdfruset lite irriterande 
stavfastningar en dryg timme ändå 
än så länge nöjd med iden bara kliva på o köra iväg även i skitföre 
S:a S 2  

 

1001) Lasse L  

 

Saturday, 24 January 2015 23:27 Host: 81-234-214-237-no68.tbcn.telia.com  

 
Blev de bra med skintecsen? Passerade Thtn igår och la märke till en del snö på 
marken, såg åkbart ut. 
Här 10 mil längre norrut har vi 15-20 cm, de e man så glad för så.  



 

1000) råffen  

 

Saturday, 24 January 2015 07:58 Host: h21n21-sto-a12.ias.bredband.telia.com  

 
ja ja svarar helst på inlägg som inte finns de e enklast så, heller eventuella inpass, 
de passar åsså  

 

999) göranl  

 

Friday, 23 January 2015 19:15 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com  

 
men vafan känns som råffen svarar på mitt förra inlägg som inte finns 
kollade fotbollsplanen på väg hem nån hade åkt grönt i botten men fruset ju 
ska prova skintecen imorrn  

 

998) Lasse L  

 

Friday, 23 January 2015 19:06 Host: host-95-199-143-162.mobileonline.telia.com  

 
Eventuellt torsdag stämmer perfekt liksom eventuellt tisdag onsdag och inte alls.  

 

997) råffe, gamling på glid  

 

Friday, 23 January 2015 15:30 Host: h21n21-sto-a12.ias.bredband.telia.com  

 
första lilla vändan på lagg å snö på ågesta, inga kanonspår, men okej å lite trökt såg 
att mina remsor hade knorpat åt sig av lössnön blir ju taskit glid ju. Men bra träning, 
de e som komoniserande käl, men gla ja ä ändå så länge jag kan komonisera, så 
komon! 
Anders å Hinken siktar på å komma te EVBV0615 på måndan, LasseL ev torsda, 
stämmer de Lasse? 
 
S:8,5 km  

 

996) råffe ä full som allti 
på tisdan, å de e kul  

 

Tuesday, 20 January 2015 19:30 Host: h21n21-sto-a12.ias.bredband.telia.com  

 
tysen takk no låver ny snöfaldd å minuskrader, kan ju tänkas att di haver rett til 
sybende og sidst und entlich! 
har kört mindre än staffans sex å antagligtvis haft ännu minnre seks än di fleste 
men e gla enndock. Kuta 4 km i tikmtempot da å dä gikk int så grejt börja kenne av 
vadena å venena men tillfeldigtvis inte artererna löcklittvis! 
KOm hem å blickar nu me stor tillförsikt, när ja mena förhoppning, nä ja mena lite 
skräck fram emot alla motlut i EVBV0615 som ja anser att ja å även Lassel kunde 
anpassa säj te skrivsätte, men de e helt okej å vise att man int ha vatt me tillförne, 
me vi ska gott ta emot såväl ham som anners å hinken om di nu bevärdigar oss me 
sin närvaro under veckan, den heliga graaalenveckan, den galna. 
Ja vadå? 
Kuta å fick blemmor på knäna. å karmp i vadera ha ja redan nättmt de ja ba frågar 
ska jobba i morrn å e lite förvirrad, ja tror alla känner gensej frutom anners som ä 
panchis hoppfallera  

 

995) råffe  

 

Monday, 19 January 2015 21:13 Host: h21n21-sto-a12.ias.bredband.telia.com  

 
Jag vet va prins Bertil skulle sagt om ditt beteende Göran! Det måste kännas skönt 
för dig, fördenskull du åsså vet. 
Va vet ja.  

 

994) göranl  

 

Monday, 19 January 2015 19:17 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com  

 
har mailat filurerna  

 

993) goranl  

 

Monday, 19 January 2015 18:51 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com  

 
råffe de jävliga e att ungerik o hasse inte sagt nåt om cassund er inte nån som kan 
maila o fråga ere jag? 
ja de e jag om adresserna fortfarande stämmer  

 

992) råffe  

 

Monday, 19 January 2015 15:44 IP: 193.183.97.178  

 
angående VR å cassun: hur vare me ungErik å Hasse? visst ä di me i gruppen? 
HArom meddelat nåt om bo?  

 

991) Lasse L  

 

Sunday, 18 January 2015 23:57 Host: 81-234-214-237-no68.tbcn.telia.com  

 
Eller förresten Pilgrimsloppet: ser nu att de endast annonserar det som varvlopp på 
konstsnön och längsta distans 20 km. Det vill man ju inte vara med på om det blir 
så.  

 

990) Lasse L  

 

Sunday, 18 January 2015 23:51 Host: 81-234-214-237-no68.tbcn.telia.com  

 
Verkar som Anders lobbat in inte bara sig själv utan antagligen också Ingvar och 
mig på EVBV06 eller vare heter, har aldrig skrivit den förkortningen tidigare. Nå, en 
får se vad tiden medger och motivationen säger när det blir så dags. 
Här harvar man på konstsnön men har nu av vår vädertjänst fått hopp om naturdito. 
Kanske blir det rentav Pilgrimsloppet på söndag?? Vad säger Torbjörn i så fall? Och 
Göran? 
S 18  



 

989) göranl  

 

Sunday, 18 January 2015 20:49 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com  

 
ang VR 
Carslsundsboende: 
göranl 
staffan 
råffe 
lassel 
torbjörn 
missade jag nån?  

 

988) göranl  

 

Sunday, 18 January 2015 20:27 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com  

 
nu börjare låta 
som trivsamt v. 6 
gräset är grönt solen sken 45 min i fm när vi va ute o kuta 
känner mig stark som en björn o spenslig lätt beredd på skidåkning 
S: 0 kutat me stavar : 11 
har haft stående inbjudan till Åmåls konstsnö men inte orkat  

 

987) staffan  

 

Sunday, 18 January 2015 19:46 Host: 78-69-97-29-no173.tbcn.telia.com  

 
Björn tänker som vanligt köra EBR lördag 31/1 å installerar sej fre em. Göran å 
Staffan kommer senare på kvällen. Percy kommer. Råffe å Anders kommer. 
Förhoppningsvis också Hasse, Erik, Åke, Rickard. Har ja glömt nån?  

 

986) råffe  

 

Sunday, 18 January 2015 17:20 Host: h21n21-sto-a12.ias.bredband.telia.com  

 
Göran ringde av misstag te mig å föreslog att vi skulle ha kontakt via forumet. Så 
jäla bra förslag, ja la på direkt och kuta upp te datan. Märkte att ja inte hade nåt å 
skriva eller tycka eller undra.  

 

985) Lasse H  

 

Thursday, 15 January 2015 10:17 Host: 81-237-219-20-no133.tbcn.telia.com  

 
I brist på pippa har en annan fått ägna sej åt att pipa 4 ggr om dagen. En tjusig sak i 
plast och tricolorens alla färger. Allt för att stärka lungfunktionen och förebygga 
lunginflammation, slemhosta och rethosta.  

 

984) staffan  

 

Wednesday, 14 January 2015 22:23 Host: 78-69-97-29-no173.tbcn.telia.com  

 
Har liksom T fått ihop knappt 11 mil. Närmare bestämt 6.  

 

983) råffe har inte gätt 
tupp  

 

Wednesday, 14 January 2015 21:49 Host: h21n21-sto-a12.ias.bredband.telia.com  

 
har börjat lyfta skrot i brist på fantasi men kuta tre km ba för å känna pået. Pået va 
inte så där extremt juverlikt som ja hade önskat, men dä va ju isit å en annan va inte 
på humör å ja blev sykiskt avslagen. Men bra ändå me tanke på. 
Vill inte summera bara sova. 
 
När kommer I upp te EvB? De finns inte en jäfvul som vill svara på den frågan. 
Har ja noterat. Alla till lags å andra te varnagel.  

 

982) råffe  

 

Tuesday, 13 January 2015 18:17 Host: h21n21-sto-a12.ias.bredband.telia.com  

 
kul! de e allti kul me sir tobi! 
 
"knappt elva mil" jojo! Ja har knappt åkt noll.  

 

981) Torbjörn  

 

Tuesday, 13 January 2015 15:29 Host: c-72a8e253.112-6-
64736c11.cust.bredbandsbolaget.se  

 
Jodå, kan tänka mig bo på samma ställe som ni mina vänner i samband med VR. Har 
faktiskt åkt knappa elva mil på skidor och det fungerar, blir nog så att jag tar över 
Lasses startplats.  

 

980) råffe vet inte hut 
heller hin  

 

Monday, 12 January 2015 20:52 Host: h21n21-sto-a12.ias.bredband.telia.com  

 
Har hört och sett att de fallit vit nederbörd den allra senaste tiden, lyckades ändå ta 
mig hem från V-ås denna em emellertid. Ska nu försöka luska ut var dä går å åke 
lagg. Åke har förresten redan testat en bana uti Täby. Innan dä blev tö, nu hetere 
Töby. 
Tror ja satsar allt på EBV0615. Va ska man eljest satsa på? Rundpingis? Varpa? 
Pippa?  

 

979) Lasse L  

 

Sunday, 11 January 2015 18:00 Host: 81-234-214-237-no68.tbcn.telia.com  

 
Nu börjar forumet komma i samklang med vår ålder: dubbar! 
Jag har det nästan jämt vintertid numera, sedan jag föll under snötillverkningen 
förra året. Ska faen gå och bryta sig. 
Gallerior frekventerar jag inte men det blir ju en del nödvändiga besök på Coop och 



ICA, och bolaget påpekar någon så det behöver jag ju inte skriva själv. 
Stel och allmänt otymplig som man är så är av- och påtagning av dubbar ingen 
möjlighet. Jag kliver in med klapprande dojor på de nämnda inrättningarna utan att 
skämmas. Vill de inte ha mig som kund får de säga till. 
F.ö. är Allah god, igår ordnade hen en storm så man tänkte att faen, nu blir det 
hopplöst mycket skräp i konstsnöspåret, men hen hade bara skojat, fixade ju ett 
ymnigt snöfall på morgonen som täckte allt och vidtalade kamraterna i klubben att 
köra med spårsläden innan jag skulle dit vid 13-tiden. Toppenfin skidåkning i 
vackert vinterlandskap. 
S 13  

 

978) göranlsensationslysten 
som man e  

 

Sunday, 11 January 2015 16:04 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com  

 
sensationslysten som man e kan ja berätta att de verkligen stormade inatt skulle 
genomföra en stavkutning i fm:s men vägen upp till Slätthult va spärrad av fallna 
träd efter reservparkering tog vi ett varv på elljusspåret 10-15 ggr fick vi krypa å åla 
förbi fällen som demolerat delar av elektriciteten 
speciellt god fortsättning till Lasse H som verkar repa sig fint  

 

977) råffe  

 

Sunday, 11 January 2015 10:51 Host: h21n21-sto-a12.ias.bredband.telia.com  

 
mena carsunn  

 

976) Lasse H  

 

Sunday, 11 January 2015 10:50 Host: 81-237-219-20-no133.tbcn.telia.com  

 
Broddar ä förstås ett jävla snärj i urban miljö. Särskilt när en börjar bli lite ofärdig 
och otymplig och verkligen skulle behöva broddar. Har funderat på om inte ett par 
Icebug med medhavda bottiner att dra över vid inträde i galleria/köpcentrum skulle 
vara möjligt. Av-/påtagbara broddar är svåra att administrera på "främmande" 
platser för personer a la ovan. Annars har jag fortsatt lite ont och kläderna svider på 
bröstet samt känner mej aningen vingklippt och mår lite illa av och till. Tid hos 
sjukgymnasten 13 februari då bröstbenet antas tillräckligt läkt för påbörjande av 
styrketräning. Tills dess promenader som får vara "något ansträngande". Tillönskar 
God fortsättning i den mån jag inte redan gjort detta.  

 

975) råffe  

 

Sunday, 11 January 2015 10:50 Host: h21n21-sto-a12.ias.bredband.telia.com  

 
gubbar som skubbar me dubbar 
mao 
 
ja kan ba svara för mäj själv om carlsund å tacka ja å anders ska naturellement 
komma te V6:an  

 

974) göranl  

 

Saturday, 10 January 2015 19:55 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com  

 
dubbade dojor  

 

973) goranll  

 

Saturday, 10 January 2015 19:54 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com  

 
vill va me veckan sex träffade anders bort i helga får han va me fråga han i ösregn o 
elände i Thn men råffe du menar att du vill bo på Carsund fattar ja men hurere me 
andra anmälda  
kutade 4km imorse i snö som övergick i ösregn så vi gick hem lagade mat köpte vin 
osv.  

 

972) råffe, gamle glömske 
råffe  

 

Saturday, 10 January 2015 16:55 Host: h21n21-sto-a12.ias.bredband.telia.com  

 
glömde nämna att ja som kört dubbfritt de senaste fem åren plötsligt gjorde avsteg. 
Mindes att ja som en plojpresent för 16vår sen fick broddar te skor, satt som jutna å 
gav ett fäste som inte gjorde några större avtryck i annat än parketten.  
Minns att de va en kärring som skrev te Icakuriren på min tid å klagade över sina 
nya från tidningen inhandlade broddar å första gången ho skulle gå ut merom så 
fasta hon i dörrmattan å stöp som en kärringjävel rätt in i ytterdörrn å dog. 
Nästan. Repa säj såpass att hon orka klaga te ruskan. Hörde inte av säj mer. Dog 
nog. Olyckli. Men me broddarna på.  

 

971) råffe ännu inte 
uppgivet gla  

 

Saturday, 10 January 2015 16:50 Host: h21n21-sto-a12.ias.bredband.telia.com  

 
ja vill mena är å vill va me. 
 
Kuta ida 3 km bara för å känna vicken usel kondition som gäller. 10,1 i snitt. Orkar 
inte ens summera...Men som vanligt ligger allt i framtiden framföre oss, kanse blire 
bättre före, kanske t.o.m bäst före. Kanse blire snö under EVBv0615.  
Vicka kommer? 
Åke å Rikard verkar beslutsamma desamma gäller mäj, kommer nog först på lörda 
fm. Vem kommer å när, kan man komma på fredan, vem vet. Inte ja, vem vet, inte du, 
då måste då va lisa nilson, de vore ju kul.  

970) Lasse L  Friday, 9 January 2015 19:26 Host: 81-234-214-237-no68.tbcn.telia.com  

 



 

 

Menar är  

 

969) Lasse L  

 

Friday, 9 January 2015 19:25 Host: 81-234-214-237-no68.tbcn.telia.com  

 
Jag vill  

 

968) goranl  

 

Friday, 9 January 2015 18:37 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com  

 
också impad av lindens framfart skulle ja ha sagt men här dryper vätan trots 
erbjudanden om skidföre i Åmål behövs en helg hemma efter allt flängande 
skulle behöva veta vilka som är intresserade av Carsundslogi te VR  

 

967) råffe nä inte avis  

 

Wednesday, 7 January 2015 21:02 Host: h21n21-sto-a12.ias.bredband.telia.com  

 
som kanse någon notera så förbisåg ja me stolt uppsyn LasseLs inlägg om sin jäla 
galenskap me 104 i snitt på en långhelg så snabbt kör inte ens månlandaren på 
jupiter för då kraschar han men de skiter förstås LASSEL i, han ä ju ett kapitel för 
säj sjävl.  

 

966) råffe nyförbenad  

 

Wednesday, 7 January 2015 20:59 Host: h21n21-sto-a12.ias.bredband.telia.com  

 
George din jäla lycksslirare! Hälsa på morsan dä heter duga å ändå hinna me 
gondålen å en jäla massa annat som ja redan glömt.  
Mest förbannad ä ja på terroristerna i Paris men åsså på jäla skitvädre som 
förstörde utstående blankkisar, många år sen man kunde spegla sej i bemälda 
element men nu äre slut på glädjen, ja att se sej själv speglas i blankkisen har ni 
tappat fattningsförmågan? Ja ba frågar. Ida har ja jobbat de ä ju nån som måste 
hålla huvet kallt å samhället i armhålornas mögel, ja ja vet att de ä delblank som 
spökar men de ska han ju göran i blankisen tecken.  

 

965) göran l  

 

Wednesday, 7 January 2015 20:25 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com  

 
har farit fram på bräckvatten Linanäs Strömkajen mellanlandat på Frejs hotel ock 
Gondolen me buss te Vaxholm sedan båt igen till Linan hälsat på morsan och kutat 
10 km på Ljö på hemvägen plockat upp ett par Skintec i Öbro ser jävligt intressant 
ut 
helt snöfritt hemma Ljö lite vitt i morse 
S:a S 0  

 

964) Lasse L  

 

Tuesday, 6 January 2015 23:08 Host: 81-234-214-237-no68.tbcn.telia.com  

 
Även jag har farit fram på sjöar, fast på skidor. 3:e dan i Hälsingland hade snön 
krympt ihop så pass efter ett lätt regn att jag drog i en sten i skidspåret och bröt en 
skida. Återstod då bara finskidorna att åka på och då fick det bli på sjöar de tre sista 
dagarna, men det var inte så illa. 
Fick ihop 104 km totalt, lite mindre än brukligt men helt OK. Rätt mör i kroppen nu.  

 

963) råffe  

 

Tuesday, 6 January 2015 18:15 Host: h21n21-sto-a12.ias.bredband.telia.com  

 
följde upp me 18 km på Flatens flata is, stundtals såg jag rakt genom isen ner till 
botten som den värste stålman heller e de fantomen som har kryptonit i blicken eller 
e de ja som har runkenblicken, ja ba frågar. 
Dä tog nästan på min prick en timme, innerbärandes att ja höll nästan 18 km i snittet 
per åtgången dyrbar timme. Dä får ja va nödj me vi min ålder å likör 
G: 3,8 mil  

 

962) råffe  

 

Monday, 5 January 2015 11:21 Host: h21n21-sto-a12.ias.bredband.telia.com  

 
Kutade 6 km häromdan utan värre krämpor etterpå. Följde upp med 12 km på griller 
å fenomenal blankis igår sönda. 
Summa etter jul:  
G: 2 mil.  
L: 6 km 
mera griller i möra blire nog.  
Men hur gåre me snön i EvB? Ja ba frågar  

 

961) Lasse L  

 

Thursday, 1 January 2015 23:09 Host: host-95-199-26-124.mobileonline.telia.com  

 
Grattis till Skintec. Dom ska väl gå på vilket underlag som helst,snö behöver du 
knappast 
S: 3,5  

 

960) göranl  

 

Thursday, 1 January 2015 22:12 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com  

 
nu tror ja att alla utom jag stått på snö eller is 
själv och med gott stöd av hustru o staffan o jill has utövat själva antitesen till 
träning Loka Brunn med supé nyårschampagne fyrverkeri nattamat 
men har på skoj beställt ett par Skintecskidor måste ju testas av en pålitlig person 
som jag själv ska hämtas i Öbrotrakten under helgen  



 

959) råffe  

 

Wednesday, 31 December 2014 19:06 Host: h21n21-sto-a12.ias.bredband.telia.com  

 
plusgrader ä ju oftast av godo men den här jäla skiten älskar ja inte ihjäl. 4 puls ida 
men igår körde ja ändå en mil på skorvig is på Ältasjön, di hade inte lyckats komma 
ner te den blankis som sken i ögonen härförleden. En mil på 41 min dä ä max va ja 
mäktar. 
Rolit att se ordet ity i LasseH:s text tyder på stjärnklart intellekt ja trodde de hette 
ety till svi gick bet på DN-krysset härförleden. 
Vill nog tro att jag passerat 65 di sa att de va 66 häromsistens. Men klart avis på di 
resp som avverkat såväl 18 som 22 km, resp betyder respektabla respondenter om 
man tänker ett steg till.  
Jag önskar alla en sjuttis i afton å de va ju sjuttsingen om de inte kunde i fantasin 
bli ett skjut just i sjusovningen, bättre än så blire väl allri mer innan åre ä schluss. 
Men då ä dä ju en annan dag. 
Än ida. 
Väl?  

 

958) Lasse L  

 

Wednesday, 31 December 2014 16:13 Host: host-95-195-128-
242.mobileonline.telia.com  

 
Tackar för rapporter och önskar även jag alla ett fröjdefullt nytt år med betydligt mer 
än 65 på skalan. Detta år verkar sluta bra, i alla fall blev det snöpremiär också för 
mig idag. 18 km som säkert tog betydligt längre tid än Torbjörns 22, men så var det 
ju i opreppadde spår i Hälsinglands finnskogar. Drygt 1 dm snö av bra kvalitet, men 
ett par plusgrader.  

 

957) Torbjörn  

 

Wednesday, 31 December 2014 15:57 Host: c-72a8e253.112-6-
64736c11.cust.bredbandsbolaget.se  

 
Önskar er alla ett gott slut på det gamla och en god start nya året. 
Var uppe till Kalhyttan i dag, där finns ett konstsnöspår om 3.2 km. Det arbetas 
febrilt med att få i ordning spåret i dess fulla längd. Det rådde mycket goda 
förhållanden. Dubbla spår o skatebädd svalde en stor skara åkande. Jag körde 22km 
i sakta mak. Nu återstår att se hur kroppen reagerar.  

 

956) Lasse H  

 

Wednesday, 31 December 2014 11:43 Host: 81-237-219-20-no133.tbcn.telia.com  

 
Nu bör ju då vara jämnat och spårat vid Hanebol och åkningen i full gång? Här i 
Asken endast ca centimetern snö. Kan ev. vara mer på bergen mot Karlskoga men 
har inte kollat ity jag varken får köra bil eller åka skidor förrän fram i mitten av 
februari. Mår väl annars efter omständigheterna relativt väl men har ont ibland, är 
trött och kraftlös och har ingen direkt glupande aptit. Skattade mitt välbefinnande till 
65 på en skala 0-100 vid återbesök på hjärtmottagningen igår. Men det lär bli bättre 
efterhand och ett gott nytt år tillönskas alla och envar!  

 

955) göranl  

 

Tuesday, 30 December 2014 20:05 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com  

 
bra tänkt råffe 
han halvar va han brorsa till min mormor? 
har allri vart kort dock av ideallängd en livslång njutning andra variabler tyngd fart 
över grund kan beskrivas i algoritmer som jag vill bespara omgivningen 
men kul vade förra å de nya blir säkert bättre 
gott nytt år som vi säger i Thn  

 

954) råffe vill att alla ska va 

glada  

 

Tuesday, 30 December 2014 18:12 Host: h21n21-sto-a12.ias.bredband.telia.com  

 
Ä gla å va den förste å önska glatt slut å den siste å önska glamjul tänk att de ba va 
ett år sen sist, men dä sägs ju att di sista juva åren ä di bästa som finns kvar, dä tar 
ja på allvar utan att tänka ett ont om Ölan eller morbror halvar som onekligen gjorde 
skäl för sitt namn, sitt förnamn mena ja, han va inte stor men nu ä han dö sen länge 
å hans lägnd kan inte längre mätas, må läggas te andlingarna, kanse va han större 
än va alla trodde, andligen mena ja, men de har ju inget intresse annat än för andra 
korta, såna är ju inte vi? 
Kortare kunde ja inte förmedla denna notis, hoppas alla ha ett förlåtande å inte 
alltför överhängset förhållande till dessa skrivna orden, ty vi må alla en gång tänkas 
att vi må lyssna te de sakrala orden, av jord ä du kommen, om man inte tviingar´om 
år säja av ord ä dekommen eller nåt mycke fyndigare som bara kan hittas på DN:s 
namnånytt. Eller förstås i tranströmers samlade.  

 

953) Lasse L  

 

Saturday, 27 December 2014 21:27 Host: 81-234-214-237-no68.tbcn.telia.com  

 
Kom en tre cm i gårkväll, tveksamt om man skulle kunna åka skidor på´t på 
golfbanan. Men nu är konstsnö tillverkad i rejäl mängd, om 3-4 dagar är den också 
utjämnad och spårad. Skidträningen inför ÖS bör därmed vara säkrad vad gäller 
spår på hemmaplan. Men kanske blir säsongspremiären på bortaplan d.v.s. i 
Hälsingland.  

 

952) göranl  

 

Saturday, 27 December 2014 15:33 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com  

 
imorse 1 cm snö i form av frostigt grundskikt som att kliva på hårt bröd 



va ute o kutade med stavar men har inte förberett skidorna tror att jag gjorde dom 
helt rena eller också sitter all skit kvar som skyddsimpregnering 
ska lägga glidvalla imorgon 
måste vara beredd behövs bara 3 cm ytterligare  

 

951) råffe  

 

Friday, 26 December 2014 11:25 Host: h21n21-sto-a12.ias.bredband.telia.com  

 
Fulare tomte än en som kom te Älta har vi nog allri sett, de va ba läppstifte på 
kindera som satt som en smäck. Men ja va nödj fick klingspor å woolvarma 
strumpor. 
Åssa ha vi en centimeter snö nästan å man ska ju tänka på nästan ända te julen tar 
slut ja gav till å me en femma te en rumän som satt å huttra utanför Lidl sån ä ja. 
 
USA vet ja ju var de ligger men var fasen ligger USB, minnet mitt är förkortat? 
 
Ja de va te minstingens ett försök, LasseL. 
Den där om räven har jag läst men glömt, den andra va rolig. Hoppas ja.  

 

950) Lasse L  

 

Thursday, 25 December 2014 18:08 Host: 81-234-214-237-no68.tbcn.telia.com  

 
Jag tror också du kan få in en av dom Råffe. Kan du inte få till nå´t om USA och USB 
också? Borde gå på nå vänster. Själv har jag mäkta stolt varit representerad på NoN 
hela två gånger. Den ena var om en räv, den andra har jag glömt.  
Snö har vi inte sett här ännu. Men konstsnöproduktionen har startat idag och i 
morgon 07.00-12.00 är det min tur att bemanna kanonerna. 
 
Tomten dum? 
Här var det i alla fall världens snällaste och stiligaste tomte.  

 

949) Lasse H  

 

Thursday, 25 December 2014 17:57 Host: 81-237-219-20-no133.tbcn.telia.com  

 
Min teori är väl att NoN-redaktionen inte riktigt tagit åt sej Per-Albins tankar om 
folkhemmet utan att där till och med kan förekomma kelgrisar och tillbakasatta. I 
övrigt hoppas jag Göran har rätt. God fortsättning!  

 

948) göranl  

 

Thursday, 25 December 2014 15:09 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com  

 
god fortsättningpå julen 
du kommer att få in en av lustigheterna på NoN här skrattade alla 
Jag tycker tomten e dum  

 

947) råffe mitt i julen  

 

Thursday, 25 December 2014 13:52 Host: h21n21-sto-a12.ias.bredband.telia.com  

 
Gla forts på julen! 
hani nån snö å isåfall vardådå? 
 
Ja har inte fått in nån av mina riktigt roligheta lustifikationer i DN ska försöka me 
denna: 
"Ja tror att barnens dataspelande ä routern till det onda" 
Får ja inte in den så kämpar ja vidare å ger fan i DN. 
Heller så skickar ja in den här: 
Om du som datasnubbe får sparken så får du CD-rom etter ett annat jobb. 
Jäla kul skämt!  

 

946) råffe  

 

Wednesday, 24 December 2014 20:21 Host: h21n21-sto-a12.ias.bredband.telia.com  

 
tillönskar skinkor me vidhängande gojul oavsett utseende heller grodhäng 
till er alla som tvingat er att slå på datan på en julhelg som bör firas i andjakt å 
andedräkt, skäms på er! 
Ni ä i avslöjardes dräkt... 
Men ja kan trösta er, ja va åsså där, klädd lika tjusflott!  

 

945) Lasse H  

 

Wednesday, 24 December 2014 15:00 Host: 81-237-219-20-no133.tbcn.telia.com  

 
Tillönskar God Jul med tillhörande skinkor oavsett ursprung!  

 

944) göranl förklarar  

 

Monday, 22 December 2014 17:44 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com  

 
vildvin har de färger som muteras på växtplatsen Linne´ ansåg att markförhållanden 
avgjorde druvans färg o smak jag tror att soilen hemmavid ger rödaktig färg om 
svinet skjutits i Västra Götaland- blodet droppar  

 

943) råffe avis åsså  

 

Sunday, 21 December 2014 22:16 Host: h21n21-sto-a12.ias.bredband.telia.com  

 
ere rött eller vitt vin?  

 

942) Lasse L  

 

Saturday, 20 December 2014 23:10 Host: 81-234-214-237-no68.tbcn.telia.com  

 
Älg? Vare inte vildsvin du sa (avis på det, skulle man tänkt på att skaffa)  



 

941) göranl  

 

Friday, 19 December 2014 23:40 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com  

 
gla älg  

 

940) råffe nu ä dä hjuliyen  

 

Friday, 19 December 2014 23:26 Host: h21n21-sto-a12.ias.bredband.telia.com  

 
Sa ja gla hälg ja mena gla fälg  

 

939) råffe  

 

Friday, 19 December 2014 11:10 IP: 193.183.97.178  

 
Bra sagt LasseH, man ska inte hatta hit å dit, bara dit. Var det ligger är frågan. Men 
numera ska man ju säga vart det ligger, så ligger de till. 
Har knappt rört en fena, ä ju skral på simning, bara kutat en kortis den senaste 
veckan. 
Jag önskar då LasseH en supersnabb återhämtning och Patrik kvick lindring av 
blessyrer.  
Om vi inte hörs innan dess så ger jag alla forumets deltagare mitt deltagande och 
önskar skön och gla hälg me mycke bälg.  

 

938) Lasse H  

 

Friday, 19 December 2014 10:37 Host: 81-237-219-20-no133.tbcn.telia.com  

 
Tråkigt för Patrik men det verkade ha gått skapligt ändå!? Tillönskar god 
återhämtning. Min skeptiska hållning till cykling kvarstår. Ja i kontakt med 
sjukvården känner en sej verkligen som en på mångfaldiga vis dålig människa. Mea 
culpa mea maxima culpa osv. osv. Men jag fick faktiskt lite beröm för min fina teknik 
vid uppstigning från sängen. Angående min kommentar till Råffes stilistik så 
begriper jag den inte riktigt själv och får väl skylla på morfinet.  

 

937) göranl  

 

Thursday, 18 December 2014 20:21 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com  

 
bra lasseh att gymnasten jagar dig så du redan har dåligt träningssamvete 
de har ja åsså eftersom ja käka julbord i tissdass o sket i löpningen i onsdass 
Men tack för HBHbilderna tyckte ja såg lite krasslig ut men va stark på en bild 
undrar om ja sa att vi köpte lutfisk o beställde en vildsvinsskinka 
Dotterns Patrik gick på skallen när han cykla till jobbe igår ringde dottern för han 
visste inte va han var(hon va på väg till jobbet) via nya telefonsamtal och visst 
tillfrisknande och med hjälp av taxi hitta hon honom bakom Scandinavium för vidare 
färd till akuten fick åka hem till kvällen me stukade handleder o godkänd magnetrtg 
av skallen de finns mer å berätta de får anstå  

 

936) Lasse H  

 

Wednesday, 17 December 2014 21:23 Host: 81-237-219-20-no133.tbcn.telia.com  

 
Ren Kafkastämning som Göran hamnade i där på Åmåls station. På mitt förra jobb i 
Karlskoga använde jag lite grann i nymodern anda den arbetsbesparande funktion i 
ordbehandlingsprogrammet som Råffe verkar ha. Måste dock säga att modellen i 
Karlskoga verkade ha varit något mera användarvänlig. Annars kom jag hem idag 
efter 2 nätter i Karlstad. Är lite ynklig, trött o stel men vid gott mod. Pratade med 
sjukgymnasten i går och fick till min fasa för mej att hon egentligen tyckte det var på 
gränsen till sjåpigt av mej att stå över ÖSMå2015. Jag tänker dock stå kvar på min 
kastade hatt.  

 

935) Råffe comments  

 

Wednesday, 17 December 2014 20:52 Host: h21n21-sto-a12.ias.bredband.telia.com  

 
Tack förde LasseL!Forskningen kanse inte e lika tacksam som ja men han/hon ä dä 
sällan. Ha ja märkt  

 

934) Lasse L  

 

Wednesday, 17 December 2014 20:07 Host: 81-234-214-237-no68.tbcn.telia.com  

 
Ja Råffes inlägg är nu som förutspått raderat, men jag la in en kopia med hänsyn till 
framtida forskning i det tidiga 2000-talets sportkulturella strömningar.  

 

933) låffe trött etter dagens 
födor  

 

Monday, 15 December 2014 19:31 Host: host-90-236-134-
215.mobileonline.telia.com  

 
inser att julen närmar säj å märker att ja int ha skickat mjälllista te tåmten som ja 
misstänker ä densamme som uppträder som städare/slash betyder 
de/ordningsam/misstänksmam (bra!) mot olustiga inlägg (därför förstår ja att detta 
inlägget ba vannrar ut i obemärkhetens luddiga chimära (betyder chimära) töcken, 
men schämvl glömmer ja inte ett ord så va de ja sagt, sagt å kort gäller!, vafan! ur 
skulle annars jorden å universrum gå under? ja ba frågar) 
Men de va inte de ja skulle säja. Men tamefasicken så har ja klömt 
frågan/påängen/apostrofin) 
Ja så kan de gå när näsan ä blå (som min hustru ankan plägar säja men nämn de för 
fasen inte för henne då reser hon hönsfjädrar, ja jädrar anamma) å då ä de bäjrsäket 
nån annan som annammar desamma. 
Å börjar amma,  
nä skit desamma 
får di välgöran 
heller va säjer göran 



välgöranhet är ju den senaste trenden bland alla som vill ha ett fullvärdigt CEVE. 
Heller va säjer Stobjörnen? 
Jaba...  

 

932) råffe på efterkälken 
utan snö  

 

Monday, 15 December 2014 10:15 IP: 193.183.97.178  

 
68 minuters vattengympa, aktere LasseL såru inte blir förkyld, då är det förkylt. inte 
rolit. 
 
Gläds gör jag åt LasseH:s lyckade renovering. Inte lika glad över eget stillasittande, 
men köttbullar har ja rullat, men ingen rullsylta å inga rullisar heller för den delen, 
tänker mig en pastej, gravat laxen har ja, men sillen har ja förträngt, tills ja nu 
kommer ihåg, så glad ihågen blir de nästa anstalt, anhalt. 
Jansson ska tillverkas men först som sist på nästa tisda, han ä som godast dan 
efter, eller fryser du in den göran? 
Ja ba frågar  

 

931) Lasse L  

 

Sunday, 14 December 2014 23:46 Host: 81-234-214-237-no68.tbcn.telia.com  

 
Glädjas å glädjas. Du kan ju i alla fall kolla in bilderna som nu lagts upp. 
 
Åsså ere väl kul att höra att jag idag gjort comeback som motionist efter en seg 
förkylning: 68 minuters vattengympa.  

 

930) goranl  

 

Sunday, 14 December 2014 19:30 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com  

 
här knäpper man på datorn för å glädjas åt nåt spirituellt inlägg  
visst gläds man åt torbjörns senaste med riktning på kommande glädjeämnen  
men borde inte den nyreparerade rapportera borde inta andra spekulera i den 
kommande julens glädjeämnen 
kutade 8km igår stretade me stavar 7 km heute har tillverkat leverkorv ,leverpastej 
,köttbullar 2 sorter en laddning gjord på vildsvinsfärs för o glädja sonens flickvän 
som stirrat för djupt i svinuppfödningens följder 
idag janssons frestelse  
S:a ca 9 stavar 
ja vafan  

 

929) Torbjörn  

 

Saturday, 13 December 2014 18:40 Host: c-1ba8e253.112-6-
64736c11.cust.bredbandsbolaget.se  

 
Tack Lasse för ännu en välkomponerad HBH-helg i Åmål, ser med glädje fram mot 
nästa. Verkar som om jag nu får försöka börja träna skidor på allvar igen. Men var är 
snön?  

 

928) goranl  

 

Saturday, 13 December 2014 18:14 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com  

 

gött  

 

927) Lasse L  

 

Saturday, 13 December 2014 12:05 Host: 81-234-214-237-no68.tbcn.telia.com  

 

Han sms-ade för en stund sedan och meddelade att operationen gått bra.  

 

926) göranl  

 

Friday, 12 December 2014 17:53 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com  

 
hur ere me Hagerögossen?  

 

925) Lasse L  

 

Wednesday, 10 December 2014 00:06 Host: 81-234-214-237-no68.tbcn.telia.com  

 
Först till min namne: Tack för HBH-presenten! Ska njutas måttfullt (ha, ha!) 
 
Sen till resenären: Jo så är det, perrongen har hamnat för lågt. Mycket klagomål i 
insändarspalterna om det, och moderattanten i grannhuset har engagerat sig i 
saken. Heder för det fast hon i övrigt hoppat i fel tunna. Och t.ex. hustrun är ju f.n. 
chanslös på att ta tåget. När hennes morsa skulle åka härförleden assisterade jag 
med en pall. Så ska det ju inte va. Ju! Nu säger Trafikverket att de kan fixa till det 
tidigast 2017. 
 
Ingvar efterlyser sin mössa. Här finns den inte. I vems packning har den hamnat?  

 

924) goranl  

 

Tuesday, 9 December 2014 20:59 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com  

 
gött Lasse h tror också att du kommer pånyttfödd ur reparationen 
men så till Åmåls station: 
efter lycklig Hbh inträder jag sugen på att köpa en tidning kiosken stängd 
som tur va inte pissnödig för då skulle man haft en femma ev. tillväxlad i stängda 
kiosken en liten diskret skärm visade avgångar o ankommande tystnaden i 
högtalarna var fullständig  
ut på perrongen inga ljusskyltar lyste på aktuell perrong man behöver ju i såna 



situationer tröstas gång på gång veta att man är på rätt väg 
ingen berättade att tåget kommer strax in på spår så o så 
men tåget kom smygande skulle stiga ombord märker pga tighta stränande brallor o 
tung packning att jag står på sveriges ifh tilltåget lägsta perrong 40 cm till till tågets 
trapp 
försöker Åmål med stationen berätta att här ska man helst varken embarkera eller 
debarkera? 
En sån charmerande Vänerhamnstad måste rusta upp stationen!  

 

923) Lasse H  

 

Tuesday, 9 December 2014 17:35 Host: 81-237-219-20-no133.tbcn.telia.com  

 
Tackar! Bra odds för att det kommer gå bra tror jag. Fick rapport av Torbjörn om 
HBH idag och blev förstås avis. Blir inget ÖSMå för mej 2015 så platsen går till 
Torbjörn. Men GV och LL har jag förstås inte skrinlagt än.  

 

922) råffe  

 

Monday, 8 December 2014 21:28 Host: 62-20-177-9-no49.tbcn.telia.com  

 
Håller me föregående skrivare angående operationen, good luck!  

 

921) Lasse L  

 

Monday, 8 December 2014 18:48 Host: 81-234-214-237-no68.tbcn.telia.com  

 
Håller tummarna för en framgångsrik och stärkande operation! 
 
Till Råffe vill jag säga att kuliga hattar hade vi inte, det var ju mer kraft- än kräftskiva 
kan man säga.  

 

920) Lasse H  

 

Monday, 8 December 2014 16:33 Host: 81-237-219-20-no133.tbcn.telia.com  

 
En annan fick ju tyvärr lämna sent återbud till HBH. Ska läggas in på onsdag o 
opereras på torsdag enligt aktuell tabell. Det blev lite tight inpå och en del att ordna 
innan å sen ä ja inte så jädra hörk heller. Återkommer med rapporter från motionära 
bottennivåer.  

 

919) råffe  

 

Sunday, 7 December 2014 22:41 Host: 62-20-177-9-no49.tbcn.telia.com  

 
Vilket underbart liv det ni för! Hade ni kuliga hattar på er?  

 

918) göranl  

 

Sunday, 7 December 2014 22:39 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com  

 
bra råffe men nåra andra spelade bordshockey va på gym o blev drillade av damer i 
hårda övningar nåra åkte rullskidor andra kutade med stavar o käkade marinerad 
kokind va på Fengersfors julmarknad 
Jaru Lasse l tack skaru ha  

 

917) råffe redovisar  

 

Sunday, 7 December 2014 16:47 Host: 62-20-177-9-no49.tbcn.telia.com  

 
körde 8 km rullisar, inte mycke men inte heller mycke lite. 
R:6,8 
I: 0 
K: 0  

 

916) råffe  

 

Saturday, 6 December 2014 21:03 Host: 62-20-177-9-no49.tbcn.telia.com  

 
vafan tacka mäj! Dä ä ju du som ä mannen ja vill hylla, ja hylla ä nog fel ord dä ska 
va pidestal (som ja sitter vi foten av) så ditt tack gör mäj stoltare än hittills tillförne 
ska du veta å ja vill framgent att moderaten ska se till att ha ditt inlägg hökst. I 
toppen på, ja du vet väl? 
Därför stannar jag här, ja gissar att mitt budskap har nått fram. 
te nån.  

 

915) göranl  

 

Friday, 5 December 2014 17:50 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com  

 
Tack Råffe  

 

914) råffe  

 

Friday, 5 December 2014 08:04 Host: 62-20-177-9-no49.tbcn.telia.com  

 
ettersom ja vill att görans inlägg fortsätter att lysa emot oss överst och i eldskrift så 
skriver ja inget alls.  

 

913) göranl  

 

Sunday, 30 November 2014 22:15 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com  

 
DU E JU DRAMATURGEN (FORTSÄTTER MED MINDRE BOKSTÄVER) de e ditt jobb 
o de har din hjärna fattat alla störningar i planen ruskar om i kommande planering 
Benke får skylla sig själv som välkommen nästa gång 
Benke va haderu för ursäkt förresten? 
Hjärtsvaga gamla o allmänt förvirrade ställer ju upp i övrigt allri blir man klar över 
männskans bevekelsegrunder 
9 km fri löpning gestern 7km stavar heute 
S;a 7,4 stavrörelse  



 

912) Lasse L  

 

Sunday, 30 November 2014 19:36 Host: 81-234-214-237-no68.tbcn.telia.com  

 
En underlig sak är hur min hjärna uppför sig inför HBH. Flera gånger på senare år 
har ju inte Ingvar varit med på HBH, och inför de tillfällena fick jag alltid 
föreställningar om Ingvars kommentarer om saker och ting på det kommande HBH, 
där han alltså inte skulle delta. 
I år ska tyvärr inte Benke delta. Vad händer då? Jo då får jag scener i huvet där 
Benke kommenterar olika saker under HBH nästa helg.  
Tolkningar av detta? 
 
13 km stavgång med löpningsinslag idag med jycken, tog dryga två timmar. +2 °C 
men en ganska behaglig upplevelse.  

 

911) göranl  

 

Thursday, 27 November 2014 18:55 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com  

 
tackar för fin planering inför HBH 
har problem med krav på bil för stor som bagage på tåget 
är råffes NoN publicerat jäla bra säkert Lasse H:s också även om han e så blygsam 
att vi inte vet va han sa men kul att han HBH:ar 
grymt sugen  

 

910) Lasse H  

 

Thursday, 27 November 2014 16:21 Host: 81-237-219-20-no133.tbcn.telia.com  

 
Gymnastiska övningar å badhuset väl passande för moi och ingen risk för hämtning 
med helikopeter ute i obygda! Räknar med och ser fram mot HBH om inget oväntat 
tillstöter. Blir inte särskilt svår på spriten. Skall till doktorn den 9 december och får 
väl då den yttersta domen i bästa fall. Sjukskriven fram till dess i.a.f. Kör försiktiga 
intervaller på gåbandet varannan dag samt ett lindrigt styrkepass dessemellan. Har 
liksom Roffe skickat in ett bidrag till NoN. Nästan lika kul som Roffes men hittills 
opublicerat.  

 

909) råffe överraskad, 
vilket torde framgå av 
utrop!  

 

Thursday, 27 November 2014 14:20 Host: 62-20-177-9-no49.tbcn.telia.com  

 
å fan! 
 
rulla drygt 11 km nu etter lunch (pyttipanna, ja nu igen) å blöta underlage sög så de 
stod härliga till, ja kanske inte härliga i härlighetens namn, men tunga. Hängde 
nästan utanpå. 
R:6 
som svar på görans schnuschk 
 
Snö ä dä brist på man får vila på sin brits så länge. 
Skicka in en rolighet te DN:s Namn&Nytt-sida, där allt möjligt obegripligt får plast. 
Så här lät mitt bidrag: Elden tog sig i brasan. 
Ja skrattar på mig varje gång ja läser den tyst för mig själv  

 

908) goranl blyg eller 

pryd?  

 

Wednesday, 26 November 2014 22:01 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com  

 
ståfittpinnen  

 

907) råffe  

 

Tuesday, 25 November 2014 21:45 Host: 62-20-177-9-no49.tbcn.telia.com  

 
vafö skrev du då inte stöfittpinnen haru bleve blyg på ällre dar. Ja ba frågar  

 

906) göranl är stolt  

 

Tuesday, 25 November 2014 20:44 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com  

 
har å o ä o ö  

 

905) råffe frågar och 
berättar  

 

Tuesday, 25 November 2014 16:38 Host: 62-20-177-9-no49.tbcn.telia.com  

 
å göran haru inte å på din maskin? 
 
Kan meddela alla och mig själv att ja körde 12,5km rullisar före lunch, pyttipanna 
blev de. 
R: 4,85 
man e på rull  

 

904) råffe  

 

Sunday, 23 November 2014 20:49 Host: 62-20-177-9-no49.tbcn.telia.com  

 
Ja de ligger ju nära te hans å skylla på moderatorn, men de skulle ja skämams för, å 
ä inte schälv bärädd å ta hela ansvare, kanse e de andre popps heller ritchard 
olsson de vet ju allt. Men ja ligger lågt, på min normala nivå å fundrar på om göran 
syftade på å slänga stafetten österut å nu ända te mellanöstern, de låter ju lagom 
lagom. Men vem fan ska skrevat – vär stolta historia. Ja ba frågar  

 

903) göranl stackarn  

 

Sunday, 23 November 2014 17:06 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com  

 
så jävligt e de inte provade 10 km utan stavar idag lätt löpning hödojan höll (8-9 



min/km) 
7 km stavlöpnong-älghufs igår rätt nödj göött om vin o matlagning osv. i övrigt 
vems fel e de att mellanöstern knakar i fogarna?  

 

902) goranll  

 

Friday, 21 November 2014 22:29 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com  

 
vi skickar stafittpinnen till ostkusten  

 

901) goranll  

 

Friday, 21 November 2014 22:29 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com  

 
vi skickar stafittpinnen till ostkusten  

 

900) bittra råffe, uppgivet, 
men inte slut  

 

Friday, 21 November 2014 18:57 Host: 62-20-177-9-no49.tbcn.telia.com  

 
Förästen, kom å tänkapå en sak. Borde inte nån känslomässig å djup typ, typ nån 
från västsvärje nedteckna en roman utifrån flera års tjötande på detta forum. 
Om inte Läckan så kanse Gubbfett. 
Ja de vaba ett förslag, men javetju hure går me alla brilljanta tankar, de bär åt 
fanders.  

 

899) råffe klömde  

 

Friday, 21 November 2014 18:53 Host: 62-20-177-9-no49.tbcn.telia.com  

 
R: 3,4 
 
inget å yvas över, men ja vill få de noterat. Om dä går för säj.  

 

898) råffe vågar vägra 
skriva  

 

Friday, 21 November 2014 17:54 Host: 62-20-177-9-no49.tbcn.telia.com  

 
även om ja blir hackad å strimlad må ja ändå notera en sista hällsing på detta forum 
som klatt mäj så möcke, ja mena innan man blir strypt av moderaton eller hans 
överhuggare. 
Sålunda: körde ida mitt på dan 10,07 km på rullisarna som ett obekvämt avbrott i 
mitt pliktpåkallande arbeite de va bra. Men i regnvädre kunne ja konstatera att de 
sög så förbenat. Tottväder, torr asfallt: 13,5. 
Blötjävelskap: 11,8- Ja fick en kusli förnimmelse av de senaste ÖS-loppe, de va just 
de de sög, de e ju så dagens unga plägar benämna bemälda företeelse. Om ja inte 
fattat ungdomen fel. Fatta? Orka? Orka!  

 

897) råffe oroli  

 

Friday, 21 November 2014 16:34 Host: 62-20-177-9-no49.tbcn.telia.com  

 
inte fan vågar ja skriva en endaste rad till om man ä inflekterad, man kan ju bli 
indocktrinerad å indiskrerad å inplanterad å fan vet allt. (Så säger man men stämmer 
de, ja trodde de va gudallsmäkti som hade den förmågan, kanske ä di två om saken, 
ja tvår mina händer).  
Å negligerad, men de avgör magistratorn, den store vice allvetande mannen i Åmål.  

 

896) Lasse L googlar  

 

Friday, 21 November 2014 00:15 Host: 81-234-214-237-no68.tbcn.telia.com  

 
OK da: 
"A botnet is a collection of compromised computers, known as bots, which hackers 
usually control for malicious purposes." 
 
google translate försvenskar till: 
"Ett botnät är en samling av infekterade datorer, så kallade bots, som hackare 
brukar styra i skadliga syften." 
 
F.ö. har jag varit ute och kutat ikväll, utan skadliga syften eller förvärrade skador, 
hälsporrehälen håller på att schyssta till sig vad det verkar.  

 

895) råffe åter frustrerad 
men ännu inte kass  

 

Thursday, 20 November 2014 21:34 Host: 62-20-177-9-no49.tbcn.telia.com  

 
heller testar en medicin som inte hjälper,  
så tror jag att de inte är, lutar mer åt görans teori, men lutningen blev te slut för 
knepi. Kom å tänka på Danne Andersson och hans Bot längtande vekhet ur sotiga 
bröst men får inte ihop trådarna å de e ju för sent å fråga Danne själv.  
Men magistratorn borde kunna svara! 
Å va betyder AGCode? Så svara då!  

 

894) goranll  

 

Thursday, 20 November 2014 19:45 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com  

 
apropå roffe trordet betyder att om man inte gillar stövlar går man ut i vätan i alla fall 
möjlig tolking är att man försöker färdas på vattnet utan båt 
rätta mig om jag mot förmodan har fel 
allti lär man sig nåt  

 

893) råffe  

 

Thursday, 20 November 2014 09:22 Host: 62-20-177-9-no49.tbcn.telia.com  

 
Har varken fått anmälningsbekräftelse eller startgrupp ej heller mejl eller raderat 
detsamma mesamma. 



Antagligen för att ja inte ä anmäld som ja kan minnas. 
Funderar på saken 
Liksom på vad "Anti Bot Test*" innebär och betyder. Nån som vet? Moderatorn?  

 

892) Lasse H  

 

Wednesday, 19 November 2014 22:37 Host: 81-237-219-20-no133.tbcn.telia.com  

 
Kommer inte ihåg om jag fick något mail. I så fall har jag raderat det. Skrev ut en 
anmälningsbekräftelse och en betalningsbekräftelse från LL:s hemsida när jag 
anmälde mej (2/10). Detta kan i och för sej gjort att jag inte tyckt mej behövt spara 
ev. mail. Ser att jag finns bland anmälda löpare och denna gång placerad i 
startgrupp 6. Startgruppen beror alltså rätt mycket på hur snart en anmäler sej.  

 

891) göranll  

 

Wednesday, 19 November 2014 20:31 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com  

 
tror ja e anmöld ti LL men har inte fått nåt mail nån annan som fått 
e lite känslig för att dom kanske mobbar mig för bristfällig placering nyssens 
men samtidigt deras girighet är upplevd för många på ön men nästan allri för många 
i loppe trodde ja  

 

890) Lasse H  

 

Wednesday, 19 November 2014 16:03 Host: 81-237-219-20-no133.tbcn.telia.com  

 
Självklart har Ingvar nån sorts tjing också! Träffade en som hette Björn från 
Karlskoga på långfärdsskridskoinfo i måndags på biblioteket härstädes. På direkt 
fråga visade han sej dock inte vara den bemälde Björnen.  

 

889) råffe  

 

Tuesday, 18 November 2014 07:51 IP: 193.183.97.178  

 
Å hur ere me Hinken, har han tredje tjingen? 
Ja ba frågar. 
Vicka kommer te EVB06 dåra? Björnen å Percy, Göran å Staffan, Rikard o ev Åke å 
troligtvis Johan några dar åsså Ja. Kanse UngErik, de ger säj.  

 

888) staffan  

 

Monday, 17 November 2014 21:52 Host: 78-69-97-29-no173.tbcn.telia.com  

 
Har inte läst alla inlägg så noga men 
här är min förhoppningsfulla intresseanmälan till öslogi. 
Stort sett inga aktiviteter sen LL förutom två cykelpass senaste veckan i härligt 
disigt milt tyst novembermörker. 
Ä grejer dä.  

 

887) råffe  

 

Monday, 17 November 2014 21:35 Host: 62-20-177-9-no49.tbcn.telia.com  

 
undras om de blir nån snö nånstans nångång ska du bli min igen, nä förlåt, ja ba 
råka glida in på en gammal melodislinga. Ja tror de e från doktor chikago, den e go 
den. 
Å Julie Christie likaså. 
Kolla snöjupe på smhi. Inte ens dem kunde rappotera nån schnee nånstans 
nångång ska du bli min igen, nä jälar en gång te, så där kan man hålla på i evighet. 
Om man tror på den. Ja tror de va grymlings som sjöng den. 
Nånstans nångång. Stopp för jäfvulen!  

 

886) Lasse H  

 

Monday, 17 November 2014 21:30 Host: 81-237-219-20-no133.tbcn.telia.com  

 
En ä ju anmäld och i full kongruens intresserad av bemält logi. Sen står det förstås 
skrivet i stjärnorna ifall jag kan åka och logera. Realistiskt bedömt är väl kanske inte 
chansen så värst stor. Om jag hoppar av har Torbjörn första tjing på min plats. 
Förutsatt han kan skida förstås. Anders kan ju då ha andra tjing. En får se när det 
närmer sej.  

 

885) göranl  

 

Monday, 17 November 2014 19:21 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com  

 
its a mysterius world vad är verklighet man får prova sig fram man håller sina blöta 
händer under både det ena o de andra rätt vare så blåsere till 
de e då man blir glad nu har ja hittat nåt som kan glädja andra 
vi söker vidare  

 

884) råffe söker förståelse  

 

Monday, 17 November 2014 16:22 IP: 193.183.97.178  

 
Men hur kunde du tappa mobilen långt innan dina blöta händer blev blöta?  

 

883) råffe  

 

Monday, 17 November 2014 11:43 IP: 193.183.97.178  

 
Klara besked från Göran å LasseL. 
Fråga till LL, hur länge stod du innan du blev torr. Eller berodde tappad mobil på 
blöta fingrar och problem att fatta. Eller vill du säga något som är så underförstått 
att jag inte förstått. Tydlighet är en dygd, tänk så, öka förståelsen.  

882) Lasse L  Sunday, 16 November 2014 23:52 Host: 81-234-214-237-no68.tbcn.telia.com  

 
Som sagt e man anmäld å de e man så e man intresserad av logi. 



 

 

Häromdan efter handtvätt på en offentlig toalett stod jag en lång stund med 
händerna under pappershanddukshållaren och undrade varför det aldrig började 
blåsa varmluft. 
Tidigare samma dag tappade jag mobilen i gatan så skärmen sprack, och fick åka å 
köpa en ny. 
Det var en bra dag i alla fall.  

 

881) råffe glömde  

 

Sunday, 16 November 2014 22:45 Host: 62-20-177-9-no49.tbcn.telia.com  

 
R: 2,6 
de e bra lite men ändå lite bra 
 
L: har lagt te 9 km på tidigare sen sist men har ingen aning om hur lite de va. Men 
sist va de.  

 

880) goranl  

 

Sunday, 16 November 2014 21:24 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com  

 
eman anmäld till ÖS mån e man intresserad av logi säger jag 
stavlöpning-gång ida o igår 7 km vergang hödojan bättrar sig så sakteliga  

 

879) råffe  

 

Sunday, 16 November 2014 18:52 Host: 62-20-177-9-no49.tbcn.telia.com  

 
gavmefan på å köra rullisar på fm å jorde de även. Man vill ju inte va oäven. 13 km 
rull påunder timmen, ja jälar vare rulla. 
Ja tror ju inte att de blir nån snö på minst en månad så nu ä dä som dä ä. 
Vill nämna att intresset för EVBV0615 växer, Rikard å Åke ä lite inriktade på de. 
Frågan ä me lochi vid ÖSmå. Ska ja kolla me stugägarnahure e söndag i vecka nie å 
månda i vecka tie? Osa te undertecknad genom å nyttja detta forum, de e väl inte så 
svårt å fatta, hur ska man eljest kunna fatta en stav. För att inte tala om två...  

 

878) råffe  

 

Friday, 14 November 2014 18:13 Host: 62-20-177-9-no49.tbcn.telia.com  

 
ja poeten förnekar säj äj, labyrinter i vinter ä ju ett jäla bra rimm! Kunde inte 
kommitpåre schämvl ens. Men ja rimmar illa, må tillstås. Lustit ord igen, har allri sett 
de i skrevft förut, vem bräcker de, ja ba plågar, joja vetvem... nodch, nodch... 
Men de e ju ba åsäga: kom gen LasseH! Kom igen! De där kan man upprepa otaliga 
oraliga gånger de blir som e mantra Kom igen!  

 

877) Lasse H  

 

Friday, 14 November 2014 09:53 Host: 81-237-219-20-no133.tbcn.telia.com  

 
Ursäkta språkfascismen men i Borrås snackar man verkligen skrev ju. Ska göra en 
ny hjärtscintigrafi på onsdag och förmodligen ett arbetsprov hos sjukgymnast på 
fredag och efter dessa evenemang hoppas jag få lite närmare besked om mina 
framtida öden och äventyr. Har annars beställt en norsk bok á 170 sidor om 
vallningens labyrinter och hoppas få lite nytta av den i vinter!  

 

876) goranl  

 

Thursday, 13 November 2014 22:24 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com  

 
näru lasse l den spireahäcken e längre o äldre än du kan tro jag har plägat plåga den 
med årliga beskärningar men den har lurat mig med underjordisk aktivitet ett enormt 
rotsystem krälade omkring under ytan ta mig fan 3 m3(betyder kbm för er som kan 
matte o inte tål när man inte skriver rätt) har deponerats på rätt ställe. 
Själva det som skulle kommuniceras har jag glömt  

 

875) råffe tar tebakas allt  

 

Wednesday, 12 November 2014 19:07 Host: 62-20-177-9-no49.tbcn.telia.com  

 
mena förstås Borrås skåra, men ville inte verka schnuschkig. Vafan ska man böjra 
märka ord då kan man väl börja stöldmärka sin kärring om de e så noga.  
Men alla har rätt te sin åsikt som stalin sa. 
heller vare våltär. 
Heller...?  

 

874) råffe  

 

Wednesday, 12 November 2014 19:01 Host: 62-20-177-9-no49.tbcn.telia.com  

 
Brorpå var man bor å vicka krav man har, ja ä ju inte så kräsen men att LasseH mår 
allt bättre bräcker allt annat tom fjärås bräcka allt annat vore mig fjärås. 
Va fan fel skrevja! Mena fjärran. 
Men fjärran vadå kan ja inte tänka ute.  

 

873) Lasse H  

 

Wednesday, 12 November 2014 17:11 Host: 81-237-219-20-no133.tbcn.telia.com  

 
Fjärås Bräcka är väl ungefär så långt från ett skrev som en kan komme!? Annars rätt 
OK med mej men svävar fortfarande i okunnighet om det mesta.  

 

872) råffe vill skapa reda  

 

Tuesday, 11 November 2014 20:16 Host: 62-20-177-9-no49.tbcn.telia.com  

 
gördj, de e kul, men ja tycker ändå att greppe me å upprepa säj själv har överlevt säj 
själv, säj själv om du håller me, annars håller ja me om att de e två jäkla genitala 
inlägg, långt utanför ringen, bakom farstun, inklämd i trossbotten, flygande fritt som 
skadskjutna höstlöv. 



Jonejmit. 
Detta förstås förstås som skrevet i all välmening, å då mena ja inte de skreve som 
alla utom ja tänker på. 
Dvs Fjärås bräcka  

 

871) goranl  

 

Monday, 10 November 2014 21:53 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com  

 
lysande inläggskonst 
bilder o ord smäller en rakt i nyllet! 
muren har fallit vi väller in i nya åldersklasser 
har börjat sakna viktklasser  
i krävande långlopp för att sätta fokus på mig själv både gammal tung ung o uthållig  

 

870) goranl  

 

Monday, 10 November 2014 21:53 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com  

 
lysande inläggskonst 
bilder o ord smäller en rakt i nyllet! 
muren har fallit vi väller in i nya åldersklasser 
har börjat sakna viktklasser  
i krävande långlopp för att sätta fokus på mig själv både gammal tung ung o uthållig  

 

869) råffe  

 

Monday, 10 November 2014 10:19 IP: 193.183.97.178  

 
ja nu minns ja 
har ju sett det på bild men det var nog längesen, 2007? 
Fråga då: hur snabbt växer huse?  

 

868) Lasse L  

 

Monday, 10 November 2014 00:12 Host: 81-234-214-237-no68.tbcn.telia.com  

 
Inte nämnts kanske, men visats, 2007: 

 

 

867) jåffe  

 

Sunday, 9 November 2014 22:52 Host: 62-20-177-9-no49.tbcn.telia.com  

 
vadå växhus? har allri nättsm tidigare ere å e fösök å göra säj , 
märkvärdi eller ere annat jäkelstyg som odlas. Funderar sjämvl på växhus på söker 
likasinnad, Svar te "Har allri odlat förr annat än gles muntasch" 
Ere nån som vet nåt om VR, hur många, hur långa, hur trånga? 
Köpte igår ett nytt liggunnerlag på lidl för hunnra spänn i deras fynnlåda. Änog 
jälabra, ska ja ha på VR nästa år, jaja anmälld å ja tror staff åsså, annra ä ja mer 
osäker på, verkar tveksamma. Jo jårdj förstås, hur kunne ja glömma, ber om urkund 
kuta lite ida kom på etter nåra hundringar att ja klömt brikkanylen blev ett helvete, 
kom hem me tre km i benena men sju i knoppen å arton i snoppen 
- i slakt tillstånd måste ja ärkänna  

 

866) Lasse L  

 

Sunday, 9 November 2014 22:32 Host: 81-234-214-237-no68.tbcn.telia.com  

 
Rätt mycket stavgång pga ngt svag vädoja, men varvat med kortare löprundor 
emellanåt, går hyfsat. 
Det var mig en seg spireahäck! Den har nämnts i flera inlägg nu, eller var det annan 
vegetation ni gav er på då? 
Här har den sista helt nödvändiga åtgärden inför vintern gjorts idag då två trasiga 
glas i växthustaket byttes ut.  

 

865) goranl  

 

Sunday, 9 November 2014 21:59 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com  

 
svag hödoja fortfaeande men stärks med återkommande stavgång 7 km igär o idag 
+ 1,5 timmes brottande med spett o spade i den gamla spireahäcken  
stavar: 3,5-4 
kanske blottlägger en viss slöhet 
men vafan 
nån som kollat hur många de blivit i VR?  

 

864) råffe  

 

Saturday, 8 November 2014 11:54 Host: 62-20-177-9-no49.tbcn.telia.com  

 
ett år te e ba början 
– te slutet tänker en del 
– te upptakten te starten på nästa upptakt tänker en annan 
och ja kyckling ä gott även kall eller jummen 
tuppen ska hålla käften han e ju galen 
såna ska man inte omge säj me 
vet du väll jordch! 

http://www.hbh.cirka.se/gran9_07.jpg


 
funderar på å kuta ida  

 

863) goranl lite matt efter 
arbat  

 

Friday, 7 November 2014 23:20 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com  

 
Nåja 
lite fredagsljummem kyckling pommfrittt 
såsen e huvudsaken sa tuppen den stöddige fan 
drabbas jag av funderingar 
visst ere läskigt viktigt att anmäla sig låsas som inget har hänt  
men känslan de e ju som vanlit 
vecka 6 absoöut 
gubevars e man omgiven av av galningar de kan  
bli ett år till  

 

862) t  

 

Friday, 7 November 2014 18:53 Host: c-1ba8e253.112-6-
64736c11.cust.bredbandsbolaget.se  

 
.....tackas bör ska det vara.... 
Starttiden, 02:46, perfekt, den ultimata tiden, av alla tillgängliga tider är 02:46 den 
bästa tänkbara, hade jag fritt fått välja en tid hade jag valt 02:46...är det nån som 
gnäller?...menar allvar, gryningen är kommen, snabbgrupperna långt bakom, hinner 
ej ifatt oss.  

 

861) råffe me stöl i knopp  

 

Thursday, 6 November 2014 22:41 Host: 62-20-177-9-no49.tbcn.telia.com  

 
gordj, du harå allti ett glatt svar på allt inklusive skidföre! Å anners förnekar säj inte, 
klat att han klarar av att inte anmäla säg, de går nog bra. Va mena ja nu? Ja ba 
frågar 
som vanlit har ja börjat märka 
Tur att ingen annan upptäckt de 
 
Skrev först VR, fick göra omet å hoppas att nu blevrebra!  

 

860) GORANL  

 

Thursday, 6 November 2014 21:50 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com  

 
FÖRST SVAR har mejlat alla om 5dgrs gräns 
sen ringde Anders o fråga om hur de va me VR måste man anmäla sig nu? mitt 
dystra svar var ju att de va gjort men han grejare på nåt sätt kom vi överens om!  

 

859) råffe  

 

Thursday, 6 November 2014 21:14 Host: 62-20-177-9-no49.tbcn.telia.com  

 
snabbarej kan ingen vara  
än Göran, staff, lassel å torbjörnen. 
Men kanse ä ja på femteplass, vet Långerik o Unghasse om att de e fem dar mannen 
har påse? Måste man hjälpa te? Ja ba frågar 
 
2:46 va väl en jäla bra tid, e ni inte nödja? Heller lutar ni er bara bakåt me 
självgodhetens blanka rodnad droppandes ur örontrumpeten. 
Nu behöver man ju ba helljus i 14 minuter. 
 
Konstit äre att man ska svara på frågan hur vasaloppe förkortas näre handlar om 
VR. Å vem vill förkorta vasaloppe. 
ALLA i kör: ALLA!  

 

858) Torbjörn  

 

Thursday, 6 November 2014 16:10 Host: c-1ba8e253.112-6-
64736c11.cust.bredbandsbolaget.se  

 
Tackar den som tackas för anmälan till VR. Själv hade jag inte mista lust till 
deltagande i hysterin. Dessförutom anser jag ju VR vara ett.....Men nu är avgiften 
betald o kan inte startplatsen säljas till ockerpris så kör jag. Har ibland lust o göra 
rundan på en 14-15 timmar, stanna vid alla depåer, äta dricka, o prata. Kanske köra 
på CC cykeln.  

 

857) goranl  

 

Wednesday, 5 November 2014 21:48 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com  

 
Roffe man ska pynta Vr inom 5 dgr annars ryker platsen jag har pyntat ja vet att 
staffan o lassel har pyntat 
så snabbarej  

 

856) Lasse L  

 

Wednesday, 5 November 2014 20:50 Host: 81-234-214-237-no68.tbcn.telia.com  

 
Tack för att du rapporterar forumfel Råffe. 
Men nu hittar jag inget dolt meddelande från dig att lyfta fram. När skullere vart? 
 
Nu har såklart snöprognosen för i morgon skruvats ner till ynkliga 3 cm, lär inte bli 
brukbart på det blöta underlag som råder.  

855) råffes lidandes Wednesday, 5 November 2014 10:21 Host: 62-20-177-9-no49.tbcn.telia.com  

 



 

historia  

 

När ska man pynta på dina sidor Göran, vet du de? 
 
Märker åsså att mitt senaste inlägg, dvs före detta, verkar ha försvunnit eller 
refuserats, det är i vicke fall ett före detta inlägg. 
Men de va som vanlit inge viktigt. 
Å ja ä van å lida. 
Men håller tyst om det.  

 

854) Lasse H  

 

Wednesday, 5 November 2014 09:59 Host: 81-237-219-20-no133.tbcn.telia.com  

 
Gratulerar till framgångsrikt anmälningsförfarande! Själv förkylder och får utföra 
promenader på gåbandet som så lägligt finns tillgängligt i lägenheten. Ska även 
börja lite försiktig styrketräning enligt koncept "Senior Power".  

 

853) Lasse L  

 

Tuesday, 4 November 2014 21:38 Host: 81-234-214-237-no68.tbcn.telia.com  

 
Nä visst ja, hjälten är ju den som var sist men ändå snabb  

 

852) Lasse L  

 

Tuesday, 4 November 2014 21:01 Host: 81-234-214-237-no68.tbcn.telia.com  

 
Ja ja me 2:46 såklart. 
Men vem av oss är det som är hjälten, vem klickade in koden snabbast?  

 

851) göranl  

 

Tuesday, 4 November 2014 20:34 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com  

 
jajävlar starttid 02:46 lysande manbehöver inte ens ha lyset tänt 
men bolaget e stängt vid ankomst kräver planering! 
Var o en pröjsar tydligen för sig via "mina sidor" när ja vet hur många vi blir fixar ja 
logi på Carsund  

 

850) staffan  

 

Tuesday, 4 November 2014 20:22 Host: 78-69-97-29-no173.tbcn.telia.com  

 
har fåttstarttid 02:46  

 

849) råffe lejt blomer  

 

Tuesday, 4 November 2014 19:24 Host: 62-20-177-9-no49.tbcn.telia.com  

 
jälar misslyckades t.o.m me å filea sikfan, tappa ansikte i vaksen, sket på mä-  
Hoppas att ni annra klara hädern me behållning. 
 
Så jäla skönt de skabli, 
skablit 
skavlit 
skavskit 
 
rimmar de illa så äre i åstundens hetta  

 

848) goranl  

 

Tuesday, 4 November 2014 19:14 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com  

 
gick väl så bra de kunde me anmälan 
spännande mail imorgon  

 

847) Lasse L  

 

Tuesday, 4 November 2014 19:10 Host: 81-234-214-237-no68.tbcn.telia.com  

 
Ja det är så olika hur snabbt mejl kommer fram, ibland inom en sekund, ibland tare 
många minuter. 
Göran mejlade också, men råkade (så vitt jag kan avgöra) ta med bara mig i sitt svar. 
 
Alla fall har minst jag, Staffan och Göran anmält gruppen.  

 

846) staffan  

 

Tuesday, 4 November 2014 19:05 Host: 78-69-97-29-no173.tbcn.telia.com  

 
mejla 19:01:45 men tar tid va  

 

845) Lasse L  

 

Tuesday, 4 November 2014 19:02 Host: 81-234-214-237-no68.tbcn.telia.com  

 
Stopp nu är min (vår) anmälan mottagen ca 19.00.20  

 

844) Lasse L  

 

Tuesday, 4 November 2014 18:53 Host: 81-234-214-237-no68.tbcn.telia.com  

 
Avisst. Man märker säkert om det tagit. Då skickar man sitt mejl. Stopp! eller nåt. 
Komihåg ta md alla i mejlet  

 

843) goranl  

 

Tuesday, 4 November 2014 18:02 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com  

 
verkar inte som om man får anmälan bekräftad förrän efter ett dygn men man 
kanske kan se om den gått iväg 
men ingen anmäler efter 19:05? 
eller eller? 
inga jättesikar men 2 rejäla målider för 2 blir det en är kvar i frysen  



 

842) råffe  

 

Tuesday, 4 November 2014 16:31 Host: 62-20-177-9-no49.tbcn.telia.com  

 
ja gör som staffan lajkar LasseL:s förslag. 
om ja får napp etter 19:05 så filear ja sikfan  

 

841) staffan  

 

Tuesday, 4 November 2014 15:10 Host: 213-66-162-3-no173.business.telia.com  

 
Gillar Lasses förslag. Om ja får napp före 19:05 mejlar jag alla.  

 

840) glömskeråffe  

 

Tuesday, 4 November 2014 08:56 Host: 62-20-177-9-no49.tbcn.telia.com  

 
å siken på Lj-ö har ja glömt å fråga om. På nät? Vikt totalt å enskilt.  
Å tur att du inte skrev 6 fileade siker. 
Ja Göran, sicken en! 
Å när vare nu du sa att vi skulle avsluta anmälningsbombandet, vare fem över?  
Nej, jag kan ju gå tebaka å kolla! Men måste då först skicka detta å te vicken glädje? 
Fasiken, sa siken. Not. Eller va de nät. Ja ba frågar.  

 

839) råffe  

 

Tuesday, 4 November 2014 08:25 Host: 62-20-177-9-no49.tbcn.telia.com  

 
Snö såg så vackert ut när LasseL skrev de. Tö inte lika kul. Stavar är bra, leta i 
hörnena  

 

838) råffe gla  

 

Tuesday, 4 November 2014 08:23 Host: 62-20-177-9-no49.tbcn.telia.com  

 
de va ju glaa nyheter att V62015EVB ä klappat å klart!  
Men lessamt att staff ä fet å less. 
Men bra att LasseH ä igång, det säger ja än en gång. 
 
I afton dans, har ännu inte bestämt för om ja ska hoppas att de lyckas. Men jag ska 
ändå bjuda upp.  

 

837) Lasse L  

 

Monday, 3 November 2014 22:46 Host: 81-234-214-237-no68.tbcn.telia.com  

 
Något fel hade blivit trasigt och nu har jag låtsats ta bort det genom att aktivera 
moderering och sedan avaktivera det igen. Ni hajjar så klart så de behöver jag inte 
skriva mer om. 
Nu vill jag se om det funkar för fler att skriva här. Och fr.a vad det är ni i så fall 
skriver.  

 

836) Lasse L  

 

Monday, 3 November 2014 22:42 Host: 81-234-214-237-no68.tbcn.telia.com  

 
Å igen  

 

835) Lasse L  

 

Monday, 3 November 2014 22:40 Host: 81-234-214-237-no68.tbcn.telia.com  

 
Försöker en gång till  

 

834) Lasse L  

 

Monday, 3 November 2014 21:44 Host: 81-234-214-237-no68.tbcn.telia.com  

 
Göran mejlar och säger att det verkar inte gå att skriva något här i kväll. 
Men det gör det ju. 
Skrev jag. Men såg sedan att det "tog" ju inte. 
 
Men jag kan se era inlägg som administratör (liksom mitt eget) och kan släppa fram 
dem i ljuset, vilket nu gjorts. Men något har blivet fel som jag ska försöka rätta till. 
 
På torsdag ska det här komma 10 cm snö som sedan ska töa bort på fredag kväll. 
Får gå ner i källar´n och leta rätt på stavarna.  

 

833) goranl  

 

Monday, 3 November 2014 19:37 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com  

 
jag har bara mardrömmar inför morgondagens anmälan 4/11 kl. 19:00 till VR. 
kolla mailen dom hetsar oss vidare 
men vi låter oss inte luras fullföljer anmälan enligt plan  

 

832) göranl  

 

Monday, 3 November 2014 19:33 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com  

 
jag har bara mardrömmar inför anmälan VR imorgon 4/11 19:00 
kolla mailen dom hetsar oss funderar på att hacka kansliet å få lite ordning  
de e för jävligt hur dom håller på 
men vi gör ett gemensamt försök imorgon oss lurar dom inte!!  

 

831) råffe, samma gamla 

råffe, nu lite äldre  

 

Monday, 3 November 2014 19:24 Host: 62-20-177-9-no49.tbcn.telia.com  

 
Samma gamla dröm som ja allti har nästan åre runt. Ja har råkat ut för alla 
(o)tänkbara missöden, alltifrån resan dit me tåg som går spårlöst förbi heller åt 
hillgovittan, att ja har glömt pjäxen, heller att all snön ba smälter bort när ja försöker 
hitta startplassen som flyttas hela tin, ja jävlar, ja tolkar de som att ja ändå ä på rätt 



spår, men vaknar genomsvett å ändå me laggen i bingen. Ja tolkar de som att ja ska 
ut på skidtolkning å då blir ja så jäla nervös å då vet ja inte hur ja ska tolka de.  

 

830) staffan  

 

Monday, 3 November 2014 15:45 Host: 213-66-162-3-no173.business.telia.com  

 
Glad att LasseH kommit igång igen. Själv ett motionspass sen LL. Trött, fet å lite 
less, men försöker ladda inför VR imorrn 19 prompt. Björnen å Percy meddelat att 
V62015EVB är klart. Har faksit glömt vidarebefordra  

 

829) Lasse L  

 

Monday, 3 November 2014 14:33 Host: 81-234-214-237-no68.tbcn.telia.com  

 
Nu har jag drömt igen. Skidabstinensdrömmen som brukar komma någon gång så 
här års. Innehållet är alltid skidåkning som hindras av något. Med lite olika 
iscensättningar. Nu var det stavarna som orsakade stor frustration. När jag gått 
igenom utrustningskontrollen och skulle ut i spåret märkte jag att det inte var de 
fina nya stavarna jag höll i. Blev tvungen att leta mig bakåt genom kontrollen och 
hittade stavar här och där i vrårna, men inga var de rätta. Huh!  

 

828) råffe  

 

Monday, 3 November 2014 07:28 IP: 193.183.97.178  

 
Göran kan du inte påminna oss andra när det börjar närma säj anmälan så kanske vi 
alla kan dra vår knarr te stacken, de e ba en tanke från min sida, kanske galen, 
vavetja.  

 

827) Lasse H  

 

Sunday, 2 November 2014 20:25 Host: 81-237-219-20-no133.tbcn.telia.com  

 
Ingen träning att rapporterera men brukar bli en timmes lugn promenad om dagen. 
Idag en tur uppåt Kvistmossvägen i frambrytande sol på hemvägen. Mycket vatten i 
markerna och några jägare ute efter älg och kronhjort satt på pass utefter vägen. 
Första jägarn berättade att i år var första gången man fått tilldelning av kronhjort. 
Det verkade ha växt till sej en stam av rymlingar från hägn i trakten. Rätt OK för 
övrigt. Sik ä gött.  

 

826) GORANL  

 

Sunday, 2 November 2014 19:35 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com  

 
bajen vackert  
VRdeltagare kolla mailen de närmar sig 4/11 kl 19:00 undrar om roffe fick nåt mail? 
fick ett sånt där konstigt meddelande om missad recipient 
haru byttt adress? 
Annars 6 sikar filéade på Lj-ö och lite vinterförberedelser i största allmänhet 
kan inte springa ännu men kört 3x 7km stavgång med svetten lackande blir lite 
bättre i hödojan för varje dag  

 

825) råffe gla tillslut  

 

Sunday, 2 November 2014 18:20 Host: 62-20-177-9-no49.tbcn.telia.com  

 
jareebajenjareebajesomhakommitiyen 
 
Ville ba nämna det hoppas att ingen misstycker, hoppas ja att.  

 

824) råffe  

 

Friday, 31 October 2014 17:57 Host: 62-20-177-9-no49.tbcn.telia.com  

 
Fanen! Ja har trampat i klaveret. Hålla me göran ä inget som man ska torgföra då 
blir man bemött me tystnad ä ba förnamne, evighetens dom, mörkret förandligat, 
gamla fördomar besannade å räven i brevlådan.  
Ja tar ändå inte tebaka! 
Så länge karln ä klok å framför åsikter i min anda.  
Sådeså 
Ha inte rört en fena (jo en) sen vi sits hördes eller rördes. Bra skönt ädä mevila. 
Visst har väl väl bellman gjort nåt bra på de temat? Annars får han rycka upp säj! 
Vafan!  

 

823) råffe  

 

Thursday, 30 October 2014 19:48 Host: 62-20-177-9-no49.tbcn.telia.com  

 
Hålla me Göran ska man allti göran de e en av min alltfärre grundprinciper, det som 
danat min bristfälliga karantän å nåt bra å allti känna att man allti har i ryggen även 
om de göran ont eblann men mest som lite grunn för en mukselbritsning eller nå 
annat jävelskap utan annra jämförelser heller parrallellerr värt å poänktera annars 
kan man befara att de uppfattas som kritik å de är mig fjärran. 
Frågor på detta? Ja ba frågar 
Glöm inte att de snart e hallonvin å döda anförvanters älg å även fars. 
ä dä kul? ja ba frågar  

 

822) Lasse H  

 

Thursday, 30 October 2014 11:55 Host: 81-237-219-20-no133.tbcn.telia.com  

 
Håller med Göran. Det ser ju ut som det går att göra en gemensam anmälan för en 
grupp om ni formerat gruppen och erhållit den särskilda koden som omfattar 
gruppen vilket en får förmoda och hoppas att ni gjort. Bara att önska lycka till!  

821) råffe gör sitt bästa  Wednesday, 29 October 2014 21:43 Host: 62-20-177-9-no49.tbcn.telia.com  

 



 

 

nä ja fatta inte heller  

 

820) råffe  

 

Wednesday, 29 October 2014 20:24 Host: 62-20-177-9-no49.tbcn.telia.com  

 
Ja tror emligheten ligger just i begreppet "gruppens kod", Kanse harja fel men 
stavat cod så äre torsk på englaise, låter inte så framgångsrikt, men me sju data 
igång så fassnar väl nån jävel i näte, eljäst ä vi kolja 
 
Kul ändå att stimmet växt sen i fjol (?) fjol (?9 fiol (?9 jamän ni fattarväl va jamena. 
Eljesst stryker ja mäj medfårs å stryker mitt namn ur listan över dem som vill men 
inte vill  

 

819) göranl sugande på 
karamellen  

 

Wednesday, 29 October 2014 19:42 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com  

 
VRanmälare den enda info som jag noterat säger att det går att gå in på VR:s 
hemsida 19.00 4/11 OCH ANGE GRUPPENS KOD NÅN SOM FATTAT BÄTTRE? sorry 
capslock slog till. annars rehabgång me stavar idag igen 
unge Lasse H som är ledig fn. försedd med väloljad dator och reda i skallen va tror 
han studera dechiffrera informationen på VR:s hemsida  

 

818) råffe  

 

Tuesday, 28 October 2014 16:53 Host: 62-20-177-9-no49.tbcn.telia.com  

 
Uppkopplad igen skönt va LasseH ja ba frågar  

 

817) Lasse H  

 

Tuesday, 28 October 2014 10:36 Host: 81-237-219-20-no133.tbcn.telia.com  

 
Har köpt ny dator och det verkar som jag kom ut på nätet? Det verkade gå så lätt att 
en blir misstänksam. Bara ansluta kabeln och köra. Inga inställningar av konton 
osv? Återstår att installera virusprogrammet och få igång mailen och då blir det väl 
förstås andra bullar.  

 

816) råffe  

 

Tuesday, 28 October 2014 06:36 Host: 62-20-177-9-no49.tbcn.telia.com  

 
ja staffan har den förmågan, värd att vårda å beundra å begrunda å vätternrunda. 
Säg till när karamellen har fallit ner georgie! Å trillingarna gjort entré. Ä di anmälda?  

 

815) göranl  

 

Monday, 27 October 2014 22:11 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com  

 
staffan har komplicerat anmälningsproblemet 
kanske måste alla logga in från min hemsiada om vi ska lura systemet 
här gällere o va smart 
suger på karamellen så länge  

 

814) goranl  

 

Monday, 27 October 2014 17:40 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com  

 
grabbarna som inte vet va dom ska göra kollar sin mail där den listige övertecknade 
har vidarebefordrat ett mail från VR 
tack Lassel för din dröm den är också min 
själv drömde jag inatt att frugan väntade trillingar det var skönt att vakna till 
verkligheten men tolkar drömmen som en positiv livsinställning  

 

813) råffe  

 

Monday, 27 October 2014 07:37 IP: 193.183.97.178  

 
Dä ä ju rent magalöst! 
Ja unnrar åsså va man ska göra.  

 

812) Lasse L  

 

Sunday, 26 October 2014 23:37 Host: 81-234-214-237-no68.tbcn.telia.com  

 
Har skrivit upp VR-anmälan kl 19.00 4/11 i almanackan. Men vet inte riktigt vad jag 
ska göra då. Vad eller snarare hur ska jag göra? 
Hade en konstig dröm i natt: Min tandläkare i Trollhättan hade blivit av med sin 
mage och såg riktigt smärt ut.  

 

811) goranl  

 

Sunday, 26 October 2014 20:46 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com  

 
det vindskyddet blir bra 
4/11 klockan 19:00  

 

810) råffe, just de råffe  

 

Sunday, 26 October 2014 20:35 Host: 62-20-177-9-no49.tbcn.telia.com  

 
Lugn och fin så återhämtar du dig i lagom takt till verkligheten LasseH, så länge du 
knäcker mig i LL så ä ja trygg å dina väna vägnar. 
Senaste nytt: Lång-Hasse vill va me i gruppen till VR. Ja sa ja va de bra? 
4711 ska ja göran mitt bästa för å hålla mig vaken ve datan. Men vicken tid vare. 
Som man ska va vaken, mena ja. Men de kanske der fyrer redan sakt.  
Bra jort isåfall georg!  

809) Lasse H  Sunday, 26 October 2014 17:16 Host: 81-237-219-193-no133.tbcn.telia.com  

 



 

 

Tackar! Ska försöka pigga på mej enligt önskemål. Nej det är väl snarast så att 
problemen pågått några år och att dom relativt kraftiga årliga försämringarna av km-
tiderna jag haft senaste 2-3 åren varit en anpassning till verkligheten. Jag har helt 
enkelt inte kutat fortare än jag rått med på ett rimligt vis. Årets LL var väl, om jag 
tittar på mellantiderna och placeringarna, närmast perfekt disponerat utifrån mina 
förutsättningar. Hade alltså inga känningar under LL utan det kändes OK hela 
vägen. Förstås har jag undrat vad det hela kunnat bero på och den senaste teorin 
jag hade var KOL. Det var visserligen länge sen jag rökte i någon omfattning men 
under en 10-årsperiod (80-talet) drog jag i arbetet i mej försvarliga mängder osläckt 
kalk och diverse förmodligen onyttiga ångor.  

 

809) Lasse H  

 

Sunday, 26 October 2014 17:16 Host: 81-237-219-193-no133.tbcn.telia.com  

 
Tackar! Ska försöka pigga på mej enligt önskemål. Nej det är väl snarast så att 
problemen pågått några år och att dom relativt kraftiga årliga försämringarna av km-
tiderna jag haft senaste 2-3 åren varit en anpassning till verkligheten. Jag har helt 
enkelt inte kutat fortare än jag rått med på ett rimligt vis. Årets LL var väl, om jag 
tittar på mellantiderna och placeringarna, närmast perfekt disponerat utifrån mina 
förutsättningar. Hade alltså inga känningar under LL utan det kändes OK hela 
vägen. Förstås har jag undrat vad det hela kunnat bero på och den senaste teorin 
jag hade var KOL. Det var visserligen länge sen jag rökte i någon omfattning men 
under en 10-årsperiod (80-talet) drog jag i arbetet i mej försvarliga mängder osläckt 
kalk och diverse förmodligen onyttiga ångor.  

 

808) göranl  

 

Sunday, 26 October 2014 16:37 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com  

 
Roffe sen vare spadarna jag o brorsan har brutit av tre spadar på 2år ändå kända 
märken tror inte att urkraften i armarna förklarar detta( jag har visserligen brutit av 
två) så nåt skit ede 
10 km igår men fick ont i hödojan idag rehabpromenad 5,5 + 1,5 timmes kamp med 
uppgrävning av häck använde spett försiktig med spaden 
4711 19:00 anmälan av strtgrupp till VR som verkar ha utökats med ungErik 
alla sätter sig vid datorn när klockan slår o anmäler gruppen för att lura systemet  

 

807) råffe  

 

Saturday, 25 October 2014 21:25 Host: 62-20-177-9-no49.tbcn.telia.com  

 
Härligt och skönt att du är hemma igen LasseH! Ett gott tillfrisknande i lugn takt 
önskar jag dig – ja av hjärtat! 
Lite intressant är det ju at tdu kutade tre mil för bara fyra veckor sedan. Kände du 
något obehag då, annat än normala tröttheten, normala ledan?  
Allt gott! 
önskar jag dig!  

 

806) göranl  

 

Friday, 24 October 2014 22:30 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com  

 
Lasse h de va gött å höra att du va hemma igen å säkert skönt för frugan din att se 
dej hel o fin 
kranskärlet förfinat skitsnacket om ytterligare förträngningar kan tillhöra läkarmyten 
dom såg ju exakt likadana ut när du sprang om mig på LL. 
Du får väl göra som dom säger o peta i dig lite blodtunnande ett tag men försök 
sega igång så snart som möjligt 
Vi ses på HBH  

 

805) Lasse H  

 

Friday, 24 October 2014 18:36 Host: 81-237-219-193-no133.tbcn.telia.com  

 
Kom hem här för nån timme sen och tackar för sympatiska yttringar! Blir väl mest 
korrekt om jag citerar ur läkarintyget. "Akut hjärtinfarkt med stopp i vänster 
kranskärl som åtgärdades med balongsprängning (och titan, min anm.)Ytterligare 
kärlförträngningar sågs på kranskärlsröntgen som ska åtgärdas framöver. Ultraljud 
av hjärtat visat uttalat sänkt pumpförmåga, hjärtsvikt. Arbetsförmågan helt nedsatt 
längst t.o.m. 2014-11-30. Återbesök om 2 veckor och 4 veckor. Planeras 
myocardscint om 4 veckor. " Känner mej rätt OK fast trött och matlusten har kommit 
tillbaka. Har en påse med många mediciner och en jättestor dosett och kan glömma 
porschen tills vidare. Hoppas på samma utfall som Råffes kompis. Borde inte vara 
helt omöjligt men beror förstås på hur mycket skada infarkten gjorde. Ironiskt nog 
visade det sej att den enda egentliga riskfaktorn jag trodde mej ha, högt kolesterol, 
inte var så märkvärdigt hög vid de mätningar som gjorts i veckan. Låg risk är alltså 
inte lika med noll risk kan en konstatera.  

 

804) råffe  

 

Friday, 24 October 2014 13:32 IP: 193.183.97.178  

 
skönt, då ä vi två.  
I Kroatien har di klädnypor som ä bra, trots de ä av plast,  
rejäla nypor ska de va, 
hoppfallera.  

 

803) Lasse L  

 

Friday, 24 October 2014 12:43 Host: 81-234-214-237-no68.tbcn.telia.com  

 
Han kan förhoppningsvis pallra sig till ett tangentbord snart och rapportera själv. 
Jag talte me´n i förrgår och då var det tal om att han nog skulle få komma hem till 



helgen. 
Så värst munter va han kanske inte. Men vem är det, förutom lillglader? 
 
Håller f.ö. helt med om plastklädnyporna!  

 

802) råffe  

 

Wednesday, 22 October 2014 16:21 Host: 62-20-177-9-no49.tbcn.telia.com  

 
VOR? Körom på vattne? 
 
Alla rapporter om LasseH:s tillfrisknande mottages tacksamt. Min polare blev 
mycket vassare efter titaniseringen vilket jag antydde, det är värt att tänka på.  

 

801) Lasse L  

 

Tuesday, 21 October 2014 22:44 Host: 81-234-214-237-no68.tbcn.telia.com  

 
Nä Lasse har inte min lätta åkomma, utan det är den värre som Råffe gav ett annat 
exempel på. 
Men HBH ligger som sagt en bit fram i tiden, närmare bestämt första helgen i 
december. 
 
Ska försöka få upp intresset för VOR, men har inte lyckats så värst hittills. Jag 
tycker hemsidan är ganska bedrövlig, alldeles för många finesser för en 
gammaldags person som övertecknad (som dock lyckats konfigurera e-posten på 
hustruns nya dator, och få nätverket att funka med nya routern, men ännu inte 
kommunicerat med nya tvättmaskinen via den app som ska kunna laddas ner till 
mobilen)  

 

800) göranl  

 

Tuesday, 21 October 2014 22:29 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com  

 
Lasse H har du hämtat dig från den värsta oron? 
Troligen e de väl bara en släng av arytmi så du hamnar i Lassel:s o brorsans krets  
lite inledande medicinering men låt dig inte imponeras alltför mycket. 
Tur att HBH ligger lite i framtiden då e du vass igen. 
Roffe ja vet inte ens vicket lag ja befinner mig i å fr.a inte vicken fråga som avses 
Jag hävdar fr.a att jag är oskyldig till va det vara må. 
lallar vidare i tillvaron 
kollar ni förresten Volv Ocean race?  

 

799) råffe  

 

Tuesday, 21 October 2014 17:54 Host: 62-20-177-9-no49.tbcn.telia.com  

 
Fan, ja läste min sista rad som lederhosen, 
börjar ja på å bli trötter? 
Förr i tin kallades ja lillglader, bara pga min pral  

 

798) råffe  

 

Tuesday, 21 October 2014 17:50 Host: 62-20-177-9-no49.tbcn.telia.com  

 
läste detta trista inlägg efter det att jag hade vatt ute å kutat 6,5 km, första anloppet 
efter LL. Hadeja vetat så hade ja nog haft vett å avstått. 
Bara å hoppas att de inte e nå bestående men. Ja träffade härförleden en av min 
agamla, men ännu unga, arbetskamrater, nyligen fyllde han 51, ja trore va den 24 
juni, men ä inte säker, men de skitdesamma, vafan håller ja på å syltar in mäj i för 
knepiga resonemang när de handlar om viktiga, ja livsviktiga fragen. 
Han skulle i varje fall åka Kortvasan i februari detta året. Körde på å kom fram emot 
Läde. Då blevan alldeles matt, va tvungen å vila, händer den bäste, men kom allri 
riktit igång. Funktionärer flockades å ambulans tillkallades trots bemälde löpares 
proteser. Kördes han till Falu lasarett å en hjärtinfarkt kunde konstateras. Han 
ballongbehandlades, detta beskrev han livfullt och (alltför) detaljerat (detta sagt av 
en kille som inte ens vågar lämna avföringsprov på begäran, trots att de e gratis!), 
ända in i den lilla åder som knipit igen. Ett litet titannät (svårt ord, ser ut som 
tinnitus om man ä dixläskig) blåstes upp å killen va som nyfödd. Kom hem å tjacka 
en bianki å ha börjat köra som en jävel runtom hela Östermalm å lidingö, kan tom 
tänka säj Jälmarenrunt, ja behöver bara putsa på, men vet inte om ja vågar.  
Sånt är problemet å dilemmat som ni, de två lagen, ställs inför. 
Frågan och det som ni nu ska svara på är: 
Hur skaråffegöran? 
 
Höll på å klömmade vichstigaste: 
L: 18,1 
R: 1,4 
 
L leder!  

 

797) Lasse L  

 

Tuesday, 21 October 2014 10:29 Host: 81-234-214-237-no68.tbcn.telia.com  

 
Lasse H, stackarn, ligger på lasarettet i Karlstad efter att pumpen hans fick sig en 
rejäl törn i samband med stavgång i förrgår. 
Trots detta varnande exempel var jag själv (och jycken) ute på ett rejält 
stavgångspass igår, med lite inslag av älghufs m.m. Det var tredje långpasset (drygt 
2 h) av detta slag efter LL. Siktar på ett i veckan som förberedelse för skidsäsongen. 
Alla fall ringde jag Lasse igår på hans mobil och han svarade genast och lät ändå 
rätt så pigg, men kände sig trött. Vet väl ännu inget om hur länge han blir där, vad 



som ska göras, och vad sviterna kan bli.  

 

796) råffe, dvs roffe  

 

Monday, 20 October 2014 21:35 Host: 62-20-177-9-no49.tbcn.telia.com  

 
inte låg du väl redan göran? 
Och ja ja garvar, de gör ja åt nästan allt.  
Dina rader ä som en vacker avhuggen haiku, fåru ba me en strof till så är de en katta 
strof, å då lövar ja å garva. Skinnsidan uppåt. 
Kom förresten på att roffe å offer ä nästan samma ord, förklarar de mesta för de 
mesta  

 

795) göranl låg till sinnet  

 

Monday, 20 October 2014 21:28 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com  

 
vafför e de ingen som garvar va den gammal  

 

794) göranl skojar  

 

Monday, 20 October 2014 20:04 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com  

 
död katt; 
katt o lik  

 

793) råffe spiksäker å 
nästan spiknytker  

 

Sunday, 19 October 2014 17:26 Host: 62-20-177-9-no49.tbcn.telia.com  

 
de e svårt å lära gamla hunnar sitta; de bevisas nog av georges inlägg; trodde att 
åtminstone en Lasse hade rett ut frågan så att alla försto; men ja kan ju ha fel som 
så ofta; sånt drabbar såväl kloka som dem som tror sig vara. Ja tror att de ä ungefär 
desamma som semifinal; uttolkat som halvfinal; då skulle semikolon va halvkolon. 
Men va de betyder ha ja ingen aning om. Men ett ambitiöst försök hoppas ja att alla 
inser att ja gav mig ut på tunn is, slak lina, bråddjup (som ja förresten av en 
händelse just klarat mig torrskodd ifrån; de va längs den dalmatiska kutsen: de 
fanns förrsten en långdistansare från öst som hette vladimir kutts; vill ja minnas. Ja 
de vill ja!)  

 

792) göranl börjar bli 
stressad  

 

Sunday, 19 October 2014 16:11 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com  

 
OBS! OBS!4/11 kl. 19:00 
vi har gjort en intresseanmälan till VR ovanstående datum och tid ska anmälan 
göras med angivande av erhållen anmälningskod som gäller hela gruppen 
För att öka chanserna föreslår jag ödmjukt att samtliga i gruppen kastar sig på 
tangentbordet och anmäler gruppen 
de e ju sån helvetes hets nuförtiden 
mellan och delvis under regnskurarna kutades 10km igår och 7 km idag i övrigt har 
jag latat mig maximalt 
S;a L : 80 
nu blev det semikolon igen som för övrigt ingen nånsin lärt mig använda men finns 
på vartenda tangentbord hurfan e de möjligt  

 

791) råffe återbördad  

 

Saturday, 18 October 2014 19:44 Host: 62-20-177-9-no49.tbcn.telia.com  

 
vill ba nämna att ajämbäck å börjar fundra på å kuta å rullskida, ja mena och, inte 
fan kutar ja på rullskidor, de må väl ni fatta, vafan ä dä mä är? Ja ba frågar. 
vill ba nämna att kroatien är det land som gett kravatten en plats i garderoben, di 
kroatiska soldatera lär ha knutit sina sjalar på ett sobert sätt som fick motståndarna 
ä tappa hakan, å då syns ju knappt slirren. 
Kroatien rekommenderas 
av signaturen "en som nyss vatt där, utan kravatt"  

 

790) göranl statistikfreak  

 

Saturday, 18 October 2014 19:11 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com  

 
sitter o kollar på innlägg före o efter 21:00 verkar som kreativiteten tilltar i den 
senare gruppen 
så därför återkommer jag senare  

 

789) Lasse L  

 

Thursday, 16 October 2014 21:18 Host: host-95-199-197-
111.mobileonline.telia.com  

 
Nä han e nog inte tillbaka i norr. Han har kommunicerat på DISTANS med internatet 
eller vad det nu heter. Suveränt Råffe!  

 

788) Lasse H  

 

Thursday, 16 October 2014 20:49 Host: 81-237-219-193-no133.tbcn.telia.com  

 
Välkommen tebaks till norden Råffe. En annan spelade Allan och kutade lite 
backintervaller men såg varken snö eller banker. Körsången var kul. Vi körde bl.a. 
Visa från Venjan och en visa om ett häftigt 50-årskalas skriven av Sam J Lundwall 
som det verkade.  

 

787) göranl låg till sinnet  

 

Thursday, 16 October 2014 18:11 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com  

 
vågar inte närma mig banken men såg ingen snö dags för däcken dock herregudfan 
vicket väder 50 mm senaste dygnet 
vem är EBolan som dom pratar så initierat om verkar va en obehaglig typisk galning 



har kutat lite innan störtskurarna  

 

786) nichtschneeråffe  

 

Thursday, 16 October 2014 17:52 Host: 93-142-182-11.adsl.net.t-com.hr  

 
inte en enda jävla auto, de e ju för fan allri snö på Hvar. Ja på frågan hvarädu plägar 
jag svara hvar (ä du schävl?) 
snö ä bra ja ä aven 
 
/sign. en som inte sett snö på längden på länge 
 
eller nitchesnömannen 
(fråjndiansk fälskrivning)  

 

785) Lasse L  

 

Thursday, 16 October 2014 14:49 Host: 81-234-213-191-no68.tbcn.telia.com  

 
Är inte tuff nog att motionera ute i dagens kalla regn. 
Men gick i sällskap med hunden fram och tillbaka till banken nyss. Såg då tre bilar 
med snö på taket. 
 
Hur många bilar med snö på taket såg ni när ni gick till banken?  

 

784) göranl  

 

Saturday, 11 October 2014 21:06 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com  

 
Charlotte har nyss rapporterat en halvmara ida 1:42 
imponerad i sin gamla kropp blev man  

 

783) Lasse H  

 

Saturday, 11 October 2014 18:14 Host: 81-237-219-193-no133.tbcn.telia.com  

 
Då ser en fram mot HBH såsom varande höstens höjdpunkt! OL-säsongen nu till 
ända och börjar till veckan i stället med körsång för att bättra på flåset och 
magstödet en smula och under trevliga former som jag har anledning att tro och 
hoppas. Hittade lite kantareller att gratinera ihop med fläskfilé under dagens 
promenad på gamla Karlskogavägen NO Ristjärn. Fanns även kvar en slinga av 
gamlagamla vägen vilket förstås var kul att skåda.  

 

782) göranl  

 

Saturday, 11 October 2014 17:51 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com  

 
Herregud va ja e lycklig 
ja e fri ja har sonat det gräsliga brott  
som i dråp av en n-g-r bestod 
Fri såsom fågeln i morgonstunden 
letar i minnet efter Cornelis vackra ord om tillfrisknande finner dom inte just nu  
därav ovanstående rader men nu! 
Hallelulja ja e frisk igen vilken lättnad den masken som mitt hjärta tärt den dog av 
övermättnad 
efter LL 14 dars hostande  
idag 8 km i < 8min/km 
ville bara meddela detta  

 

781) råffe  

 

Friday, 10 October 2014 20:54 Host: 62-20-177-9-no49.tbcn.telia.com  

 
sticker till Dubrovnik tidigt i möra, hinner inte ens kuta innan dess, knappt vakne, 
plane går 6:30. 
Löparpjuckena ä mä men man vet ju hur de brukar va, de e skönare å bälga en bärs 
å en kvass å sen allti vara på arsle. 
Än vadå? 
 
Ma höres!  

 

780) göranl  

 

Wednesday, 8 October 2014 20:48 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com  

 
vackert komponerad höstfärgad bild 
vovven undrar va som e på färde 
o ja me den 
vågade inte kuta i da heller efter morgonens sputes men mellan regnskurarna fyllde 
jag trädgårdsavfallstunnan med senast uppgrävd häck  

 

779) råffe  

 

Monday, 6 October 2014 20:15 Host: 62-20-177-9-no49.tbcn.telia.com  

 
meckonomen ä för jäla bra, man behöver ba åka dit så orner de säj å int kräver di 
päning heller grattis george! 
funderar på å anmäla mäj 
unnrar som så oftast tillva  

 

778) göranl  

 

Monday, 6 October 2014 19:46 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com  

 
starkt psyke att anmäla sig redan 
själv hostat så pass att endast vedhuggning bygge av båttäckning blivit på Ljö i 
helgen 
rätt skönt alltså 



13 grader i vattnet 
på hemvägen idag bomstopp i en timme strax norr om Brännebrona pga olycka 
fick inte upp yttre bensinlocket när ja skulle tanka förrän ja stod utanför Mekonomen 
för att begära hjälp  

 

777) råffe  

 

Sunday, 5 October 2014 22:40 Host: 62-20-177-9-no49.tbcn.telia.com  

 
"bara" 
ja ber ä få buga 
å unnra 
finns de inge annat i åmål 
som mål  
för värkligheten 
 
ja ba tare lunkt  
å har ännu inte anmält mig ens för å köpe en kvadrat av månen 
kommer man förstås å få ångre 
men sån e ja 
 
ere slutsålt? 
ere bra? ja bar frågar  

 

776) Lasse L  

 

Sunday, 5 October 2014 20:43 Host: 81-234-213-191-no68.tbcn.telia.com  

 
Hoppsan! Nu råkade jag också anmäla mig till LL 2015. 
Sedan årets LL bara tre lätta träningspass (30-40 min var): Spinning, 
simning/vattengympa, joggingrunda med jycken.  

 

775) Lasse H  

 

Sunday, 5 October 2014 20:19 Host: 81-237-219-193-no133.tbcn.telia.com  

 
Tyckte bäst å passa på mens en va lite omtöcknad å inte hunnit börja tänka klart. 
Sen ska det bli spännande å se vilken startgrupp jag hamnar i. Idag en mil stavgång 
enligt Torbjörns modell dvs. jogga uppför och gå slättförs å utförs. Tidigare har jag 
gjort tvärt om.  

 

774) råfe 

förengångskuldgla  

 

Friday, 3 October 2014 18:58 Host: host-95-197-23-83.mobileonline.telia.com  

 
vikken kämpe1 
å då mena ja inte mejntärynka utan just daj LasseH, hur ändå in i helsickei kandu 
redan nu ha anmält däj till leidölufsen15 då måste ju ja me... haru inge förbarmande i 
din brea bringa å frambringa, ja ba frågar. 
 
Men kul skarebli ja siktar på å köme i möle.  
 
Ä så jäla gla att ja överlevde LL14!  

 

773) Lasse H  

 

Thursday, 2 October 2014 21:48 Host: 81-237-219-193-no133.tbcn.telia.com  

 
Ni har väl inte missat filmen om Eero Mäntyranta gjord av hans dotterson? Finns på 
SVTPlay/Dokumentär och heter Homesick. I går kväll natt-OL igen. Gick bra och 
missade väl bara ett par tre minuter sammanlagt. Till helgen får en plocka fram 
stavarna igen. Äntligen. Nyssens anmäld te LL2015.  

 

772) råffe mästrar  

 

Thursday, 2 October 2014 07:37 IP: 193.183.97.178  

 
jamen göran de bevisa ja ju så sent som i lördass... nämnde ja inte de? Ja ba frågar. 
Starkt att ens tänka på å kuta nu igen. Ja tror ja håller igen ett tag. Rullisar är bättre, 
ska börja nu igen. Snart. 
Tänka säj att ÖSmå åsså är fulltecknat, har folk inget roligare för säj, säj? Ja ba  

 

771) göranl  

 

Wednesday, 1 October 2014 21:50 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com  

 
kul me Ingvar livet e inte lätt eller ens svårt 
men ja skulle ju kutat imorse men så börja en övre luftvägsinflammation klia i 
halsen igår går att hålla tebaks me intensiv stress men e oroli inför kommande 
förlängd helg så frugan o ja gjorde lite inköp av varierande prioritet 
får o va beredd på allt 
Tack för en gosig LLhelg javafan kanske man inbillar sig att under 4 tim. e möjligt 
kollade att jag orkade till Fågelöudde enl. plan men sen gick det åt helvete  

 

770) råffe  

 

Wednesday, 1 October 2014 18:12 Host: 62-20-177-9-no49.tbcn.telia.com  

 
plopp så dök Ingvar opp! Det brukar ju aldrig va nå problem å tjacka en plass på 
näte, de orner säj! 
 
Själv är jag beredd å glömma alla tankar på LL15. Detta efter att ha sett vämjeliga 
bilder från årets löp, inte kul, ska man sjangsa på å förödmjuka säj en gång te.... Ja 
ba frågar  



 

769) Ingvar  

 

Wednesday, 1 October 2014 11:16 Host: host-95-192-66-
114.mobileonline.telia.com  

 
Hej! Hade hoppats på att komma med i Öppet spår 2015 men allt är redan uppbokat. 
Om någon får nys om en oanvänd plats, helst till måndag, skulle jag bli väldigt glad 
att höra om den. 
 
Ha det gott 
 
Ingvar  

 

768) råffe helt bestämd  

 

Monday, 29 September 2014 21:55 Host: 62-20-177-9-no49.tbcn.telia.com  

 
ja lövar att om en bjässe som LasseH ställer upp på LL nästa år så gör ja ta mäj 
fasen – (konstpaus) de åsså... 
För nu ä ja fitt for rörelse igen. Ty kroppen ä en konsti kropp som helt saknar knopp 
å ständit luras te lustit lopp å struntar helt i blodomlopp – å te skrynkli snopp.  
Kan inte tänka klartjust nu därför blire inte klart just nu... 
vanudå... 
bläko  

 

767) Lasse H  

 

Monday, 29 September 2014 19:34 Host: 81-237-219-193-no133.tbcn.telia.com  

 
Grattis å tack allihopa! Lite svårt att gå i trappor, lite öm i ryggslutet o höfterna och 
lite nageltrång på höger långfinger men inte alls nåt farligt mycket. Lite andtruten 
vid ansträngning. I brist på kolhydrater har väl cellerna börjat gå på kolesterol eller 
uran eller nåt annat som kräver mycket syre. Inte helt anti i dessa förunderliga 
höstdagar till att anmäla mej till LL 2015.  

 

766) Lasse L  

 

Monday, 29 September 2014 17:15 IP: 88.131.34.67  

 
Å, tackar tackar! Grattis förresten. 
Sitter nu här på mitt inte fullt så enkla hotellrum i Härnösand och konstaterar att 
hälen i dag gör klart mindre ont än före LL. Hoppas det håller i sig. Kommer alla fall 
att skaffa formgjutna skoinlägg som Charlotte rådde mig att göra.  

 

765) råffe  

 

Monday, 29 September 2014 07:23 IP: 193.183.97.178  

 
Å jadå, sitter här i V-ås på jobbe å känner mig ganska besvärsfri, mitt onda va knä 
har stillat sig lårens börjar återta sin ursprungliga spänst, nåja, å vadera känns bara 
lite strama. Två tåblåsor kan jag stoltsera me, en på vardera av den tå som ligger 
närmast tv resp th om stortåarna, om den heter pektå så vore de lämpligt för den 
pekar utanför de övriga. 
Ja de va väl allt, det hele som norrtugg skulle sagt. Nä inte SM. Ev EvBränne, EbL, 
säkert endera eller båda ÖSmå å VL, förhoppningsvis ÅL.  
Längre än så känns olustit å planera. 
Grattis själv!  

 

764) Lasse L  

 

Sunday, 28 September 2014 21:36 IP: 83.68.239.224  

 
Å jag då, jag sitter nu på mitt enkla hotell i Sundsvall på vägen till Härnösand efter 
att ha ätit vad som måste ha varit Sveriges sämsta pizza. Hade jag inte varit så 
hungrig skulle jag bara gått därifrån efter första tuggan. Men tacksam för att de inte 
frågade hur det smakade.  
Å i går stod man i vad som måste ha varit Sveriges längsta busskö. I alla fall igår 
men troligen på ett decennium åtminstone. 
Å idag fick man åka ersättningsbuss från Gävle. Den fick punka halvvägs "faen vare 
låter när dom spolar på toaletten" tänkte jag men strax började bussen skumpa. 
Men här är jag som sagt nu i alla fall, och känner mig så klart nöjd med gårdagens 
prestation, fast det kändes betydligt tyngre än vad jag tror det brukar göra när den 
genomfördes. Hälen oroade i början men lugnade ner sig efterhand. Idag är den 
varken bättre eller sämre än innan. 
Ja det var väl det hela. 
Eller. Anmäla sig till nästa LL? Tror nog det eventuellt antagligen.  

 

763) göran l  

 

Sunday, 28 September 2014 19:44 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com  

 
hemma lycklig o eftertänksam 
hur ska man göra me SM? 
kuta ännu saktere eju eg. en barnlek jmf gårdagens upplevelse 
ska fundera mer te morgens en liten blåsa hö fot stortå till höger till vä per fot alltså 
tån eg . den till höger om mitten sett till båda föttera som väl får anses utgöra en 
enhet när de kröppen framåt  

 

762) råffe  

 

Sunday, 28 September 2014 19:33 Host: 62-20-177-9-no49.tbcn.telia.com  

 
vakna efter en oroli natt där jag mitt idensamma va tvungen å stappla nerför 
trappern för å klämma nåra hårdbrömackor me ost&skink. Märkte redan då att väknä 
knorra å så äre väknä har knorrat hela dan. Men lyckades inte göra säj hörd när 
vadera knorra mer igår. 



Har lyckats få igång benena men smärtan har förflyttat säj uppåt, te låren å sen te 
huvet. Har bestämt mig (ca halvtolv söndag) för att allri ge mig inpå skiten nåmer. 
Nu ä klockan 19:31 å ja funderar på hur man ska lägga upp nästa års lopp. Eller ner. 
Sånt ä livet, men inte livat som Annita Linnblomm nog skulle ha uttryckt saken.  

 

761) råffe kvicknat till  

 

Saturday, 27 September 2014 20:15 Host: 62-20-177-9-no49.tbcn.telia.com  

 
kan knappt gå 
kan nästan stå 
men hoppa på tå  
de tror ni inte på 
å int ja heller 
 
jäla vader, vaedemeer, ja ba frågar.  
Gla att ja kom i mål  
gla att ja ä i hemmets dunkla vrå 
då hörs inte mina dystra vrål 
Vill ba me dessa rader harangera å gratulera alla kämpar 
man blir inte bättre i låren 
om man har kommit te åren 
snart görs de plats i låren 
 
Kollade just alla tiderna. Tidernas!  
Ma höres! 
Snart ä dä EBv6-15 å de e de närmaste sådant man kommer, men kul ere. 
Likafullt  

 

760) råtte  

 

Thursday, 25 September 2014 22:13 Host: 62-20-177-9-no49.tbcn.telia.com  

 
Märkte te min stigande ångest att linnimente håller på å ta slut, skrapar de sista ur 
burken men tog i så rejält att de svider på vadera, kanske ä dä bra, kanske bättre, 
men bäst? 
Ja ja slutar som ja känner mäj, som ett stort 
? 
Hur ser ett litet ut? 
Ja ba frågar... eller?  

 

759) Lasse H  

 

Thursday, 25 September 2014 21:33 Host: 81-237-219-193-no133.tbcn.telia.com  

 
Natt-OL i går kväll. Kul som vanligt och som vanligt en del tabbar varav en riktigt 
dum men kostade bara drygt 2 min. Kom torrskodd i mål vilket är väldigt ovanligt på 
OL. Ska bli kul att ses. Ring i Karlstad om ni vill ha nåt att fika i Lusasken. Är så gott 
som hel och frisk men ett frågetecken för formen förstås.  
L:52 (ungefär säsongsvanligt)  

 

758) råffe bygger 
självförtroende  

 

Thursday, 25 September 2014 21:13 Host: 62-20-177-9-no49.tbcn.telia.com  

 
yr lovar 8 m laber bris fra väst 
ä nog mevinn ja mena lidingön ligger ju östvart 
vi ses på barrikaderna! 
heller i skyttegravarna  

 

757) råffe full av – just de 
förtröstan, utan 
anledning  

 

Thursday, 25 September 2014 21:10 Host: 62-20-177-9-no49.tbcn.telia.com  

 
ja om vi ha ögonen me oss 
fotfarande öm i vadera 
tänker att de e ett gott tecken 
ett gottes tecken 
ett tecken från gud 
vet vem 
hut går hem 
länge sen ja va så nervösch 
blir nog värre lite längre fram  

 

756) göranl  

 

Thursday, 25 September 2014 20:42 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com  

 
ses bandagerade premedicinerade på Vallen  

 

755) råffe  

 

Thursday, 25 September 2014 07:56 IP: 193.183.97.178  

 
värkar som om hälen ä akilleshälen för alla födda 48, drog di i hälen när vi föddes, ja 
ba frågar. 
En annan ä fotfarande stel i vadera men de e nog psyskotraumatiskt intalar ja mäj. 
Vi får se,den som löper blir stel.  

 

754) Lasse L  

 

Wednesday, 24 September 2014 21:43 Host: 81-234-213-191-no68.tbcn.telia.com  

 
En löprunda med backintervaller i Örnässkogen igår gav betydligt ökade känningar i 
hälen, så nu blir det inget mer kutat förrn på lörda. Lite orolig för nedförsbackarna 
då, min paradgren egentligen, att foten inte ska palla dom. Den som startar får se. 



Målsättningen fram till LL var L 60, nu blev det 58,5, ändå klart längre än inför något 
av mina tidigare LL.  

 

753) råffta  

 

Wednesday, 24 September 2014 21:01 Host: 62-20-177-9-no49.tbcn.telia.com  

 
Ja grabben hänger me, å startar lite före i ledet 3 å han siktar på 2:45. Gubben hans 
skulle va stormnödj me en timme te. 
Ä stel i vadera etter gårdans 7km, men de ska nog gå över, inga skavsår att 
rappotera  

 

752) goranl  

 

Wednesday, 24 September 2014 20:44 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com  

 
7km imorse med oroande skavsår ca 8min/km hö häl Compeedad 1x1 cm 1mm djupt 
sår lite orolig för att påskynda läkning 
S:a L 73 mil nu pusta ut till lörda vädret hyfsat? 
Råffe får du med dig grabben 
Fredasplanering se mailen och nrlappar hämtas freda 
Blire bra?  

 

751) Lasse L  

 

Wednesday, 24 September 2014 19:48 Host: host-95-199-209-
128.mobileonline.telia.com  

 
Tack Torbjörn. Håll nu hårt i styret och ögonen på vägen där nere i Toscana.  

 

750) råffe  

 

Tuesday, 23 September 2014 13:11 Host: 62-20-177-9-no49.tbcn.telia.com  

 
gav mig ut på min sjukilometare å kände migas ganska lätt å gla å kom hem utan 
påtagliga skavanker, di psykiska ä ju inte påtagliga så di skiter ja i.  
10,4 i snittet var uppmuntrande likt hyvelspån i örat. 
Tar int ett steg i onödan  
förrn på lördan kl 13:20 
sen gällere å hålla undan  
för terriern i led 8 så han  
inte får upp vittringen 
Allt känns som en redig sjangsning 
men har nu beställt våltaren 
i plåsterform ska appliceras  
på båda vadera långt ner mot hälen 
Meddelas endast på detta sättet 
Hämtar nog nummerlapparna på freda 
Siktar på å komma i mål, har ingen tanke på å bryta om en inte slår ijäl säj  
i någon elak nerförsbacke. Den som lever efter de får se på sin medalj. Betäck att de 
e 50-årsjubilee! 
L: 14,6  

 

749) råffe full-av vadå. Stor 
pristävling!Extra!  

 

Monday, 22 September 2014 21:04 Host: 62-20-177-9-no49.tbcn.telia.com  

 
dä ä ingen skräck för mäj LasseH, då kunde vi ju slå följet 
så di lär sich veta hutet  

 

748) Lasse H  

 

Monday, 22 September 2014 20:48 Host: 81-237-219-193-no133.tbcn.telia.com  

 
Int ä dä koa å int ä dä soa så dä ä tvonget te var e ap. I alla fall kan jag nästan 
garantera att ja inte kommer te hinna ikapp dej Råffe.  

 

747) råffe  

 

Monday, 22 September 2014 20:08 Host: 62-20-177-9-no49.tbcn.telia.com  

 
tänk så lite som behöffs för å bli gla igen. Hurtroru di som bor i syrien skulle ha 
reagerat om di fick ett startbevis, skullerom bli glaa,  
ja ba frågar 
mister skallerorm 
 
på talom orm så såg ja en sekväns av flyktingarna på flotten å då fick två 
hyperintelligenta idrottsmän frågan från fater fårage "jag är både en förklädnad å 
något som krälar i jorden, vem ä ja?" 
 
Di två gamla tävlingsmänskorna skulle tävla, å etter tio sekunder lyste de till i 
ögonvrån på en av dem.  
Han fick sedan hjärtligt å innerlit beröm av sina medtävlande(å sannolikt av alla jäla 
Sd-väljare) för att han va så brilljant. Den som förlora bor i Älta, ja funderar på å 
emmigrera te e kommun dä man inte behöver förödmu 
juka sähj i tv. Killen va hockimålis på sin tid, hans ti ä inte nu. Uppenbarligen. 
Ja jälar  
Tänker kuta en vända inför LL, har som länkst kutat 7 km, men har hört att så långa 
långpass ska man passa säj för. Kanse blire ba backen, de e ju så de kännsatt man 
slår i backen, ja mena backen 
Ja va mena ja? 
Bra fråga som ba ja frågar  



 

746) göranl  

 

Monday, 22 September 2014 19:11 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com  

 
Å ida fick ja startbevise så nu e allt bra igen  

 

745) Lasse H  

 

Sunday, 21 September 2014 20:25 Host: 81-237-219-193-no133.tbcn.telia.com  

 
Nu var det ju stortån och knät och inte stortån med knät som jag skrev. Hade glömt 
Kurts visdomsord så det var lite tur i oturen att långpasset inte blev av. OL-
träningarna får väl dock ändå räknas som ganska korta och intensiva pass. 
Backträning får väl bli nästa steg i karriären. Jo startgruppsplaceringarna är väl lite 
av ett mysterium. Kanske anmälde jag mig påtagligt senare?  

 

744) Torbjörn  

 

Sunday, 21 September 2014 18:44 Host: c-1ba8e253.112-6-
64736c11.cust.bredbandsbolaget.se  

 
Jag får väl trots allt önska de herrar som ännu inte skäms för sitt löpsteg lycka till 
på stigarna runt fiiiiiiina ön. 
På torsdag reser jag till Italien för ännu en cykelvecka. Ni borde unna er en dryg 
vecka på cykel i Toscana. Något ni inte ens behöver förhandla med Hildur.  

 

743) råffe  

 

Sunday, 21 September 2014 18:37 Host: 62-20-177-9-no49.tbcn.telia.com  

 
Fan nu fatta ja änkligen, trodde de va skinne på dojan som hade gnagts av. Borde 
ha kopplat te hälen på fotjäven, ja är väl bekannt me bemälda häl 
Blir åsså förbannad m a a Lasse H:s vägnar har ett tydlit minne av hur vi löpte i mål 
sidan ve sidan i fjol å då hade vi böjrat i samma startledet. Ställ di jälarna mot 
väggen!  

 

742) göranl  

 

Sunday, 21 September 2014 17:41 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com  

 
tror startled 6 beror på åldersskillnaden iblann erom hyggliga på LLkansliet å ger en 
gamling lite längre tidtill repet dom vet inget om tyngden i steget  

 

741) göranl  

 

Sunday, 21 September 2014 17:38 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com  

 
ja e rätteligen avunsjuk pårom här dedicerade backtränarna man vet ju att man ska 
göra så men e för lat så haderrom här herrarna turen att få känningar av sporre 
tvingades ut i backarna  
ja e så jävla avensjuk  

 

740) Lasse L  

 

Sunday, 21 September 2014 16:20 Host: 81-234-213-191-no68.tbcn.telia.com  

 
Görans var inte läst när mitt postades. Nya skor ska man ta det lugnt med i början. 
Råkade ut för samma en gång för nåra år sedan. Visade sig ändå vara ett par bra 
skor, när de väl blivit ingångna. 
 
Ja visst, jag skulle ju också uppmana till mejlkoll. Gäller de gamla vanliga som nu 
fått förfrågan om tider för HBH.  

 

739) Lasse L  

 

Sunday, 21 September 2014 16:13 Host: 81-234-213-191-no68.tbcn.telia.com  

 
Här blev det mycket att undra över Lasse H! 
Hur kommer du att se ut om vänster stortå läker ihop med höger knä ? Och våffö 
hamna du i led 8 men Göran å ja i led 6? Och varför så mycket långpass nu på slutet 
(även om ett nu hoppas över), gick inte du samma kurs som jag i Mattila där det var 
kort och intensivt som lärdes ut när tävlingsdatum börjar närma sig? 
Har idag besökt slalombacken för tredje gången på 8 dar. Cirka 5 km på cirka en 
timma varje gång och typ 330 branta höjdmeter.  

 

738) göranl  

 

Sunday, 21 September 2014 15:50 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com  

 
fåfängans lön: köpte ett par nya promenadskor i Gbg igår fick för mig att promenera 
me frugan till stan iklädd dessa blänkande skodon halvvägs inget skinn kvar på 
hälen blir fånigt sittande vid vägkanten när frugan hämtar bilen för att undsätta. 
Jajävlar körde 7km lätt löpning + en tendens till fartlek igår  
apropå fredan kolla mailen!  
vem som tar extramadrassen e inte klart  

 

737) Lasse H  

 

Sunday, 21 September 2014 11:37 Host: 81-237-219-193-no133.tbcn.telia.com  

 
Åker förstås också gärna i en bil från Trollhättan via Dalsland. Ska en ha en madrass 
rullad å ta mä eller skrömmer dä i onödan? En annan har hamnat i startgrupp 8 å dä 
ä väl rätt och vist på många sätt men kan ha vissa logi(sti)ska brister. Hoppat 
helgens planerade långpass för att läka ihop vänster stortå och höger knä efter en 
stensmäll vid OL i Björneborg i torsdags. Ska även ta det ganska lugnt i första 
deltävlingen Rolles nattcup på onsdag.  

736) staffan  Saturday, 20 September 2014 19:27 Host: 78-69-96-191-no173.tbcn.telia.com  

 
Kan de va Torbjörn jag mötte vid kväggen vi tolvtin igår? Du på cykel åja i bil. Sen 



 

 

blev de Vilången runt å doggarna skällde men ingen husse. En eller två lassar är 
välkomna i saben om läget uppstår å startbevis behöffs inte. 
Verka bli ett mer anständigt anmälningsförfarande till CV15 å förhoppn blire 
liknande till VL. 
L:57  

 

735) Lasse L  

 

Saturday, 20 September 2014 00:18 Host: 81-234-213-191-no68.tbcn.telia.com  

 
Jorå, startbevis kom i lådan för ett par da´r se´n. 
 
Besökte slalombacken igen igår. Och en eller två gånger till innan LL ska det bli, om 
man får ha hälsan. 
Inte samma känningar i låren denna gång. Hälen knorrar men får finna sig i. 
 
Åker gärna med i en bil som kommer från Trollhättan, men hoppar som kanske 
sagts redan hemresan esom jag viker av norrut på sönda´n mot Härnösand.  

 

734) göranl  

 

Friday, 19 September 2014 19:36 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com  

 
ja e ju anmäld de har ja kollat o i brist på prestationer har dom placerat den tjocke i 
startled 6 där jag kommer att trivas som fisken som vanligt i vattnet men ändå på 
land 
men berätta mer om erhållna startbevis och lösningar på uteblivna 
Allt tyder på att jag kan dra en repa på sjöns västra sida hämta nåra lassar kanske 
dela oss i 2 bilar i Kskoga för att få plats me en extramadrass(?).  

 

733) råffe  

 

Thursday, 18 September 2014 22:52 Host: 62-20-177-9-no49.tbcn.telia.com  

 
fick mitt i da mitt på dan i brevlådan kom en tidning me startbävis å allt  
man behöfver veta 
om live 
om lajvodds 
kolla å såg att såväl göran som ja stod hökt i oddset live bett 
tyder på att vi ä på bette 
å lite grann från vette 
fettkooltalså 
 
kuta telegrafloppe ida igen bara besvikelsernas rodnad härskade 
orka inte kubba hela vägen uppför en enda gång 
gång var orde 
inge svarttrikå som kunde locka te stordåd å någe långsammare än sistens 
å terågapåallt så kände ja en smärta nånstans i hälaråtåråvad som alla säkert 
avfärdar som fantomisas 
men ja kör me mer linniment 
å hoppas som vanlit  
PÅ DE BÄSTA 
å de villja åsså önska er 
ty att löpa är att vilja 
å svälja all förtret 
Minns vem som sa de först 
Va de sigge? 
L: 13,9  

 

732) göranl  

 

Thursday, 18 September 2014 19:54 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com  

 
ere nån som fått startbevis till LL? 
ja kanske har slängt bort mitt av misstag igen  

 

731) Lasse L  

 

Thursday, 18 September 2014 09:50 Host: 81-234-213-191-no68.tbcn.telia.com  

 
Tack! Skönt att veta. Har alltid undrat.  

 

730) GÖRANL bestämd  

 

Wednesday, 17 September 2014 22:15 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com  

 
så e de bara  

 

729) göranl  

 

Wednesday, 17 September 2014 20:13 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com  

 
Beror på beror på vicket tjafsande man vet ju att de e som de e nä inga böjliga 
åsikter de vet man väl att de e som de kanske inte som de ska va de vet man ju åkså 
men inte fan ere på nå annat sätt ja menar de e som de e ja ska fanimej ringa P1 
imorrn o berätta va ja kommit på  

 

728) råffe sviken  

 

Tuesday, 16 September 2014 15:34 Host: 62-20-177-9-no49.tbcn.telia.com  

 
Beror på hur mycke den drar, ä man mallig me en 0,3 l/mil-bil så stämmer de. Men 
var går smärtgränsen, i höjd me hälen är jag aningen böjd å svara. 
 
Körde min numera traditionella telegraflöpa men ingen svarttrikå visa sig. Magin ä 



borta men ja kuta ändå. För varje vända försöker jag kuta lite längre än tillförne, de 
lyckas sådär. Men de går fortare å fortare å komma hem, ida 9,6 i snittet. 3 min 
uppför å 2 nerför. Tycker att jag snart kan formulera en naturlag. 
L:13,4 (4 km mer än i fjoll vid samma tid.  

 

727) Lasse L  

 

Monday, 15 September 2014 21:18 Host: 81-234-213-191-no68.tbcn.telia.com  

 
Det blir ju en bit över 30 kr milen. Bättre ta bilen?  

 

726) göranl  

 

Monday, 15 September 2014 19:04 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com  

 
nya Asics Kayano 1599:00 va nere på den vita materien på utsidan hälsulan går 
alltså åt 2 par/år  

 

725) råffe  

 

Monday, 15 September 2014 11:46 IP: 193.183.97.178  

 
Dä ä nåt konstigt me backträningen, den anstränger inte hälen vare sig uppför eller 
nerför, de e låren som får sig en duvning i båda riktningarna, mest framsidan men 
även lite baksidan. Jag vågar mig inte ut å kuta på planmark då kommer nog 
ondskan som ett löv om hösten. 
Den övningen får ske i skarpt läge den 27:e dennes. 
I morrn tjackar ja voltarenplåster. 
 
Men framför allt: roligt att kunna inspirera en sån tuffing som LasseL!  

 

724) Lasse L  

 

Monday, 15 September 2014 11:01 Host: 81-234-213-191-no68.tbcn.telia.com  

 
Inspirerad av Telegrafberget och dess betvingare begav jag mig igår uppför 
Högheden med stavar i händerna och hund i sele. 2x130 m stigning plus en tredje 
vända inte riktigt ända upp. Småsprang lite där det inte var alltför brant, upp- och 
nedför samt en liten vända på en skogsväg som avrundning. Totalt blev det 5 km 
som bokförts under rubrik Löpning. Det var första motionspasset till fots på precis 
två veckor. Låren gör sig påminda idag, naturligt nog, hälen känns, men inte så jäkla 
farligt. 
L: 56 
C: 58 
I: 3,7  

 

723) råffe 
utreder/förklarar  

 

Monday, 15 September 2014 08:09 IP: 193.183.97.178  

 
Göran, 
jag ser att du tänkte skriva snedsteg, men det vore ju fel, jag är så rädd att bli 
stukad, fatturu väl!  

 

722) räffe  

 

Monday, 15 September 2014 07:48 IP: 193.183.97.178  

 
ja vill åsså va tjock å kunna kuta 19 km  

 

721) göranl  

 

Sunday, 14 September 2014 17:33 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com  

 
kokade ytterligare en sats äpplechuney  

 

720) L göranl  

 

Sunday, 14 September 2014 17:31 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com  

 
råffe vilka framsteg uppsteg nedsteg en ny relation på gång safterna spirar 
motverkar skadeproblem de e väl inte ankan du skickat ut i spåret som med sin 
medkänasla ska sporra? annars verkar de nästan för bra för o va sant 
Igår 19 km långsamt njutningsfyllt långpassmellan 8-9 min /km ida 3,5 km 
uppmjukning, 2 timmar uppgrävning av 3 spireabuskar ur en häck som ska bort 
sega jävlar me rotsystem diameter 5 dm som bearbetas me spett svett spade o 
jävlaranamma fyller tunnan me trädgårdsavfall sen får man vänta tiss den är tömd 
första helgen i Thn sen missommar 
flödande av svett 
S:a L ca 71 delete men obsevera tjock o långsam(83,9kg)  

 

719) råffe har koll  

 

Sunday, 14 September 2014 14:38 Host: 62-20-177-9-no49.tbcn.telia.com  

 
förra åre vid detta laget hade jag just kutat 13 km och kom hem med vrenskande 
vad. Då kunde jag skriva L:13 utan decimaler. 
Gör mig förstås förskräckt ety jag just nu har kutat 12,9. Men är klok och ska inte 
testa pånytt förrän på tisda el onsda. De blir nog telegrafträning igen. Kanse trikån 
dyker upp å då brister väl hälsenan. Men man måste ta risker för å lida pin.  

 

718) råffe  

 

Sunday, 14 September 2014 11:15 Host: 62-20-177-9-no49.tbcn.telia.com  

 
börjar tycka att tiden inte räcker te, de e ju ba 13 dar te LL, har levt i förvissningen 
att de va mycke mer, å de va de ju.  
Telegrafträning ida igen, de funkar ju åsså som psykisk höghöjdsträning, mötte 
damen i trikå igen, är de ja som förföljer henne eller e de hon som ä en följare, ja ba 



frågar. I alla händelser log hon vackert vilket fick mitt löpsteg att tänjas ut å ja 
känner de nu etterpå, en antydan te hälondska. 
Men ytterligare 4,91 km lades till de tidigare 12,4 milona, ja räknar de som L: 12,9 
Snittet ida va 9,4, de va bra. Orka nästan löpa hela vägen uppför, de va åsså bra å 
bägge bra grejerna hänger ju ihop. De e ju helheten som ä viktig, inte stelheten och 
hälheten. Men snart kan de gå åt hälväte. 
Tänker nu kolla hur L: var vid samma tid förra åre.  

 

717) Lasse H  

 

Saturday, 13 September 2014 22:44 Host: 81-237-219-193-no133.tbcn.telia.com  

 
Nej. Tvångskommenderad av kommandoran till Björneborgs Folkets Hus. Trevliga 
co-workers dock så en ska väl inte klage.  

 

716) råffe undrar och 
beundrar  

 

Saturday, 13 September 2014 20:23 Host: 62-20-177-9-no49.tbcn.telia.com  

 
nånstans i värmland på hemlit uppdrag i demokratins tjänst, hadde du nåt val?  

 

715) Lasse H  

 

Saturday, 13 September 2014 19:33 Host: 81-237-219-193-no133.tbcn.telia.com  

 
Tog IronTrail 24K-banan i repris idag för att kolla riktigt hur kass jag är. Runt på 3:11 
och kapade alltså 16 minuter jfrt tävlingen. Förmodligen mest för att temperaturen 
var mera dräglig idag men fick också nästan ingen kramp. Går hyggligt 16-17 km 
men sen börjar benen stumna rejält så jag fick börja växla mellan gång och jogg 
sista 3-4 km. I morrn blir det drängtjänst åt demokratin. Sitter i vallokal mellan 07:30 
och 22-23 nånstans.  

 

714) råffe  

 

Saturday, 13 September 2014 12:18 Host: 62-20-177-9-no49.tbcn.telia.com  

 
det kräver begrundan  

 

713) Lasse H  

 

Saturday, 13 September 2014 10:35 Host: 81-237-219-193-no133.tbcn.telia.com  

 
och skulle jag gissa-förundran  

 

712) goranl  

 

Friday, 12 September 2014 19:41 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com  

 
damens leende - beundran  

 

711) råffe  

 

Friday, 12 September 2014 10:20 Host: 62-20-177-9-no49.tbcn.telia.com  

 
De blev telegrafkutning i stället (och ja nästan på stället kut) samma procedur som 
härförleden. Försökte kuta även uppför, det gick sådär, men försöka duger och 
suger. 
Snitt 9,0 på 4,82 km med anlopp och frånlopp. Ä ja nödj me, å inte längre lika stel i 
lårena, å ingen hälkänning.  
Blev nog lite extra inspirerad och (transpirerad) av att en ung dam i svart trikå 
gjorde samma vändor upp och ner (nä hon va inte upp och ner, dumma!) men hon 
gick i båda riktningarna, jag hann me 5 vändor å hon ba fyra. Hon log vackert vid 
varje möte, dä kändes bra. Kanske va de ett medlidsamt leende, va tror ni? 
L: 12,4  

 

710) råffe  

 

Friday, 12 September 2014 07:55 Host: 62-20-177-9-no49.tbcn.telia.com  

 
På kurs mot vadå och hur mycke kutaru? 
 
Ska snart ut på rullisar (ja ja ger mig ej) och kom just nu på morronen på ett 
tänkeord: 
"Alla har rätt å ha fel" 
Men hur de hänger ihop me rullisar kom ja inte på eller kommer ens ihåg 
 
men de kanske klarnar så snart morrondimman lättar 
 
å då återkommer ja  

 

709) goran l  

 

Friday, 12 September 2014 00:21 Host: host-95-195-201-193.mobileonline.telia.com  

 
Sitter på hotellet i halmstA 
Som ja sa lite för sent vaken sen04:00 
Suttit på tåg en da på kurs 
en bortkastad dag  

 

708) Torbjörn  

 

Thursday, 11 September 2014 20:40 Host: c-1ba8e253.112-6-
64736c11.cust.bredbandsbolaget.se  

 
Dä va framväxeln på kolfiberstaketet som paja....grusracern är egentligen 
roligare...vilsam att köra...inte så "nervig" som fullblodsracern...  



 

707) råffe  

 

Thursday, 11 September 2014 10:28 IP: 193.183.97.178  

 
L: 11,9 
R: 1,4 
 
de ser ju för jäla ynkligt ut, men de e så sant som de e sagt 
 
Har ännu inte gett upp LL, ska utöka antalet telegrafvändor och drömmer om att 
kuta både uppför å nerför.  
Jäla ont göre i lårena ida me, men de e bra tycker ja, visar att man e me  

 

706) råffe full av hopp, men 
avstår från de  

 

Wednesday, 10 September 2014 20:55 Host: 62-20-177-9-no49.tbcn.telia.com  

 
e ännu mer stel i benena nu än i morse innan ja kuta, de e väl åren. Men ja ä märklit 
nog fylld av tillförsikt, ett vackert ord så länge de varar, å tror eller vill tro att lårena 
ä allt löpandes moder, å då tänker ja speciellt på sofia, kanske löpte hon åsså. 
Nu tänker ja så här att på freda så ska ja kuta sju ggr nerför telegrafbärge, å sen ska 
ja på sönda kuta nie ggr nerför, för de kuliga ä att ja förnimmer att de inte e nå 
belastning på hälen vare säg uppför eller nerför ba på platten. Elle så ska man snöra 
skodonen möcke hårdare så hälen inte hörs om den knystar. 
Frågor på detta?  

 

705) göranl  

 

Wednesday, 10 September 2014 19:43 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com  

 
råffe från svaghet till klarhet till tillförsikt kul o höra 
tyvärr ska ja på kurs 2dgr på nedträning tåg+stillasittning hela dan imorrn lite för 
sent i säng sen stillasittning+tåg i övermorrn förjävligt! 
men kuta 6km i morse varav 3,3 i drygt 7min/km kallt o fint 
84,5 kg/kropp  

 

704) råffe stelbent  

 

Wednesday, 10 September 2014 14:14 Host: 62-20-177-9-no49.tbcn.telia.com  

 
gjorde repris på gårdagens telegrafkutning trots att bena kände av gårdagen. 
Speciellt låren, å åren kändes. 
Men ja fixa fem vändor utan å behöva telegrafera efter hjälp. Hade gpsen me mig 
och kunde t m g se att de e en promenad på 375 meter till toppen, totalt blevre me 
anlöpning dit å hem 4,8 km. Snittfart 8,7. 
Å fr a har ja ingen känning i häl, ej häller i vad. 
Vad sägs?  

 

703) råffe pånytt född  

 

Tuesday, 9 September 2014 10:25 Host: 62-20-177-9-no49.tbcn.telia.com  

 
ja ja vittrar en sensation på LL, precis som LL skriver så ä dä fan va GL kutar. 
 
Just hemkommen från en kort testkutning kan ja konstatera att hälen inte knorrar 
inte rister, dvs ingen hälristning (hehe!). 
Ägnade mig mest år att knalla upp för vägen till Telegrafberget å sen kuta ner, sen 
gå upp, sen kuta ner. Dä blev fem vändor a ca 500 metros å då fick räcka å sen kuta 
ja hem.  
Jag har en järv plan: att ägna mig nästan enkom åt Telegrafträning fram te LL 
(loppet, inte linden!)varvat me lite rullisar. Ingen långlöpning. Sen köper ja 
voltarenplåster och anbringar på hälarna å vadera, en på vadera. Å sen fåre brista. 
Tänker att en timmes televerksvandring är som en timmes långsam kutning på 
slättmarken, ja blev åtminstone rejält trötter. Ja tror att backen höjer sig 40 meter på 
250 meter, cirkus 16 producents lutning, både uppför o nedför väl att märka.  

 

702) Lasse L  

 

Monday, 8 September 2014 22:23 Host: host-95-199-198-
131.mobileonline.telia.com  

 
Fan varu springer Göran. Trodde ett tag jag skulle komma ikapp dig men de e ju fan 
omöjligt hade man så friska hälar. I är i alla fall rullskridskor med hjulen i rad. 
Praktiseras numera med stavar.  

 

701) goranl  

 

Monday, 8 September 2014 22:15 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com  

 
I ? 
Inälvsmotion? 
Nä schälv täckte ja en båt på samma ö som Råffe va på 
sen kuta ja 16+5+5 allså en dag i taget 
va orolig över felaktig famvagnsinställning som snart river gummit av insdan på 
framdäcken ner på korden (klart ja nåtts av att det snart är val o ebolan is bocho 
haram) men bara flyktigt mycke annat pockar på 
verkar som jonas charlotte kör ett eget rejs mot LL kan lämna plats i min bil om inte 
däcken exploderat för en tur på västra sidan av sjön lasse,lasseh,staffan unt mich 
S:a L 68 ung.(passerat åldern- nytt grundkrav)  

 

700) råffe  

 

Monday, 8 September 2014 12:02 IP: 193.183.97.178  

 
Rull blire i morrn, funderar åsså på att testa kutning, lite granna, å se å känna om 
hälen skriker eller bara viskar. 



Vila ä ju rätt skönt har ja märkt. 
Men körde ett pass jordskottning på Lj-ö, de e bra för rygg å armar å syke.  

 

699) Lasse L  

 

Monday, 8 September 2014 10:02 Host: 81-234-213-191-no68.tbcn.telia.com  

 
Återställd och på rull igen Råffe? 
Och Torbjörn, körde du grushojen i Dalarna, eller har du fått ordning på 
kolfiberstaketet nu? 
 
Har som lovat avhållit mig från löpning i en dryg vecka hittills. Gör lite övningar efter 
recept på nätet mot plantar fasciit. Kanske hjälper något. Samt ägnar mig åt 
alternativ motion. 
 
L: 55 
C: 53 
I: 1,7 
 
PS 
HBH-datumförfrågan kommer vad det lider  

 

698) råffe glömde svara  

 

Thursday, 4 September 2014 16:04 IP: 193.183.97.178  

 
sydde å sydde sa gustav vasa, ja körde me plåster, de e en för jäla bra uppfinning, 
även för enorma sår likt mitt  

 

697) råffe  

 

Thursday, 4 September 2014 13:19 IP: 193.183.97.178  

 
minns faktiskt inte vicken båge de va förra gången, men vet att de va samma som 
jag spräckte under fotboll på Frösön för 24 år sen. De kändes knappt nåt efterpå, 
men dan etterpå så börja de göra ont av hillivitti, gick te slut te akuten som 
konstatera sprickan och sedan ville tömma den ansamling av vätskor som 
ansamlats just vid bågen. Di stack å stack å ja ville inte ha bedövning, men ja hade 
ju ont redan förut så de så. De läkte te slut, utan men, men ett minne för livet e de.  

 

696) göranl  

 

Wednesday, 3 September 2014 22:12 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com  

 
bra me hjälmen råffe nu fåru köpa en ny 
säkrare me löpning i måttlig fart märker myself  
Vare ankan som sydde eller tog du fram stoppnålen själv 
allt som rullar kan ramla omkull eller ivält som vi säger i Thn men ändå torbjörn 
visst verkare kul nästan roliare än skidor 
råffe förresten vare samma armbåge som på VR för nåra år sen 
står pån benen utan nya skador tillsv.  

 

695) råffe lever  

 

Wednesday, 3 September 2014 20:44 Host: 62-20-177-9-no49.tbcn.telia.com  

 
så jäla bra sagt tobi, låter ju kul, Venjan som ja stavar med e ba för att de va mitt 
allra första reportage i Land är en märkligt gussförgäten håla som nog lever upp när 
tuffa killar (å tjejer, eller e di förbudt?) trampar förbi. Ja, de kan ja tänka migas å 
göran, ganska bra tidpunkt me sjunde maj. 
Schälv stack ja ut på rullisarna, lite vinglit i början, men de skulle ännra säg.  
Nästan hemma stack ja ena staven (ja bägge hadde ju vatt omöjlit) i en sån där 
gallerförsedd gatubrunn... fastnar du me staven i en sån så tänker man ju ja släpper 
stavefan men den har man ju anbringat stifft vid hannleden så då blir de en grann 
saltomortal (betydandes dössdans) å vipps slog ja bakhuve i asfalten. Men. Som tur 
e så hitta ja cykeljälmen innan ja starta å de rädda nog kvällsstundens fortsatta 
utgivning, ett tag. Ett stavtag ville ja säga men ja visste inte va ja ville säga me de. 
Några tonårsjäntor gick just då förbi på trottoaren men snacka vidare jaba, hanba å 
ja va lycklit osedd. En unvandrad byggjobbare frågte dock "gickrebra?", å ja nicka 
på huvet, ba för å få igång knoppen å känna att den satt på plass. Hemkommen fick 
ja använf 
da min kvinnliga vårdande sida å sy ihop armbågen. Me va då undrar ni nog men ja 
ville inte va oppsen. 
Ändå 14 km me 14 km/tim i snitt. Tänk om ja kört 20 – på 20. 
Man måste drömma ibland! 
De gör ja varje natt 
Gonattskij!  

 

694) Torbjörn  

 

Wednesday, 3 September 2014 10:34 Host: c-1ba8e253.112-6-
64736c11.cust.bredbandsbolaget.se  

 
Vasatrampet är ett landsvägslopp som i år kördes för tjugonde gången. Tredje 
deltagandet för min del. Start Mora, söderut på 45/26:an-tar av mot Vänjan efter 
några mil, ansluter till Vasaloppsvägen vid Tännäng som man sedan följer till Mora. 
!4 mil. Mycket trevligt lopp. Testa gubbar/grabbar. Det finns så mycket mer än resan 
runt gropen som blev kvar då man ville ha en fågelö utanför Kalmar.  

 

693) rörd råffe  

 

Tuesday, 2 September 2014 22:27 Host: 62-20-177-9-no49.tbcn.telia.com  

 
så jäla skönt å tryckt å höra å åhöra, ja blir rörd till den milda grad att smärtan 



försvann, ja ska låta binda mäj så ja inte kutar iväg i häckstas. 
Men i morrn blire rullisar  

 

692) goranl  

 

Tuesday, 2 September 2014 20:39 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com  

 
2 fascister bland påtända LLlöpare hoppas de går över men ja ha vatt fascist myself 
de kan fan va långsamt å bli frisk från. 
men de finns en alternativdiagnos man kan linda foten ifrån den minnesgode minns 
när ja kutade med lindad fot för å spänna upp fotvalvet den åkomman har ett namn 
som lever utanför minnets möjligheter men beror på att man trampat sönder 
skyddshinan under foten sitter lite mer medialt o ngt längre fram på insidan av 
fotsulan lite mer lättläkt 
ni repar er de e jag fanimej säker på  

 

691) råffe uppgiven ej 
uppriven  

 

Tuesday, 2 September 2014 11:06 Host: 62-20-177-9-no49.tbcn.telia.com  

 
de kanse e plantar fascist som ja åsså ä drabbad av, har inte kutat på en vecka, just 
när det började kännas bra i löpningen så blev de dålit i hälen. ett hälsicke, känner 
mäj som akillen me hälen som inte blev doppad. 
så min medverkan i LL ä om inte osäker så närmast omöjlig, ska testa lit ei möra, 
men har funderat på å ta fram knarren å rullisarna för å hålla igång. 
Till LL kommer dock säkert johan, men han (å ja) åker inte till annan ö än Lidingön. 
Eslövinglöpare måste kollas. Ikväll.  

 

690) Lasse L  

 

Tuesday, 2 September 2014 10:15 Host: 81-234-213-191-no68.tbcn.telia.com  

 
PS 
hur eslövingar kutar bör framgå i kvällens avsnitt av En klassiker 

 

689) Lasse L  

 

Tuesday, 2 September 2014 10:08 Host: 81-234-213-191-no68.tbcn.telia.com  

 
Kan lyfta frågan om transportlogistik redan nu. Jag är intresserad 
av dit- men inte hitfärd. Kommer att avvika mot Sundsvall och 
Härnösand per tåg från Stockholm på söndagseftermiddagen. 

Har drabbats av plantarfasciit (hälsporre) och lägger nu ner all 

löpträning och längre promenader (stackars hund) med hoppet att 
det ska bli så pass mycket bättre till LL att jag vågar kuta då. Får 
hålla igång till dess med cykel, simning och kanske rullskridskor.  

 

688) göranl  

 

Monday, 1 September 2014 22:34 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com  

 
fan de blev dacapo  

 

687) göranl  

 

Monday, 1 September 2014 22:32 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com  

 
fan de e snart dags för LL 
ser ut att bli 7 män o kvinnor på Lj-ö om ingen vill sova skafötters 
behövs 2 madrasser på golvet men vore kul! 
vi får återkomma till transportlogistik 
vi har alltså råkat ge bort "dubbelsängen" i den lilla sovkabinen 

som ersätts med en "fällesäng" av enklare slag 

staffan 
göran 
patrik 
jonas 
charlotte 
lassel 

lasseh 
råffe sover i egen kåk? 
nu blire åka av  

 

686) göranl  

 

Monday, 1 September 2014 22:32 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com  

 
fan de e snart dags för LL 
ser ut att bli 7 män o kvinnor på Lj-ö om ingen vill sova skafötters 

behövs 2 madrasser på golvet men vore kul! 

vi får återkomma till transportlogistik 
vi har alltså råkat ge bort "dubbelsängen" i den lilla sovkabinen 
som ersätts med en "fällesäng" av enklare slag 
staffan 



göran 
patrik 
jonas 
charlotte 
lassel 
lasseh 
råffe sover i egen kåk? 

nu blire åka av  

 

685) råffe  

 

Sunday, 31 August 2014 19:29 Host: 62-20-177-9-no49.tbcn.telia.com  

 
vasan ä dä vasatrampen på sömmarn?isåfallt ha di lurat stackars 
staff som ju va däroppe å körde långt, tidigare. jaba frågar, men 
koossalt bra gjort å persa torbjörn, för du ska veta att de e inte 
lätt å persa torbjörn! Ja du tänker 

välan osökt på enpersaåjaärrsja sällan man ser nuförtiden detta 
sagt inom parentesen( )jo så ser dennut för den som allrisetten 
åprecksis som killen från åmål som allri sett en eslövings springa. 
Har allri ja heller ska skam te sägandes sägas. 
Min häl vill inget hellre än inget LL så så äre. 
TV.  

 

684) göranl  

 

Sunday, 31 August 2014 19:24 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com  

 
men vafan Torbjörn du går ju från klarhet till visshet men va e 
vasatrampet Staffan va ju uppe o cyklade för ett par veckor 
sedan- Cykelvasan ja hänger inte me i svängarna 
jag har bara tränat "löpning" 16km freda ,5km lörda o 10 km ida 
det går ju inte fort men framåt tider runt 6min/km är mig helt 
främmande lägg på 30% så hittar ni min framfart 

S:a L 64 nånting  

 

683) Torbjörn  

 

Sunday, 31 August 2014 14:26 Host: c-1ba8e253.112-6-
64736c11.cust.bredbandsbolaget.se  

 
Körde Vasatrampet igår, hade tänkt ta`t lugnt, starta i andra 
gruppen, vet inte hur det gick till men då starten gick för första 
var jag med där, sedan blev det åka av, fick igång en belgisk, när 
vägen smalnade av gick vi ner på ett led,när vi kom till Tännäng 
hade vi ett snitt på 37km/tim. I backarna mot Risberg pajade min 

framväxel o jag blev avhängd, fick stanna o meka, kom igång, 
kände hur trött jag var i ensamheten, kom till Mora med nytt 
persa, blir lika glad varje gång då kroppen hänger med på 
hårdkörning utan att sparka bakut. Cykel funkar, men 
springa,jogga,gå funkar sämre.Är rädd att det blir det samma med 

skidåkning.  

 

682) Lasse L  

 

Saturday, 30 August 2014 01:26 Host: host-95-195-213-198.mobileonline.telia.com  

 
Jag bara svarar: Inte vet jag hur eslövingarna springer. Den ende 
som sågs springa där när jag var där var så vitt jag vet just jag 
vilket knappast kan bidra till att bringa klarhet i frågan 
Träningslägret i Norge inställt men hälsningar från Hälsingland!  

 

681) råffe tvär  

 

Wednesday, 27 August 2014 21:37 Host: 62-20-177-9-no49.tbcn.telia.com  

 
kutar di annorlunda i eslöv, ja ba frågar. 
 
inget kuta ida kör me linniment å bira lindrar å känns lite kulit  

 

680) Lasse L  

 

Wednesday, 27 August 2014 09:46 Host: 
h55eb1b19.selukra.dyn.perspektivbredband.net  

 
Om du försöker springa mer på tårna/framfoten? (Pose-löpning) 
Bara en tanke. 
Hälsningar från Eslöv.  



 

679) råffe  

 

Tuesday, 26 August 2014 22:30 Host: 62-20-177-9-no49.tbcn.telia.com  

 
Ja dä ä viktigt hur man räknar men ävenså hur man kutar. Har ja 

märkt. Har försökt kuta långsamt å ännu mer långsamt å stått 
still- Men da gjorde de ont i vä häl först sedan ja kutat 7 km i 
subbsextempot, ja under sex vill man ju inte ligga. Still. 
Försöker nu e linnimennt stävja ondskan å hoppas inte så mycke. 
Ja tror hälen har ett budskap till just mej: du ska inte kuta te mer 
än du tvingas te. Ser inte ut som den jäven vill va me om nå mer 

LL. 
 
Vill ändå i uppmärksamhetens sken summera: 
L: 5,4 etter VR, 10,9 etter VL, 65,8 etter födelsen, 73,1 enl vågen 
allri blir di överens 
 

skanu skriva VL för å få axess, en gång försökte ja me Vl vafan, 

blev retuscherad, de va inte kulit  

 

678) Lasse H  

 

Monday, 25 August 2014 17:45 Host: 81-237-219-193-no133.tbcn.telia.com  

 
Jo om jag räknar i m så kan det nog faktiskt stämma på ett 
ungefär. Räknar jag i kilo är det väl också ungefär i rätt härad.  

 

677) råffe  

 

Monday, 25 August 2014 07:49 IP: 193.183.97.178  

 
Ja, staff, 30 ä skitlångt, kanske skiter ja i et nu när ja kollat allas 

enorma prestationer. Ska försöka mäj på en tiokilometring i möra, 
gåre bra så gåre.  
 
V ä dä vadning?  

 

676) staffan  

 

Sunday, 24 August 2014 22:10 Host: 78-69-96-191-no173.tbcn.telia.com  

 
Ja bestarna i Gräsfallet är nog inte å leka med. Dom brukar börja 

skälla när jag kommer i neförsbacken från Kväggen. Har aldrig 
kutat den vägen förut. Däremot hojat ibland.  

 

675) Lasse H  

 

Sunday, 24 August 2014 20:45 Host: 81-237-219-193-no133.tbcn.telia.com  

 
Vilången runt. Då kom du förbi hos brorsan på Gräsfallet i 
nordändan på sjön. Blev du utskälld av vovvarna?  
16 km igår. Gick sådär. Rejält blött. 

L: 45 
V: 77,3  

 

674) staffan  

 

Sunday, 24 August 2014 20:30 Host: 78-69-96-191-no173.tbcn.telia.com  

 
har fått sjörundor på järnan, Ida Vilången runt, iförrgår Lersjön 
runt å i torsdass Våtsjön runt. onsda blire Angsjön. Alla i spannet 
12-14 km. 30 känns skitlångt. 

L från nyår47 å efter VR14 
möe kalljoan  

 

673) göranl  

 

Sunday, 24 August 2014 18:04 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com  

 
översvämningsinformaton! Mälarenruntinfo! klarhet efter klarhet 
nu kan man pusta ut lugn på söndakvällen 
en 16kmetare till i fredags och 5km fartlek lördags lyckades ligga 

på 7min/km första 5 på 16kmetarn 
S:a L : 60  

 

672) Lasse L  

 

Saturday, 23 August 2014 19:11 Host: 81-234-213-191-no68.tbcn.telia.com  

 
Phiuu, skönt, där kom vi loss från halstret, kroppen blev nära nog 
tvärrandig av inte långrandig men plågsam väntan.  



 

671) Torbjörn  

 

Saturday, 23 August 2014 10:44 Host: c-1ba8e253.112-6-
64736c11.cust.bredbandsbolaget.se  

 
Jo ja Mälaren runt, mycket trevligt, känslan att köra genom 
Stockholm under motorcykeleskort var obetalbar. Västerbron en 

ljummen augustimorgon spegelblankt vatten. Att ingenting var 
förberett under vägen, bortsett från stämplingsställen, var 
annorlunda, tog tid när gruppen skulle in för att dricka, fylla 
flaskor, köpa glass, käka etc. Vi höll ett rullsnitt på lite drygt 
28km/tim. Bra folk i gruppen. Med en långcyklingens magister 
Chronschoug som gruppledare. Detta sa i att pröva på pajka.  

 

670) Lasse H  

 

Friday, 22 August 2014 20:42 Host: 81-237-219-193-no133.tbcn.telia.com  

 
Ytterligare en sub 6 gubbe! En baxner. Men här har vi i alla fall 

haft en rejäl översvämningssituation som heter duga. 4 
arbeitskamerader kunde inte ta sej till jobbet i går und zwei har 
vattenskador i bostaden. Det var attans nära att det också runnit 
in i Stadshotellets bakficka som ligger lite halvt i källarn och då 

hade ju själva fan varit lös. Hoppat över ett pass denna veckan 
pga en ömmande fotled men siktar på en 16 kilometare i helgen. 
Vikt och distans i nästa inlägg.  

 

 

669) råffe förklarar  

 

Friday, 22 August 2014 10:54 Host: 62-20-177-9-no49.tbcn.telia.com  

 
ja mena fosterställningen 
 
kuta 7 km (liteknappt) å höll sub-6-tempo igen 
 

å te göran så länge de går bättre uppför än uttför så ä man på väg 
mot toppen  

 

668) Lasse L  

 

Friday, 22 August 2014 09:45 Host: 81-234-213-191-no68.tbcn.telia.com  

 
???????  

 

667) råffe  

 

Thursday, 21 August 2014 16:32 IP: 193.183.97.178  

 
Har hellre under 5,25 per km me nummerlapp än lite unner 6 
utan, ska börja kuta me i fot(i)sättningen.  

 

666) Lasse L  

 

Wednesday, 20 August 2014 23:17 Host: 81-234-213-191-no68.tbcn.telia.com  

 
Strax under 6 min utan nummerlapp på bröstet är ju ruggigt. En 
så´n talang! Vad månde bliva? 

Fick officiella tiden på min Hagenrunda idag. Visade sig som jag 

hoppats men inte vågat tro att jag satte pers(41:09 på de 7,6 
kilometrarna), en dryg halv minut bättre än 2009, året då jag 
gjorde min bästa VR och mitt bästa LL. Vad månde bliva? 
75,6 kg 
L 50  

 

665) göranl  

 

Wednesday, 20 August 2014 22:11 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com  

 
85 kg men det mesta runt axlar armar pga för många 
armhävningar  

 

664) göranl  

 

Wednesday, 20 August 2014 22:09 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com  

 
fan vicken fart råffe vicken idoghet  
lubbade 9 km imorse under en sekvens på 3,5 km mitt i lyckades 

ja pressa ner till 7,5 min/km lika tung som vanlit lite bättre 
löpsteg kan fortfarand e inte kuta utför rätt stark uppför  

663) råffe  Wednesday, 20 August 2014 21:32 Host: 62-20-177-9-no49.tbcn.telia.com  

http://hbh.cirka.se/lazarus/rss.php?entry=1480


 

 

 
Kuta nästan sjukilometer ida å de va som vanlit trökt å lite trökit 
men de gick utan men men ja gick inte alls.  
Straxtunder 6 min per kilom å har dessutom tappat nåra kilon, 
vågens visare vågar visa knappt 73 å då ä dä dax för en vinare, de 
e så man blir en vinnare, hoppas ja. 
L: 4 etter VR  

 

662) råff  

 

Monday, 18 August 2014 20:43 Host: 62-20-177-9-no49.tbcn.telia.com  

 
Kuta nästan sjukilometer ida igen vafan ä dä ja håller på mä, jbf. 
Innebär  
L: 3,4 etter VR men mer om tidigare presentationer inberäknas. 
Takten är värdig å snart ä man färdig. 
För LL mena ja. 

Men de ä väl närmast en fromm förhöppninga.  

 

661) råffe  

 

Monday, 18 August 2014 11:48 Host: 62-20-177-9-no49.tbcn.telia.com  

 
fartlek har jag inte ägnat mig åt, det blir väl rena reareaktionen, ja 
ba frågar. 
 
Glömde att summera: 

L:  
efter VL: 8,2 
efter VR: 2,7 
 
inte så skrämmande  

 

660) göranll  

 

Sunday, 17 August 2014 22:24 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com  

 
törs kappt dryfta helgens egna övningar 
Lasse l:s för mig osannolika km.tider ja jag är lycklig för hans skull 
drog på en 16kmetare som sagt + det jag kallar en fartlek 
igår.RÅFFE DU DU BEHÖFVER INTE MER TRÄNING ll ÄR KLART  

 

659) råffe  

 

Sunday, 17 August 2014 21:21 Host: 62-20-177-9-no49.tbcn.telia.com  

 
en annan når ju allri jälte status men ja försökte kuta i morse, 

kom hem efter 7 km, men de tog drykt 40 minuter, jävlar! 
Tänkte då på görans ord att en annan ä lätttränad, kände mig mer 
lätt tränad, men görans ord kanske gällde en annan. 
Å staffan ä ja allti avis på å lassel ofta. 
Men ja har visst hopp om LL.  

 

658) Lasse H  

 

Sunday, 17 August 2014 18:28 Host: 81-237-219-193-no133.tbcn.telia.com  

 
Vicka jädra gubbar! Sub 6 löpning o 22 knyck på MTB. En blir lite 
avis men utbrister i ett stort Grattis!  

 

657) Lasse L  

 

Saturday, 16 August 2014 23:52 Host: 81-234-213-191-no68.tbcn.telia.com  

 
En av dagens hjältar, absolut, starkt att hoja så fort i terräng. Men 
det finns fler, bl.a. en i Åmål som sprang Hagenrundan, hela 7,6 
km! idag på knappt 42 minuter.  

 

656) goran l  

 

Saturday, 16 August 2014 22:30 Host: host-95-199-24-62.mobileonline.telia.com  

 
Snackade just me dagens hjälte 
dryga 4 timmar på cykeln 
ska man kanske köpa en sån hoj? 
Enl. Lycklig genomförarare ere skitkul 

så slipper man VR sen  

655) goranl  Friday, 15 August 2014 22:20 Host: host-95-199-24-62.mobileonline.telia.com  

 



 

 

Från de ena till det anfra 
Staffan ger sig på cykelvasan imorrn 
Lycka till grabben  

 

654) råffa  

 

Friday, 15 August 2014 11:43 Host: host-90-236-102-145.mobileonline.telia.com  

 
men väntan består de kallas å hålla nån på halster å de blr ganska 
olustigt etter ett tag  

 

653) goranl  

 

Wednesday, 13 August 2014 22:09 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com  

 
skönt att lasse spräckte den andäktiga väntan på Torbjörns 
rapport lubbade va som kan vara ett långpass för nåra dar sen på 
Ljö 16 km men ida 9km i sval morronluft 10 grader 1/2 7 i morse 
härligaste löpningen sen VR lätt o fint flög jag fram utan 

ansträngning smolken var tiden 8min/km första passet under 

grader Celsius 20 på 5v.Huvaligen va tungt de va att dra igäng 
igen på arbat kutat 55 mil sen skidsäsongen  

 

652) Lasse L  

 

Wednesday, 13 August 2014 20:31 Host: 81-234-213-191-no68.tbcn.telia.com  

 
Well, well, nu blir man lite orolig. Hur blev det med Mälaren, ingen 
start, eller brytning, eller rätt och slätt en behaglig runda? 
Kuta 14 med jycken idag, delvis i hällande regn, medan bilen fick 

en programuppdatering.  

 

651) råffe  

 

Sunday, 10 August 2014 07:46 Host: host-78-78-60-127.mobileonline.telia.com  

 
stum å mållös efter läsninga av LasseH:s bragd. Järnvilja skulle ja 
vilja säga men orkar inte. Lyckades du baxa hem medaljen efter 
all ölen? Ja tacka för de, svarar du säkert. 

Å va gäller mälarn runt så är ja också intresserad av rapport. Å 

gärna en förklaring hur landets tredje sjö är runt 33mil när VR inte 
är de. 
 
Kuta fyra km igen igår å ida känns de bra. Imorron ä en annan da. 
När ja skriver L:16 så är de så, men km. Ja hoppas att ja ä nästan 
så lätttränad som göran vill få mig å tro, tro det den som vill. Ja 
vill  

 

650) göranl  

 

Saturday, 9 August 2014 21:02 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com  

 
jävlar va bra Lasse H gratulerar till en suverän insats var tvungen 
att leta på nätet för att fatta innebörden förstår att du njöt av 
efterbörden vicken utmaning du måste ha tjuvtränat i sommar 
hur hare gått för Torbjörnen klart svettigt runt mälaren så klart 

men hur fan gick det  

 

649) Lasse H  

 

Saturday, 9 August 2014 20:03 Host: 81-237-219-193-no133.tbcn.telia.com  

 
Iron Trail 23,8 K avverkat idag. Det gick riktigt dåligt. Tungt redan 
från början i 25-26 grader Celsius. Krampkänningar redan innan 
15 så det blev inte mycket löpt sista 8-9 km. Landade på 3:27. 
Tuff omväxlande bana med rejäla kuperingar och bitvis ordentligt 
stenigt. Det allra mesta av sträckningen har jag aldrig sprungit 

förut så det var ju förstås skoj. Blev kappsprungen av första killen 
på maratondistansen med kilometern kvar. Det var ju lite 
skämmigt men tvåan fick jag invänta i mål med en kall öl i näven. 
Medaljen var en järntacka på 0,7 kg vilket får anses rejält. Nu 
efter lax och Chardonnay känns det ändå rätt OK.  

 

648) goranl  

 

Friday, 8 August 2014 22:32 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com  

 
BRA FRÅGA RÅFFE speciellt som jag köpt Taubeboken med musik i 

kanten sitter just i Thn o begrundar det öde som orsakat slutet på 
6 v, semester där sjungandet tänkts på medans bänk målats grill 



byggts vägg täckts med väv finns mao inga ursäkter utom den 
förbannade värmen som segat till alltihop orsakat 
solslagsförvirring tvingat till bad roddturer tiden har använts till 
onyttiga upplevelser hur kunde vi försaka sången kulturen 
sällskapet?  

 

647) råffotte  

 

Friday, 8 August 2014 20:28 Host: 62-20-177-9-no49.tbcn.telia.com  

 
bra frågat george! För i så fall tar ja fram blåslampan och hjälper 
Tobi, hej fallera. 
 
Förresten G, haru glömt att vi skulle sjunka Tåb å Mårning has 
broken nån gång i sommar, vi borde inte göra lillhasse besviken, 
ja såg ju hur förhoppningens sav strömmade ur hans hasses 
längtande ögon när vi talte om sake tidigare i somras.  

Men e allt redan förbi. Räknas vi som bara förgångna försupna 
fördettingar. Ja ba frågar.  

 

646) göranl  

 

Friday, 8 August 2014 18:09 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com  

 
torbjörn spännande imorgon 
är du gynnad av värmen?  

 

645) Lasse L  

 

Friday, 8 August 2014 09:22 Host: host-95-199-217-34.mobileonline.telia.com  

 
Ingvar och jag har till och med lagat en laggårdsdörr om det var 
det du syftade på Torbjörn. Lycka till runt Mälaren! 
L 45  

 

644) råffo  

 

Wednesday, 6 August 2014 09:57 Host: 62-20-177-9-no49.tbcn.telia.com  

 
nä fiskat har ja inte 

 
Spännande Tobi me Mälarn runt, ja ska se om ja får se dig modest 
sväva förbi  

 

643) Torbjörn  

 

Tuesday, 5 August 2014 22:07 Host: c-1ba8e253.112-6-
64736c11.cust.bredbandsbolaget.se  

 
Jahaja där ser man. Det springs, 
paddlas,badas,seglas,skidgångas,kanske till o med cyklas någon 
mil,grävs i trädgårdar, byggs uteplatser, umgås med familj vänner 
o bekanta, kanske någon till och med har...... En annan cyklar 

mest, bokstavligen, bildligen. Å nu har jag gjort slag i saken. 
Tänkt länge på`t men i år är det dags. Mälaren runt på lördag. 
Första motionsloppet efter ra-diagnosen. 33 mil i fartgruppen 28-

30 som rullsnitt,tämligen modest ambitionsnivå. Ska bli riktigt 
roligt.  

 

642) råffla  

 

Monday, 4 August 2014 19:56 Host: host-90-236-189-80.mobileonline.telia.com  

 
testa kl sex i morse å kuta å tån va som ny inget å gnälla om va 
håller ja på me. Men ba 4 km tänker att de e bra å kuta kort å gått 
har ja inte gjort en meter. Morrondoppet va de första av 
femdagsdopp å så kaffe ovanpå, allså dopp me kaffe. 
23 i vattnet, de va nån da me västvind som klämde ner graderna 
men de e okej. Hej!  

 

641) göranl  

 

Monday, 4 August 2014 12:02 Host: host-95-195-220-76.mobileonline.telia.com  

 
pust va varmt men en tidig morgonlöpning gick att genomföra i 
lugn o stapplande takt synd om råffes stortå men han är ju så 

lättränad så LL ska nog hoppas på ändå 
sista semesterveckan 
S:a L 51  



 

640) råffe  

 

Sunday, 3 August 2014 08:19 Host: host-90-236-177-252.mobileonline.telia.com  

 
å lind är ett så vackert trä så de stavas alltid med stora L. 

 
Mina ambitioner å kuta fick ett abrupt slut när jag sparka iväg 
stortånageln. Inte visste ja att de va så känslit å va utan. Börjar 
långsamt å bättra säj men kuta får vänta en vecka. LL i fara. 
 
Ja har just bevittnat och åhört ett åskväder som nog tog musten 

ur gamle Tor, jävlar va de blixtra å dåna å regna. Spöna stod som 
regn ur backen. 
Men nu kommer ljuset åter, hopp om sol å bad återvänder till 
jorden oss alla till behag. Även om man inte har nåra.  

 

639) Lasse L  

 

Thursday, 31 July 2014 00:13 Host: 81-234-213-191-no68.tbcn.telia.com  

 
Järpe är en så pass ovanlig fågel att den alltid stavas med stort J. 

Så de så! 
Nä, inte var det halva priset denna gång. 1 649,55 i svenska 
pengar. Går t.o.m. att få billigare i svenska nätbutiker ser jag nu. 
Men tur att jag köpte i fysisk butik för det visade sig att Kayano 
krympt, behövde gå upp ett halvt nummer i storlek. Kanske hade 
det varit billigare i en större stad (som förra gången jag shoppade 
Kayano i England) nu var det i en liten landsortshåla av Lusaskens 

storlek. Men dessutom har kronan försvagats i förhållande till 
pundet på sistone. Jag e nöjd å glad i alla fall. Så de så! 
Dessa nya dojor fick f.ö. också äran att transportera mig 9 km i 
Tyskland, i går morse. Kanske får de i morgon också pröva på den 
svenska delen av jordskorpan. 
Har ägnat kvällen åt ogräsbekämpning med högtryckstvätt. Kul!  

 

638) goranl  

 

Wednesday, 30 July 2014 16:41 Host: host-95-195-206-83.mobileonline.telia.com  

 
kayano för halva priset igen? 
10 dgr kvar på semester 
äntligen idag en åskskur 7 välgörande mm 
nu e frugan o ja ensamma kvar på ön målar en bänk med 
gjutjärnsgavlar där allt virke är bytt sågat av mandrom till rätt 
bredd 

kan hända att andrew ansluter sig till intresserade VR kan bli en 
sextett 
Känner mig lite utanför vem är Järpe?  

 

637) Lasse L  

 

Monday, 28 July 2014 22:16 Host: host-95-199-150-193.mobileonline.telia.com  

 
Ha, kul med Järpe! Enda gången jag sett en var just där jag tror 
du kutade. Beträffande Norge så blir det innan dess ett längre 

uppehåll i hemlandet. 
Hälsningar från buss i södra Holland.  

 

636) Lasse H  

 

Monday, 28 July 2014 21:11 Host: 81-237-219-193-no133.tbcn.telia.com  

 
Förlåt tredje veckan är det visst. Såg för övrigt en Järpe på rundan 
i eftermiddags. Kul! Inte så ofta en ser dom små miniatyrhönsen.  

 

635) Lasse H  

 

Monday, 28 July 2014 20:24 Host: 81-237-219-193-no133.tbcn.telia.com  

 
Grattis till nya skorna Lasse! Själver inne på andra veckan på 
jobbet efter semestern. Känns väl OK. Kutar lite oregelbundet pga 
värmen o div. kulturella aktiviteter. Sprang 16 km nyss här i afton. 
Går riktigt trögt. Funderar på att sluta kuta och börja med snooker 

i stället.  
L: 36  

634) råffe trög  Monday, 28 July 2014 20:04 Host: host-90-237-19-223.mobileonline.telia.com  



 

 

 
undran: ä du på väg från england te norje lassel? 
ja ba unnrar  

 

633) Lasse L  

 

Monday, 28 July 2014 18:24 Host: host-95-195-145-64.mobileonline.telia.com  

 
På hemväg från England där jag kutade tre morgnar, gick rätt 
hyfsat. Nya Gel Kayano inköpta och alltså insprungna. Musik, ale, 

fish & chips är exempel på annat jag kommit i kontakt med. 
Nästan lika varmt som ni har jag haft det. Nästa träningsläger blir 
förmodligen i Norge om en månad.  

 

632) Lasse L  

 

Monday, 28 July 2014 18:24 Host: host-95-195-145-64.mobileonline.telia.com  

 
På hemväg från England där jag kutade tre morgnar, gick rätt 

hyfsat. Nya Gel Kayano inköpta och alltså insprungna. Musik, ale, 

fish & chips är exempel på annat jag kommit i kontakt med. 
Nästan lika varmt som ni har jag haft det. Nästa träningsläger blir 
förmodligen i Norge om en månad.  

 

631) göranl  

 

Sunday, 27 July 2014 07:56 Host: host-95-195-137-134.mobileonline.telia.com  

 
jorå på ön relativt oavbrutet sen 4 veckor bättre svalka i det blöta 
än Råffe 25,5 kutade tidigt imorse 10 km innan värmen tvingar till 

gin tonik i skuggan. 
tendens till algblomning vid vindstilla i strandkanten  

 

630) råffetto  

 

Saturday, 26 July 2014 21:18 Host: 62-20-177-9-no49.tbcn.telia.com  

 
4 km kubb på stela ben men ja ger mäj inte än bada etterpå i 
nästan 27gradit spa inte klokt va man unnar säj 

som gräddet på mosen sparka ja av mäj stortånageln på 

vänsterfot, jäla tur ja ä ju högerfota  

 
1 ... 75 76 [77 

 

629) råffe  

 

Friday, 25 July 2014 16:31 Host: host-90-236-243-121.mobileonline.telia.com  

 
ja mena hälarna 
lätt å snubbla ju 
på tangenten 
innan cirkeln sluts  

 

628) råfetto  

 

Friday, 25 July 2014 11:36 Host: host-90-236-243-121.mobileonline.telia.com  

 
igår mosse vakna vi femtiden å stack ut bums i kajaken paddla 

runt Stora kråkan å skrämde upp en havsörn i strandbryne, ja 
paddla efter å runt nästa hörn satt han/hon igen å blev 
ivägskrämd, när det upprepades ytterligare en gång tröttna jaå 
paddla hemåt me trötta armar. Doppa mig gick upp å satte på mäj 
löparpjucken å kuta fyra km i lugnt tempo å strax före sju bada ja 
för annra gången, behöver inte trugas me 26,5 i blötan. Väntar me 

nästa kut nån da men ska på ett igen snart har ja lovat mäj själv å 
hälsrns. Vare inte en skidlöpare som hette så? Ja ba frågar  

 

627) råffe besviken  

 

Wednesday, 23 July 2014 20:36 Host: host-90-236-144-237.mobileonline.telia.com  

 
vicken jäla englannsresa, har ja missat nåt va ja inte mebjuden 
sånt har ja blitt van ve me åren men besvikelsen ä fotfarande 
magnifik. Har inte ens fått nån rappot från vannsbro annat än att 

staff träffa ungerik me brossa men vare kattl i vattne som en del 
ha sackt eller e de ba jug. Simma man ba medströmms heller ba 

snedströmming, inte ett jäla ord vill nån undslippa säj så säj för 
satan! 
fundera på å börja kuta ska testa om hälar håller me om den 
ambitionen, di ä väl ambivalhänta fast de borde heta 

http://hbh.cirka.se/lazarus?entry=0
http://hbh.cirka.se/lazarus?entry=1480
http://hbh.cirka.se/lazarus?entry=1500
http://hbh.cirka.se/lazarus/rss.php?entry=1520


ambivalfota... ja nu ha ja int mer å säja  

 

626) Lasse L  

 

Sunday, 20 July 2014 20:57 Host: 81-234-213-191-no68.tbcn.telia.com  

 
Tränade inför Englandsresan (åker i morgon) på att springa 10 km 
före frukost idag. Inte riktigt min cup of tea numera, trögstartad 
som man är, men det kändes väl ändå hyfsat fast det gick då 
väldigt långsamt. Undrar vad min löparkompis där säger om det, 

hon är ett par å femti och sprang GV på 1:46 senast, förbättrande 
sitt pb med tie minuter. "Du tar väl med dig löparskorna" sa hon 
för någon vecka sedan, "gillar inte att springa ensam". 
Och ja, jag har ju tänkt göra det, och att springa före frukost som 
väl är enda tillfällena. Jag hade dock helst sprungit själv. I Estland 
för tre år sedan gjorde vi samma sak, men då var det en snubbe 
till med och han har slutat springa sedan dess med hänvisning till 

sina sjutti bast, som om det är någon ålder.  

 

625) göranl  

 

Tuesday, 15 July 2014 15:54 Host: host-95-199-219-42.mobileonline.telia.com  

 
Torbjörn gläder mig över intresseanmälan till VR jag är jävligt 
sugen på att hjälpa oss alla bilda kvintett Råffe Staffan LasseL 
Torbjörnen Göranl vi sjunger galenskapens lov!! 
några regnskurar idag har lett till inköpsresa Åberga 

grillkonstruktion å gång 
S:A L:42,5 
har inte cyklat sen ja klev av i motala  

 

624) Lasse H  

 

Monday, 14 July 2014 18:04 Host: 81-237-219-193-no133.tbcn.telia.com  

 
Tackar också för kost och logi under bluesen samt förnämligt 

arrangerad bluestolva i delvis ny naturskön sträckning samt inte 

att förglömma vin och chips/jordnötter å kaffe/rom/whiskey/glass.  

 

623) Torbjörn  

 

Monday, 14 July 2014 09:19 Host: c-1ba8e253.112-6-
64736c11.cust.bredbandsbolaget.se  

 
Tack för husrum o mat under blueshelgen. 
Nu har en intresseanmälan till gruppen Hurtis skickats. Å tack 
Göran för att du tagit på dig det tveksamma nöjet att sitta vid 
datorn stressa,svära o svettas över hela skiten, ska bli 
kul...typ...va?  

 

622) Lasse L  

 

Sunday, 13 July 2014 15:23 Host: 81-234-213-191-no68.tbcn.telia.com  

 
Nja, det var i viss mån nog en övertolkning av mina MMS, men 
visst var det berusande musik och öl serverades det ju. 

Idag har i alla fall hela eventet avslutats med den för Lassarnas 
och jyckens del traditionella bluestolvan. 
 

L: 37 
C: 45  

 

621) goranl  

 

Saturday, 12 July 2014 23:16 Host: host-95-199-219-42.mobileonline.telia.com  

 
Verkar som en samling hurtullar håller på å å fyyllnartill bluskillar 
me tjejer i Åmål 
i nte fel attityd 

jobbar me samma uppgift  

 

620) staffan  

 

Friday, 11 July 2014 23:30 Host: c-4f666cd9-74736162.cust.telenor.se  

 
Tillbaka till uppkoppling. Kul att träffa Erik å hans brorsa som 

hastigast alldeles före start i Vansbro.Stort grattis till Erik å även 
till sextisexåringen.  

619) råffe frågvisst  Friday, 11 July 2014 17:21 Host: 62-20-177-9-no49.tbcn.telia.com  



 

 

 
hur många haru inombords dåra? 
Jaba frågar  

 

618) Lasse L  

 

Thursday, 10 July 2014 22:07 Host: host-95-199-192-229.mobileonline.telia.com  

 
Två utombordare faktiskt. 
Cyklat en runda ikväll första cykelturen på fem veckor eller så. Så 

jäkla härligt! Nu börjar bluesfesten, verkar som tre hurtbullar 
kommer men det blir nog bara två av oss fyra som siktar på att 
kuta bluestolvan på söndag.  

 

617) råffe gla men uppröd  

 

Thursday, 10 July 2014 20:13 Host: 62-20-177-9-no49.tbcn.telia.com  

 
Ja vacker båt noterar att de e nån jävel som hänkt en 

utombordare i akten vet di int att de finns segel, två styckena 

minst! 
Men de e väl inget å hänga uppsä på? Väl?  

 

616) goranl  

 

Wednesday, 9 July 2014 17:53 Host: host-95-199-145-159.mobileonline.telia.com  

 
Vilken vacker båt vilka välskurna segel 
S:a L 39,5  

 

615) Lasse H  

 

Monday, 7 July 2014 22:08 Host: 81-237-219-193-no133.tbcn.telia.com  

 
Lätt gjort. Resultaten från VS försvann illa kvickt när man 
scrollade neråt så jag fick börja om 5 gånger innan jag lyckades 
hugfästa det förhoppningsvis korrekta resultatet. Grattar förstås 
också Ung-Erik samt herr Lundin i Trollhättan.  

 

614) råffe i väntan  

 

Monday, 7 July 2014 21:03 Host: 62-20-177-9-no49.tbcn.telia.com  

 
kanse hade man hoppats på en rejält flödande och djupgående 

skildring av kampen i älven men jag tror nog att den kommer när 
näbben hittat ovan älvkanten.  

 

613) råffe  

 

Monday, 7 July 2014 07:09 Host: 62-20-177-9-no49.tbcn.telia.com  

 
just ida passar det sig sällsynt väl å säja grattis till en nyvorden 
66-åring. 
Därför säjer ja grattis!  

 

612) råffe  

 

Sunday, 6 July 2014 21:59 Host: 62-20-177-9-no49.tbcn.telia.com  

 
summet är ett fantastiskt ord i svenska språke kanske de 
vackraste en dag som denna då bad plötsligt är på allas tungor. 

Kall sup någon? 
 
Funderar på å börja kute, hoppas att de inte e ja som smittat 

familjen H me hälsporre. 
Måste ändå pröva olyckan, kanse slipper ja LL 
 
Å grattis staff ville ja ägänkligän säga, änkligen fick ja de sackt  

 

611) Lasse L  

 

Sunday, 6 July 2014 20:11 Host: 81-234-213-191-no68.tbcn.telia.com  

 
Sorry, läste tiden på fel rad, men jag hittade ju karl´n i alla fall. 

Instämmer med min namne, det är imponerande summet.  

 

610) Lasse H  

 

Sunday, 6 July 2014 19:50 Host: 81-237-219-193-no133.tbcn.telia.com  

 
Grattis Staffan! 36:49 med 66.66% motströms ä kanon. Tränar på 
med viss OL-abstinens som lindras med lite trimorientering 
tillsammans med hustrun. Av tradition och utifrån 
viltvårdssynpunkt orienteras det inte tävlingsmässigt sommartid. 
Har haft en släng av hälsporre som tydligen är smittsamt eftersom 



hustrun också hade en släng ungefär samtidigt men nu verkar vi 
båda vara återställda. Tappade endast 1-2 pass på hälsporren. 
Div. semesteraktiviteter har inverkat menligare på träningen.  
L: 29  

 

609) råffe impad  

 

Sunday, 6 July 2014 18:03 Host: 62-20-177-9-no49.tbcn.telia.com  

 
ja nu måtte han väl va både nöjd å blöt, under timmen de va inte illa. 
UngErik va ännu snabbare 32 minuter, dä ä ju inte klokt  

 

608) råffe sjunger 
tacksamhetens lov  

 

Sunday, 6 July 2014 17:58 Host: 62-20-177-9-no49.tbcn.telia.com  

 
kanse, men de e ett jäla vanlit namn i kalskoga tror ja, ja har vid ett flertal tillfällen 
träffat såna som sagt sig heta så å va därifrån. 
men tiden ä bra, de va på tiden å få reda på. Tiden mena ja. 
Tack LasseL i alla händelser för att du håller koll på alla händelser  

 

607) Lasse L  

 

Sunday, 6 July 2014 11:30 Host: host-95-199-222-48.mobileonline.telia.com  

 
43.56 ser jag att en Staffan Löthgren från Karlskoga summit på, kan inte det vara vår 
man tror du?  

 

606) råffe unnrar  

 

Sunday, 6 July 2014 10:17 Host: 62-20-177-9-no49.tbcn.telia.com  

 
Men hur gick löthläggningen? 
jag hittar ta mig inte nåt på näte  

 

605) göranl  

 

Saturday, 5 July 2014 07:01 Host: host-95-195-196-47.mobileonline.telia.com  

 
vlken hand med elementen råffe har skicka gärna avbildningarna på  
goran.lundinSNABELAmbox200.swipnet.se 
fö tar Staffan sitt klassiska dopp i Vansbro idag  

 

604) råffe som vanlig  

 

Friday, 4 July 2014 20:50 Host: host-90-236-64-169.mobileonline.telia.com  

 
georgie! 
ja har nu målbilder från både 2013 å 2014 i digital fomr, innebärandes att ja kan 
skicka till dig UTAN EXTRA KOSTNAD! 
Men ja hitta inte mjälladressen direkten så om du ä snäll, 
ja ba ber  

 

603) råffe lycklig till sist  

 

Thursday, 3 July 2014 22:12 Host: 62-20-177-9-no49.tbcn.telia.com  

 
en läsare upplyste mig om att min VR-tid i år var en sekund snabbare än fjolårets! 
15:48:17 mot 15:48:18. 
Innebär att trenden har brutits! Nu gåre åt rätt håll. Eller rätt åt hell  

 

602) göranl  

 

Wednesday, 2 July 2014 22:25 Host: host-95-199-23-188.mobileonline.telia.com  

 
såg just att en VRkvartett är skapad har SMSat andrew uppgifter 
var är Torbjörn?  
var är Lance 
kutade 5 km i morse lämnade in grillkonstruktionen till intesserad smed rev tapeter 
på en vägg för vävlimning 
S:L : L 36,6  

 

601) Göran Lundin  

 

Tuesday, 1 July 2014 23:13 Host: host-95-199-23-188.mobileonline.telia.com  

 
Tjacka råffe tjacks  

 

600) råffe vet som vanlit 
bäsked  

 

Tuesday, 1 July 2014 21:18 Host: 62-20-177-9-no49.tbcn.telia.com  

 
jorå förra årets målbild går å hitte å ja har hittet den, vill du att ja tjackar den, vi ser 
oförskämt unga, friska å vackra ut, å de gäller även mäj. 
 
ja tänkte på Andrew visst borde han va me å lansie... ja ba frågar  

 

599) göranl  

 

Tuesday, 1 July 2014 17:34 Host: host-95-199-23-188.mobileonline.telia.com  

 
Vi saknar inte målbild råffe framtiden är vår tid 
men den från i år går inte å hitta å inte den från förra året hellre  
staffan e på gång blir kvartett 
Torbjörn har chansen bilda kvintett 
nu jävlar torbjörn  

 

598) Lasse L  

 

Tuesday, 1 July 2014 16:48 Host: 81-234-213-191-no68.tbcn.telia.com  

 
Nu är jag också med i hurtis. Känns tryggt och fint.  



 

597) råffetton me biankin  

 

Tuesday, 1 July 2014 11:11 Host: 62-20-177-9-no49.tbcn.telia.com  

 
förresten såg du röken av vår målbild? 
ja hittar då ingen  

 

596) råffe från dumhet til 
klarhets  

 

Tuesday, 1 July 2014 11:00 Host: 62-20-177-9-no49.tbcn.telia.com  

 
ja såg nu att du (göran, george) hade anmält lämpliga starttider, exakt de tider som 
jag hade randat i min anmälan, ä de fråga om tankeöverföring eller -kollaps. 
 
Men nu ä ja me i Hurtis! Dä känns stort.  

 

595) råffe allti 
sinnesförvirrig  

 

Tuesday, 1 July 2014 10:55 Host: 62-20-177-9-no49.tbcn.telia.com  

 
åja som gjorde en egen anmälan hur fan gör ja nu ja har ju en annan anmälningskod. 
Fick du anmäla någon önskad tid åsså? 
 
Lustigast är att det finns ett alternativ om man vill "Cykla själv". Vore ju bra om nån 
annan bikade åt en.  

 

594) goranl tillfälligt 

sinnesförvirrad  

 

Tuesday, 1 July 2014 10:02 Host: host-95-199-23-188.mobileonline.telia.com  

 
ok govänner jag har gjort intresseanmälan VR 
och skapat en grupp som ni kan ansluta er till via "mina sidor 
Anmälningskod.200331-982g5u 
Gruppnamn "Hurtis" 
så de e bara å hänga på era jävla galningar  

 

593) råffe  

 

Monday, 30 June 2014 21:54 Host: 62-20-177-9-no49.tbcn.telia.com  

 
funderar på å göran en intresseanmälan för VR få se om de går åt helvitti å man 
lyckas 
om sjöberg ämä så ä jamä allt för å få ihopa en kvintett  

 

592) Lasse L  

 

Sunday, 29 June 2014 20:43 Host: 81-234-213-191-no68.tbcn.telia.com  

 
Verkar inte vara så bråttom med intresseanmälan till VR som Göran föreställer sig. 
Citat från VR-sajten: 
 
" Intresseanmälan är endast till för att förenkla anmälan på anmälningsdagen och ett 
krav för att kunna genomföra anmälan med erhållen anmälningskod den 4/11. 
Det är ingen brådska att intresseanmäla sig/grupper och det har ingen betydelse när 
du gör detta men måste vara genomfört senast mitten av oktober." 
 
Har inte cyklat på nära en månad men sprang idag 17 km, hittills längst denna 
säsong: Vovven hängde med bra (inte så konstigt kanske) 
C: 42 
L: 32 
B: 1 (18 juni)  

 

591) göranl  

 

Sunday, 29 June 2014 17:28 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com  

 
underbart känsloreagerande lasse l de nån av dom primitiva hjärnkärnorna som stör 
systemet 
menråffe då de e ju bara en intresseanmälan spänna sig på bågen kanske ytterligare 
en andaktsstund på övralid kan ju bli en kvintett har de nåt me birger sjöberg å göra?  

 

590) Lasse L  

 

Saturday, 28 June 2014 16:13 Host: 81-234-213-191-no68.tbcn.telia.com  

 
Tror jag dras med i masspsykosen... Har annars tänkt att BFR räcker.  

 

589) göranl  

 

Saturday, 28 June 2014 15:25 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com  

 
Torbjörn gäder mig åt din entusiasm för cykling nu borde även gångerolf o Lassel 
fundera på att äntra bågen och spänna den gör vi sen. 
Men Torbjörn som jag fattat det gör man först individuell intresseanmälan via "mina 
sidor " sen har man tid till oktober nån gång att forma gruppanmälan o finputsa 
planer 
Har jag fel? hur vet man ? de visar sig 1/7 men lik förbannat sitter ja me 
pissuppkoppling på Lj-ö som kan göra större administrativa åtaganden omöjliga  

 

588) Torbjörn  

 

Saturday, 28 June 2014 12:52 Host: c-1ba8e253.112-6-
64736c11.cust.bredbandsbolaget.se  

 
Ska du intresseanmäla en grupp så kan du plocka med mig oxå Göran. Tänkte göra 
återkomst runt Vättern, för att sedan ta mig an Styrkepröven två veckor senare. Cykla 
verkar vara det enda som funkar för kroppen, så länge markkollisioner kan undvikas.  

587) göranl  Friday, 27 June 2014 20:37 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com  

 



 

 

ja gör en intresseanmälan 1/7 så nära 9:00 som Lj-ö uppkopplingen medger herrens 
vägar är outforskade men vi ska slå Anette på Carlsund med häpnad minst 4 gubbar 
alltså 
Staffan+göran +?  

 

586) staffan  

 

Friday, 27 June 2014 19:25 Host: 78-69-98-171-no173.tbcn.telia.com  

 
Bra göran, man ska va kusin me redaktörn för å nå så långt. håller me råffe att 
devisen på Hedströms kylskåpsknapp måste vart personligt riktad direkt till köparen. 
Så fram me perschån så kan vi iallafall försöka anmäla oss. nån mer som hänger 
med?  

 

585) göranl  

 

Friday, 27 June 2014 19:05 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com  

 
ja på månda börjar semestern visserligen inte den ultimata avslutande ledigheten 
som man antagligen måste behandla som en sjukdom skaffa sig fasta rutiner man 
måste låtsas att man arbetar 
nä bara ett tillfälligt avsteg i tillvaron 
Jo ja skulle egentlien säga att råffes krönika i Kvälsstunden va den bästa på länge 
inte minst för att jag äntligen fick inta en biroll en byroller äntligen kändis  

 

584) råffe  

 

Thursday, 26 June 2014 07:20 Host: 62-20-177-9-no49.tbcn.telia.com  

 
Yes sir, not bad 
bicykling menandes etter VR, men LasseL har rätt på sitt speciella sätt, dvs B:0 
pga temp 
ändå äre varmare i viken än i luften, äre löften om en varmare framtid, ja ba frågar  

 

583) göranl språkvetare  

 

Wednesday, 25 June 2014 22:21 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com  

 
missade Lasses inlägg han stretade på men hade fel på c-tangenten förstod hur du 
strävade för att göra dig förståelig men ändå ville undvika bykling för att det blev 
svårt att förstå 
Lasse L menade CYKLING !!  

 

582) göranl  

 

Wednesday, 25 June 2014 22:15 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com  

 
Inte säker men antagligen via " mina sidor" eller va det heter 
ja klart vi gör en intresseanmälan funderar på att köra tills ja får punka på cykeln eller 
nån annanstans 
Trenden måste vändas 3-4 minuter åt fel håll i år  

 

581) Lasse L  

 

Wednesday, 25 June 2014 21:23 Host: 81-234-213-191-no68.tbcn.telia.com  

 
Bad?  

 

580) Lasse L  

 

Wednesday, 25 June 2014 21:22 Host: 81-234-213-191-no68.tbcn.telia.com  

 
Backhoppning? Badminton? Bangolf? Bandy? Baseboll? Basket? Beachhandboll? 
Beachvolleyboll? Biljard? Bilsport? Blindfotboll? Blixtboll? Bob? Bodybuilding? 
Bordshockey? Bordtennis? Boule? Bowling? Boxning? Brasiliansk jiu-jitsu? 
Breakdance? Bridge? Brottning? Brännboll? Budo? Bågskytte?  

 

579) råffe  

 

Wednesday, 25 June 2014 20:50 Host: 62-20-177-9-no49.tbcn.telia.com  

 
vafan ä dä för en fråga! VR vill man ju inte missa för all hästlort i Smålann.  
Hur görman göran?  
Vet du eller bara sjangsaru? 
 
Ska försöka kuta endera dan men hälara ömmar så snart ja tänker påt. 
B: 0  

 

578) göranl  

 

Wednesday, 25 June 2014 20:43 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com  

 
kära vänner nu tänker vi framåt såg ett mail från VR dom öppnar för intresseanmälan 
1/7 kl 9:00 
Om man inte gör en intresseanmälan kan man inte va med om det riktiga 
anmälningsförfarandet till hösten 
Hur ska vi ställa oss till detta ? 
kutade 7 km i morse 
S:a L: 36  

 

577) Lasse L  

 

Sunday, 22 June 2014 20:47 Host: 81-234-213-191-no68.tbcn.telia.com  

 
Där ser man vådan av engångsmuggar och paketvin! Hade det varit flaska och glas 
hade du rört dig försiktigare. Ett revben som knäcktes kanske? Kan ju göra skapligt 
ont. Senast det drabbade mig var när jag blev påcyklad under min första VR, men då 
kom smärtan först efter ett par veckor.  



 

576) göranl  

 

Sunday, 22 June 2014 19:52 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com  

 
överlevt missommarhelgen utan riktad motion efter inspektion av en grannes 
tillbyggnad missade jag att man inte hade anpassat marknivån till den nya trappan å 
med ett vinpaket i ena handen o engångsmuggar i den andra trampade ja luft tog 
emot me övre delen av bröstkorgen med ett stadigt grepp om min packning har lite 
svårt att andas djupt o hosta men klarar nog arbetsveckan före temporär semester  

 

575) staffan  

 

Sunday, 22 June 2014 16:03 Host: c-4f66fec2-74736162.cust.telenor.se  

 
Åsviken hela helgen. Simmat jeden Tag å lite kajaking. Börjar se fram mot permanent 
semester. 
S:5 
K:7  

 

574) göranl 
fotbollsdsitraherad  

 

Wednesday, 18 June 2014 22:10 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com  

 
kutade 7km i morse i underbart vindstilla väder kändes bra tyckte det gick hyfsat fort 
trots löpglädjen ofattbart sakta 
kändes som 2 mil etterpå  
Men VR va kul har inte anmält mig till nåra dumheter ännu 
men visst lockar LL bakom hörnet 
Vishet går före visshet tror ja Arkimedes sa  

 

573) råffe ger sig int  

 

Tuesday, 17 June 2014 16:45 Host: 62-20-177-9-no49.tbcn.telia.com  

 
men du ska åsså veta att Strinpan var före sin tid, inte bara vår 
som den rike kallar höst  

 

572) råffe förtjust  

 

Tuesday, 17 June 2014 16:36 Host: 62-20-177-9-no49.tbcn.telia.com  

 
alldeles rätt! Det var en luring, jag ba skoja!  

 

571) Lasse L  

 

Tuesday, 17 June 2014 14:11 Host: 81-234-213-191-no68.tbcn.telia.com  

 
F.ö. kan väl inte Strinpans kylskåpsmagnet ha hamnat på Övralid när kylskåpet inte 
ens var uppfunnet när han levde, det kom ju först på Heidens tid. Eller hur!  

 

570) Lasse L  

 

Tuesday, 17 June 2014 10:26 Host: 81-234-213-191-no68.tbcn.telia.com  

 
Här krävs ett förtydligande av bemälde Staff tror jag.  

 

569) råffetton me biankin  

 

Tuesday, 17 June 2014 07:57 Host: 62-20-177-9-no49.tbcn.telia.com  

 
man kan väl som tillägg konstatera att de va på gränsen te att bågen brast, i vicke fall 
så paja min sadel när medevi passerats, en fascinerande upplevelse att gunga hem 
sista milen på ostadigt häckunderlag. 
Men ja gjorde inte som staff, satte på cykeln  

 

568) råffe glömde...  

 

Monday, 16 June 2014 16:12 IP: 193.183.97.178  

 
...meddela att jag köpte en kylskåpsmagnet i presentshopen vid Övralid med bild av 
Verner v H och med texten: "Det är skönare lyss till en sträng, som brast, 
än att aldrig spänna en båge."  
Detta hämtat ur dikten Åkallan och löfte. 
Varför di senare har ännrat till "Bättre lyss ..." osv har jag inte lyckats utröna. 
Hade faktiskt inte en susning om att det var Heiden som hittat på det vackra.  
Trodde de va Strinpan.  

 

567) råffe återuppstånden  

 

Monday, 16 June 2014 07:49 IP: 193.183.97.178  

 
kan ba instämma i görans uttömmande beskrivning, nästan lika uttömmande som 
den behandling som våra gamla gubbkroppar tvingades utstå. På slutet kunde jag 
inte räkna ut vilken sluttid vi var på väg mot; om klockan är 17:20 å vi starta 01:26 
resp 01:28 har vi då kört i nästan 14 eller 16 timmar för klockan 17 ä ju fem å då kan 
man räkna baklänges ett dygn å sen lägga till ett antal timmar men hur många. Så for 
tanken. De märkliga är ändå att jagRåffe lyckades pricka exakt samma tid som i fjol.  
Nästan lika märkligt är att redan på söndan kroppen tillät vandring upp- och nedför 
trapp. 
Å så fick vi än en gång se Övralid, allri har de vatt vackrare, en söndamorron med 
knallblå sky, nästan vindstilla, hög. klar luft. 
Jag lyckades faktiskt nästla mig in gratis för att ta några interiörer. 
Men Strinnpan såg ja inte röken av. 
Å så lyckades vi reda ut vem som va Anette å vem som va Emelie av damerna i 
restaurangen. Den största är Emelie. Hon är stor!  

 

566) göranl min version  

 

Sunday, 15 June 2014 21:04 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com  

 
gudomligt tacksam för upplevelsen och att den är över härlig resa till Jönköping me 



chans under 15 timmar alltså nånstop dit-nytänkande köttbullar me mos glada drog 
råffe och jag vidare Staffan slet sedan lång tid redan i byig hård motvind morgonen 
var vacker sjön var redan blå när morgonljuset hängde kvar i grått. 
ja jävlar sen vare max 15/km /h i byarna vi gömde oss korta stunder bakom ett 
storvuxet par kändes som råffe myntade det som 15 mil i uppförsbacke mottog 
tacksamt guds välsignelse i halleluljabacken så urkramade trötta gubbar har nog 
aldrig pysslats om av restaurang Carlsund där vi traditionsenligt lämnade varsin halv 
biff till lassel 
på någe underligt vis slank Staffan i mål 3 timmar före råffe o göran solen sken det 
var underbart  

 

565) göranl  

 

Sunday, 15 June 2014 18:52 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com  

 
måste motstå meddelandeklåda men man motser moget menat meddelande men 
mened motsvaras mest med medlidande menar man missunsamt men man måste 
medge medvind mot menat municipalsamhälle  
men men misstänk missat momentum medlidande missas momentant  
må maffigt  

 

564) Lasse L  

 

Sunday, 15 June 2014 11:56 Host: 81-234-213-191-no68.tbcn.telia.com  

 
Motvindens modiga mästare mötte Motala matta men malliga må man misstänka. 
Motser meddelanden med mera.  

 

563) Lasse H  

 

Saturday, 14 June 2014 19:00 Host: 81-237-219-193-no133.tbcn.telia.com  

 
Grattis gubbar! Härligt kämpat! Spännande få höra hur det var.  

 

562) Lasse H  

 

Saturday, 14 June 2014 11:28 Host: 81-237-219-193-no133.tbcn.telia.com  

 
Lycka till runt Vättern! Hoppas ni får höra Kornknarren!  

 

561) Lasse L  

 

Thursday, 12 June 2014 22:19 Host: 81-234-213-191-no68.tbcn.telia.com  

 
Gratulerar i förskott till uteblivet regn och önskar lycka till på färden. Ni kan få fin 
medvind både i början å på slutet, det däremellan klarar ni säkert bra också!  

 

560) göranl  

 

Thursday, 12 June 2014 21:09 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com  

 
ja fölåt de e ja igen råffe hade skrivit så många inlägg att ja missa Staffans  
kan bli 3mannalunch på Carlsund 
ser framåt till lunch te å börja me  

 

559) göranl  

 

Thursday, 12 June 2014 19:55 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com  

 
japp! finslipar under anfärd  

 

558) råffe  

 

Thursday, 12 June 2014 19:52 Host: 213-66-95-17-no49.tbcn.telia.com  

 
Vi göran så här: vi inväntar varann på Cs vi lunchtid, ca 12, å sen käk å sen nrlapp. 
OPPS! glöm inte startbevise.  

 

557) göranl  

 

Thursday, 12 June 2014 17:54 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com  

 
har noterat enl. order  

 

556) göranl  

 

Thursday, 12 June 2014 17:53 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com  

 
tänkte osså Mtala tidigt för lunch åsen nrlapp eftermiddaslur mens råffe fraterniserar 
på övralid efter kvällsmaten lilla tuppluren 
ända orosmonumentet är att framdäcket va tomt onsdassmorse men efter pumpning 
oförändrat tryck nu - råd eller dåd 
Råffe vi kanske kan samordna hämtandet av nrlapp e lite nervös även inför detta och 
behöver stöd känner mig lite skör å huvudets vägnar  

 

555) råffe iformerar  

 

Thursday, 12 June 2014 15:15 IP: 193.183.97.178  

 
De e så att jag tillfälligt har nytt mobilnummer och det är det som gäller före och efter 
VR, dock ej under, vill inte bli störd i koncentrationen. 
Notera 070-4191026 
ä ni goa!  

 

554) råffe påminner  

 

Thursday, 12 June 2014 10:04 IP: 193.183.97.178  

 
kom just på att de e bra å ha me startbevise te motala  

 

553) råffe  

 

Thursday, 12 June 2014 09:50 IP: 193.183.97.178  

 
Tänkte komma te Cs vid lunchtid, luncha där å sedan hämta nummerlapp å sen köra 



te Övrali å tebaka å sen sova tre timmar å sen käka hos Anette vi 19 å sen sova tre 
timmar. 
Ordning på lyse men inte cykeldatan. Böt sadel, allt känns prima!  

 

552) staffan  

 

Thursday, 12 June 2014 09:19 Host: 213-66-162-3-no173.business.telia.com  

 
Tnkte checka in Carlsund före lunch och lunch där, hämtning nrlapp å L-köping å 
tebaks Cs före fem. Får ont i arslet av nya sadeln. måste byta. Inga lysen å reflexer 
iordning å vekar bli sen på jobbet.  

 

551) råffe – full av 
förtröstan å skräck  

 

Wednesday, 11 June 2014 22:13 Host: 213-66-95-17-no49.tbcn.telia.com  

 
Tjockisen har ruttnat sedan länge nu äre 15 grader å vågskvalp. 
Ja glider in te motala vi tolvblecket ä dä tänkt ska fixa nummerlapp å sedan kvarta lite 
på em sedan en bira på aftonen å sedan köra utav bara hill. Har inte kört nåt sedan 
LJÖ-rundan, vilar vader å hälsenor å huve. Men böt sadel på biankin å kände mäj 
tillfreds me de. Under 15 är nog en tanke under 14 en dröm. 
Låt den gå i uppfyllelse så att man kan sova å käa etterpå i lugn åro.  

 

550) tjockisen  

 

Wednesday, 11 June 2014 21:55 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com  

 
menade trollhättetjockisen  

 

549) göranl  

 

Wednesday, 11 June 2014 21:54 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com  

 
lite logistik: 
alla deltagare i VR utför egna resor 
Staffan ska till Linköping först grabben presenterar specialarbete 
Råffe glider i fin stil från Sthlm 
Trollhätte tjockisen i ensamt majestät från Thn han planerar tidig ankomst Motala för 
att hinna med en tupplur på em 
Cyklade 2mil i morse kändes bra men saknar 40 mil i benen men känner viss 
muskeltillväxt i bena kan bli under 15 t. drömmer om less than 14 men vågar inte 
uttrycka det på svenska  

 

548) råffe  

 

Tuesday, 10 June 2014 22:55 Host: 213-66-95-17-no49.tbcn.telia.com  

 
dä va dyrt  

 

547) gööranl  

 

Tuesday, 10 June 2014 21:11 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com  

 
utom att ja ska testa cykeln imorrn som cykelbertil haft på översyn nytt bakdäck han 
lindade om styret tvättade kedjan och cykeln till hutpriset 300 kr försökte me en 
5hundring men fick ge mig på 4hundra han tar 10 öre i timmen för arbetsinsatsen  

 

546) göranl  

 

Tuesday, 10 June 2014 21:07 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com  

 
jajävlar fortfarande inget att tillägga  

 

545) råffe  

 

Tuesday, 10 June 2014 20:33 Host: 213-66-95-17-no49.tbcn.telia.com  

 
ja brukar hålla tann för tunga, de e lättast så, å kan ba hoppas att LasseL har rätt i sin 
spådom om vädre framdeles. De e så här att Staff&Georg startar 01:26 å ja 01:28 de 
behöver ett handikapp så tänker ja. På nåt olustit sätt känns de ganska kul å tänka på 
AnetteåCarlsundåÖvralid 
men inte hjoåkarlsbojråhammarsundet men Medevijojatackarja då börjar de sista 
mentala bitarna ge oppå man märker inget förrän man e på upploppe. Om de går så. 
Går de.  

 

544) Lasse L  

 

Tuesday, 10 June 2014 11:55 Host: 81-234-213-191-no68.tbcn.telia.com  

 
Ni som startar, när startar ni i Motala? 
Ser ut att bli hyfsat/bra väder. 
Har bitit sönder en tand, men det ämnet behandlar jag vidare i annat medium.  

 

543) Lasse H  

 

Monday, 9 June 2014 22:27 Host: 81-237-219-193-no133.tbcn.telia.com  

 
Ser ju för mej ut som även Janne går med förlust som ev. kan vara mindre än för 
övriga bidragsgivare. Förmodligen har jag inte greppat problemet i hela dess vidd. 
Begreppet tant behöver t.ex. definieras.  
L: 22  

 

542) råffe levande 

frågetecken  

 

Monday, 9 June 2014 09:20 IP: 193.183.97.178  

 
att fylla jämnt ger jämt bekymmer det är jämt och sant. Innan ja svarar måste ja få 
reda på vicken sort å kostnaden annars vet ja inte hur mycke en tredjedel innebär i 
jfrlse med hälften å därmed hur mycke janne tjänar sannolikt dricker han mer än 
hälften dessutom å tjänar ännu mer. De e min bedömning men den är som vanligt 
ingenting värd. Kan ba konstatera att de bästa e å dricka ur direkt så det inte kommer 



nån jävel å ska ha sin förmenta del av kakan. Inom parentes så drack ja mer än 
hälften av en skumpa som ankan å ja dela på igår maa rubinbröllopsda. Så kan de gå 
om man är uthålli  

 

541) göranl  

 

Sunday, 8 June 2014 22:38 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com  

 
jag har ett litet bekymmer  
jag och mina bröder har varsin tant som fyllt jämt 
så alla tre har fått en flaska champagne faktiskt en likadan flaska alla tre den kostade 
alltså oss alla som en tredjedel av nånting som jag ser det som en tredjedels flaska 
Vi leker med tanken att den fått gått som en stafettpinne då hade vi bara inköpt en 
flaska som vi betalat en tredjedel per man på men men när den når den sista av av 
födelsedagsfirarna som råkar vara Kajsa alltså Jannes moitje så delar han den med 
henne o dricker upp värdet av en halv flaska å går alltså sluligen med vinst 
detta unnar jag honom men hur kan det bli såhär 
ere nåntring i stil med Fermats fundering?  

 

540) göranl  

 

Sunday, 8 June 2014 19:42 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com  

 
finns inget att tillägga till råffes reportage från roslagsrundan men väckte en del 
farhågor inför nästa helg. Login har vi ju fixat Anette tar hand om oss har hon lovat 
på Carsund. 
kul med gamlingar som rör sig men vete fan om vi inte ska sätta en skamgräns för 
oss själva resultatmässigt eju jag närmast jag lovar att säga till 
C:49,8 L: 28 nånting 
vi sjöng för morsan hon fyllde 94  

 

539) råffest för live  

 

Friday, 6 June 2014 18:02 Host: 213-66-95-17-no49.tbcn.telia.com  

 
ryktet talar men falskt i schälva värket ska raffiga råffe sälja en knarrte en kille från 
tingsryd som ä ivrig läsare av aftonkvisten å uppväxt i trollbäcken. troll får mäj osökt 
över på trollhättans stolthet den glödhete george, han anförde i da en trio som körde 
en åttamiling på ljö bjöd på öl på mellanvägen men kaffe fick vi i laggars av andrew 
som var glödhet körde me lätthets ifrån i alla uppförsbackarna men utför va han 
sjangslös, han hade nämlich lånat överstreckads pechå, schävl fick ja nöja mäj me 
biankin, men dä gick som fasiken utför men de kanske ja redan har antytt. 
Nåväl 24 i snittet 
C: 64  
S glömmer ja för tillfället, de e inte kul å va S i dessa tider om man inte heter staff 
förstås då läker live 
Om en vecka träffs vi i Östergötlann kanse hinns dä mä ett besök hos heiden 
Vi få se  

 

538) staffan  

 

Friday, 6 June 2014 17:15 Host: 78-69-98-171-no173.tbcn.telia.com  

 
Ryktas att en taggad raffe ska skaffa ny hoj efter VR. fö 8 svenaka mil ida. Perfekta 
förhållanden och för första ggn i år skoj på hoj. 
C:75  

 

537) råffe taggad  

 

Thursday, 5 June 2014 20:14 Host: 213-66-95-17-no49.tbcn.telia.com  

 
ja tre dl milen ä helt ok i ol-sammanhang av en nästan 92-oktanare, nått att se 
frammemot. 
I möra går stora Roslagsrundan de e bra tre anmällda, kan ge mig en bronsmedajl, de 
ser ja framemott men mest äggmackera. 
Å Andrews termoskaffe, kanse nere i Laggars ve bryggan där småbarnen dansar 
gammaldax hage å gubbjävlarna malar säj. Då mena ja inte vår eminenta trio förstås, 
men de förstås förstås enkelt.  

 

536) Lasse H  

 

Thursday, 5 June 2014 20:01 Host: 81-237-219-193-no133.tbcn.telia.com  

 
Kan tillägga att 91 åringen för övrigt höll jämna steg med en 81 åring från 
Kristinehamn.  

 

535) Lasse H  

 

Thursday, 5 June 2014 19:56 Host: 81-237-219-193-no133.tbcn.telia.com  

 
Njae, nästa år blir det nog start på 1700-talet dvs. på upplysningstiden (obs.humor). 
Jo 91 stämmer nog. Karl´n joggade faktiskt iväg från starten men bommade 20 
minuter på 6:e kontrollen och kom ohjälpligt sist. Banläggaren var fö 92 sägs det. 3 dl 
milen är ju helt OK.  

 

534) Lasse L  

 

Thursday, 5 June 2014 10:33 Host: 81-234-213-191-no68.tbcn.telia.com  

 
Kul, men hade ni inte kunnat skjuta upp starterna en timma så hade det blivit helt rätt. 
Sant att en nittiettåring var med och kutade? Vi som befinner oss i yngre ålderdomen 
kanske bara är i början av våra idrottskarriärer. 
Våran superbil drog 0,3 l bensin/mil de senaste 100.  

533) Lasse H  Wednesday, 4 June 2014 21:21 Host: 81-237-219-193-no133.tbcn.telia.com  

 



 

 

Var iväg på kul OL i Degerfors i måndags. Veteranmatch för 50+:are mellan OK Djerf, 
DOK och KOK. Man hade startminut på födelseår. Första gubben startade 18:23 och 
exempelvis jag 18:50. Herrar över 75 och damerna sprang en kortare bana. Sen gällde 
den ordning i vilken hen kom i mål. Placeringssiffran för de 5 bästa summerades för 
varje klubb och gav slutresultatet. Hemmaklubben DOK vann. Som ett kuriosum kan 
nämnas att jag fick spö med 4 minuter av Anders Norudde Hedningarna och DOK.  

 

532) råffe  

 

Tuesday, 3 June 2014 21:52 Host: 213-66-95-17-no49.tbcn.telia.com  

 
ja gör åsså en macka me ägg åt grabben i västgårn så att han drar oss b-ägg-e, jäla 
rolit igen! 
tar nog en kortrunda i möra. 
Tappa inte sugen Toby! 
Ma höres!  

 

531) göran l  

 

Tuesday, 3 June 2014 20:58 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com  

 
härligt att Torbjörn e på gång igen å faktiskt ja själv osså ere inte för jävligt väder 
imorronbitti blir det kort cykeltur 
apropå de Råffe snackade ja just med andrew han e taggad inför fredans cykling på 
ön preliminärt samling kl:9:00 på Västergården ja gör en äggmacka till honom han 
har en rygga me kaffe  

 

530) Torbjörn  

 

Tuesday, 3 June 2014 20:39 Host: c-1da8e253.112-6-
64736c11.cust.bredbandsbolaget.se  

 
Ja asså typ längesen ja skrev någe bah. 
Det gick ju så käpprätt utför efter vurpa. 
Mina injektioner för att hålla ra`n stången dämpat immunförsvaret, ledde till 
sårinfektion, var tvungen göra uppehåll med injektioner, fick ett litet ra skov. Djävla 
förbannade skit,hoppade Ringsjön runt,för dåligt tränad, men nu är jag i alla fall på 
hojen, grusracern vill säga, karbonstaketet tog så mycket stryk att den inte kommit 
tillbaks från repen än, lämnade inte in`en med en gång men ändå.  

 

529) Lasse L  

 

Monday, 2 June 2014 00:06 Host: 81-234-213-191-no68.tbcn.telia.com  

 
Känner igen mig inte så lite från Görans beskrivning av livet "där bak", så var det ju 
för mig i Bfr. Inte kantat med åskådare såklart, men härochvar stod det lite folk och 
t.ex. ropade att nu har du snart klarat värsta backen. Som man segar väldigt sakta 
förbi i sådana lägen hinner man också svara något käckt. Lustigt nog utan att låta 
särskilt andfådd, det är bara benmusklerna som nära nog slagit stopp.  
De gjorde sig också lite påminda i dagens 6 km-löpning som alltså inte blev någon av 
de snabbare. 
 
L: 20 
C: 42  

 

528) göran l  

 

Sunday, 1 June 2014 19:14 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com  

 
å råffe jag ska ge dig en match på Ljö  

 

527) göranl  

 

Sunday, 1 June 2014 19:12 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com  

 
tack tack och tacksam för att trötta fötter tillät den korpulente gamle ovansigneraren 
att hinna i mål. annars kul att springa där bak i fältet tillropen handlar inte om tider de 
blir " du klarar det en o halv timmekvar" t,ex när man kliver på västerbron och 
eftersom det är glest i fältet när mandrom passerar hinner dom se mig och ropa i 
högtalarna "här har vi göran lundin han springer sitt sjätte lopp" hände 3 ggr 
Vill även påpeka att jag syntes i TV 
bakgrunden när dom intervjuade en ryss 
Grattis LasseL du klarade Brudfjällsbackarna utan att kliva av  

 

526) råffe  

 

Sunday, 1 June 2014 17:07 Host: 213-66-95-17-no49.tbcn.telia.com  

 
dagen efter SM å BfR så stack ja iväg vi kvart i sju på morronen, ja sjävlklart skulle 
inte orka hålla mäg vaken te så långt inpå kvällen, å körde en fyrmiling, perfekt väder, 
perfekt gubbe, pluskvanpärfekt vind, var som om den vre sij så den bara ville va me, 
kom hem på 24,3 i snitte.funderar på å pumpa hojen te på freda, då jälar ska de 
flåsas! Å då mena ja inge snuschk. Tre man ä anmälda te RR14, nån fler som dristar 
säg så säj te. Så får du kaffe. Ja de e ett lustigt skämt, hör hur alla njuter å skuttar. 
C: 56 
L: 5,5 
C drar ifrån obevekligt  

 

525) Lasse H  

 

Sunday, 1 June 2014 10:43 Host: 81-237-219-193-no133.tbcn.telia.com  

 
Stort grattis till alla SM-löparna! En blir änna stum av beundran. Kul också att Lasse 
sällat sej till gruppen med förbättringar sen i fjol och att Råffe fått ett bra grepp i 
framtidens piskande svans.  



 

524) Lasse L  

 

Saturday, 31 May 2014 21:52 Host: 81-234-213-191-no68.tbcn.telia.com  

 
Läs nu mitt förra inlägg först. 
Ännu roligare, och nu börjar jag tro på´t igen, blir det när man hittar hans 
facebooksida som jag just gjort. Där bekräftas hans deltagande i SM, men det 
framgår också att han varit datakonsult.  

 

523) Lasse L  

 

Saturday, 31 May 2014 21:46 Host: 81-234-213-191-no68.tbcn.telia.com  

 
Bara att instämma, grattis! Låt oss få höra lite om hur det var. 
Men inte att jag blir sugen på´t. 
Håller mej hellre till Bfr som jag trampade idag. Kändes som i fjol, ganska lätt i början 
men inte mycket muskler att jobba med i backarna på andra halvan. Gick ändå tre 
minuter snabbare denna gång, trots betydligt mindre cyklat innan. 
Förresten verkar det stämma att han på SM i Staffans och Görans åldersklass som 
platsar i den med råge eftersom han är född 27 verkligen tycks vara det, enligt de 
efterforskningar jag lyckats göra på det fantastiska nätet. 
Han debuterade 1999 och sprang alla år t.o.m. 2004 men har sedan hållit upp tills i år. 
Man undrar ju då om det verkligen stämmer, men det finns alltså en person med det 
namnet, födelseåret och bostadsorten. 
Ännu konstigare blir det när man googlar hans namn, Knut Ångström, och får en träff 
på en webbsida som har just det namnet som www-adress och google säger om den 
"Den här webbplatsen kan skada din dator". Då vågar man ju inte gå vidare där. Är 
det gamlingen som rört till det när han knåpat med hemsidan eller är det någon slags 
identitetskapning för att skapa nyfikenhet som ska leda en in på en giftig hemsida? 
Kanske något för en grävande journalist på Kvällsstunden att utforska?  

 

522) råfflett  

 

Saturday, 31 May 2014 19:36 Host: 213-66-95-17-no49.tbcn.telia.com  

 
hade ärende på stan och kolla febrilt längs skeppsbron men lyckades inte få ögon på 
någon kändis.  
Kola i datorn, fantastiks instrument, och imponerades, blev nästan sugen på å delta 
nästa år me deltavingar. Vill ba läka häl fröst å köra VRå köra LL å köra ÖS å VL å ÅfL 
å kratta löv 
 
Grattis till alla kämparna!  

 

521) Lasse L  

 

Friday, 30 May 2014 14:32 Host: host-95-199-203-70.mobileonline.telia.com  

 
Önskar er lycklig, lätt, skön, stark, värdig och vacker löpning på gator och broar!  

 

520) Lasse H  

 

Thursday, 29 May 2014 20:35 Host: 81-237-219-193-no133.tbcn.telia.com  

 
Tillönskar Charlotte, Jonas, Staffan å förmodligen sist men inte minst Göran en riktigt 
fin tur utan kalashnikovs. Sir ut å bli skapligt väder. Tog en runda på milen i 
eftermiddags, gick skapligt. Sen skulle vi ner på stan och heja på löparna i 
Harsprånget (6 km) men var en timme för tidiga. Lessnade och gick hem och stekte 
lax i stället. 
L: 19  

 

519) råffettot  

 

Thursday, 29 May 2014 09:58 Host: 213-66-95-17-no49.tbcn.telia.com  

 
je vill redan nu önska go tur till alla kända SMare, den lilla fläkt av avensjuka ja kände 
blåste bort me nordanvinden. 
Körde en tremiling på knarren nu på fm, jävlar! Äntligen över 24 i snittet! Bligade 
förundrat på 24,4 i gps:en, undrade ett tag om de va pulsen. 
C: 52 
L: 5,5  

 

518) göranl  

 

Wednesday, 28 May 2014 20:51 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com  

 
härligt me såna beundrande inlägg- som brynt smör på matje 
vill påminna om bekanta anmälda till maran förutom övrtecknad den store 
klassikerfantomen Staffan,sonen o hens livskamrat Charlotte hen den senare troligen 
favvo till en bra tid myself glad under 6 timmar 
gladlöpte 6,7 km morgens 
Om Gud vill!  

 

517) råfett  

 

Wednesday, 28 May 2014 18:15 Host: 213-66-95-17-no49.tbcn.telia.com  

 
men me en kalazchschnikov dåra lasseh? 
å du mena väl 6/6 för din morsa fyller ju år i juni inte juli, de e ju dusom göran 
vafan!  

 

516) Lasse H  

 

Tuesday, 27 May 2014 21:52 Host: 81-237-219-193-no133.tbcn.telia.com  

 
Fortfarande lite spak efter söndagens 14 timmar som röstmottagare i Björneborgs FH 
under EU-valet. Premiär för mej som valfunktionär men det var kul och tiden gick 
rimligt fort.  
I kväll OL vid Hultet. Spikade alla kontroller utom en där jag valde fel stig i 5-



stigskorsning. Valde fel stig där förra veckan också men nästa gång ska det bli rätt!?  
Göran is the man! Tror knappast jag skulle springa SM ens med en pistol i nacken.  
L: 18  

 

515) göranl  

 

Tuesday, 27 May 2014 21:06 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com  

 
hård peppning från råffet 3-6 km uppfriskande löpning imorrn 
Lj-öturen me anders i sällskap blir av 6/7 den saken e biff! 
har ju haft lite planer på å bli lättare till maran men de sket sig som vanlit får skumpa 
runt me korpulensen men man eju van 
Ser ut att bli bra löparväder på lörda  

 

514) råffet  

 

Sunday, 25 May 2014 22:24 Host: 213-66-95-17-no49.tbcn.telia.com  

 
göran kämparnas kämpe vi ska klara avet vi ska döda alla sniglar vi ska sätta alla 
persikor å persiljor å vi ska ta oss under 15 timmar bara roslagsvändan blir av å körs 
utav hellvittit ä anners me? Ä du me. Ä ja me frågestrecken rapar nytt mod. 
Ja förtränger alla negativa minnen från ifjor läker min hälsena å befruktar det bästa. 
Men först ska du ju SMa de gör dig till kämparnas kämpe, ja vår verklighets 
terminatorgubbe, vi ska klara avet!  

 

513) göranl  

 

Sunday, 25 May 2014 19:56 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com  

 
och planterat potatis bönor o persija samt rensat bort bladen efter påskliljorna  

 

512) göranl  

 

Sunday, 25 May 2014 19:54 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com  

 
som råffe uppe med tuppen igår 7km löpning igår före Gbg 
Idag med tuppen igen kom hem 11:00 efter 50 km cykel med bävan inför 25 km 
motvind på hemvägen MEN när motvinden klämde i infann sig inte känslan av 
vanmakt utan jag kunde konstatera att benmusklerna pumpade på drev mig framåt i 
vinden alltså ngn effekt av cykelmilen 
S:a C 37,8 L:23,9  

 

511) råffe  

 

Sunday, 25 May 2014 12:44 Host: 213-66-95-17-no49.tbcn.telia.com  

 
gick upp före sex denna söndamorron satte mäj på knarren å körde en 45-
kilometring, kom hem duscha å fixa kaffe på säng åt hustru, dä ä ju mors dag i da så 
jag åkte ner till morsan å gratta, hon visste inte om dagens betydelse men blev glad 
ändå och likafullt. 
C: 49 
L: 5,5 (blir inge mer på ett bra tag tills hälsena tiger still så som en god svensk 
hälsena skall göra).  

 

510) råffe  

 

Saturday, 24 May 2014 21:44 Host: 213-66-95-17-no49.tbcn.telia.com  

 
då fattar man ju att de inte finns nåra sniglar i åmål, man är helt åmållös, tar ni kål på 
alla som ä för långsamma? 
ja ba frågar  

 

509) Lasse L  

 

Saturday, 24 May 2014 11:15 Host: 81-234-213-191-no68.tbcn.telia.com  

 
Såg de sju första sniglarna för året igår, intill grannens tomt på gatan efter regnet. 
Dom finns inte mer. 
Apropå GV-hjältar hade vår lilla stad tre man bland de hundra bästa, varav en på plats 
24.  

 

508) göranl slarver  

 

Friday, 23 May 2014 21:34 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com  

 
förlåt ska va en av löparjältarna från GV  

 

507) göranl  

 

Friday, 23 May 2014 21:32 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com  

 
från GVen av löparhjältarna  

 

506) göranl  

 

Friday, 23 May 2014 21:31 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com  

 
sen imorrn alltså tåget till Gbg för lunch me dottern och löparhjälten från GV  

 

505) göranl rejält 
omcyklad  

 

Friday, 23 May 2014 21:28 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com  

 
får nöja mig med att beskriva helgens ambition 
tänker gå upp imorgon bittida kl05:00 för en kort löprunda följande Lasse L:s råd dvs 
försöka rycka upp och sönder kroppen i intensivare perioder 
hoppas sen på ett måttligt cykelpass sönda + potatisplantering ev. också bönor men 
sniglarna är på härnadståg SUSSIS SNITT E 100/DAG jävla odjur 
planterar statistiken L o C på sönda  

504) råffe  Friday, 23 May 2014 16:31 Host: 213-66-95-17-no49.tbcn.telia.com  



 

 

 
jag har inte fått något mejl från benke, i själva verket inget mejl alls, ä de bra? 
Ä ja inte me i de cirklar där alla spännande kapningar sker. 
Stack iväg på en 25-kilometring, tar det lugnt (som vanligt) eftersom mina hälar och 
ena hälsenan varnar för överambition. 
Först va de knäna, sen vadera, sen höften, sen låren å nu hälar. Men huvet har di låte 
vara, till vicken tröst? 
Ja bara frågar? 
C: 44,5 
L: 5,5  

 

503) Lasse L  

 

Thursday, 22 May 2014 21:20 Host: 81-234-213-191-no68.tbcn.telia.com  

 
Jag har också fått konstigt mejl från Benke. Två stycken t.o.m. ett till vardera av mina 
båda konton.  
Jag tror hans mejl kapats och nu försöker de komma åt våra mejlkonton också för att 
användas för illasinnade ändamål.  
För säkerhets skull, och det enda rimliga att göra: Radera dessa mejl. 
Jag informerar Benke. 
 
Har fått ett vykort, alldeles vanligt på papper, från honom idag. Hela familjen är i 
England ett tag där Larisa går en kurs. 
 
Skön cykeltur på sena eftermiddagen idag i högsommarvärmen. Man hade kunnat 
vara naken, men det hade väl sett lite tokigt ut tänker jag. 
L: 19 
C: 24  

 

502) Lasse H  

 

Thursday, 22 May 2014 20:35 Host: 81-237-219-193-no133.tbcn.telia.com  

 
Denna veckan två OL som nervarvning efter GV. Har varit trögt att springa så GV 
sitter nog kvar i kroppen. I morgon ska jag prova T-Rex med tjejerna på jobbet innan 
after-work på Harry´s med hela kommunkontoret inbjudet. Är det förresten fler än jag 
som fått ett knepigt mail från Benke?  

 

501) råffe glömde formalia  

 

Tuesday, 20 May 2014 19:12 Host: 213-66-95-17-no49.tbcn.telia.com  

 
C: 42 
L: 5,5  

 

500) råffe  

 

Tuesday, 20 May 2014 19:10 Host: 213-66-95-17-no49.tbcn.telia.com  

 
vid det här väglaget förra åre hade ja bara cyklat å cyklat kanske 25 mil (dä kan kållas 
på gamla forumet men de hinner ja inte nu) å efter dagens fyrmiling så ä ja oppe i 42 
de ä så att man kan förledas å tro att man ä bättre men snittet blev 23,4 trots skönt 
väder men motvinn hela tin som de kändes. De snitte räcker te en VRsluttid på 13:30 
om ja räkna fel i hastigheten må de räknas mäj tegodo. Då ä vi ju unner 15. Opp te 15 
ska man va gla sen blir livet en dans. Mä tjällmoflickan.  

 

499) Lasse L  

 

Monday, 19 May 2014 22:37 Host: 81-234-213-191-no68.tbcn.telia.com  

 
Bra Göran att du bara cyklade 26 km! Men 17 km löpning var nog för mycket. Eller jag 
menar varva nu med intervaller och/eller korta högtempoturer och inte så mycket 
långt och lugnt sista tiden fram till SM (gäller nog både löpning och cykel). Det har vi 
ju lärt oss av Eide och det tror jag på.  
Intervall på 4x4 minuter har jag kört ibland, men tycker det är lite för plågsamt, så 
numera blir det kortare, kanske 4-5 x 1 à 2 minuter inlagt på en löprunda om t.ex. 5-6 
km. Lugn joggning mellan varje fartintervall. 
Det där tror jag som sagt på och praktiserar, fast inte alls så mycket som jag borde så 
klart.  

 

498) Lasse H  

 

Sunday, 18 May 2014 21:59 Host: 81-237-219-193-no133.tbcn.telia.com  

 
Tackar, tackar! Jo det blir väl runt 7 på km:n och lite kul var det allt att kapa en dryg 
minut på tiden från i fjol. Patrik verkar vara i bra slag. Gick skapligt fram till 15 km 
men sen blev det segt. Avenyn är djävligt dryg uppför och sätter sej i benen resten av 
loppet. Hade inga långa pass innan utan hade nött milen och det var varken lyckat 
eller oväntat. Härligt väder var det dock och kanon att ha en dotter boendes 300-400 
m från start/mål. 
L: 17  

 

497) göranl  

 

Sunday, 18 May 2014 21:08 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com  

 
den biologiska klockan gick fel 
kanske beroende på gamla ungdomssynder men ändå visst var det nära rätt 
trenden ska vändas under 15 tim VR 
kutade 17 km lördag som annars var en löjligt ljuvlig dag på Lj-ö 
o cyklade 26 km i morse på drygt en timme i vindstilla solsken blommande äppelträd 
kabbeleka maskrosor vitsippor gullvivor allt på engång o såg en spillkråka o en trana 
S:a L: 22,4 C: 32.&  



 

496) råffe  

 

Sunday, 18 May 2014 08:04 Host: host-78-78-126-202.mobileonline.telia.com  

 
Ja grattis LasseH1 TRENDER Ä TILL FÖR Å BRYTAS Å TÄNDER FÖR Å BYTAS.nä nu 
blev de en göran me kapslåck. Funderas om nämnde man&ja kan lyckas me samma 
konststycke på vr... dä gär säg, ja tror de va 15:48 i fjol fast vi kämpa som jur. Under 
15 va sägs om de då Göran?  

 

495) Lasse L  

 

Saturday, 17 May 2014 22:04 Host: 81-234-213-191-no68.tbcn.telia.com  

 
Kan upplysa undrande om att Göran gick biologiska grenen, inte matematiska, på 
gymnasiet. Teoretiskt skulle han kunna ha lärt sig något efter det, men det är det väl 
inte många som gör. 
Mycket bra hursomhelst Lasse! Du vände också trenden, den fick nu en böj i en helt 
ny riktning. Grattis. 
 
Ikväll första cykelturen på nästan tre veckor, kändes rätt bra. 
L: 17 
C: 20  

 

494) Göran Lundin  

 

Saturday, 17 May 2014 20:47 Host: host-95-199-24-248.mobileonline.telia.com  

 
Grattis  
Lasse H 2:28 de e ju förfan 6min på km 
ofarttbart 
smolk i bägaren kan va att en ungdom som vi känner 
som Patrik dotterns kille hadde 1:47  

 

493) Lasse L  

 

Friday, 16 May 2014 19:57 Host: host-95-199-218-105.mobileonline.telia.com  

 
Lycka till på varvet!  

 

492) råffe tilägg  

 

Friday, 16 May 2014 18:17 Host: 213-66-95-17-no49.tbcn.telia.com  

 
gjorde en biatlån ida först 5 km löp sen 30 km cykling (uttalas sajklink) är inte illa 
berörd efterpå. 
Kan sumera: C: 38 L: 5,5 
Impormenar på mäj så säj  

 

491) råffe tiläger  

 

Tuesday, 13 May 2014 19:29 Host: 213-66-95-17-no49.tbcn.telia.com  

 
jamena förstårsigpåare förra åre, annars kunde gode staff beskyllt mäg för ännu en 
grov blamage vill man ju gärna unna honom  

 

490) råffe klatt överaskan  

 

Tuesday, 13 May 2014 19:28 Host: 213-66-95-17-no49.tbcn.telia.com  

 
noterar i det gamla forumet som har historiskt värde att göran å Anners å ja körde lj-
örundan den 10 maj, ajajaj. Å då summerade ja min status te C: 19.  
Behöver ja skrymta mär, men dä kommer allti surt etterpå sa redan gamle Winborg 
ättikskungen. 
Han blev inlagd efter de  

 

489) råffe  

 

Tuesday, 13 May 2014 16:52 Host: 213-66-95-17-no49.tbcn.telia.com  

 
Vicken tur för dej LasseH att du inte gjorde som Waerland. 
Håller me om att 35 knyck i en vurpa ä en aning järvt. Feg som ja ä drar ja ner på 
tempot, körde en sexmiling i 23,4 knycket, men föll inte, vet alltså inte hur mitt fall 
skulle betraktas och av vem. 
 
Men ändå:  
C: 35 
känns bättre tänk den da de känns bra! 
Men då ä man väl i Alassio  

 

488) Lasse H  

 

Monday, 12 May 2014 22:11 Host: 81-237-219-193-no133.tbcn.telia.com  

 
Såg till min förtret att jag förut glömde läsa sidan 1 eftersom jag började på sidan 2. 
Kompletterar med ett grattis till Staffan och den aktningsvärda åldern. Gratulerar 
även övriga till de framgångar och förtjänster som framkommit samt Torbjörn till att 
vurpan ändå avlöpte så pass skapligt. 35 knyck är en avsevärd hastighet och en 
vurpa kan jämföras med att stå på mållinjen och försöka stoppa en framrusande 
Usain Bolt. Har väl för egen del inga större ambitioner inför GV men hoppas på 
vackert väder och en latjo drom.  
L: 15  

 

487) Lasse H  

 

Monday, 12 May 2014 21:48 Host: 81-237-219-193-no133.tbcn.telia.com  

 
Präxsist tebakers från en bussresa till Alassio på italienska Rivieran och ser att det 
hänt både det ena och det andra på forumet. Härligt på många vis med solsemester 
men knepig lokalitet ur joggingsynpunkt. Strandpromenaden rekommenderades men 
då på morgonen för att undvika slalom mellan alla flanörer. Nu gillar jag inte att jogga 



på morgon och så var det knepigt att hinna innan frukost och utflykter också. Övriga 
vägar med rimlig trafik var för kuperade för nåt längre pass så det fick bli 2 
kvällspass med backintervaller i en skaplig slakmota som jag hittade bakom 
fotbollsstadion. Ni visste väl förresten att den på sin tid kände folkhälsoprofeten Are 
Waerland tillbringade sin sista tid i Alassio. Ciao! 
L: 15  

 

486) råffe  

 

Sunday, 11 May 2014 20:32 Host: 213-66-95-17-no49.tbcn.telia.com  

 
joja ä helt tjockad över georges tiomiling, men där fick ja så ja teg! Ska köra förti på 
tisda, har ju ett jobb å sköta bra ursäkt imotvinn  

 

485) råffe  

 

Sunday, 11 May 2014 20:30 Host: 213-66-95-17-no49.tbcn.telia.com  

 
kan ba gratulera staff, för allt, tänk att du komihåg skippsholma som di sa förr i tiden 
när di kom roendes från öarna.  
Kunde ha blitt en blamage i den högre skolan, skalan, nåt å bli ihågkommen för, nu 
blir du bara en kille i mängden som tjenar på junilistan utan å ta fram gräddtårtan, 
kunde blitt en notis i KT, kunde du tänkt på, lite tidigare.  

 

484) staffan  

 

Sunday, 11 May 2014 19:17 Host: 78-69-98-171-no173.tbcn.telia.com  

 
skeppsholmen mena ja man kan promenera runt  

 

483) staffan  

 

Sunday, 11 May 2014 16:46 Host: 78-69-98-171-no173.tbcn.telia.com  

 
Vart mycke nu. Inte van vid sånt. Födelsedagsfirande, yngsta dotterns bröllop å 50-
årigt studentjubileum i Sthlm. Allt inom 10 dar. 
Parentes: vid Sergelstorg stod Nils Lundgren å dela ut info om sin junilista. Kom, 
efter 10 meter på vem de va, vände och fråga om han kommer från Bråten i 
Karlskoga. Jomän! Vi prata lite å nämnde vart jag var på väg. Han svarade att på 
fredag skulle han till Kga på 60-årigt studentfirande! Lite kul sådär. 
Vi höll till på Kastellet i nåt torn. Elegant me mycke tavler mä skepp å amiraler på 
väggera å supén va på Segelkronan förtöjd på skeppsholmssidan. 
Man kan promenera precis vid vattnet runt hela Kastellholmen. Halva sträckan på 
brygga. Men de visst väl alla redan.  

 

482) göranl  

 

Sunday, 11 May 2014 14:47 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com  

 
lasseh nåra tankar inför GV  

 

481) göranl utmattad  

 

Sunday, 11 May 2014 14:46 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com  

 
anders har en termos brukar ha liten ryggsäck 
uppehåll lite sol o nästan vindstilla igår eftersom man är nåtsonär nykter på morron 
cyklade jag iväg via åsaka Främmestad st.mellby(äggmacka me bacon) o hem via 
Gärdhem tror tamejfan nära 100 km 
idag helt slut o matt duggregn vindstilla 
somnade vintrött framför tvn igår. 
MEN under bävan snörde löparskorna o lubbade 19 km i Trollhättans älvrum hittade 
faktiskt stundtals en malande långdistansupplevelse som bara stördes när folk 
sprang förbi 
S:a C: 30 L:19,7 
stolt och förbi?  

 

480) råffe gla  

 

Sunday, 11 May 2014 12:37 Host: 213-66-95-17-no49.tbcn.telia.com  

 
dä va bra besket inga krusseduller inga menåkanse ska man ta me kaffet heller ska 
man hoppas på å bli bjudd? 
Ja tar nog me chokladkaka, av den blir man såklad 
kör inge denna helgen vilar mig i fomr te den 6:e senast  

 

479) göranl  

 

Saturday, 10 May 2014 20:07 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com  

 
i väntan på rikktiga inlägg imorrn måste 
vi jämföra pappegojjan me aboren 
pappegojjan flyger o virrar 
någon dyker o flyter 
Anders e me 6/6 rundan me äggmackor o kaffe blir av på ön  

 

478) råffe  

 

Friday, 9 May 2014 10:28 Host: 213-66-95-17-no49.tbcn.telia.com  

 
känner meg som e pappegojja när jag nu meddelar att ja körde en tremiling nu på fm, 
nämre bestämt 30,67 km å snitte va höråhäpnagöran 24,0, nu faller väl höströven ja 
ba frågar 
 
C: 29 
L: 5  



 

477) göranl  

 

Thursday, 8 May 2014 22:13 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com  

 
jamenaba 
va ere som faller på hösten 
å vere som spricker ut på våren  

 

476) råffe ber om ursäkten  

 

Wednesday, 7 May 2014 21:45 Host: 213-66-95-17-no49.tbcn.telia.com  

 
jävlars helvete! Måste ha förlakt inbjudan te kalaset hos staff, huru hjärna skulle en 
inte velat visa upp säj då. Säj när, säj hur. Men du va väl inte hemma, nog vid 
riksgränsen för å träna i lugnet.  
Men hjärtligt grattis i efterskottet! 
Tänk att du ä på kuken lika gammal som görans å min mormor skiller ba 50 bast.  
Hon hällsar! 
erste majen ska ja allri glömma 
de va som fan. 
gåru in i en annan tidsålder nu?  
äru ännu talbar? 
Hörseln? 
å gaddarna?  

 

475) göranl haiku?  

 

Wednesday, 7 May 2014 20:15 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com  

 
lite gla  
blad eller löv 
vad är bra  

 

474) göranl  

 

Wednesday, 7 May 2014 20:01 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com  

 
kom å tänka på att båten på vattnet e bäst sen har ja ett nytt hemlit vapen köpt ny 
sadel slipper en hemsk form av smärta den anemiska ändan mår toppen 
hann kuta 8km i morse i regnuppehåll 
o Lasse l så vackert du skryter 
summerar motionen efter helgen 
Staffan fyllde förresten jämnt i helgen 
bara för o kamuflera formen  

 

473) Lasse L  

 

Wednesday, 7 May 2014 17:33 Host: 81-234-213-191-no68.tbcn.telia.com  

 
Ska du ha forumet som träningsdagbok får du allt lov att skriva rätt! Nu är du ändå 
förlåten för att du korrigerade felet så snabbt. 
 
Hu va kallt det är idag, men regnar fint alltemellan. Särskilt att det är fint regn är nog 
extra fint för oss som vill få bort pollena tror jag. 
 
L: 15 
C: 14  

 

472) råffe måste erkänna 
igen  

 

Wednesday, 7 May 2014 13:47 Host: 213-66-95-17-no49.tbcn.telia.com  

 
blamage! Har räknat fel! 
Ska vara 
L: 5 
C: 26 
 
kan inte förklara denna härdsmälta, tar ett tag å smälta  

 

471) råffe  

 

Wednesday, 7 May 2014 11:44 Host: 213-66-95-17-no49.tbcn.telia.com  

 
7 km kut 
å inte nåt skjut 
i steget 
nu heller 
 
L: 4,7 
C: 26  

 

470) Lasse L  

 

Wednesday, 7 May 2014 11:35 Host: 81-234-213-191-no68.tbcn.telia.com  

 
Menaru Torbjörn att balanssinnet i princip plötsligt totalt kan fallera? Låter ju 
förfärligt i så fall. 
 
Själv gläds jag nu åt regnet. En kort löptur i måndags (inget regn då ännu) gick 
väldigt tungt. Har även börjat med allergitabletter. Bad hustrun köpa när hon ändå var 
på apoteket. Hon kom hem med något som jag utan glasögon bara uppfattade att det 
började med Via.. 
När jag uttryckte min förvåning över vad det kunde vara sa hon rart att nä det 
behöver du ju inte. Visade sig att det hette Vialerg.  



 

469) råffe glömde  

 

Wednesday, 7 May 2014 09:07 Host: 213-66-95-17-no49.tbcn.telia.com  

 
å allri släppa styre  

 

468) råffe glömde svara  

 

Wednesday, 7 May 2014 09:05 Host: 213-66-95-17-no49.tbcn.telia.com  

 
cykeltouren går på Lj-ö 6/6 dan före ruthans 94-årsda. Och justderö: Gla om vi håller 
oss på ön, me äggmackor å valfri dryck, men inte sån som orsakar yrsel. 
 
Dä ä ba ett förslag 
Å hur gör vi me flaggorna?  

 

467) Torbjörn  

 

Tuesday, 6 May 2014 20:47 Host: c-1da8e253.112-6-
64736c11.cust.bredbandsbolaget.se  

 
Balans o balansstörning. Jag menar inte lite yrsel utan att marken,golvet va du vill 
hoppar upp å ger på käften.  

 

466) göran l  

 

Tuesday, 6 May 2014 19:59 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com  

 
jäla skit Råffe ja kommer å få tugga skit som på förra roslagsrundan C:26 åfyfan 
gissa vem som får släpa på mig på VR ända glädjen e att snittfarten e lik min fast lite 
lite bättre 
Hur fick Torbjörn kraft att krascha i den farten? 
Man får köra så ögena fastnar i växelreglagen å styrstammen i halsen 
allri vågar ja släppa styret  

 

465) råffe glömde igen  

 

Tuesday, 6 May 2014 13:05 Host: 213-66-95-17-no49.tbcn.telia.com  

 
att summera. Viktigt ety detta forum fungerar som min träningsdagbok, de e väl inte 
så förbjudet? 
C: 26 
L: 4  

 

464) råffe  

 

Tuesday, 6 May 2014 11:39 Host: 213-66-95-17-no49.tbcn.telia.com  

 
De där me dåli balans låter inte så rolit, kan sluta i ambulans, helikopter rentav, men 
rent otroli ä ju åsså Torbjörns ambition att snitta 30 å va uppe i 35.  
Tänkte på de när ja körde en femmiling nu på fm. Snitt 22,5 å ändå pinna ja på. Tyckte 
ja trallala. 
3148 calories va de enda positiva. nu ska ja käka!  

 

463) Lasse L  

 

Sunday, 4 May 2014 22:36 Host: 81-234-213-191-no68.tbcn.telia.com  

 
Det där med dålig balans låter inte så troligt, en cykel som rullar är trots allt en 
ganska stabil sak, balanssinnet behöver nog inte vara så aktivt, även om det skiljer 
en del mellan olika hojar. 
I ungdomen krockade jag en gång med en annan cyklande varvid styrstammen gick 
av. Jag cyklade sedan flera dar helt utan styre innan ett nytt blev fixat. Min racer 
känns inte lika kursstabil, även om jag klarar att cykla utan händer på styret med den 
med.  

 

462) Torbjörn  

 

Sunday, 4 May 2014 21:50 Host: c-1da8e253.112-6-
64736c11.cust.bredbandsbolaget.se  

 
Olyckor är inte lätta att förklara. Vad hände o varför? Tja säg det. Höll en hastighet på 
cirka 35km/tim, målet för sexmila turen var att snitta 30. Hade 13km kvar att köra. 
Släppte styret med vänster hand kollade klockan o plötsligt var jag i luften på väg 
mot diket. Ett slag mot framhjulet via en grop,sten? Eller vilket vore värre, reumatism 
kan ge balansstörningar. 
Jag cyklade hem, det gick inte fort och var nog inte dagens smartaste drag. Jo jag 
fick åka till akuten o röntga axeln. Hjälmen får jag byta ut såpass var smällen mot 
skallen.  

 

461) göran l  

 

Sunday, 4 May 2014 19:27 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com  

 
de va enna mycke o fundera på när man återkommer från nåra dar på ön 
Torbjörn först hur kom du hem? Haru vare på hospitalet o blivit omplåstrad? Hur såg 
hjälmen ut försökte du plöja asfalt med skallen? 
Råffe ska kontakta Andrew vare 6)6 som blir cykeltouring från eller på Lj-ö 
Båten i vattnet Lasse bara att buga o gratulera 
kutade 15 km torsdags cyklade 30 km igår 
C: 20 L:17 ska kolla siffrorna strax  

 

460) staffan  

 

Sunday, 4 May 2014 17:28 Host: 78-69-98-171-no173.tbcn.telia.com  

 
Premiär på nya hojen. Grythyttan-Rockesholm. Lite besvärlig NV, men visst,kul me ny 
cykel. Den vare inge fel på. Snarare då på pederasten  



 

459) råffe  

 

Sunday, 4 May 2014 13:18 Host: 213-66-95-17-no49.tbcn.telia.com  

 
Vurpan kräver mer text. Kanske ämne för hajku. Men än en gång blir man varse att 
livet är ett vågspel å inte bara när man lägger i båten.  
Men hur och i vicken sjö? 
 
Körde en tremiling utan å kolla fejan kom hem helbrägda men farten var ju int i 
röösklass precis.  
Men man knagglar sig framåt i motvind å uppförslöpor å blir kall å gnälli. 
 
C: 21 
L: 4 som tillförne. Hade ett tag tänkt kuta Ältasjön runt igår, men kolla bara barn, 
barnbarn å banan. Det var bara löparna som fick det sistnämnda, de ingick. Hela 
eftermiddan å kvällen ångra ja mig, men det gick över.  

 

458) Lasse L  

 

Sunday, 4 May 2014 00:31 Host: 81-234-213-191-no68.tbcn.telia.com  

 
Usch då, den andre som faller helt oförklarligt, men du klarade dig uppenbarligen 
bättre än Göran i alla fall. Hoppas skrubbsåren inte är så farliga och att du vågar dig 
upp igen när du fått komponenterna på plats. 
Men berätta mer om fallet, satt du t.ex.och kollade din facebooksida på mobilen i 30 
knyck, och kanade du längs vägen eller slog du i nå´t? 
 
Annars hade jag tänkt skriva att jag fått båten i sjön. Jag gör det: Jag har fått båten i 
sjön idag. Så där ja, nu fick ni en positiv nyhet också.  

 

457) staffan  

 

Saturday, 3 May 2014 21:18 Host: 78-69-98-171-no173.tbcn.telia.com  

 
Men va fanen Torbjörn! Var när och hur? 
Hoppas du mår bra. Och tack för vattnet.  

 

456) Torbjörn  

 

Saturday, 3 May 2014 19:44 Host: c-1da8e253.112-6-
64736c11.cust.bredbandsbolaget.se  

 
Jaha, så sket det sig för ett tag framöver. Gjorde min 1:a fullfarts krasch på cykel i 
tisdags. Körde på landsvägsracern. Har inte synat karbonramen än men en del 
komponenter måste bytas ut. Själv är jag hel, inget brutet, men mörbultad o skrapad. 
Vad som hände vete fan men fort gick det.  

 

455) råffe ä choklad  

 

Friday, 2 May 2014 20:18 Host: 213-66-95-17-no49.tbcn.telia.com  

 
nu jälar 
 
nylinimentad 
å hög som ett nyrivet hus 
sinnet påläst kräks 
 
detta skrevet ba för å sammanfatta känslan av att notera att jag ligger 8 mil före 
fjorhålets notering avseende den 5 maj. 
Ska man jubla allaredan? 
 
George, ja frågar dig nu, 
ska vi köra en tur på tu 
man hand heller kommer arne me 
ska han dra oss igen alla tre 
men då i juni ä han ju alls inte me 
då gåre väl åt helvitt för jaget å du 
å int fan får man jälp av sin fru! Heller din? 
 
Haru funderat å liggit sömlös så ska ru inte va sen å ärkänna det som rider din själ. 
De kann va så att vi är två - å ämnade för varann. Heller för den stora från tjällmo. 
 
Men te öfraliden ger jag mig inte mer. Vill inte skämma ut strindberg  

 

454) råffe  

 

Friday, 2 May 2014 15:13 Host: 213-66-95-17-no49.tbcn.telia.com  

 
Sippa i upphällning 
såg gamlingens långsamma tramp 
ögonblick mötes 
 
 
Eller för å uttrycka det mer prosaiskt och prosiskt: körde tremiling vari ingick fyra 
körgårdsvarv. Kom hem med 23 knyck på gps. Och vitsippan blommar ännu tappert 
vidare. 
 
Summorna  
L: 4 
C: 18  



 

453) råffe  

 

Thursday, 1 May 2014 19:14 Host: 213-66-95-17-no49.tbcn.telia.com  

 
hörnunininu! 
vår haiku e haiku 
utan pronomen  

 

452) Lasse H  

 

Thursday, 1 May 2014 11:13 Host: 81-237-219-206-no133.tbcn.telia.com  

 
Många bra försök! Kan vara att det finns någon pronomenregel, det känns lite bekant. 
Kastar in en försenad slim-fitvariant. 
 
Påsk 
i koppen 
stilleben 
 
L:13  

 

451) Lasse L  

 

Wednesday, 30 April 2014 17:09 Host: 81-234-213-191-no68.tbcn.telia.com  

 
Fin den med! 
Snart ger vi ut en antologi. 
 
(Men misstänker att det kan finnas en regel om att det inte bör vara några pronomen i 
en haiku. Känns så när jag läste denna. Rätt eller fel?) 
 
samlas moln i skyn 
vårkvällsregnet längtar då 
att snuva dämpa  

 

450) råffe lite bakom  

 

Wednesday, 30 April 2014 12:00 IP: 193.183.97.178  

 
vafan ska de va så svårt att haika: 
 
glad såsom fågeln 
hälsar jag våren, tar tur 
på cykeljäveln  

 

449) göranl lovar inget 
mer  

 

Tuesday, 29 April 2014 23:06 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com  

 
djupet ökar syret 
hjärnan behöver krävas 
intet resultat  

 

448) staffan  

 

Tuesday, 29 April 2014 22:43 Host: 78-69-98-171-no173.tbcn.telia.com  

 
snubben som kostar 
det som står i skrivet skick 
vem kan denne va 
 
Om mindre än 50% fattar denne Hajby är det då ett mästerverk? Kan man undra.  

 

447) göranl bättre  

 

Tuesday, 29 April 2014 21:49 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com  

 
ljuset bjuder livet 
biter samman i glädje 
ögonblicket trotsar 
livets flykt  

 

446) Lasse H  

 

Tuesday, 29 April 2014 21:39 Host: 81-237-219-206-no133.tbcn.telia.com  

 
Jättefint försök Göran! En annan känd sjörövare sade nyssens på TV att en visst inte 
behöver vara slav under haikuns formregler som förstås "is more like guidelines". 
Det viktigaste är ju faktiskt själva poesin och inte formen.  

 

445) göranl prövar  

 

Tuesday, 29 April 2014 21:12 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com  

 
ljuset bjuder livet 
biter samman i glädje 
förtvivlad över tidens flykt  

 

444) staffan  

 

Tuesday, 29 April 2014 20:39 Host: 78-69-98-171-no173.tbcn.telia.com  

 
Snyggt haikuförsök råff  

 

443) råffe kommer på  

 

Tuesday, 29 April 2014 20:06 Host: 213-66-95-17-no49.tbcn.telia.com  

 
ang LasseL:s förkylning och ev pollenallergi så bör noteras Expressens löpsedel i 
lördags: 
"DIN VÅRSNUVA  
kan vara 



POLLENALLERGI" 
 
Ja hade nog lagt in ett majestätiskt DÖDLIG före sista ordet. 
Tack för ordet! 
 
Hoppas inte det sista  

 

442) råffe  

 

Tuesday, 29 April 2014 16:06 Host: 213-66-95-17-no49.tbcn.telia.com  

 
blev så vansinnit inspirerad av hageröhaikun att jag körde en femmiling på knarren, 
inte fan räckte de till en haiku. 
C: 15 
L: 4  

 

441) Lasse L  

 

Tuesday, 29 April 2014 09:01 Host: 81-234-213-191-no68.tbcn.telia.com  

 
God morgon! 
Haikun var mycket bra. Men jag tycker originalet i formatet hageru var ännu bättre. 
Tackar i övrigt för intressant läsning om långa färder och oväntade möten. 
Nu är friborden vaxade och durkarna oljade, så det börjar närma sig. 
Har gjort försiktig comeback som motionist med en kort löp- respektive cykeltur. 
Efter förkylningen, ja kanske, eller så är det (också) pollenallergi, täppte i alla fall till 
som f-n igen efter cykelturen igår. Hoppas på regn för att se om det blir nå bättre. 
C 14 
L 14  

 

440) Lasse H  

 

Monday, 28 April 2014 21:49 Host: 81-237-219-206-no133.tbcn.telia.com  

 
Joggar på så smått men det går tungt som satan. Kan väl närmast sägas att jag 
stapplar fram första 3-4 km för att sedan hamna i nån sorts joggande. Men i alla fall 
samma miltider som i fjol vår. En haiku ska ju som ni vet teoretiskt sett hålla tre rader 
med respektive 5-7-5 stavelser. Den skall innehålla en årstidsmarkör och en 
spänningsskapande vändpunkt/brytning. Enligt expertis skall en bra haiku kunna 
förstås till 70-80% medans en till endast 50 % förståelig haiku kan betraktas som ett 
mästerverk. En möjlig omskrivning av mitt vägrenspoem till haikuformat kan t.ex. 
vara. 
 
vägren i april 
diket och långlöparen 
kappas allvarsamt 
 
Släpp gärna lös den japanska ådran! 
L: 13  

 

439) råffe  

 

Monday, 28 April 2014 21:01 Host: 213-66-95-17-no49.tbcn.telia.com  

 
allt de ni väser låter kul funderar på å börja knarra 
 
å sån jäla tur att staff ropa rätt under huven annars hade dä blitt e notis i 
karlskogatininga "torrladg tannläkare bet i gräse, drabbades av klorofylla å fick 
blötläggas, börja gro" ¨då mena ja inte gro harlem brunsttant, för såna har no lem 
 
ska fundera lite till innan ha tar beslutt  

 

438) göranl fascinerad  

 

Sunday, 27 April 2014 22:43 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com  

 
går allri att väsa i örat på varken man eller kvinna men sammanträffandet en utan 
vatten- en med- och bekant  

 

437) staffan  

 

Sunday, 27 April 2014 22:23 Host: 78-69-98-171-no173.tbcn.telia.com  

 
Åsså ropa ja TORBJÖRN å han va snäll å vände. Går ju inte att väsa i örat på en man 
möter heller.  

 

436) staffan  

 

Sunday, 27 April 2014 22:11 Host: 78-69-98-171-no173.tbcn.telia.com  

 
möttes på asfalten. Gick inte fortare än att det gick att se vem som dolde sej under 
huven  

 

435) göranl nyfiken e bara 
början  

 

Sunday, 27 April 2014 22:00 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com  

 
o hur fan sågs Torbjörn o Staffan???  

 

434) staffan  

 

Sunday, 27 April 2014 21:52 Host: 78-69-98-171-no173.tbcn.telia.com  

 
Körde länge idag. Mb nästan fem timmar. Vid nykroppagrillen satt en man som 
påstod att han var Ludvikas roligaste. Han drog till me sin favorit: alla cyklister har 
anabola ventiler. Skitkul. Sen över berget till asphyttan å neråt men vid Bergsjön va 



vattnet slut. Alltså inte i utan vid. Tankar på Hultet tänkte en annan men därvare 
helgstängt va fanen. Men vid Vilången mötte räddaren i nöden. Käre Torbjörn hade 
vatten till övers å är kanske inte helt ointresserad av VR. Kul om vi bleve fyra  

 

433) råffe återigen 
imponerad ja vill säga 
chokad  

 

Sunday, 27 April 2014 19:34 Host: 213-66-95-17-no49.tbcn.telia.com  

 
Vafan 88 km sagt som om de va ett fredassmys haru tänkt på att du skaffar däj ett jäla 
jobb om du ska släpa runt en annan sen i juni. Men först e de dan före ruthans 
földesda som gäller. Vi kör ett tag å kör sen me ruthavdrag dä blir ett jäla drag å jobbi 
dag. 
Vafan 88 km ä du galen? 
jaba frågar  

 

432) göran l lugnande  

 

Sunday, 27 April 2014 19:27 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com  

 
lasse de e inte så jäktigt som man tror aprilvädret lurar oss sommarn dröjer många 
härliga långhelger i sikte om man iskallt tar ledit mellandagarna o de gör viju 
Råffe den 6/6 kan va nåt vi prällar dan 
morsan fyller 94 dan efter vi bör vara i närheten då 
Igår förstördes träningen av städdag me gemensamhetsanläggningen V75 gick åt 
helvete 
men första grillkvällen blev det o första uteätandet gick av stapeln 
idag 88 km cykel i sol o vindstilla o på hemvägen ännu mera vindstilla kabbeleka i 
dikeskanterna och en liten känsla av att låren börjar tåla mer tramp men naturligtvis 
långsamt  

 

431) Lasse L  

 

Saturday, 26 April 2014 23:51 Host: 81-234-213-191-no68.tbcn.telia.com  

 
Kollade på Babel på play, med Torgny Lindgren. Rekommenderas! 
Målat båtbotten idag, även oljat durkarna till hälften. Fortsättning följer i morgon. Lite 
småjäktigt nu att hinna med det som bör göras medan det är hyfsad värme.  

 

430) råffe kan nog va me  

 

Saturday, 26 April 2014 20:47 Host: 213-66-95-17-no49.tbcn.telia.com  

 
javabradåniriiallafalltvåkanseansluterjamäjmenskaFÖRSÖKe ålocka menåra annre 
oerfarne yokstollere innan japästämmer mäjfulltut 
 
ja päråfå återkomme  

 

429) råffe  

 

Friday, 25 April 2014 17:54 Host: 213-66-95-17-no49.tbcn.telia.com  

 
då blir vi i alla fall två i ÅfL, göran å lasseL.  
Själv kutade jag själv 4 km tills vad börja ömma sen kom ja å tänka på ett gott råd 
som sannolikt mannen från åmål hittat på: kör en runda på knarren så strätcharu ut 
eländet ur kroppen. 
Bara å lyda körde 40 km för å va på säkra sidan å kom hem helbrägda utan ömmande 
vad, vad som blev av den kan ni undra, det gör ja me 
Sålunda: 
L: 4 
C. 10 
C drar ifrån! 
Å i morrn ä dä bryggiläggning på ön sen kan man lägga till åsså  

 

428) råffe irriterat  

 

Friday, 25 April 2014 08:53 Host: 213-66-95-17-no49.tbcn.telia.com  

 
Vem f-n har anmält mig te SM måste va den där lymmeln i åmål, se till åkomma i mål 
schälv å måla inte f-n på asfalten för fålen! 
 
roslagsrundan varför inte på nationaldan då kan vi ha fanor som fladdrar svagt för 
fartvinden, vi kan väl ha de i åtanke te minstingens. Då ere ju prick en vecka te VR 
känns om inte prima så åtminstone hemskt  

 

427) göranl eran egen 

terapeft  

 

Thursday, 24 April 2014 21:49 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com  

 
AKTARE LASSE L 
Råffe e manisk försök avstyra han kan anmäla vemsomhelst te vasomhelst vila dig 
från beslut fn grabben e stressad över att han anmält sig till SM o VR han behöver 
vila sig i tanken på detta 
Råffe på nåt sått ska vi hoja roslagsrundan va troru om helgen efter SM men som du 
antytt finns de ju nåra helger medio maj o fundera på men ja e så överraskad av 
sommarens anstormning att ja inte vet mer just nu  

 

426) råffe  

 

Thursday, 24 April 2014 21:11 Host: 213-66-95-17-no49.tbcn.telia.com  

 
vicka fler ska ja inte anmäla saru?  

 

425) råffe filantråpar  

 

Thursday, 24 April 2014 21:11 Host: 213-66-95-17-no49.tbcn.telia.com  

 
jo nu ha ja anmält däj LasseL så nu kan allri nån komma å säj att du int gjortnått, ja 
har ju för böfvelen kört årefjällslöpe 2015, säjer du då å då böjer di säj som röv för 



vinnen å drar säg kvickt som fasen tebaks. 
å skäms  
å du böjer din nacke å ler  
å tänker på loppe å långhalm 
bättre blir inte live 
inte live åtminstingens  

 

424) råffe varnar  

 

Thursday, 24 April 2014 07:27 IP: 193.183.97.178  

 
akta dig, att inte göra nåt, det kan du bli anmäld för!  

 

423) Lasse L  

 

Wednesday, 23 April 2014 20:41 Host: 81-234-213-191-no68.tbcn.telia.com  

 
Anmäl inte mig bara, jag har inte gjort nå´t!  

 

422) råffe välplanterad  

 

Wednesday, 23 April 2014 20:17 Host: 213-66-95-17-no49.tbcn.telia.com  

 
anmälan te årefjällsloppe 32015 öppnar redan i år den 26 april ja ska appselut va me å 
anmäla  

 

421) Lasse L  

 

Monday, 21 April 2014 21:53 Host: 81-234-213-191-no68.tbcn.telia.com  

 
Nä cykla till Skåpa eller alls har jag inte gjort i helgen. Kutade 9 km i fredags, kändes 
bra trots tvekan innan pga lite snuvighet, och pigg sedan hela kvällen på krogen med 
bra bluesmusik. Men från lördags morse är det förkylningen som regerar oinskränkt. 
Lugna hundpromenader i solen har man fått nöja sig med. 
Nu kan man ju undra om det var bra eller dumt att springa då i fredags, dumt om det 
gjorde att förkylningen fick fart, eller bra för att då fick jag ju i alla fall ett 
motionspass i påsken och förkyld skulle jag blivit vilket som? 
Mycket båtjobb har man inte heller orkat med, men i alla fall fått käringhandtaget på 
plats.  

 

420) staffan  

 

Monday, 21 April 2014 19:20 Host: 78-69-98-171-no173.tbcn.telia.com  

 
solen fanns på orust me. lubba 9km o cykla 45. hitta en jäddrans massa murklor. Såg 
int LL på väg till skåpagrillen. Bra Torbjörn att du skaffa en grushoj att varva med  

 

419) göranl  

 

Monday, 21 April 2014 18:34 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com  

 
anar undertryckt glädje över den nya hojen 
vart på LJ-Ö MEST LATAT MIG ÄTIT SÅNT SOM HÖR PÅSKEN TILL (caps lock igen) 
träffat barn av många olika slag bla brorsans barnbarn såna små liv har orken 
opåverkad 
kutat 16 km cyklat 44 km duktigt som fan 
S:a L 15 C: 18,9 
men va händer etterpå kan knappt gå uppför en trappa o nerför e rätt stolpigt de osså 
men gu va solen sken skönt  

 

418) låffe lubbaren  

 

Saturday, 19 April 2014 20:01 Host: 213-66-95-17-no49.tbcn.telia.com  

 
ja jönse runt som e hunn på förmiddan, hade bestämt å kuta långsamhetssakta, har 
börjat odla långsamlöpandets lopp, å ju saktare en kutar desto långsammare gåre, 
hur långt kan man kute om man står praktiskt tage stilla, ja ba frågar. 
Men 8 (8) km blevre å skavankera etterpå ä obetydligt värre än om ja hadde sutte 
hemma i soffan å sparka. Men hälen säger lite emot, en sorts ömhetskänsla, å såna 
känslor ska man väl odla. Ja ba frågar. 
L: 3,6 
C: 6 
C leder  

 

417) Lasse L  

 

Friday, 18 April 2014 15:21 Host: host-95-199-214-23.mobileonline.telia.com  

 
Å jönse runt me e hunn glömde du åg.  

 

416) Lasse H  

 

Friday, 18 April 2014 11:16 Host: 81-237-219-206-no133.tbcn.telia.com  

 
Du glömde att en kan springe runt mä kart å kompass mä Torbjörn. Återkommer ev. 
mä en reflektion kring haiku. Intill dess GP! 
L: 10  

 

415) Torbjörn  

 

Friday, 18 April 2014 10:01 Host: c-b6abe253.112-6-
64736c11.cust.bredbandsbolaget.se  

 
Hej på er göbber, dä, fan va ni töler öm springig, cykkelltröing, fjanter runnt mä 
staver i hännan hölls ni väl mä ogg. En aaen trör föll mäst dä gör int så farli ont da. 
Ha köpa mä en cykkell te. En sört di käller "cykklo cröss", ser da ut som en racer 
men mä en annaen geometri på ramen kraftier fäljer å mönstra däck. Mä dän ska ja 
kunn trän på grusväger. Å sen öm nögra år ska ja ta mä en tur runnt svärje å dä 
projekte går unner namne å "cykkle i pangsjon". Gla påsk.  



 

414) råffe fundrar  

 

Thursday, 17 April 2014 10:44 IP: 193.183.97.178  

 
söker förstå va göran känner som jag är fjärran. Jager mig hän te pingsten inte 
påsken, men kanse om man får en nubbe efter skubbe  

 

413) råffe förtyligar  

 

Thursday, 17 April 2014 10:41 IP: 193.183.97.178  

 
å då syfta ja förstås på Vätten å Vänen, men de fatta väl alla begåvade.  

 

412) göranl  

 

Wednesday, 16 April 2014 22:10 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com  

 
märkeru råffe att man börjar anställa kroppen inför nya stordåd man tror varje år att 
man ska slippa men livsviljan erupterar som vanligt att vara slav under ett sånt 
beteende ger stor glädje det är bara att ge sig hän. 
Fåglarna sjunger en solig påsk närmar sig planerar nåra dar på Lj-ö en cykeltur+ ett 
relativt långt löpppass dröms det om om inte påsknubbarna tar överhanden  

 

411) råffe  

 

Wednesday, 16 April 2014 15:31 Host: 213-66-95-17-no49.tbcn.telia.com  

 
glömde ju å rappotera dagens knarr: 
35 km i bra väder å trögt som fanken. 21,3 i snittet 
C: 6  
L: 2,8  

 

410) råffe invänder  

 

Wednesday, 16 April 2014 15:29 Host: 213-66-95-17-no49.tbcn.telia.com  

 
mer som e gädda å e hälgeflundra enligt min åsikt  

 

409) Lasse L  

 

Tuesday, 15 April 2014 22:47 Host: 81-234-213-191-no68.tbcn.telia.com  

 
Ja, uǝɹɹɐuʞuɹoʞ har inga prickar i namnet. 
En annan skillnad är att den hörde jag under CYKLING vid VÄTTERN för några ÅR 
SEDAN. Medan rördrommen hörde jag under LÖPNING vid VÄNERN för bara ett par 
DAGAR SEDAN. 
I övrigt är dom väl lika som bär, t ex ett lingon och en jordgubbe.  

 

408) råffe  

 

Tuesday, 15 April 2014 22:47 Host: 213-66-95-17-no49.tbcn.telia.com  

 
bra frågat goran ja vet ba att knarren knorrar ska försöka göra ett försök å få fram 
jonnen å dra en vepa så att knarret knirrar. Vifårseå höra. Rolit att Roslagsrundan 
startar iår igen. När? Är upptatt många långa dar. Föreslår 10 maj de e precis en 
vecka före syttonde då vågar ingen jävel säjut  

 

407) göranl  

 

Tuesday, 15 April 2014 22:21 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com  

 
de ja egentligen ville fråga va om de e nån skillnad på kornknarren ä rördrommen?  

 

406) göranl  

 

Tuesday, 15 April 2014 22:18 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com  

 
bländad av lasseh:s poetik 
Haiku eller nåt annat japanskt? 
intektuellt krävande men ja kom på vilka som levererade tillsammans! 
bländad men inte lamslagen inom en månad  
ska jag försöka med poesi  

 

405) Lasse H  

 

Monday, 14 April 2014 20:54 Host: 81-237-219-206-no133.tbcn.telia.com  

 
Kul! Jo det brukar gå nåt år emellan en hör Rördrommen men det är alltid lika 
mäktigt.  

 

404) Lasse L  

 

Monday, 14 April 2014 20:43 Host: 81-234-213-191-no68.tbcn.telia.com  

 
Ah, fint Lasse! 
 
Hade också något fint vid sidan, ett kort tag på dagens långa då hunden och jag 
sprang över vägbanken till Nötön. Såg inte, men hörde från viken där fjolårsvassen 
stod kompakt. Vad kunde det vara? Har aldrig hört det ljudet förut, men det var 
mäktigt och tydligt, inget att tveka om vad det var som lät. 
Vänd på skärmen så har du svaret. 
 
ɯoɹpɹöɹ  

 

403) staffan  

 

Monday, 14 April 2014 20:12 Host: 78-69-98-171-no173.tbcn.telia.com  

 
Får lust att sticka ut mesamma för å försöka uppleva stämningen i ditt fina poem lajv, 
Lasse.  

402) Lasse H  Monday, 14 April 2014 19:51 Host: 81-237-219-206-no133.tbcn.telia.com  

 



 

 

Håller med Staffan och grattar till cykeln. Krillehöla låter rent fördjävligt. Plåstrar på 
med ett litet poeticum. 
 
grusväg i april 
skymningen tätnar 
ännu några raska steg 
sida vid sida 
vårbäcken i diket 
och motionslöparen Hagerö  

 

401) staffan  

 

Sunday, 13 April 2014 18:02 Host: 78-69-98-171-no173.tbcn.telia.com  

 
en träck domane 4.7 me ultegra rakt igenom, 11-delat och 50/34 fram. 
Nu räknar ju jag "L" från 140101 å G från efter ÖS. 
Å Storskoga låter bättre ån krillehöla  

 

400) Lasse H  

 

Sunday, 13 April 2014 15:36 Host: 81-237-219-206-no133.tbcn.telia.com  

 
Böjd hålla med Göran ang Dressmans grabbar. Ser lite hermafroditiskt ut faktiskt. 
Staffan mal på effektivt där borta i Storskoga ser man. Storskoga är numera 
benämningen i vissa relativt smala värmländska kretsar sedan miljöförvaltningen i 
Karlskoga tog över miljö- och hälsoskyddstillsynen i Storfors kommun efter 
Filipstads kommun som tröttnat. Joggade milen non-stop idag utan stavar. Gick 
sakta men kändes tack vare detta helt OK. Flöt till och med ifrån ett kvinnfolk i sina 
bästa år i nedförsbackarna på slutet. 
L: 9,7  

 

399) göranl  

 

Sunday, 13 April 2014 15:12 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com  

 
sitter o tittar på cykel på tven lite Paris-Robai märkt efter 50km cykel igår rejäl 
motvind 2 mil på hemvägen men reste mig som en man i morse o kutade 17km 
räknas som mitt första långpass 
S:A L ca 13 C:14,5 
Staffan va ere för grejer på cykeln? va ere för märke på ramen däckdimensioner? 
vi måste få gotta oss lite  

 

398) Lasse L  

 

Saturday, 12 April 2014 20:49 Host: 81-234-213-191-no68.tbcn.telia.com  

 
Webansvarige ställs inför orimliga krav och avsäger sig allt ansvar. 
Men köpte en slim fit-kavaj för en månad sedan. 
Anade att det skulle komma ruggiga siffror från Staffan förr eller senare. Grattis till 
dem och till cykelköpet!  

 

397) staffan  

 

Saturday, 12 April 2014 16:03 Host: 78-69-98-171-no173.tbcn.telia.com  

 
Har lånat Hannas bertilcykel nåra gånger men den är skit. Fattar inte att hon kunde 
köra VR me den. 7-delad kasett is not enoff i mogen ålder. Har därför provat och 
beställt en ny hoj. 
Ida löpn 22km. Tror de är de längsta ja kutat. På träning allså. 
C28, L18  

 

396) göranl envis  

 

Friday, 11 April 2014 22:23 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com  

 
avser alltså reklamen för benkläder  

 

395) göranl envis  

 

Friday, 11 April 2014 22:23 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com  

 
avser alltså reklamen för benkläder  

 

394) tveksam göranl  

 

Friday, 11 April 2014 21:53 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com  

 
vet inte hur snabbt webansvarig har koll på va jag tänker skriva nu! 
Såg just dressmanreklamen på tven 
har inte grabbarna ovanligt stor fitta? 
förlåt this slip of mind  

 

393) göranl  

 

Friday, 11 April 2014 15:35 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com  

 
the privet one of kors o anders ska va me  

 

392) råffe konfunerad  

 

Thursday, 10 April 2014 08:54 IP: 193.183.97.178  

 
Ere nån Roslagsrunda i år heller menaru vår privata? 
Ja leta på näte men fick ingen träff, men var ju inte inne på dejting.nu förstås.  

 

391) göranl  

 

Wednesday, 9 April 2014 22:28 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com  

 
uppfattade att råffe begått cykelpremiere 
glädjande me tanke på Roslagsrundan 



sen vare rätt mycke snack om hur man skaffar fågelföda och värmer bytet i badkar 
lite fundersam blev jag gamla normer skakas hela tiden i grunden 
snuspengar ingen respekt för begreppet signaleras från makthavarne rent ukrainska 
metoder söndra o härska dosan blir värdefullare en snusare ha allri hittills sett 
bjudandet av en prilla annat en som ett spridande av henskap låt lyckan drabba även 
dig har vi tänkt 
heller har ja missuppttat nåra mediasignales  

 

390) råffe glömmer inte  

 

Wednesday, 9 April 2014 08:39 Host: 213-66-95-17-no49.tbcn.telia.com  

 
nä men fick inte plast! Skrivrutan e ju så liten å då blir man torsk. Men de e rätt den 
smaka fasansfullt, åt sej i ställe, inte seg. 
Denna gången fick jag rum me allt men har inge mer å seja. 
Vi sejer så tills vidare heller som norrmännen: sejen e vår å all vår bölja bliver svår.  
Nä nu drare ihop säg, rutan tar snart slut, hur sätter man punkt? nä de blev ett 
frågetäck, tack för orde  

 

389) Lasse L  

 

Tuesday, 8 April 2014 23:59 Host: host-95-199-201-58.mobileonline.telia.com  

 
Trodde du skulle skriva 
"En kollision med en fasantupp räddade upplevelsen bara hjälpligt. Åt den till 
middag, men fan vad segt" 
Glömde du det? 
Ja bara  

 

388) råffe  

 

Tuesday, 8 April 2014 16:52 Host: 213-66-95-17-no49.tbcn.telia.com  

 
Blev lite stressad av Görans siffror och gav mig trots lättjesymptom ut på hojen nu 
på sena eftermiddan. Men gu va jobbit de va! 27 km i regn å ötäck vind på hemska 
körgårsrundan. 
Va tvungen å tina upp korpen i ett hett bad, vad de va skönt för min vad men mest för 
tårna. Guvaskönt å vahemma ijen. 
Vad är de å tillägga? Jo sumeringen: 
L:3,1 
C: 2,7 
L leder 
vart leder de 
ont i leder 
måhända 
Förresten ha ja tjackat nya lagg! 
Men märkte såsnart ja komutur butiken att all snö va väck inte en fläck 
va ger man för de? 
tre å fem  

 

387) Lasse L  

 

Monday, 7 April 2014 20:23 Host: 81-234-213-191-no68.tbcn.telia.com  

 
Blev lite stressad av Görans siffror och gav mig trots förkylningssymtom ut på hojen 
nu på sena eftermiddan. Men gu va skönt de va! 35 km i sol och måttlig vind på fina 
Sjöviksrundan. En nära kollision med fasanhöna kryddade upplevelsen lite extra. 
Fantiserade sedan om vad jag skulle gjort om jag verkligen kört över den. Knölat ner i 
cykeljackans ficka och sedan käka som kvällsmat? 
L: 10 
C: 10  

 

386) Lasse H  

 

Sunday, 6 April 2014 20:22 Host: 81-237-219-206-no133.tbcn.telia.com  

 
Ingen fara att kuta långsamt. Till slut blir det Tai Chi och det anses vara helt OK i vida 
kretsar. Tog ett varv på 16 km:n idag. Skogen gallrad i vinter på ett jättestort område 
så drygt 4 km av slingan var svårt misshandlad och svårlöpt. Synd om 
multisportklubben som jobbade i höstas med precis det spåravsnittet som ingår i 
Iron Trail Marathon. 23K påverkas tack och lov inte mer än marginellt.  
L: 7,5  

 

385) göranl  

 

Sunday, 6 April 2014 18:21 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com  

 
hade dom mulat eller klövat inte vet ja 
igår promenad 2 tim me frugan + inköp av sadel som monterades lite mer nedvinklad 
än tidigare 
idag bestegs hojen i gråtrött väder men vindstilla nästan trampade 4 milos kände mig 
stark höjde snittet till 22km/h de va kul alltså! 
sen en akutpat på söndan som renderade 1 l konjak kan de bli bättre ja om man gör 
kålpudding 
S:a L 10,7 C:9,2  

 

384) råffe  

 

Saturday, 5 April 2014 21:10 Host: 213-66-95-17-no49.tbcn.telia.com  

 
hadde dom mulat? 
Jabafrågar 
 
unnrar åsså hur långsamt man ska kuta utan å bli ansedd som parkerad 



men bra skönt å inte anstränga säj över hövan å förmågan  

 

383) göranl  

 

Saturday, 5 April 2014 20:54 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com  

 
såg inga muldjur i malmö men skådade längs vägen några sådana[b][/b]  

 

382) göranl  

 

Saturday, 5 April 2014 19:10 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com  

 
råffe de ser lovande ut strategin långsammare funkar 
va o tränade me staffan i malmö tors-fre först tandläkeri men på soliga kvällen 
löpning vid havet förbi Ribbersborg?-kallbadhuset hade inga problem med att kuta 
långsammare än staffan faktiskt långsammare än alla andra köpte ny sadel ida kan de 
hjälpa?  

 

381) råffe igen  

 

Saturday, 5 April 2014 15:37 Host: 213-66-95-17-no49.tbcn.telia.com  

 
glömde å notera L: 3,05  

 

380) råffe impad av sig 
schälv  

 

Saturday, 5 April 2014 15:37 Host: 213-66-95-17-no49.tbcn.telia.com  

 
med schälvande fingrar meddelar jag härmed at ja kuta 7,5 km denna lörda förmidda. 
Och utan värre krämpor än att de kunde tålas. Strategi: kuta långsamt å fortsätta så. 
Få se hure känns i möra, då ä väl lårena som störar å vadena möra, men vadan å 
varthän ä frågor som ständigt kräver svar å kväver envar till fotsatt ansvar. 
Ja de va ju ett embryo te en dikt, man gör så gött en kan ss charlotte k  

 

379) Lasse L  

 

Wednesday, 2 April 2014 22:46 Host: 81-234-213-191-no68.tbcn.telia.com  

 
Som jag redan sagt var jag på vinprovning igår och kunde alltså inte titta på några 
mulldjur. Men det fanns ju kvar idag på play.  
Vinprovningen var förresten trevlig. "När det gäller fairtradeviner bör man också titta 
på dem underifrån" sa ledaren och alla höjde lydigt sina glas upp mot taklamporna, 
varvid han uttalade ett stillsamt "april".  

 

378) Lasse H  

 

Wednesday, 2 April 2014 21:25 Host: 81-237-219-206-no133.tbcn.telia.com  

 
Ni missade väl inte den lilla dokumentären om Mulldjuret som visades på TV i går?  

 

377) råffe impad men inte 
av sig schävl  

 

Wednesday, 2 April 2014 12:02 Host: 213-66-95-17-no49.tbcn.telia.com  

 
traial änn ärror, bra gjort LasseL å lösa den lordiska knuten! 
 
kom just hem etter fem kms kutning, ännu inga påtagliga smärtor, men di brukar ju 
sällan vade, vadera känns som om di vill hålla säj goda mä mäj, men sånt ännras ju 
förr dess sämre. 
har försökt kuta ännu långsammare. de e nog modellen, me den takten å tanken kutar 
ja nog snart inte alls. 
 
Summorna då? L: 2,3 C:0  

 

376) Lasse H  

 

Tuesday, 1 April 2014 20:53 Host: 81-237-219-206-no133.tbcn.telia.com  

 
Lauri är ju förstås suomifinska för Lasse vilket jag tyckte var oerhört fyndigt och 
anspelade på topplaceringarna i ÅfjL kontra annan mystisk signatur här på forumet. 
Jo, är riktigt sugen på Iron Trail (Järnleden) 23K med start och mål här i Lusasken.  

 

375) Lasse L  

 

Tuesday, 1 April 2014 17:40 Host: 81-234-213-191-no68.tbcn.telia.com  

 
Fixade det! T stod ju för trail. Ja det tycker jag du ska ställa upp i Laurus eller vad det 
var du hette.  

 

374) råffe  

 

Tuesday, 1 April 2014 15:53 Host: 213-66-95-17-no49.tbcn.telia.com  

 
JL står nog för Jäfvulskap. 
Men IT har ja allri hört  

 

373) Lasse L  

 

Tuesday, 1 April 2014 15:27 Host: 81-234-213-191-no68.tbcn.telia.com  

 
Grunnar hårt på vad det kan vara som är 23 km i början på augusti 2014 och förkortas 
IT(JL).  

 

372) Lasse L  

 

Tuesday, 1 April 2014 09:29 Host: 81-234-213-191-no68.tbcn.telia.com  

 
Grattis till cykelpremiär! Här tio mil norrut tog man sin andra cykeltur för säsongen 
på lördagen. Efter det en rekordtidig säsongspremiär för grillning på altanen 
(ryggbiff, lax, majs). 
På söndagen en löprunda och beskärning av päronträd. 
Igår var jag i Skövde. 
Ikväll blir det ekologisk och rättvisemärkt vin- och chokladprovning i Säffle.  



 

371) görans lille kusin  

 

Sunday, 30 March 2014 20:39 Host: 213-66-95-17-no49.tbcn.telia.com  

 
kanse vare ändå medvinn, gårge, 
eljest ä dä ett förtjusande försök å klämma ner en tilltänkt medåkare i 
cykelskoskaften (å di ä int nå höga). 
Kan se i andanomen huru snat drar meg fram trehundra kilometros i motvinn. 
funderar alltmer intensivt på å kolla om knarren står kvar i boden. Hoppas ännu 
intensivare på att den inte längre är. 
Farbar. 
Tanken svindlar.Men såv gott ä nog inte syckellive  

 

370) goranl  

 

Sunday, 30 March 2014 17:14 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com  

 
satt på knarren 52 km idag vindstilla solsken perfekta förutsättningar men benen 
hade blivit ett år äldre ca 20km/h 
fick ta en tupplur efteråt 
S:a L9.7 C:5,2  

 

råffe  

 

Saturday, 29 March 2014 20:19 Host: 213-66-95-17-no49.tbcn.telia.com  

 
tänkte ba att de va en kul tanke kuligare änn å sätta sik på knarren 
men den dagen måste ju åsså snart komma å därme punkt för ida  

 

368) kallas kontakt i Thn  

 

Saturday, 29 March 2014 20:02 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com  

 
javafan ska man säga eller tro så här sent i våren eg. ofattbar nytändning 
får fundera kliver antagligen på hojen imorrn redan detta känns som att lura sig själv  

 

367) råffe på  

 

Saturday, 29 March 2014 19:01 Host: 213-66-95-17-no49.tbcn.telia.com  

 
heller så bokar man i åre å ordnar taxi te starten(försåvitt inte annan transport 
bjudes). Då kan man vame på banketten i åre etterpå i åre å så kan man göra de till en 
tradition en gång om åre, funderar så här: kanse e de roligare å köra åfl än vl i de 
långa loppe. de e ju inte lika långt men mycke vackrare tärränk.  
Vicka e me så bokar vi i go ti! För jäfvulen! Kan bli nått man minns! Heller vill klömma 
Ere nån som vet hure gick för södergren han skulle ju köra...  

 

366) råffe stolt  

 

Saturday, 29 March 2014 17:44 Host: 213-66-95-17-no49.tbcn.telia.com  

 
De jeller å boka en stuga i t.ex. Vallbotrakten där starten går åsså kör man nåra bilar 
te åre å sen kör man själv efter å hämtar bilara, smart va? Har inte tänkt på det föret  

 

365) råffe  

 

Saturday, 29 March 2014 17:15 Host: 213-66-95-17-no49.tbcn.telia.com  

 
när nu k ville kalla så är de ba å haka på å inte tappa hakan om hon kan knalla en bit 
före oss alla dä hänger nog på valla eller inte valla ty så kommer ropen att skalla 
Klart vi kör åfl15, har ni anmällt er? 
 
känner åsså en kille i thtn, den kan man kalla en kul kille 
 
kuta 3 km igår, idag stel men vaden är förhållandevis tillbakadragen, längst bak på 
bene  

 

364) Lauri H  

 

Saturday, 29 March 2014 15:45 Host: 81-237-219-206-no133.tbcn.telia.com  

 
Nja ÖsMå får väl kanske räcka som vintergodis för mej men funderar starkt på 
IT(JL)23K14 i början på augusti.  

 

363) charlotte k  

 

Saturday, 29 March 2014 15:22 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com  

 
kul grabbar om ni hänger på nästa år rutinerade rävar me många långlopp i benen 
pratade just me en bekant i trhn han hade kutat 13 idag o fått ihop S:a L 9,7 eftersom 
han inte har nån snö hade han pumpat cykeln 
verkar va en bra kille förresten  

 

362) staffan  

 

Friday, 28 March 2014 22:23 Host: 78-69-98-171-no173.tbcn.telia.com  

 
ja blir vi nåra stycken så kan ju åfl15 bli en höjdare men då måste vi bo närmare än 
Eb. Kanske ånge eller strömsund åtminstone. Bra förslag råffe  

 

361) råffe försen  

 

Friday, 28 March 2014 08:35 Host: 213-66-95-17-no49.tbcn.telia.com  

 
de slog mäj plötslit igår att ÅfL14 går nu te helgen, kolla om de gick å anmäla säj men 
de va försent.  
Men vem/vilka ställer upp nästa år, då ere ÅfL15  

 

360) råffe  

 

Friday, 28 March 2014 08:26 Host: 213-66-95-17-no49.tbcn.telia.com  

 
du uppmärksamme, ja måste spänna vaden och varthän ja går i skogar, berg å 
dalarna. ÄR är kutning utan säl 



Käka ju inga våfflor sa ja väl  

 

359) göranl uppmärksam  

 

Thursday, 27 March 2014 20:42 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com  

 
va ere för sport ältasjön runt? rullskidera?cykel? eller måsteru spänna vaden 
simning? 
Livet läker alla sår 
många förkortningar va e allt  

 

358) göranl  

 

Thursday, 27 March 2014 20:35 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com  

 
Grattis Våfflan till VLplatsen15 de e en svår tid nu finvädret hotar ska man hoppa på 
hojen?  
starta livet på nytt anta alla jävliga utmaningar ja inte fan e jag domare över detta  
Vavare du fråga om  

 

357) råffe skamsen  

 

Thursday, 27 March 2014 20:02 Host: 213-66-95-17-no49.tbcn.telia.com  

 
överdrev någe inte artontusen läste nog fel men köpte inte 
ÄR14 ä Ältasjön runt nu i maj, funderar på åskita i de redan före start 
oja, ja björnen får inte lämnas vinn för måg  

 

356) staffan  

 

Thursday, 27 March 2014 19:44 Host: 78-69-98-171-no173.tbcn.telia.com  

 
ÄR14, vaädä? Skider för 18000 har Pölder sånna. Måste väl va nån mer än Björnen å 
far/son Olofsson som kör VL15.  

 

355) Våfflan  

 

Thursday, 27 March 2014 19:31 Host: 213-66-95-17-no49.tbcn.telia.com  

 
tretton ynkliga lesare tycker att de e självklat å käka våfflor på våffeldan (som inom 
parentäs redan har lupit) de tycker ja e ynklit. Själv hade ja inte en tanke på å 
ytterligare vidga centimetermåtte runt mijan. Men alla andra ynkliga...vafan  

 

354) råffe frustruerat  

 

Thursday, 27 March 2014 19:28 Host: 213-66-95-17-no49.tbcn.telia.com  

 
ingen svarar! betyder de att allt e schluss, ja ba frågar. 
va ida å kika på vrålskider som kostat nästan artontusenspänn men avsto  

 

353) råfflan  

 

Thursday, 27 March 2014 19:25 Host: 213-66-95-17-no49.tbcn.telia.com  

 
funderar på BB15 heller EL15 heller ER15 heller ÄR14, va rikommendirar i? Ja ba 
frågar. 
 
Sign "En som allri plågat frun" 
mer än tillständligt, kanse ä best å tilläggla 
 
Unnrar åsså vicka som kör VL15 frutom Börnen? Frågetecken  

 

352) råffe  

 

Thursday, 27 March 2014 09:29 IP: 193.183.97.178  

 
nu anmäld te VL som är en användbar förkortning, de innebär att en dubblering finns 
i siktskåran, så även för gossen Johan. Ger en chans å sida fram säj, man kan ju inte 
sida bakåt, möjligtvis skida. Funderar på tvenne saker: köpa nya plank eller köra bara 
på glid å ruggat eller båda grejerna i kombo. Eller så köper ja plank å lägger nytt golv 
i gästhuse.  

 

351) Lasse H  

 

Wednesday, 26 March 2014 20:42 Host: 81-237-219-206-no133.tbcn.telia.com  

 
Nu anmäld LL. Hade tänkt vänta tills efter GV för att se lite vartåt det lutar. Men fick 
mail igår att det var utsålt till 91 % så då tordes jag inte vänta längre.  

 

350) göranl  

 

Tuesday, 25 March 2014 22:09 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com  

 
jajävlar i snåren 
de va gött  

 

349) råffe  

 

Tuesday, 25 March 2014 21:37 Host: 213-66-95-17-no49.tbcn.telia.com  

 
L: 1,25 
ja de känns ju inte så rälit rolit å erkänna men härlighet varar längst, längre än såren 
å me åren så vissnar låren, ja även sophia dess svärre 
di blir bara färre men nu kommer våren 
å då e de så att då måren 
men inte i snåren 
SLUT  

 

348) Lasse H  

 

Tuesday, 25 March 2014 21:27 Host: 81-237-219-206-no133.tbcn.telia.com  

 
Di som inte har pennan som tjänstevapen här på forume ä å andra sidan kraftigt 
intelektuelle så den språklie ävnen ä beaktansvärd men inte utan gräns måste 



erkännas. Idag OL-premiär av sprintkaraktär mä 19 kontroller i Strands 
bostadsområde. Gick hyggligt och löpmässigt något över förväntan. 
L: 4,1  

 

347) råffe förtydligar  

 

Tuesday, 25 March 2014 17:40 Host: 213-66-95-17-no49.tbcn.telia.com  

 
överskattning ä minnre riskabelt än underdito å dä ä sällan nån tar illa ve säj, detta 
sakt utan att på något sätt underskatta det senast sagda  

 

346) Lasse L  

 

Tuesday, 25 March 2014 15:09 Host: 81-234-213-191-no68.tbcn.telia.com  

 
Tror tyvärr att du överskattar vår intellektuella kapacitet.  

 

345) råffe  

 

Monday, 24 March 2014 21:51 Host: 213-66-95-17-no49.tbcn.telia.com  

 
jamena ju inte inte men de fatta väl alla, eljäst bleve ja nog betraktad som den syniker 
ja alltid har ansett mig sjävl som 
om ja vore  

 

344) råffe lider  

 

Monday, 24 March 2014 20:21 Host: 213-66-95-17-no49.tbcn.telia.com  

 
Dä, LasseL, ä va jag skulle kalla en innehållsrik hälg en sån som om jag läste den i en 
kolorerad veckotidning skulle kalla fejk, fusk, jug, men nu tar te mäj som en dyrbar 
gåva, som en ynnest å ändå som en ångestskapande vittnesbörd om att livet nog har 
mycket i övrigt att önska för den som inte beredvilligt och naket är bärädd å åsamka 
säj smärtan. 
Även Göran tangerar va man kan tålerera  

 

343) Lasse L  

 

Sunday, 23 March 2014 23:10 Host: 81-234-213-191-no68.tbcn.telia.com  

 
Skulle väl skriva något så här på söndagskvällen. Summera helgen kanske. Jo men 
har skött mig tycker jag. Inledde på fredagskvällen med en traditionell vattengympa, 
och har sedan kutat både lördag och söndag. Inga fjorton kilometrar, men tolv, 
sammanlagt visserligen men rätt ok ändå, och inte så väldigt sakta i alla fall. Men den 
stora bedriften var vintappningen, inklusive korkning och etikettering, tog sin 
rundliga tid. Men nu är det tjugo noveau i källaren. Den tjugoförsta smuttar jag på det 
sista av just nu. Verkar lovande, men ska ju lagras något år. Har även beskurit 
äppelträd och köpt en hajfenepulpit till båten.  

 

342) goranl  

 

Sunday, 23 March 2014 14:45 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com  

 
kutade 14 idag bedrövligt sakta men ändå 
har bara tänkt på cykel väntar in en finvädersdag innan jag äntrar springaren 
S:a 7,6  

 

341) råffe  

 

Friday, 21 March 2014 22:29 Host: 213-66-95-17-no49.tbcn.telia.com  

 
fint sakt kan ba kommentera me orden 
L:1 (en) 
trökt ä dä men 4,5 km ä mer än mindre som man hade tänkt säga ä de minsta än kan 
begära å då ska betänkas att begär ä en av de få dödssyndera som man inte ska 
begära nån rättsli prövning av med anledning av rätt å fel alså 
om man inte e dopad alså 
har ja knute ihop resåremanget heller haltar ja vidare me min lilla känning i vad säger 
ni kloke  

 

340) Lasse H  

 

Friday, 21 March 2014 19:29 Host: 81-237-219-206-no133.tbcn.telia.com  

 
Förstås har du helt rätt som vanligt Råffe. Även värmlänningar måste segla så nära 
sanningens labyrint som möjligt är. 
L: 2,8  

 

339) göranl  

 

Friday, 21 March 2014 18:37 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com  

 
ibland har man fel även när man har rätt så e de egentligen de beror på framsynthet 
klokskap intuitiv analys 
egentligen har man alltid rätt 
så de så  

 

338) råffe  

 

Friday, 21 March 2014 08:44 Host: 213-66-95-17-no49.tbcn.telia.com  

 
rätt ska va rätt även om de gäller en värmlänning, eller tänker ja fel  

 

337) Lasse H  

 

Thursday, 20 March 2014 22:18 Host: 81-237-219-206-no133.tbcn.telia.com  

 
Onödigt rätta för min skull om inte Lars O själv klagar förstås.  

336) råffe skäms men ba Thursday, 20 March 2014 21:35 Host: 213-66-95-17-no49.tbcn.telia.com  

 



 

lite  

 

Ja LasseH har förstås rätt, de e nån jäla värmlänning som har skreve fel, rättelse ska 
in i blade. 
Killen blev 16:e i loppe inte tvåa, så stor skillnad ä dä väl inte sett ur ett 
evighetspärspäktiv dom de som göran brukar anföra.  

 

335) Lasse L  

 

Thursday, 20 March 2014 20:39 Host: 81-234-213-191-no68.tbcn.telia.com  

 
Inte utan mankemang, men efter ett par omtag lyckades jag anmäla mig till ÖS 
måndag 24 februari 2014. Systemet uppfattade ändå på något vis min önskan om att 
det skulle avse måndag 2 mars 2015 så allt blev frid&fröjd till slut.  

 

334) Lasse H  

 

Thursday, 20 March 2014 20:29 Host: 81-237-219-206-no133.tbcn.telia.com  

 
Jäpp även moi nyss anmäld ÖSMå15 utan mankemang. Har snikläst hustruns 
gratisex av KS Värmlandsspecial. Bl.a. kul artikel om Finnskoga-Lasse Olsson. Men 
nån individuell OS/VM-medalj har väl inte Lars O. Silvret 1964 i Seefeld var det väl 
Harald Grönningen som knep efter Eero Mäntyranta och med Sixten på bronsplats. Ni 
har förstås läst i Assar Rönnlunds memoarer där Assar berättar om ett träningsläger 
där man skulle köra 10 intervaller i en slalombacke men Lars O gick hem till 
förläggningen efter 4 stycken. Tillfrågad förklarade han då att det är bara högst 4 
såna backar i ett 15-km lopp. Satan nu blev jag expired. 
L: 2,8  

 

333) göranl  

 

Thursday, 20 March 2014 20:04 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com  

 
grattis råffe 
själver e jag anmäld ÖSmån15  

 

332) råffe  

 

Thursday, 20 March 2014 20:02 Host: 213-66-95-17-no49.tbcn.telia.com  

 
nu e de klat, fick ett samtal från vasaloppet efter två arga mejl från mäj till dom. 
Allt va fel från böjran, nu har blotrycke börjat sjunka till under örsnibbara  

 

331) råffe  

 

Thursday, 20 March 2014 19:14 Host: 213-66-95-17-no49.tbcn.telia.com  

 
ere nån som lyckats anmäla säj så säj snabbt  

 

330) göranl  

 

Wednesday, 19 March 2014 22:22 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com  

 
Som om ni säkert förstod gällde mitt utlåtande om EVBV62015 inledningen på 
snösäsongen jag har ju osså glädjen att som avslutning på sommarsäsongen avnjuta 
Hurtbullehelgen med mindre fasta veckonr men med fantastiskt fasta 
programpunkter där köket också bjuder på absoluta högtidsstunder man dryftar 
säsongen o utgör träningssässongens högtflygande avrundning och hödjpunkt 
Anmäler mig för säkerhets skull redan till HBH 2015 
med detta sakt blir jag lugn inför alla hetsanmälningar i övrigt och hoppas att inga 
lottningsförfaranden kommer ifråga vid ngn av tillställningarna  
Bugande inför allmänhetens o evighetens dom 
Övertecknad  

 

329) råffe  

 

Wednesday, 19 March 2014 20:18 Host: 213-66-95-17-no49.tbcn.telia.com  

 
passera ida L: 5 men kilometros men de va ändå flera steg i rätt riktning. När de 
börjar gå åt fel håll då håller ja mej för go för å hålla på- 
Tänkte ida att ja skulle kuta lugnt och långt. Dä blev bara lungt men tungt. 
 
vill ba anmäla att anmälningarna väller in te EBV62015, nu ä vi två, precis lika många 
som vasaloppet kan förkortas me. Kanse en bra idé, å förkorta VL? Men va blire då 
kvar. Ja ba frågar  

 

328) göranl  

 

Wednesday, 19 March 2014 18:01 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com  

 
hure än går me resten så ska ja anmäla mig till EVBV62015 
ett idrottsevenemang som är så trivsamt särklassigt å maten så god ett liknande 
träningsupplägg finns inte 
S:a L tror ja passerat 6 svenska milos eller vare 5? 
närom sopat upp sanden de slutat blåsa regna o va mulet kanske då vågar man äntra 
hojen för å kolla in den första tussilagon  

 

327) råffe glömde  

 

Wednesday, 19 March 2014 09:59 Host: 213-66-95-17-no49.tbcn.telia.com  

 
ja tror att EBV615 redan har öppnat dörrn. Men problemet ä järnspisen, den fåru inte 
nyttja, då ryker de in. Å då måste dörrn stå på vid gavel! 
 
(Jag är förresten, dett sagt förtroligt och inom parentes, redan anmäld som förste och 
hittills ende deltagare)  

326) råffe  Wednesday, 19 March 2014 09:16 Host: 213-66-95-17-no49.tbcn.telia.com  

 
löften te sej själv ä lätta å bryta, de e ba å säga att ja missförstod va ja mente. Å se 



 

 

gla ut.  

 

325) staffan  

 

Monday, 17 March 2014 22:21 Host: 78-69-98-171-no173.tbcn.telia.com  

 
Trots löfte till mej själv och andra om aldrig mer VL försökte jag men några sekunder 
sen pga att i stridens hetta blev det ö istället för o i e-adressen. Provar med nått OS 
på torsdag å går inte de så undrar ja när anm till EB15V6 öppnar. För då järnspis. 
Björnen är som sagt fridlyst men om Percy vet ja ej.  

 

324) jåffe  

 

Monday, 17 March 2014 21:24 Host: 213-66-95-17-no49.tbcn.telia.com  

 
Jo, hyssterin sprider säj så säj inge annat. Men de ska nog årne säj på torsda kväll. 
Ska anmäla mäj te ÖSmå med en plast i storvasan i ryggen, dä ger tryckhet. en å en 
halv minut ä visserligen mer än fyra sekunder men lite stolt ä ja, hann tom med å 
anmäla gossen Johan åsså. Men först etter att egen anmälan var stökad över. 
 
Hur gickre för staff, piercy å björnen men han ä väl fridlyst numera. Ja ba frågar  

 

323) råffe  

 

Sunday, 16 March 2014 20:01 Host: 213-66-95-17-no49.tbcn.telia.com  

 
man kan allti se väckning som en väckerklocke för de som väntar en under resten av 
live. Dä geller å va vaken å inte bara naken, om man inte ska uti vaken. Nattvak kräver 
sin man å sin kvinne,om en får uttrycke säj så. 
Såvadå?  

 

322) Lasse H  

 

Sunday, 16 March 2014 15:06 Host: 81-237-219-206-no133.tbcn.telia.com  

 
Tänker å anmäl mej te ÖSMå15. Vi får väl se om hemsidan kraschar på torsdag ock. 
Idag 10K stavgång/jogging. Tungt att jogga men det har det väl varit så här på våren 
dom sista 20 åren om jag tänker efter. För att göra en dålig historia ännu sämre kan 
jag väl nu, när den värsta grämelsen lagt sej, i största förtroende berätta att jag 
lördagen efter ÖSMå väcktes kl. 03:30 till yttersta kaos och förvirring eftersom jag 
glömt stänga av den undermåliga väckningsfunktionen på mobilen. 
L: 1,8  

 

321) göranl  

 

Sunday, 16 March 2014 15:05 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com  

 
ÖSanmälan öppnar tors 20/3 kl 19:00 
lite rädd att hysterin sprider sig  

 

320) göranl  

 

Sunday, 16 March 2014 13:53 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com  

 
tänker anmäla mig till ösmån 
kutade 9 igår och 7 idag  

 

319) råffe nödj  

 

Sunday, 16 March 2014 10:07 Host: 213-66-95-17-no49.tbcn.telia.com  

 
kolla 10.06, då vare fulltäcknat, ja gälar...  

 

318) råffe lugn men lite 
esjåfferad  

 

Sunday, 16 March 2014 10:06 Host: 213-66-95-17-no49.tbcn.telia.com  

 
läste på nytt på VL:s sajt och såg att allt hade pajat, ingen var anmäld, di skulle göra 
en nystart 10.00. 
ja satt på hälspänn å tryckte på knappen prick på sekunden, då gälar bet de.  
Men ska fss skuld mäla te ÖSmå åsså  

 

317) råffe frusträrad  

 

Sunday, 16 March 2014 09:25 Host: 213-66-95-17-no49.tbcn.telia.com  

 
åsså finns de ingenstans på Vl:s sajt å anmäla säj te ÖS! 
Ja säjer som Torbjörn brukar hojta:  
DALKARLSJÄFVLAR!!!  

 

316) råffe lätt lättad men 
ändå förbannad  

 

Sunday, 16 March 2014 09:20 Host: 213-66-95-17-no49.tbcn.telia.com  

 
Nä int gick de å anmäla säj te vl. Satte igång direkt efter nie men de va lögn. 
Nu sa ja mäla an te ÖSmå men de går väll åt helvitti de me  

 

315) Lasse L  

 

Sunday, 16 March 2014 08:48 Host: 81-234-213-191-no68.tbcn.telia.com  

 
Nejdå inte vl för mig. 
Men ska anmäla mig till ösmå har jag tänkt, kanske redan idag. 
Vilka är med på ösmå är ju då min fråga förstås.  

 

314) råffe  

 

Sunday, 16 March 2014 08:07 Host: 213-66-95-17-no49.tbcn.telia.com  

 
anmäler mäj fss te storvasan eller gör i vicke fall ett försök 
snart 
ere nån annan? 
staff förstås 



men ja mena nån annan!  

 

313) goranl  

 

Friday, 14 March 2014 23:10 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com  

 
vart på kurs me personalen dvs frugan o Fatemeh i gbs:trakten Säröhus blev 
intressant vid förra sekelskiftet inte för GBg:s societeten men för nyrika handelsmän 
o giriga köpmän goa gubbar en köpte en kåk o lät osso på egen bekostnad bygga en 
järnväg från Gbg för o slippa chaufför när han skulle transporteras på fyllan 
fantastiskt ställe me fri havsutsikt 
nästan som å stå å stirra ut på sjön i ÅMÅL 
TVÅ FÖR MIG TRISTA ÄMNEN HADE ANNONSERATS MEN FYLLDES ME GLÄDJE AV 
FANTASTISKA FÖRETRÄDARE 
TROR INTE ATT SÅ MÅNGA FILER RADERATS PÅ länge - sorry abaut capslock och 
ersatts me common sense dvs sånt ja redan åtgärdat i kunskapsbanken 
dvs common sense= summan av dina fördomar 
 
Kolla in Säröhus vd tillfälle  

 

312) råffe  

 

Thursday, 13 March 2014 21:56 Host: 213-66-95-17-no49.tbcn.telia.com  

 
ja kolla nog blir man lite tankfull  

 

311) göranl  

 

Wednesday, 12 March 2014 22:14 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com  

 
jo ja glömde kolla in på tuben 
"Russian tank stuck in mud"  

 

310) Lasse L  

 

Wednesday, 12 March 2014 22:12 Host: 81-234-213-191-no68.tbcn.telia.com  

 
Det är känslan som räknas, inget annat. (Har själv gjort liknande iakttagelser nyligen)  

 

309) göranl  

 

Wednesday, 12 March 2014 21:51 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com  

 
inget märkligt egentligen knappt märkbart 
men vårsolen gick upp ja strax efter 9 km löpning kändes så småningom lätt o bra 
kollade klockan på andra varvet Slätthult konstigt 8 min/km kändes som 7 min/km 
S:a L 3.6  

 

308) råffe  

 

Wednesday, 12 March 2014 16:31 Host: 213-66-95-17-no49.tbcn.telia.com  

 
pressa mej ut me löparskorna underst (ja kallingarna hade ja åsså på mig, detta 
nämnt för att inte få en massa plågor från forum) å kuta me mycke möda å stort 
tålamod (alla tänkte nog besvär, även ja) 
å lyckades kuta 2,5. 
Nej km. 
Å då mena ja inte klubbmästerskapet. 
Nu ska ja snart ut på krogen å glömma hela skiten!  

 

307) Lasse L  

 

Tuesday, 11 March 2014 19:23 Host: 81-234-213-191-no68.tbcn.telia.com  

 
Fyndigt svar Lasse! 
 
Idag delat tidighetsrekord i cykling med år 2007. Men kort. Men i alla fall. Kände att 
man fick passa på innan vintern kommer tillbaka. Vilket den i och för sig gärna får 
göra! Aj slå mig inte! 
 
S: 50 
L: 2,5 
C: 2,5  

 

306) Lasse H  

 

Sunday, 9 March 2014 21:41 Host: 81-237-219-206-no133.tbcn.telia.com  

 
På enkäten svarar jag ju förr dess bättre.  
L: 0,85  

 

305) råffe  

 

Sunday, 9 March 2014 18:59 Host: 213-66-95-17-no49.tbcn.telia.com  

 
L: 0 
C: 0 
 
men börjar känna mig hästad  

 

304) goranl  

 

Sunday, 9 March 2014 16:10 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com  

 
S:a L 2,8 C: 0  

 

303) Lasse L  

 

Sunday, 9 March 2014 15:55 Host: 81-234-213-191-no68.tbcn.telia.com  

 
"me frugan i motvarv", det var ett fint uttryck, borde bli en klassiker på något sätt, 



öppet för många tolkningar. 
 
Tankar på cykling hade jag idag, men kom av mig efter att ha läst Staffans inlägg, jag 
skulle ju i alla fall inte bli först. Dessutom var det jag som skulle sköta långrastningen 
av hunden idag, så det fick bli en löprunda med honom. 
 
S 50, L 2,5 
 
 
Det har börjat komma in skräpmeddelanden här, jag har raderat dem. Från och med 
nu får ni svara på en fråga för att ert inlägg ska publiceras.  

 

302) göranl  

 

Saturday, 8 March 2014 18:56 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com  

 
fan hade tänkt att ingen skulle börja hota me cykling förrän slutet mars 
Impad Staffan vicket jävla superbeslut att inleda trampet. 
Nåja kutade 10km på slätthult ida me frugan i motvarv såvi kunde heja påvarann 
S:a L 1,8 C, 0  

 

301) staffan  

 

Saturday, 8 March 2014 17:26 Host: 78-69-98-171-no173.tbcn.telia.com  

 
Vem gäller de? menar varebättre förr. För vem, Nordkoreaner, valar, norskar, 
torskar,smögenräker eller vem fanen menas. 
Idag skidvård å in me skiten. Tung cykelpremiär 33 km 1:25. Första trampet sen CV. 
Dom tycker jag blivit mager om bena å de stämmer nog. Svager å. Känns vid löpning 
å skider me men tydligast på cykel. 
C 3 
L 8  

 

300) göranl  

 

Saturday, 8 March 2014 16:21 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com  

 
ja va osså me o svara hade svårt o välja 
hur länge sen e förr vet inte mycke om vikingatiden men ja har läst nåra böcker bl.a 
Röde Orm tyckte att de verka som dom hade kul så ja svara att de va bätrre då de 
andra alternativet kommer ja inte ihåg men vare inte hure va nu de eju ett så 
svindlande kort ögonblick att man inte ens hinner svara ett tredje alternativ kunde ha 
varit blire bättre sen alltså efter nu å de vete fan om ja inte hade klämt in ett ja där 
istället 
Men då blireju mera en chansning som ett spel men borde man inte ha 50% chans att 
få rätt  
Deva väl en tävling?  

 

299) Lasse L  

 

Saturday, 8 March 2014 11:34 Host: 81-234-213-191-no68.tbcn.telia.com  

 
Nä men det var fint att det bara var två alternativ. Tycker jag ändå av någon 
anledning.  

 

298) råffe  

 

Saturday, 8 March 2014 10:10 Host: 213-66-95-17-no49.tbcn.telia.com  

 
å lik förbenat så är det åltajmhaj för Veckans fråga. 125 personer har svarat på frågan 
"Vare bättre förr?". 
19 säger nej, resten ja 
 
Klart att man kunde ha hatt "lika bra" som alternativ. Då skulle ja ha hamnat där, 
körde ju på 8:31 i mitt första ÖS 1983, samma visa nu.  

 

297) Lasse L  

 

Saturday, 8 March 2014 00:24 Host: 81-234-213-191-no68.tbcn.telia.com  

 
På förekommen anledning: Jag brukar varje vecka besvara enkäten på 
Kvällsstundens webb. Utan att tveka. Men denna gång gick jag bet! Kunde inte. Och 
det fanns ju inte heller möjlighet att gardera med kryss. Sorry!  

 

296) gladejålle  

 

Friday, 7 March 2014 18:43 Host: 213-66-95-17-no49.tbcn.telia.com  

 
ja däva ett slafsistt inlegg men dä finns ju moderater för böfvelen!1  
Eller? Ja ba frågar 
 
på gränsen te fuller 
/glade  
jåpfe  

 

295) råffe  

 

Friday, 7 March 2014 18:40 Host: 213-66-95-17-no49.tbcn.telia.com  

 
ja deva ännu vackrare, kan nån bräcks dehär så blir ja glatt überraskut, ja så är det i 
dessa tider då 80 producent svarar ja på frågan "va dä bettre furr" på 
[www.kvallsstunden.se.] 
Missa inte sjangsen att delge männsklihäten även DIN uppfattning. å upplävelse å 
återuppståndelse inte å förklömma. 
Vitigt!!! 
Bsvära ankäten! 

http://www.kvallsstunden.se./


Innan den är helt uppäten  

 

294) råffe rörd  

 

Wednesday, 5 March 2014 22:30 Host: 213-66-95-17-no49.tbcn.telia.com  

 
vackrare kan dä inte uttryckas!  

 

293) staffan  

 

Wednesday, 5 March 2014 22:02 Host: 78-69-98-171-no173.tbcn.telia.com  

 
nä silverklister vare  

 

292) råffe  

 

Wednesday, 5 March 2014 21:55 Host: 213-66-95-17-no49.tbcn.telia.com  

 
vicken kille! Staffan alså, å Lasse&Lasse åsså förstås. å Björnen som e vetteran de e 
grattis! så ska han stå parkerad när en ska stapple upp nästa år i backen, ja allt e 
otaktisk lön för mödom. 
å men klat att vi ska köra storvasan nästa år staff, ja ska köra allt som kommer i min 
väg så känns de nu men man kan som en klok man sa ännre säj vartefter som en 
ångrer säj. ja tiden har sitt spår å de e ba te å skena me som rallarn sa när dä ble 
sikte på nån rallarros  

 

291) göranl  

 

Wednesday, 5 March 2014 21:47 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com  

 
menvafan körde björnen på mjuk burkvalla? 
o hade du burkvalla överst?  

 

290) staffan  

 

Wednesday, 5 March 2014 21:22 Host: 78-69-98-171-no173.tbcn.telia.com  

 
Ja LasseH, vet inte om förhållandena va sämre än i Ösmå. Annorlunda å säkert 
trängre. Tvekade me fästet till ganska sent på kvällen. B testade olika varianter på två 
par å sprang som en tätting fram o tillbaka till spåret. Han valde till slut 
grund+violettextra och silver överst. Såg mycket ut men efterpå va han mycke nöjd 
med sina lagg. 
Jag tog tunnt lager grönt klister + tunnt lager silver å de dög till vasslan. Borde vallat 
om i Eberg å inte i Hb. Men Björn är numera nöjd å glad veteran. Grattis igen. 
Åkte med hakarpspojkarna som alltid bor i Bygdegårn, i deras stora buss, både till 
sälen å från mora. Tuffa gubbar en del. Några gick som vanligt på vasaloppsdans i 
moraparken efterpå. 

 

289) Lasse H  

 

Wednesday, 5 March 2014 20:01 Host: 81-237-219-206-no133.tbcn.telia.com  

 
Bra gjort ändå Staffan! Måste ha vart eländiga förhållanden. Hur gjorde du med 
vallan? Blev det tejp eller någon klisterhybrid och hur funkade det? 
Också joggingpremiär idag. Tog det föredömligt lugnt och omväxlade jogging/gång 
50/50 under knappa 5 km. 
L: 0,25  

 

288) staffan  

 

Wednesday, 5 March 2014 19:47 Host: 78-69-98-171-no173.tbcn.telia.com  

 
Mitt sista vasalopp kan jag försäkra. Blir det nått däruppe så får det bli Ös i 
fortsättningen. Annars kan man ju tänka sig rejäla träningsläger i EBv6 å skita helt i 
sälen -mora. Fast ändra sej kan man ju. Att det ska vara så svårt att lära sej hur 
energiintag ska skötas. Frukost 03:10 å sen inget förutom sportdryck å nån bulle å 
lite blåbärs å vid vasslan vare stopp. Akut hungrig och efter hasning till Oxberg kom 
ja ihåg dubbelmackan i väskan. Tanken att ta bussen försvann 
mekaffet.Eftervallahjälp iHökberg kändes det ännu bättre å när ja såg björn i duschen 
för ja hade ingen tvål va allt ok. såvaremede. 
Många halka omkull på platten å bröt egna stavar. Såg en stackare mittemellan 
smågan å mbodarna me två halvmeter långa stavstumpar fortfarande med greppet i 
remmarna skrikande VAFAAENSKAJAGÖRA. Hde inge bra svar på de.  

 

287) råffe imponnerat  

 

Wednesday, 5 March 2014 17:58 Host: 213-66-95-17-no49.tbcn.telia.com  

 
George, ja ä imponnerat, vare 0,8 heller 8 km? heller mil?  
Blir avensjuk, skulle velat rappotera nåt liknande men avstår, av så kallat naturliga 
själ 
måste ju joppa  

 

286) göranl  

 

Wednesday, 5 March 2014 17:35 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com  

 
det va säkert mer än 90 km 
idag löppremiere efter skidåkning 
bortser från 28km efter nyår 
8km härligt slippa stavar i nävarna hade bra ben trots 1-2 mån uppehåll 
S:a L 0,8  

 

285) råffe måste erkänna  

 

Wednesday, 5 March 2014 10:31 Host: 213-66-95-17-no49.tbcn.telia.com  

 
skrev ju att ja åkte 90,8 km. Men kom ju nu på att ja knallade bort te kåken, bytte 
stavar, bytte pjäxor å käka honung, å då va ju garmin åsså igång! gissar att de e ca 



285 meter i vardera rättningen.  
Kanske kan ja säga att ja körde 90,23 km. 
Ska kontrollmäta nästa år. 
Men mer än 90 va dä lik förbenat!  

 

284) råffe inte importerad  

 

Tuesday, 4 March 2014 15:50 Host: 213-66-95-17-no49.tbcn.telia.com  

 
högre speed, mer kalorier och ändå längre tid, de va inte mycke te å skryt mä må ma 
säje 
 
ä ändå käkareu ba en biff... går inte ihopa  

 

283) Lasse L  

 

Tuesday, 4 March 2014 12:58 Host: 81-234-213-191-no68.tbcn.telia.com  

 
De va väl inget att skryta med. Jag hade Max. Speed 33.1 km/h och gjorde av med 
8694 kcal. 
S: 50 (och mer blir det väl knappast) 
Nu om 10 min nypremiär för löpning.  

 

282) råffe sen färdig  

 

Tuesday, 4 March 2014 12:37 Host: 213-66-95-17-no49.tbcn.telia.com  

 
sent omsider kolla ja min garmin. 
inte konstigt att tiden blev så skral, körde ju för sjutton 90,8 km, maxspeed var 32,6 å 
de gick åt 6666 kalorios. 
 
Kan summerasäsongen samtidigt: 
RS: 17 
S: 49 
 
nästa år då!  

 

281) Lasse L  

 

Tuesday, 4 March 2014 09:36 Host: 81-234-213-191-no68.tbcn.telia.com  

 
Säkrast anmäla sig mitt i alltså, bör väl inträffa runt 10 maj. 
Heter de Vasaracet nuförtiden, det hade jag missat.  

 

280) råffe  

 

Tuesday, 4 March 2014 07:42 Host: 213-66-95-17-no49.tbcn.telia.com  

 
men om man mäler sig sent kan man ge säj fan på att de ändrar tågordningen 
kan ja ge mäj fan på 
 
funderar på å även mäla te VR15 men de kanse ja redan sakt  

 

279) Lasse L  

 

Monday, 3 March 2014 22:32 Host: 81-234-213-191-no68.tbcn.telia.com  

 
Än du själv då Åke? 
Sedan kan det vara en nackdel att anmäla sig tidigt. Man kan få traska allra längst 
bort på grusplanen för att hämta sin väska med ombyte.  

 

278) råffe  

 

Monday, 3 March 2014 20:21 Host: 213-66-95-17-no49.tbcn.telia.com  

 
inväntar andäktigt utförliga rapporter om och kring VR14. 
stavfästet, blötan, spåren, skiten, helvetet 
kom igen!  

 

277) Åke  

 

Monday, 3 March 2014 18:58 Host: h240n3-rny-a12.ias.bredband.telia.com  

 
Anmälan öppnar 16 mars kl 9:00. Ytterligare information kommer under veckan innan. 
Häng på låset!  

 

276) göranl  

 

Monday, 3 March 2014 18:09 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com  

 
kan man anmäla sig till ÖS mån 15 redan nu?  

 

275) Åke  

 

Monday, 3 March 2014 12:57 Host: m37-2-241-66.cust.tele2.se  

 
Den 91:a upplagan av niomilafärden mellan Berga by och Mora, som avgörs 2015, 
flyttas fram och körs i stället den andra söndagen i mars för att inte krocka med skid-
VM i Falun, skriver Dala-Demokraten.  

 

274) råffe  

 

Monday, 3 March 2014 07:52 IP: 193.183.97.178  

 
Ja den va fin som farbror Sven skulle sagt. 
 
Men ÖSmå15 2 mars?  
Vasan ska ju gå första söndan i mars efter trefaldighets!  

273) Lasse L  Sunday, 2 March 2014 22:35 Host: 81-234-213-191-no68.tbcn.telia.com  

 
Här är en vers: 



 

 

 
Nu har det blitt vitt 
men är redan blitt 
blir inte dubbelt utan kvitt  

 

272) Lasse L  

 

Sunday, 2 March 2014 22:16 Host: 81-234-213-191-no68.tbcn.telia.com  

 
Jo ja me vill va me på ÖSmå 2 mars 2015 (blir en extra vecka att träna på det året)  

 

271) råffe på g  

 

Sunday, 2 March 2014 21:27 Host: 213-66-95-17-no49.tbcn.telia.com  

 
å närapå fattbart 
dä va bra lasseh 
 
ska åsså mäla an te ÖSmå15 kansek även te VL15, såg nämmligen att tiden räcker te 
statled 8, trothellerej hoppfallerej  

 

270) göranl  

 

Sunday, 2 March 2014 21:10 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com  

 
Goe gud va bra 
ofattbart odåligt  

 

269) Lasse H  

 

Sunday, 2 March 2014 20:53 Host: 81-237-219-206-no133.tbcn.telia.com  

 
Då ska ja å hänge på låse å anmäl mej te ÖsMå2015. Nån dikt har ja tyvärr inte på lut 
men gör ändå reflexionen att dagens VL var ett utsökt exempel på bräckligheten i den 
mest kända av Xenons logiska paradoxer. Å förresten bifogar ja nedanstående till 
båtnad för den som ev. missade den i DN häromdan.  
 
"Oföre i farsta 
Ostäda 
Odiske 
Ovädre 
Sänga obädde 
 
Otvätte 
Okamme å oraka 
Skorta oknäfft 
Krägan opåtejen 
Böxen opresse 
Strompen ostoppe 
Skona oborste 
Å ena hängselstroppen oi" 
 
Birger Norman, ur "Utanikring - dikter på Ångermanländska"  

 

268) råffe  

 

Sunday, 2 March 2014 20:37 Host: 213-66-95-17-no49.tbcn.telia.com  

 
Nänä lung bara lung grabben de e inte förrän 16 mars kl nie, låssa inte va så jäla 
angelägenhet  

 

267) Lasse H  

 

Sunday, 2 March 2014 19:31 Host: 81-237-219-206-no133.tbcn.telia.com  

 
Grattis Staffan och alla andra Granbergsdalare! Ser också fram mot analys av lopp o 
valla. Såg idag årets första blåsippa oppi Sandfallets tätortsnära skogsområde! Måste 
va nån sorts rekord? Gjort ren skidorna som klarat sej hyggligt men klistret såg jädra 
oaptitligt ut.  

 

266) Lasse L  

 

Sunday, 2 March 2014 18:51 Host: 81-234-213-191-no68.tbcn.telia.com  

 
Grattis Staffan! Förstår att det måste ha varit härligt idag och att du njöt länge istället 
för att bara hafsa över det hela lite snabbt som du brukar.  

 

265) råffe  

 

Sunday, 2 March 2014 18:14 Host: 213-66-95-17-no49.tbcn.telia.com  

 
vicka krigare! Inte en svacka kunde noteras jämn å go fart me värdighet å rutin de e 
sånt man tar till sig när stunderna känns tunga. Gla att ja slapp va me. 
Sålde min plats te en kille som bröt uppi evertsbärg. precis som foppa 
Ska anmäla mäj te rubbet 2015 så snart de går! 
Ä dä redan försänt? 
Ja ba frågar  

 

264) göranl  

 

Sunday, 2 March 2014 18:14 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com  

 
grattis till Staffan och granbergsdalarna 
Percy pressade sig förbi mellan hökberg o eldris björnen segade sig framåt från 
Mångsbodarna 
ser fram mot upplevda referat  



 

263) göranl  

 

Sunday, 2 March 2014 16:16 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com  

 
spänningen stiger Percy nästan ikapp Staffan björnen minskar avståndet  
allt avgörs mellan eldris o mora  

 

262) Lasse L  

 

Saturday, 1 March 2014 21:55 Host: 81-234-213-191-no68.tbcn.telia.com  

 
Visst, härliga siffror där. Jag var ju klart bättre placerad än senast jag deltog. Ung och 
fräsch, och har idag kört intervaller på spinningcykeln. Och kollat på Vetenskapens 
värld från 24/2 då jag hade annat för mig. Handlade om träning. Mer intervaller och 
inte sitta stilla så länge var väl kontentan. Alltså går jag ut med hunden nu.  

 

261) göranl  

 

Saturday, 1 March 2014 20:56 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com  

 
hoppas också på en hagerödikt 
kunde på samma forum som råffe konstatera 
att de va 500 människor efter mig i mål ja vann över dom 
så ja börjar osså känna mig mera tillfreds 
hoppas gubbarna från Granbergsdal hare bra imorrn 
men har en ilande skön känsla av att bara se på  

 

260) råffe igen  

 

Saturday, 1 March 2014 20:28 Host: 213-66-95-17-no49.tbcn.telia.com  

 
snacka just me björnen å staff 
närvera var på helspänn å ja kände att di kommer å göra sina liffslopp i möra 
passade på å önska all lycka i spåre 
de v fint jort 
tyckte ja 
hoppfallera 
 
min känsla vandra mellan avensjuka å enorm lättnad å slippa va me, staff erbjöd sin 
statplass gratis men ja ville ha tusen spänn för å köra 
sån ä ja 
hoppfallera 
 
en hagerödikt ä nu de ända som saknas 
annars ä de bra  
hoppfalleri  

 

259) råffe  

 

Saturday, 1 March 2014 20:24 Host: 213-66-95-17-no49.tbcn.telia.com  

 
vill ba nämna att ja hitta en mycke intressant sajt som heter rekordjakt där jag kunde 
konstatera att ja kom in som nånstans 2200 av nästan 6000 på ÖSmä, börjar få 
tillbaka lite av min tillit som var nära gränsen till självförsakt 
ska träna av hillvetti å köra skiten ur mig schälv redan före start nästa året 
som vanlit alså  

 

258) råffe  

 

Saturday, 1 March 2014 20:19 Host: 213-66-95-17-no49.tbcn.telia.com  

 
jårsch, di flarrorna ska du spara å lägga undan, sedan kan anförvanter visa upprem 
på antikrundan, vicken jäla proviniens! kan se för mig hur kalle knuttson kråmar sig i 
avsmak. 
 
fick just ida tanken på å kolla knarren men sket ire  

 

257) göranl  

 

Saturday, 1 March 2014 14:09 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com  

 
Råffe 827 kulor i rullning 
skidorna rengjorda mycke skit även på glidytor men belaget hade inga synbara 
skador av sand i spåret 
har varmzicklat o lagt undan skidorna 
tittade på cykeln där hängde två halvfulla flaskor saft sen VR  

 

256) Råffegla  

 

Saturday, 1 March 2014 13:15 Host: 213-66-95-17-no49.tbcn.telia.com  

 
så jäla bra serviceavd!  

 

255) Lasse L  

 

Saturday, 1 March 2014 13:05 Host: 81-234-213-191-no68.tbcn.telia.com  

 
Resultatjakt, länkad från vår startsida sedan länge. 
 
Här är direktlänk till ÖSmå 2014: 
[www.resultatjakt.se] 
 
Skriv in ditt namn i sökfältet högst upp på sidan. 
 
/serviceavd.  

254) råffebesviken  Saturday, 1 March 2014 12:44 Host: 213-66-95-17-no49.tbcn.telia.com  

 

http://www.resultatjakt.se/events/oppetspar_2014_m/


 

 

Var rätt säker på att nån av alla kunniga på detta forum visste var man kan få fram 
hur man körde i förhållande till andra på ÖSmå. 
För några år sedan gick det att läsa allt sånt, men det går ba utför, de va bättre förr, 
man var bättre förr å även en annan.  

 

253) råffe  

 

Saturday, 1 March 2014 09:32 Host: 213-66-95-17-no49.tbcn.telia.com  

 
det vore klart rätt om yr har mer rätt än smhi omss  

 

252) råffe  

 

Friday, 28 February 2014 22:20 Host: 213-66-95-17-no49.tbcn.telia.com  

 
ja de ska nog kanske tillföras en kontrollsiffra bakom cliringnumre, kan de va 8327-9? 
Testa! Annars fåru sere som en gåva från himlen, nått gått ska komma som manna 
har ja hört. 
 
Lycka till säger ja te trion från Granbergsdal. 
Under några korta minuter kände jag en stark längtan efter att köpa en startplass å 
köra upp i möra, men kom att tänka på.  

 

251) Lasse H  

 

Friday, 28 February 2014 18:51 Host: 81-237-219-206-no133.tbcn.telia.com  

 
Hade vallat ungefär som Lasse men med Swix silverklister blandat med Rossa 
Special. Nån gång har jag råkat ut för underfrysning i tejpen vid snöfall nära nollan. 
Men nu verkar det ju bli nåra timmar emellan och mycket åkt i spåren så jag tror inte 
risken är så stor på söndag. Om du har bra koll på vallazonerna Staffan så tror jag 
tejp är ett bra alternativ som kan funka hela vägen. Skrapa, nån mjuk burkvalla samt 
silverklister i fickan för alla eventualiteters skull är nog bra.  

 

250) göranl  

 

Friday, 28 February 2014 16:55 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com  

 
eller ska de inte va nåt bindestreck  

 

249) göranl  

 

Friday, 28 February 2014 16:53 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com  

 
eller ere fel bank  

 

248) göranl  

 

Friday, 28 February 2014 16:46 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com  

 
Råffe när ja försöker föra över slantar sägerom att de e fel clearingnr eru säker  

 

247) göranl  

 

Friday, 28 February 2014 15:42 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com  

 
å Percy förstås  

 

246) göranl  

 

Friday, 28 February 2014 15:40 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com  

 
Staffan god tur å till Björnen också 
Råffe jag har noterat banknumreringen så nu kan LL radera det inlägget kommer att 
bevara numret i datorminnet  

 

245) staffan  

 

Friday, 28 February 2014 14:44 Host: 78-69-98-171-no173.tbcn.telia.com  

 
Tack för det. Får se hur det blir imorn. Men skrapan hade kunnat glömmas  

 

244) Lasse L  

 

Friday, 28 February 2014 10:10 Host: 81-234-213-191-no68.tbcn.telia.com  

 
Ja du Staffan, kan hända att spåren faktiskt blir rätt hyfsade på söndag, verkar inte 
otroligt. Men vallningen! Inte lätt eftersom det ska komma nysnö på lördagen. Alla fall 
hade jag tunt, tunt cholaklister i botten, sedan ett lager blandat Rode multigrade- och 
Rossaklister. Tyckte när jag var klar med det att det såg lite tunt ut och la på lite 
Rossa till ovanpå. 
Kanske ska du ha klister täckt med burk, men kan finnas ifrysningsrisk ändå? Tejp 
kan jag inte bedöma. Skrapa i fickan rekommenderas hursomhelst. Du kan också 
behöva ta med både burkvalla och klistertub (silver t ex). Lycka till, jag sitter i TV-
soffan och hejar på.  

 

243) staffan  

 

Friday, 28 February 2014 08:38 Host: 78-69-98-171-no173.tbcn.telia.com  

 
L&L verkar ha haft hyfsade skidor. Vahade ni för fästvallning om man får fråga? På 
sönda vekar de bli noll eller lite under på förmiddan å sen stigande till 1-3 plus. 
Funderar på Ottoglid och tejp och klister i fickan  

 

242) råffe  

 

Friday, 28 February 2014 07:59 Host: 213-66-95-17-no49.tbcn.telia.com  

 
konto i Swedbank 
kliringnr 8327 
konto .......-.  



 

241) råffe  

 

Friday, 28 February 2014 06:59 Host: 213-66-95-17-no49.tbcn.telia.com  

 
har för mig att man kan se hur många man blev omkörd av under ÖS. Vet nån var?  

 

240) råffe  

 

Wednesday, 26 February 2014 20:21 Host: 213-66-95-17-no49.tbcn.telia.com  

 
återkommer me konto te george, 
Gjorde rent under laggena å kunde konstatera att de va möcke klister bakpå. Å 
möcke kvar på. Å möcke skräp å karve bott. 
Ja känner mig vartefter mer å mer tillfreds me löpe. Allt kunde ha gått bättre men 
slute gått allting gått, nästan. 
Anmäler mäg te ÖSmå2015 så snart de går. 
 
Mest gla ä ja för att ja sållde biljetten te vasan. Inte blire bättre för att de blir sämre å 
blir blidare  

 

239) göranl  

 

Wednesday, 26 February 2014 19:53 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com  

 
råffes kontonr?  

 

238) Lasse H  

 

Wednesday, 26 February 2014 19:41 Host: 81-237-219-206-no133.tbcn.telia.com  

 
Ni har förstås också redan googlat fram varför man saltar på snön så det är onödigt 
att jag upprepar det. Har också satt in 827 spänn till dej Råffe på ett gammalt 
kontonummer jag hade inlagt i datorn och som jag tror började på 8327 nånting. 
Höppes pengera kommer fram!?  

 

237) Lasse L  

 

Tuesday, 25 February 2014 20:41 Host: 81-234-213-191-no68.tbcn.telia.com  

 
Har räknat ut att jag ska betala 826,80 kr. 1634 kr för taxi delat med fem och 500 kr för 
kåken. Har därför nu överfört 827 kr till Råffes konto. 
 
Skidorna nu rengjorda. Hade dragits ut en hel del klet på bakre glidzonerna. Några 
små duttar på främre måste ha kommit från andra åkare.  

 

236) Lasse H  

 

Tuesday, 25 February 2014 20:01 Host: 81-237-219-206-no133.tbcn.telia.com  

 
Lite svårt att röra mej elegant trots ett välgörande bad. Säkert ännu stelare i morgon. 
Rätt nöjd med loppet. Tyckte det flöt på bra med stakningen i princip fram till Oxberg 
men plågades lite av dåliga stavfästet. Sen blev det mera tungfört både i spåret och 
hjärnkontoret. Skidorna bra och både glid och fäste helt klart en bit in på den bättre 
halvan och behövde inte valla utan gjorde en liknande kalkyl som Lasse. Särskilt glad 
för glidet. Det var några år sen jag var på bättre halvan. Skidorna inköpta på rea på 
Domus i Kristinehamn i slutet på 1980-talet väl att märka. Kanonköttfärssås helt klart! 
Biffen inte den möraste jag ätit men både god och välstekt och med ett tilltalande 
utseende. Trevligt sällskap som alltid!  

 

235) göranl  

 

Tuesday, 25 February 2014 18:25 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com  

 
köttfärssåsen fantastisk som vi trodde och hoppades 
Råffe har ett framtida stående uppdrag  

 

234) göranl  

 

Tuesday, 25 February 2014 18:18 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com  

 
ja va åsså me 
men de dröjde tills alla fick vetat 
börja bra en o halv timme tillSmågan vaclande stav fäste som Råffe beskrev men så 
pass optimistisk att ja inte bröt i Mångaboderna på rätt så gott humör tiss ja närma 
mig Risbergsbacken då va jag så trött att ja inte orkade trampa fram nåt fäste 
silveuniversal på med tummarnas hjälp på så vis kom ja ända till EVB 5 Timmar hade 
passerat men utan hänsyn till väntande kamrater fortsatte ja mera silverklister inför 
backarna mot hökberg å där mer hjälp mer funktionärsklister stapplade imål över 
konstsnö nu var spåre bara kvar i utförslöporna där ja dock visade oerhört mod 
så sent på kvällen hade en bäck skurit av spåret så vi fick ta av oss skidorna o hoppa 
över 
Blev trots den sena timmen vänligt mottagen o servad vid målet av Tobjörn o Lasse h 
medan andra vänliga människor hade förberett den sista måltiden  

 

233) råffe  

 

Tuesday, 25 February 2014 17:48 Host: 213-66-95-17-no49.tbcn.telia.com  

 
LASSEL:s sista mening är och var en sensationi den meningen att ja alltid varit av 
den meningen att den mannen allti äter lika mycket schälv som resten av manskapet, 
om det rör sig om fler än fyra annra. Mest ihågkommet är ändå en räkfråssa på Lj-ö 
där, sedan alla käkat färdigt, alla räjer var käkade och skalhögarna låg i högar, 
bemälde lind försynt fråga "ska ni inte käka skalen?  
Upptogs som ett prima skämt, men gossen samlade ihop alla skalena i en jättehög 
hög å krasade i sig alltsammans, ljudligt smackade och synbart nödj.  

232) Lasse L  Tuesday, 25 February 2014 16:44 Host: 81-234-213-191-no68.tbcn.telia.com  



 

 

 
Min ÖSM 2014-story: Jag är nöjd med loppet! Spåren bättre än man kunnat tro, även 
om det fanns några trögåkta partier och stavfästet på myrarna var inte det bästa, men 
jag hade större trugor än Råffe så drabbades inte lika mycket av det. Bra skidor, både 
fäste och glid. Lite sämre fäste mot slutet men bedömde det inte som lönt att stanna 
och valla om. 
Sämst var de iskalla fötterna, pga vätan i skorna. Spåren var mestadels torra men inte 
överallt å så blötte man ju ner sig en del redan i den plaskiga snön på startfältet. 
Åkmässigt gick stakningen mycket bra, orkade hänga i med det, blev inte så mycket 
diagonalande. Tröttnade en del mot slutet, mest mentalt tror jag, men det var ju också 
lite tyngre före då. 
Bra boende i Evertsberg i trevligt sällskap. Synd om Torbjörn som inte kunde starta. 
Jag orkade bara äta en biff.  

 

231) råffe  

 

Tuesday, 25 February 2014 15:11 Host: 213-66-95-17-no49.tbcn.telia.com  

 
de va det tyngsta lopp ja kört. Inget stavfäste , mina minimalistiska trugor sjönk ända 
ner till backen gång på gång, gick inte att staka över myrarna, bara att peta och köra 
me benen. Vid Evertsberg bestämde ja mig för att byta stavar. Knallade upp tll kåken, 
bytte även pjäxor ety ja va så blöt å kall att skavsåren började besvära. Käkade 
honung och banan, drack jos å spatserade tillbaka till kontrollen, gick nog på mindre 
än en kvart. MEn laggen gled allt sämre,, sög fast å ja va slutkörd i mål. Räddades 
nog av att jag såg Johan en bit framför mig med fyra km kvar å haka på. 
Alla andra må själva berätta sina värsioner.  

 

230) staffan  

 

Tuesday, 25 February 2014 14:50 Host: 213-66-162-3-no173.business.telia.com  

 
Mest intresserad är jag förstås av hur köttfärssåsen blev. Men det är klart det vore kul 
att även få höra lite om själva loppet åsså. Grattis till alla.  

 

229) råffe  

 

Saturday, 22 February 2014 21:57 Host: 213-66-95-17-no49.tbcn.telia.com  

 
glömdeå säja att köttsås klar. ba för å lugna...  

 

228) råffe  

 

Saturday, 22 February 2014 21:56 Host: 213-66-95-17-no49.tbcn.telia.com  

 
finns de nå mer spännande å läsa än "spännande dagar väntar".  
Tänk den da då man inte lägre orkar tänka så eller ens har anledning. 
 
närvena ä i ytspänning  

 

227) Lasse L  

 

Saturday, 22 February 2014 20:12 Host: 81-234-213-191-no68.tbcn.telia.com  

 
Tack Staffan, blir väl svårt få det att ryka dock, mera stänka kanske. Och ett 
senkommet grattis till imponerande fart på EBL med de förhållanden som rådde!  

 

226) göranl  

 

Saturday, 22 February 2014 19:38 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com  

 
Staffan berätta om vallningen i Norberg idag 
Annars blev de så här: 
glid pålagt carbon borsta o jävlas sen HF7+ F8 blandat borstat . 
Fästet rengjort sandpapprat klart för alla möjliga tveksamheter imorrn 
Regn hela dan idag 
spännande dagar väntar  

 

225) staffan  

 

Saturday, 22 February 2014 18:19 Host: 78-69-98-171-no173.tbcn.telia.com  

 
Ja lycka till då å kör så de ryker  

 

224) Lasse L  

 

Saturday, 22 February 2014 15:37 Host: 81-234-213-191-no68.tbcn.telia.com  

 
ÖSS 2008, då gjorde du en av dina snabbaste tider på sträckan Torbjörn! 
Kan det ge oss hopp om att det inte blir så trögfört som vi nog lite till mans 
föreställer oss?  

 

223) Torbjörn  

 

Saturday, 22 February 2014 15:26 Host: c-b6abe253.112-6-
64736c11.cust.bredbandsbolaget.se  

 
Jamen så enkelt då stängt i bygdegården ger oss alla tillfälle njuta råffes köttfärssås. 
Vallning? Det tycks mig som om föret blir en upprepning av ÖS söndag 2008. Jag tar 
med två par skidor. Ett par stålsicklade o ett par glidvallade ( Start BWLF o Start HF 
för nollföre) toppar båda med Start silikon för våta spår, testar och väljer Fäste Rode 
Chola, Start Universal med några klickar Rossa special. Tunt så är risken för 
nedsmutsning minimal. Tror största problemet blir skräp i spåren det ska ju blåsa 
kraftigt sägs det.  

 

222) Lasse L  

 

Saturday, 22 February 2014 11:23 Host: 81-234-213-191-no68.tbcn.telia.com  

 
Tror jag ska ha en skrapa och lite vallaväck med i midjeväskan, så jag kan åtgärda 



om jag lagt för mycket fäste. Blir det riktigt blött kan man ju nästan åka ovallat.  

 

221) Lasse L  

 

Saturday, 22 February 2014 11:12 Host: 81-234-213-191-no68.tbcn.telia.com  

 
Vad vare jag skulle säga nu da? Jo jag stålsicklar och borstar hemma idag, gör en 
rillning också men bättrar på det i Evertsberg. All fästvallning väntar jag med till i 
morrn kväll. Får väl lyssna lie i vasaloppstältet i Sälen. Och sen på er.  

 

220) råffe  

 

Saturday, 22 February 2014 09:38 Host: 213-66-95-17-no49.tbcn.telia.com  

 
å de blir tagliatelle i ställe för brepasta de vore å bre på i överkant  

 

219) råffe  

 

Saturday, 22 February 2014 09:29 Host: 213-66-95-17-no49.tbcn.telia.com  

 
ja tar me vallastället i stället för å valla hemma å valla bort säj. 
Ja har bara rengjort laggen å lagt grafit i botten på glidet, ruggat fästzonen. 
Tänker lägga tejp som fäste och ev komplimetera me klister. Som glid kör ja en LF för 
upp till 5 plus i flera lager, kanse en HF som toppning, också plusvariant. 
 
Lagar köttsås ida såde räcker te sex man minst å tar me frukostgrejer. Ev får vi göra 
stödköp i möra när vi kör ner bilar te mora på sönda em.  

 

218) göranl  

 

Saturday, 22 February 2014 08:48 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com  

 
OK jag ska valla själv men har aldrig vallat för 3-4 plusgrader måste nog tjacka nya 
grejor måste man ha speciellt glidvax eller kan ja lägga min dyra HF7 som funkar pga 
hög fluorhalt (eg. -2till-8) 
va ska man ha för beredskap i fästzonen  

 

217) Lasse L  

 

Friday, 21 February 2014 22:57 Host: 81-234-213-191-no68.tbcn.telia.com  

 
Men då må vi väl alla käka Råffes sås, om hembygdsgården stänger så tidigt. Ställer 
alltså tacksamt in mig i kön till såsgrytan. Men ingen smalspagetti om jag slipper, 
bredband ska de va.  
 
Ska jag rilla hemma, eller kan jag vänta till Evertsberg, alltså finns vallaställ eller 
inte`>?  

 

216) råffe  

 

Friday, 21 February 2014 22:24 Host: 213-66-95-17-no49.tbcn.telia.com  

 
då ä vi fyra som käkar köttsås i huse, då planerar jag för de. Ta inte me nån egen sås, 
dä behöfvs ej. 
 
De som behöfs ägoda råd e dyra om man ska köra på klirr eller om de räcker me tejp, 
sånt håller mig sömnlös intill dess ja somnar.  

 

215) Lasse H  

 

Friday, 21 February 2014 21:47 Host: 81-237-219-206-no133.tbcn.telia.com  

 
Om en får tro Hembygdsgårdens hemsida så har dom lunch fram till tre men sen 
inget därefter. Så om ni inte har andra uppgifter kan vi glömma att käka middag där 
på söndag. Om du har mycke köttsås och pasta Råffe så är jag i så fall gärna med 
och delar. Har själv bara en portion köttsås i frysen som jag kan ta med om det 
kniper. På frukostkosten är jag förstås gärna med och delar. Har stålsicklat, borstat, 
fibertexat och lagt lite Br.Lindgrens grundvax på mina gamla Skilom som har mognat 
fint sen dom sist var i Dalarna 1997. Återstår bara att klistra och ev. rilla på nån djävla 
vänster on site.  

 

214) göranl  

 

Friday, 21 February 2014 21:25 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com  

 
me då får man ju inget pulver som blixtrar å hur blire då me glidet  

 

213) råffe  

 

Friday, 21 February 2014 19:37 Host: 213-66-95-17-no49.tbcn.telia.com  

 
göran som ja georg! ja rengör laggena å lägger på lite svart grafitti i botten på 
glidytera. Sen inväntar ja söndan, kletar på de som behöffs. 
 
Då e vi tre köttsåsare i huse. Dee ba LasseH som inte kunnat bestämma säj. Säj bara 
te innan ja börjar storkoke i möra.  

 

212) göranl  

 

Friday, 21 February 2014 18:57 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com  

 
tänk som ja kom från en annan kontinent när det gäller skidåkning 
Trösta mig  

 

211) göranl  

 

Friday, 21 February 2014 18:47 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com  

 
ja e me på köttsåsen dom eju så jävla dumma på hembygdsgården inte säkert dom e 
vakna när jag ska käka osså eju Råffes sås yberlägsen väl hemma vill ja inte lämna 
huset förrän till morran 



va säger Torbjörn om vaLLAN 
MÅSTE ju fan imorrn bestämma mig antingen göra ren skidorna för Otto eller lägga 
glid själv o ta fästet i husets gemenskap 
Jag är skakad 
jävligt skakad  

 

210) råffe  

 

Friday, 21 February 2014 18:19 Host: 213-66-95-17-no49.tbcn.telia.com  

 
ja funderar på vallastället. 
Tar ändå me köttsås , men är nu osäker på hur många som helldre käkar på 
bygdegårn. 
Johan åja lämnar inte huse. 
Bason kan ja försöka komma ihåg åta me. 
 
Ja synn om Hinken, men han kanse tycker att de känns skönt å slippa blötlägga sig 
trots namne. 
 
Vi värkar bli sex man åvi ska köra uta hillvitti så vi kommer tebaka i goti.  

 

209) Lasse L  

 

Friday, 21 February 2014 16:50 Host: 81-234-213-191-no68.tbcn.telia.com  

 
Har någon med sig eller finns det vallaställ däruppe i Evertsberg?  

 

208) göranl  

 

Friday, 21 February 2014 16:44 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com  

 
Tråkigt ett inte få träffa Ingvar i helgen 
Men kul att Torbjörn piggnat till 
har själv kört 15,6 mil skidor så kan Torbjörn ta sig till Mora kan jag 
Ja Lasse L o jag köper måndagsmaten 
Har bokat valla hos Otto men eftersom det blir skitföre kanske ja vallar själv 
Va tror du Staffan Otto kan väl inget om klister?  

 

207) Ingvar  

 

Friday, 21 February 2014 13:53 Host: host-95-192-41-121.mobileonline.telia.com  

 
Hej! 
Jag kommer inte att åka Öppet Spår. Under ungefär 25 år har jag haft svårt att 
använda mina fötter, och särskilt vännsterfoten, till annat än långsam gång 
(skidåkning och cykling har gått ganska bra).  
När Anders och Lasse och jag var i Sälen i tränade nyligen fick jag tillbaka besvären 
från min vänstra fot och besvären har tilltagit här i Stockholm. Jag kan bara gå 
långsamt och med vänstra foten vriden inåt för att det inte ska göra ont.  
Det verkar väldigt osannolikt att jag skulle kunna ta mig igenom 9 mil med den 
aktuella foten. 
Jag var fotfrisk som jag inte varit på mycket länge under Hurtbullehelgen och därefter 
till Sälenträningen. Och det har varit väldigt trevligt. 
Men nu går det alltså inte. 
 
Lycka till alla hurtbullar. Jag ska utöka cyklandet istället, det har alltid fungerat. 
 
Ingvar  

 

206) Lasse L  

 

Friday, 21 February 2014 11:12 Host: 81-234-213-191-no68.tbcn.telia.com  

 
Så här såg skidorna ut efteråt:  
[www.hbh.cirka.se] 
 
S: 41  

 

205) Lasse L  

 

Friday, 21 February 2014 11:05 Host: 81-234-213-191-no68.tbcn.telia.com  

 
Jag blev också glad! 
 
Tycker som Torbjörn att middag på söndag blir bra i bygdegården. Men på måndag 
kväll brassar vi korv- och biffmiddag själva. Det kan väl Göran och jag handla på 
vägen opp. 
Fixar Råffe frukostingredienserna är det bara att tacka. Men utöver ägg, hiva med en 
hel del bacon också till måndagsfrukosten föreslår jag. 
 
Igår en tur på golfbanan i 4 cm klabbig nysnö, i sällskap med jycken. Gick mycket 
trögt, kanske en föraning av måndagen. Lägger upp en bild på mina skidor snart.  

 

204) råffe  

 

Friday, 21 February 2014 07:43 Host: 213-66-95-17-no49.tbcn.telia.com  

 
nu blev råffe gla! Klart du ska visa fingret åt allt å alla, inklusive rematisten! Bravo. 
Plast i taxin finns det, vi blir max 7. Svåraä vem som sitter brevi 
föraren/förerskan/förförerskan. 
 
Mat kan förstås käkas på bygdegårn, men ja tänker ta me en köttsås å koka pasta. 
Frukost? Ja kan ta me havregryn å mjökl å lingonsylten, ägg, jos å kaffe, brö å 
bregott, ost å skinka.  

http://www.hbh.cirka.se/skidor_Forsbacka_20_feb_2014.jpg


Anmäl snarast intresse för medverkan i detta evenemang. Detta torde sen räcka även 
te frukost tisda morron.  
Men biffen å tillbehöran, ä dä göran?  

 

203) Torbjörn  

 

Thursday, 20 February 2014 23:43 Host: c-b6abe253.112-6-
64736c11.cust.bredbandsbolaget.se  

 
Trots strulig vinter med en lång sjukskrivning och bara 15,8 mil på skidor är jag nu 
beredd att kasta ur mig "att om jag mår på måndag som jag mått de senaste dagarna 
så ska jag fan ta mig hasa skidor från Berga by till Mora å väl i Mora ska jag visa fina 
fingret åt den djävla reumatismen". Nåra frågor. Kan en inte käka middagskvällsmat 
på bydegårn? Finns dä plass i taxin? Måste en drekke sprit? Måste dä stå en massa 
kärnger läns spöre å skrike: "braaaa o jobbbbat, häääälitt".  

 

202) råffe  

 

Thursday, 20 February 2014 22:32 Host: 213-66-95-17-no49.tbcn.telia.com  

 
aj nju itt staff, kunde ja byta nu så skull ja, jäla blötslaskskitföre. Men sen ä dä jort, då 
kan man va gla att man inte böt. 
 
kommer inte upp i 40, jäla snöskithelvitti som förstör å stör  

 

201) råffe  

 

Thursday, 20 February 2014 22:31 Host: 213-66-95-17-no49.tbcn.telia.com  

 
aj nju itt staff, kunde ja byta nu så skull ja, jäla blötslaskskitföre. Men sen ä dä jort, då 
kan man va gla att man inte böt. 
 
kommer inte upp i 40, jäla snöskithelvitti som förstör å stör  

 

200) staffan  

 

Thursday, 20 February 2014 22:28 Host: 78-69-98-171-no173.tbcn.telia.com  

 
Får nog bli tredj hällst ändå. I em Nora igen i nypistade bra spår. Måste va minst 
enhalvmeter snö i Kilsbergen 
 
S 40 minus 0,6  

 

199) råffe  

 

Wednesday, 19 February 2014 21:17 Host: 213-66-95-17-no49.tbcn.telia.com  

 
staff du kan ju byta bort din startplast å ligga i soffan men först skaru köra ett blött 
ÖSmå, de e grejer de!  

 

198) staffan  

 

Wednesday, 19 February 2014 21:02 Host: 78-69-98-171-no173.tbcn.telia.com  

 
Synn att inte ryssen stöp åsså, å att inte finnen blev diskad. Då hade de ju blitt ett 
välförtjänt gull till. 
Hällst stanna hemma, näst hällst ös, tredj hällst vasalopp  

 

197) goranl  

 

Wednesday, 19 February 2014 20:53 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com  

 
Skidor Måndag Hevetes Intensitet  

 

196) goranl  

 

Wednesday, 19 February 2014 20:52 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com  

 
Skidor Måndag Hevetes Intensitet  

 

195) råffe  

 

Wednesday, 19 February 2014 19:35 Host: 213-66-95-17-no49.tbcn.telia.com  

 
man ska allri ursäkta säj för att man tycker att man själv är riktigt rolig, men 
förkalring kan krävas, va står smhi för i dessa tider, ja bara frågar. 
Måste läsa en gång te, då klarnar utsikten och molnen lättar men just nu fattar ja inte 
ett dugg.  

 

194) Lasse L  

 

Wednesday, 19 February 2014 15:39 Host: 81-234-213-191-no68.tbcn.telia.com  

 
Ursäkta, men jag tycker det blir roligare om man skriver om nu smhi vet va de yrar 
om. Ursäkta igen!  

 

193) RÅFFE  

 

Wednesday, 19 February 2014 09:42 Host: 213-66-95-17-no49.tbcn.telia.com  

 
Ljumma vindar ska smeka våra kinder på månda om nu yr vet va de yrar om.  
Äre klister som gäller? 
Inväntar nog senare prognoser innan ja lägger på. Men ska rengöra ida när ida har 
kört. 
Sista rullpasse på freda är planen.  

 

192) råffe  

 

Tuesday, 18 February 2014 17:00 Host: 213-66-95-17-no49.tbcn.telia.com  

 
de e nära nu, 13 km rullisar me bra klös kändes euforinära, fattas 7km te gränsen 
som gör att man gör ett lyft te avgjort högre nivå hoppas ja.  
Men nu ä dä int möttje å bråka om eller me.  



 

191) råffe  

 

Tuesday, 18 February 2014 08:03 Host: 213-66-95-17-no49.tbcn.telia.com  

 
komma etta ä viktit förstås.  
ställa en bil reser frågetecken behöffs nog två georg! 
Maten, ja föreslår att vi diskuterar vem och vad. Ägg bra, korv bra, köttsås&pasta, 
jos, nyponsoppa vore bra, men hur ere me biff etterpå? Ja käkar lika gärna korv då å. 
Choklakakor å bananer köpes efter eget skön karboloder likaså. 
Om de kommer två bilar från väst å en från öst så ställer vi två bilar i mora sö em.Så 
lyder mitt förslagna förslag, förslagsvis som ja ä.  

 

190) Lasse L  

 

Tuesday, 18 February 2014 00:10 Host: host-95-199-223-112.mobileonline.telia.com  

 
S: 40. Komma ett!  

 

189) göranl  

 

Monday, 17 February 2014 22:22 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com  

 
då blire att ja sticker från Thn 8:30 hos LasseL 10:00 osså vidare hoppas att Otto 
vallar mens vi hämtar nummerlappar sen EVBÖS14Mån 
o kanske en tur ner te Mora för å ställa en bil 
Tänker förresten köra igång på helt nya stavar oprövade 
Vi hörs närmare om käket ägg ska vi ha o korv de vet ja 
9km stavlöpning morgens helt slut  

 

188) råffe  

 

Monday, 17 February 2014 21:41 Host: 213-66-95-17-no49.tbcn.telia.com  

 
Nu klarnar bägräppen, ingvar hänkar Johan å mej upp te EB.  
Anders verkar ha gett upp loppet på upploppet. 
Mat? Ja va ska vi tänka å tanka å hinka å pinka? Jag föreslår att varåen tjackar 
dricka. Ja kör me karboloder.  
Men pasta å sås heller körv, massor me grönt å frukt å dricka. Säg bara te! 
Nyckeln ligger i klykan.  
Dä kommer sannolikt ett annat sällskap på tre-fyra pers. från Karlskoga. 
Bra me Carsunn göran, visst fan kan man låssas å länkta dit.  

 

187) råffe  

 

Monday, 17 February 2014 21:40 Host: 213-66-95-17-no49.tbcn.telia.com  

 
Nu klarnar bägräppen, ingvar hänkar Johan å mej upp te EB.  
Anders verkar ha gett upp loppet på upploppet. 
Mat? Ja va ska vi tänka å tanka å hinka å pinka? Jag föreslår att varåen tjackar 
dricka. Ja kör me karboloder.  
Men pasta å sås heller körv, massor me grönt å frukt å dricka. Säg bara te! 
Nyckeln ligger i klykan.  
Dä kommer sannolikt ett annat sällskap på tre-fyra pers. från Karlskoga. 
Bra me Carsunn göran, visst fan kan man låssas å länkta dit.  

 

186) Lasse H  

 

Monday, 17 February 2014 21:24 Host: 81-237-219-206-no133.tbcn.telia.com  

 
Ja då räknar jag med att ta bilen uppåt mot snön. Sen börjar en ju osökt fundera på 
t.ex. mat. Kan t.ex. Göran och Lasse eller Råffe och Johan tänka sej furnera för 
adekvat personal till känt antal måltider. Dryckjom kanske var och en tar med i 
önskade proportioner? Kallevalla blir det nog!  

 

185) göranl  

 

Monday, 17 February 2014 16:20 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com  

 
Anette har fixat logi Carsund vid VR 
jag -vi längtar att komma på rull igen  

 

184) goranl  

 

Sunday, 16 February 2014 21:08 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com  

 
Otto har lovat valla mina skidor  

 

183) råffe  

 

Sunday, 16 February 2014 20:56 Host: 213-66-95-17-no49.tbcn.telia.com  

 
måste göran LasseH besviken, dä går bara en enda farkost från fjångträsk te EB. 
Jo så äre att dä behöffs trenne autos, remdrivna el disel dä viktigaste är 
drivmomentet. 
Nog må dä väl finnas finans för två lådor i västsveärge vi snackar om THN å åmål, va 
fan! 
Roligt att Torbjörnen verkar va me dä gläder! 
Frågan ä hur man ska valla, finns dä kallavalla så tar ja dä. 
Har nu bokat en säger en taksi te måndamorronen, kl 5, då är tanken att va ve starten 
före sex, vi lägger laggen i en redig svärm å kör sen uta helvitt. 
Sån ä planen. 
Som ja ha förstått så tar säj anders å ingvar på annat sätt  

 

182) Lasse H  

 

Sunday, 16 February 2014 19:40 Host: 81-237-219-206-no133.tbcn.telia.com  

 
Klart intresserad att hoppa in i bil västerifrån. Såklart bra för miljön och 
toppentrevligt dessutom med samåkning för 4 gubbs från Vänerland. Kan också vid 



behov köra själv med Torbjörn (verkar sannolikt) eller utan Torbjörn (verkar något 
mindre sannolikt). Lite fundersam på logistiken Evertsberg-Mora- Evertsberg. Kanske 
behövs tre bilar i Evertsberg för att kunna ställa av de 2 som behövs(?)i Mora på 
söndagskvällen? Kanske kommer 2 bilar från Estockholmo och löser den gotiska 
knuten? Spänningen stiger och svaren kommer förstås här på forumet.  

 

181) Lasse L  

 

Sunday, 16 February 2014 19:12 Host: 81-234-213-191-no68.tbcn.telia.com  

 
1½ timme senare går det också tåg ser jag ju nu. 
Träna utförsåkning inne låter smart. Ska nog göra det också. Med skadat lår kunde 
jag inte gå ner i fartställning, nu när jag gjort det på de senaste turerna (ja det tog ca 
en månad att läka) så känner jag att, oj, det här var jobbigt.  

 

180) Lasse L  

 

Sunday, 16 February 2014 18:53 Host: 81-234-213-191-no68.tbcn.telia.com  

 
Ska bara kämpa ner min traditionella förkylning, gick åt h-e inför två senaste ÖS men 
bra inför senaste LL och känns i skrivande stund klart möjligt. 
Intresseanmälan för gemensam bilfärd därmed och härmed avgiven. Tack för 
erbjudandet. 
Men vill man hellre åka supermiljöbil än diesellok så tar man tåget från Thtn 8:22 och 
kommer hit 9:11. 4 man inkl förare ryms.  

 

179) göranl  

 

Sunday, 16 February 2014 17:43 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com  

 
man blir avensjuk men får stasa på kvalite 
7km stavlöpnin onsdas 8km stavlöpning igår + havskräftor räkor varmrökt lax me 
barna o respektive genomgående champagne Sussi fyller ju år imorrn 
De går en bil från THN på västra sidan av sjön på söndag ca 9:00 i den kan man 
stoppa in 3 man blire fler får de startas en bil i K-hmn. 
S:a S 15,6 Stavar 10,1 L 2,8 
eländigt lite på skidor  
planerar stavlöpning imorrn o på onsd + mentalt varje da tränar utförsåkning 
stillastående på vardagsrumsgolvet stödjnde på innerfoten och trampar lite me 
högerfoten 
Intresserade av bilplats markerar tydligt på forum  

 

178) staffan  

 

Sunday, 16 February 2014 17:40 Host: 78-69-98-171-no173.tbcn.telia.com  

 
Va i Nora idag efter stafetten. Mycket snö å bra nypreppade spår. Men tunga som f-n. 
Allt går långsammare numera. T.o.m. bilen. 
S:37  

 

177) råffe  

 

Sunday, 16 February 2014 15:17 Host: 213-66-95-17-no49.tbcn.telia.com  

 
Det språnget är nog just precis va man behöver, det blir nog 10 km på tisda och lika 
möcke på onsda, hellner på freda.  

 

176) Lasse L  

 

Sunday, 16 February 2014 10:57 Host: 81-234-213-191-no68.tbcn.telia.com  

 
Jag vill som Råffe nå 40 mil. Det är oerhört viktigt med jämna tiotal, för varje uppnått 
ökar prestationsförmågan språngartat.  
Har nu 15 km kvar till de fyrtio, skulle tagits i helgen, med råge. Men efter två sköna 
kvällar på konstsnön mitt i veckan har det stannat av. Småförkyld och tar det lugnt ett 
tag. 
Nä nu blir det att slå på TV:n.  

 

175) Lasse H  

 

Sunday, 16 February 2014 10:20 Host: 81-237-219-206-no133.tbcn.telia.com  

 
Var med Torbjörn upp till Ristjärn på bergen halvvägs mellan Kga och Lusasken i går 
fm och körde 3x6 km skoterspår i blött snöfall och på silverklister. Riktigt gött! Går 
nog att åka där idag också men jag låter skidorna och armarna vila fram till ÖSMå. 
Har lite känningar i höger axel och överarm. Förmodligen av flitigt dubbelstakande på 
sistone. Inte läst vg men väl Aftenposten med liknande upplevelse. 
S: 16  

 

174) råffe  

 

Saturday, 15 February 2014 20:51 Host: 213-66-95-17-no49.tbcn.telia.com  

 
ja schadeglädje gör gott! 
Men äre nån som tränar på hemmaplanen? 
Ja ba  

 

173) staffan  

 

Saturday, 15 February 2014 18:29 Host: 78-69-98-171-no173.tbcn.telia.com  

 
Kul å kolla på vg.no. Men de har ni väl redan gjort  

 

172) Råffe  

 

Saturday, 15 February 2014 14:35 Host: 213-66-95-17-no49.tbcn.telia.com  

 
Åsså 9,5 km rull ida, innan ida å tjejera körde ännu kvickare. 
S: 23 
RS: 15  



 

171) råffe  

 

Friday, 14 February 2014 14:54 Host: 213-66-95-17-no49.tbcn.telia.com  

 
10 km i onsdas, 11 km i dag på rullisarna, jäla bra träning!  
S: 23 
RS: 14 
 
vill gärna nå 40 totalt 
men de ena man vill de annra man tål  

 

170) råffe  

 

Thursday, 13 February 2014 21:50 Host: 213-66-95-17-no49.tbcn.telia.com  

 
Tack Staff, dä ä den första strimman av hopp som skymtat. kanske går vi i låset. 
Jag har nu anmält intresse hos Sälen tacksi för fem-sex pärs (inte pärsy) för 
transport. Knyter näven i röven att de åsså ska gå i låset, inte i röven  

 

169) staffan  

 

Thursday, 13 February 2014 16:36 Host: 213-66-162-3-no173.business.telia.com  

 
Björnen meddelar att nyckeln till kåken Ösmå kan hämtas hos Eriksson i huset 
mittemot. Grabben som hälsa på när vi skulle lämna also.  

 

168) göranl  

 

Wednesday, 12 February 2014 21:57 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com  

 
jaru Råffe fan de blir inte lätt å råda över taskistorlek Anders o Hinken kan ingen råda 
över Torbjörn får ju alltid plass eftersom besvären dunstar 
Kan man inte beställa stortaski för sekerhets skull utan släpvagn ja inte vet ja 
ere någe ja ebra på ere logistik  

 

167) råffe  

 

Tuesday, 11 February 2014 20:08 Host: 213-66-95-17-no49.tbcn.telia.com  

 
gla kan man va 
etter stffans insats, som ja skulle ha kallat fantastisk om ja hade vatt prins, nu säger 
ja ba enastående, ety stt kille inte hade nån kompis brävi säj. 
 
Men lessen blir ja när ingen hörav säjangående taxi te starten te Berga! Förutom 
LasseL6H de strävsamma pare, Göran som allti å gossenJohan å moi som anmällt 
sig schälv.  
Nu skiter ja i allra annra, nu ringer ja te sälentacksi. Fem pers, ä de så, fler må höra av 
säj i möra så kann de beaktas. Torbjörn får vi allti me!  

 

166) råffe  

 

Tuesday, 11 February 2014 08:26 Host: 213-66-95-17-no49.tbcn.telia.com  

 
låter som en mycket njutbar skiddag staff! 
måste va underbart att ha fått en sur femmiling i kroppa inför vasan. Ä nästintill en 
aning avensjuk, kan man kosta på sig så här i etterhann. 
Sa ja grattis?  

 

165) staffan  

 

Monday, 10 February 2014 21:02 Host: 78-69-98-171-no173.tbcn.telia.com  

 
Kommer ihåg va spiken sa före start : ja vi ha jobba stenhårt å gett allt förågöra 
spåren så bra de går. Hoppas ni inte har finskidera påer för sämre än så här kan de 
inte bli. Stenar å grus kan förekomma både här å där. Utlöste sålunda ett allmänt garv 
som lätta på trycket. Gick att åka även om spåren snabbt försvann. Blötsnön sög 
men fästet helt ok.Tyckte synd om dom som lämnat klistret hemma å försökte med 
burkkick eller nåt. På andra varvet varvade vi ännu långsammare åkare som va på sitt 
första samtidigt som täten varvade oss. Tre "spår" fanns tillgängliga men de gick å 
faktrist inga sura miner. Kommer ihåg tankarna på treje varvet: 
jaskiterivasan,jaskiterivasan,jaskiterialt jaskiteriallt osv osv. I takt me staktak å 
bentak passtak å dubbeldiagonal ifrån östersund  

 

164) råff  

 

Sunday, 9 February 2014 19:02 Host: 213-66-95-17-no49.tbcn.telia.com  

 
mann ska allri,jaupprepar allri, ja upprepar alti fråga omtiden, omvärden, omkresten, 
omstendigheten, omständlighäten, omsättningen, om ägäntligen allt öväsenttlichkeit! 
Äre inte tyskiskt att man måste fokusera på tin å inte framtin? Ja ba frågar 
 
Hoppas på Torbjörn i EB... Tänksåhär: då kan vi kramas en gång te, å te kaffe 
 
Mest saknar ja hanna  

 

163) göranl  

 

Sunday, 9 February 2014 18:24 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com  

 
Grattis Staffan 
de finns hårda gubbar 
glömde fråga om tiden 
ser osså fram mot detajerad rapport  

 

162) råffe  

 

Sunday, 9 February 2014 17:03 Host: 213-66-95-17-no49.tbcn.telia.com  

 
grattis te Staff! blann de 400 bästa, nia i klassen! Vare lättåkt? snorhalt? spårat? 
Rapport plis!  



 

161) råffe  

 

Sunday, 9 February 2014 16:59 Host: 213-66-95-17-no49.tbcn.telia.com  

 
Torbjörnen, de behövs inget besked förrän i slute av veckan som kommer före 
veckan före ÖSmå. Hoppas att du känner dig tillräckligt bra för att förgylla 
tillställningen. Det är inget fel att hoppa av efter 47 km och bara knalla över vägen å 
kvarta ett slag. De har ja gjort, de va kalas.  

 

160) Torbjörn  

 

Sunday, 9 February 2014 16:51 Host: c-b6abe253.112-6-
64736c11.cust.bredbandsbolaget.se  

 
Mår inte alls bra.Ledbesvären har tärt på psyket. Har inte åkt nå mycket skidor. Är 
beredd att kasta in handduken och om du vill ha besked senast idag råffe så får det 
bli mitt svar. Innerst inne hoppas jag väl på att kunna starta men det är inte 
realistiskt. Nu är det väl försent med fästvallatips men dagens före tycks ju stå bi. 
Skulle lägga ett tunt lager Rode Chola i botten sedan Start universal (ett silverklister 
med brett spann) och sist blanda i lite Rode Rossa special. Där harni´t pajka.  

 

159) Lasse H  

 

Sunday, 9 February 2014 09:46 Host: 81-237-219-206-no133.tbcn.telia.com  

 
Gärna taxi förstås å 250 spänn/natt är OK. Körde två kvällar här veckan med en 
timmes non-stop stakning. Få se om det blir nåt idag. Lovat sitta i Friluftsfrämjandets 
Sättra-stuga idag och bränna våffler åt allmänheten. Än så länge tveksamt om det är 
nån idé att det blir av. Här plus 1,5C och blötsnö. Önskar Staffan lycka till i Norberg 
JIC. Eller va dä i går? 
S: 14  

 

158) göranl  

 

Sunday, 9 February 2014 00:01 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com  

 
ja e me i taskin 
kan de vaså att P-t-n e b-g den gamla kgbaren eller visar han brösten ändå  

 

157) råffe  

 

Saturday, 8 February 2014 21:57 Host: 213-66-95-17-no49.tbcn.telia.com  

 
innan ja byter ämne så önskar ja Kämparnas kämpe Staffan all lycka te i Snorberget i 
möra, om ja hade vatt prins bertil så hade ja sagt "de e ju fantastist,nästan fanatist". 
Ja ja håller me... 
 
Men nu en allvarli maning: ja tänker beställa en taxi inför starten av ÖSmå14. 
Nu finns de klartecken från följande, så som ja ha uppfatta de: LasseL å LasseH, 
Göran, min gåsseJohan och mig schävl, summa fem pärs. Om nån annan ä 
intresserad av den framfarten så må denne höra av säj under morrondan. 
Eljest må transport ner te starten i bärgaby fixas säparat. 
Ä dä OK? 
Ja ba frågar. 
Hoppas förstås på svar, inte minnst från store Torbjönne  

 

156) göranl  

 

Saturday, 8 February 2014 18:32 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com  

 
byter ämne de töar skvalar av smältvatten snöresterna är omöjliga att beträda me 
skidor använt dan till sånt som måste göras köpte Evert Taube boken med ljudfiler 
jäla bra tvättta biljäveln o fick igång den nya tvn så såtji o kalla kunde inspekteras 
latat mig me andra ord  

 

155) staffan  

 

Saturday, 8 February 2014 17:36 Host: 78-69-98-171-no173.tbcn.telia.com  

 
Tack Lasse L. Har inte bestämt mej än. Pratade med Björn som körde Orsa Grönklitt 
idag och det var tungt eftersom spåren inte alls höll. Och vad skall man då ha fäste 
till?  

 

154) Lasse L  

 

Saturday, 8 February 2014 12:35 Host: 81-234-213-191-no68.tbcn.telia.com  

 
Låter som rätt tänkt av Staffan. 
Ett tips är att ha en tub silverklister i fickan (och en skrapa att dra ut det med). Silver 
är lätt att snabbt komplettera med under färden om det skulle behövas. 
Lycka till. 
 
Här är det nu plus fem men uppehållsväder, har annars varit duggregn till och från 
något dygn nu. 
Ger mig strax ut, med klister såklart, får se om naturspåren håller (tror det, i alla fall 
delar av dem) eller om det blir på konstsnön. 
Låret är numera smärtfritt men fortfarande färgglatt.  

 

153) staffan  

 

Saturday, 8 February 2014 10:05 Host: 78-69-98-171-no173.tbcn.telia.com  

 
tänker kanse trots usla förhållanden dra till norberg men klister ä nått ja inte kan. I e-
berg körde ja på gamla skidor med tejp. Borde kunna använda den som grund å bara 
blanda universal å rossa ovanpå. Tacksam för synpunkter.  

152) göranl  Friday, 7 February 2014 19:37 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com  

 



 

 

som ja vet är 250 prutt ok 
de regnar hemmavid ingen vet hur de schaper sig undrar om staffan o Englebret  

 

151) råffe  

 

Friday, 7 February 2014 09:17 Host: 213-66-95-17-no49.tbcn.telia.com  

 
klart du har rätt LasseL, rätt till din egen uppfattning och tolkning (bakom hunden?)  
Jag säger också OK  

 

150) Lasse L  

 

Friday, 7 February 2014 00:55 Host: 81-234-213-191-no68.tbcn.telia.com  

 
23+12 är det mer än 31 (32 förresten nu)? Nä inte riktigt. Tycker jag. Men 250 per natt 
är helt ok.  

 

149) råffe  

 

Thursday, 6 February 2014 22:20 Host: 213-66-95-17-no49.tbcn.telia.com  

 
efter EBv614: 
S: 23 
RS: 12 
 
Blire nå mer? ja bara frågar... 
 
Och hur ere me Torbjörn? 
 
Å så ska vi bo i Löfgrens hus, inte Bergsgården.  
De vill ha 250 kr/pers/natt 
 
OK?  

 

148) Lasse L  

 

Wednesday, 5 February 2014 19:18 Host: 81-234-213-191-no68.tbcn.telia.com  

 
Till helgen går det säkert bra i Götalands allra nordligaste stad, välkommen hit. Om 
inte annat så till konstsnön. Men så sent som igårkväll var det hårda, fina spår i ett 
ännu obrutet fast något hopsjunket snötäcke. Idag latar jag mig bara. 
 
S 31  

 

147) göranl  

 

Wednesday, 5 February 2014 18:52 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com  

 
hemkommen från Evbg14,6 
dan efter er resa Mångsbodarna Smågan började vi åka i ere spår från dan innan men 
hade turen att möta pistmaskinen efter 1-2 km stakade fram o åter utan direkt fäste 
hade väl sen ytterligare 2 dar med nollföre men runt Evb finns en hel del flacka 
partier så man kunde överleva utan klister 
ca 9 mil i Evbg 
Men i Thn är snöläget tragiskt hur ska det gå i helgen 
S:a ca 16  

 

146) Lasse L  

 

Wednesday, 5 February 2014 17:30 Host: 81-234-213-191-no68.tbcn.telia.com  

 
Pendeln kan väl hinna svänga igen innan det är dags får man hoppas och att både 
vänstra foten och dess bärare då känner att det här ska bli bra. 
Meningar finns det många!  

 

145) Ingvar  

 

Wednesday, 5 February 2014 13:15 Host: host-95-192-240-
133.mobileonline.telia.com  

 
Sitter pensionärsmässigt vid det stora bordet. Jag försöker skriva om lite saker som 
jag borde skriva om. Men det blir inte mycket. Jag har ont i min vänstra fot och 
undrar hur det ska gå med Vasaloppet. Är det rimligt att en skör person som jag ska 
ge mig på 9 mil, antagligen i nollgradiga spår?  
Rimligt är det inte. Finns det alls någon mening? 
Men lycka till till alla som åkt så många gånger att de blivit oskadbara. 
 
Ingvar  

 

144) Lasse H  

 

Sunday, 2 February 2014 19:58 Host: 81-237-219-206-no133.tbcn.telia.com  

 
Körde 2 ggr 15 km uppe vid Sättra i går förmiddag innan mildvädret. Dubbla 
skoterspår nydragna i fredags runt hela slingan och ingen bil hade varit ute. Spårade 
hela första varvet i 2 cm nysnö. Ibland ä dä bra gött! Köpte nya QCCS-fjuck igår. Av 
Salomons lägre mellanbondeklass. Fick lite ågren idag och var in och provade högre 
mellanbondeklassen. Men bestämt mej för att dom inte satt 800 spänn bättre. 
Mellanmellanbondeklassen fanns inte i butiken vilket ju enligt Pölder var lika så gott. 
S: 12  

 

143) Lasse L  

 

Sunday, 2 February 2014 09:54 Host: host-95-195-206-80.mobileonline.telia.com  

 
Ja Smågan-Mångsb. tor (å lite till). Men nu åker vi hem. Hare så bra i spåren!  



 

142) råffe  

 

Sunday, 2 February 2014 08:07 Host: host-90-232-36-45.mobileonline.telia.com  

 
Var då då? va ni i smågan?  

 

141) Lasse L  

 

Saturday, 1 February 2014 20:12 Host: host-95-199-200-164.mobileonline.telia.com  

 
Jag körde i alla fall 3,2 mil idag, Ingvar och Anders närapå lika mycket. 
Så de så!  

 

140) låffe  

 

Saturday, 1 February 2014 17:21 Host: host-78-78-5-86.mobileonline.telia.com  

 
Ba för å minnas, körde 7km på ågesta i torsdas å 4 mil ida vid EBv&14:s första riktiga 
åkda. 
S: 10,7  

 

139) råffesnålis  

 

Thursday, 30 January 2014 21:15 Host: 213-66-95-17-no49.tbcn.telia.com  

 
tar me fika å tjänar 500 spänn de värmer. 
Ses i möra  

 

138) staffan  

 

Thursday, 30 January 2014 20:12 Host: 78-69-98-171-no173.tbcn.telia.com  

 
Rätt så råffe. Tar ta mej f-n mä TVÅ par skidor å två skor. 
Om inte grisväder på lördan kan ju Ebr vara tänkbart. Normalt brukar de ju bli en 
sväng åt risbergshållet å nu kan man ju välja alternativet Risberg eller Tennänget 
med nummerlapp och fika efter spåret. Om man vill.  

 

137) råffe  

 

Thursday, 30 January 2014 17:57 Host: 213-66-95-17-no49.tbcn.telia.com  

 
Vafan staff längtar du te praktiken redan före, ta ett tag i tage å tänk att tanken ska 
fyllas av goda tankar, hur blir man eljäst tankfull. Ja ba frågar  

 

136) staffan  

 

Thursday, 30 January 2014 11:44 Host: 213-66-162-3-no173.business.telia.com  

 
Tar iallafall me skidorna utifall. Kan bli lite sôlit mä bara teori.  

 

135) göranl  

 

Wednesday, 29 January 2014 21:22 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com  

 
ska bli skönt å pusta ut me lite skidåkning men de kanske e å hoppas för mycke 
föstås de blir väl ett jävla slit hoppas mycke på vinet o maten på kvällarna 
de ska bli gött o språka lite träning  

 

134) råffe  

 

Wednesday, 29 January 2014 20:56 Host: 213-66-95-17-no49.tbcn.telia.com  

 
"Som vanli alså", kan de uttryckas vackrare, ja är me å kontemplerar i Älvdalen. Så 
jäla skönt å snart få se redi snö! 
Ska man ha me säj öl? Eller kondolerar vi då åsså? I Ävladeln mena ja 
Ska försöööka å ta mäj upp på fredanatta, men hör ni inte av mäj så kommer ja 
sån ä ja  

 

133) staffan  

 

Wednesday, 29 January 2014 19:20 Host: 78-69-98-171-no173.tbcn.telia.com  

 
Björn räknar med att vara uppe fredag vid 16-snåret å har nyckeln. 
Göran åja kommer senare på kvällen. 
Vi handlar på vägen å blandar å ger å kompletterar i Älvdalen. Som vanligt alså.  

 

132) råffe  

 

Wednesday, 29 January 2014 17:52 Host: 213-66-95-17-no49.tbcn.telia.com  

 
Dätta riktat te Staff å Georg: 
när kommer i upp? 
Hari nyckel? 
Kan man lita på de? 
 
Ja försöker ta me upp på fredakvällen, älskar å mötas av dukade bordet!  

 

131) råffe  

 

Wednesday, 29 January 2014 08:51 Host: 213-66-95-17-no49.tbcn.telia.com  

 
ja ä berädd å petala ba ja får sitta här å inte där, de e ju din plast för behöfvelen, du 
har ju kommit dig framåt i live. 
Lovar å lyssna uppmärksamt på spirituell konservation  

 

130) göranl  

 

Tuesday, 28 January 2014 20:47 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com  

 
satt allti längst bak i klassrummet för att öva min hörsel de hade ja nytta av förra året 
hörde vartenda ord i framsätet 
mens föraren osså hörde den ordvige bisittaren 
klart man ställer upp nackdelen verkade va att pröjset kom från bisittaren 
sitteru här så sitter ja där sa ja  



 

129) råffe  

 

Tuesday, 28 January 2014 19:06 Host: 213-66-95-17-no49.tbcn.telia.com  

 
men vem fan vill sitta fram? 
Ja bara frågar 
men får inga svar 
den som har ett svar han har  
för en del att stå till ansvar  
å då mena ja inte ansvar sadeat  

 

128) göranl  

 

Tuesday, 28 January 2014 18:50 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com  

 
ÖSmån taxi o frukost rekommenderas 
har ont i hö stortå men provar imorgon på gårdagens påspädning med 3-4 cm puder 
idag lätt tö trodde ja skulle dö  

 

127) råffe  

 

Tuesday, 28 January 2014 17:06 Host: 213-66-95-17-no49.tbcn.telia.com  

 
körde en mil vid hellas knappt nåt kvar å köra å men hitta ett parti ute på ängen där 
de va spår 30 varv tror ja visst att de va en lite gosse så trötter å så gla. 
De va bra. 
S: 6 
RS: 12  

 

126) råffe  

 

Tuesday, 28 January 2014 07:39 Host: 213-66-95-17-no49.tbcn.telia.com  

 
ja tack te taxi te starten men ja vill inte sitta breve föraren/förerskan som förra åre. 
Om vi blir sju så kanse de går me en stortaxi, blire fler så gåre åt två taxisar, de får vi 
dividera me två å lägga te en summa. 
Och ja frukost ä rolit. 
 
Men de där me att pchjucken ska sätta på laggen ä väl å ta i, vafan!  

 

125) Lasse H  

 

Monday, 27 January 2014 21:33 Host: 81-237-219-206-no133.tbcn.telia.com  

 
Töppen att logi ä bärgat! Sen får vi väl börja dividera om taxi te starten, frukostdags 
mm. roligt. Inget skidat idag men kollat bindningarna på alla tre paren skidor och 
dom verkar kompatibla så det finns hopp om att ev. nya phjuck ska kunna sätta på 
alla tre.  

 

124) Lasse L  

 

Monday, 27 January 2014 21:29 Host: 81-234-213-191-no68.tbcn.telia.com  

 
Ja jäklar, nu snöar det bra igen.  

 

123) råffe  

 

Monday, 27 January 2014 21:01 Host: 213-66-95-17-no49.tbcn.telia.com  

 
ja gör som de flesta annra, skriver inge mer ida, men inväntar ändå ev kommentarer 
till detta mitt inlägg  

 

122) råffe  

 

Monday, 27 January 2014 20:29 Host: 213-66-95-17-no49.tbcn.telia.com  

 
har just nyssens fått bäkräftelse på logi på Bergsgårn (bygdegårn i EB) vi ÖSmå i vårt 
inkrökade å –pruttade rum, lågimentet allså. Om de blir nån fler än di redan 
inprogrammerade så vill ja hörat snart å inga som kastar in handukar, dä ha vatt fö 
möcke av den varan ju ällre vi bli!  
ju gladare vi är  

 

121) råffe  

 

Monday, 27 January 2014 19:42 Host: 213-66-95-17-no49.tbcn.telia.com  

 
hur jäla bårtskrämd får man bli? 5 cm snö ä ju ba en våt dröm för en annan. Måste dra 
norrut för å få ett frånskjut som heter duga. Kanse finns de i EB, ja håller tömmarna å 
nån annan får lägga manken te. Ryktesvägen dvs yr har ja hört/sett/anat/gissat att de 
kommer mer snö än tö där oppe. När de gäller vinter å skidspår unnnrar ja: hur spår 
om? 
Ja, ja ba plågar mäj själv. 
Lite för lite. 
Och pö om pö.  

 

120) Lasse L  

 

Monday, 27 January 2014 11:24 Host: 81-234-213-191-no68.tbcn.telia.com  

 
Jäklars, nu gick plogbilen förbi på gatan utanför fönstret. Då vet man att det inte 
kommer att snöa nämnvärt på ett tag. 
Men 5 cm nysnö sedan igårkväll är rätt OK.  

 

119) staffan  

 

Sunday, 26 January 2014 21:23 Host: 78-69-98-171-no173.tbcn.telia.com  

 
Spåren i Degerfors håller fortfarande. Idag gick de hyfsat ända tills ja blev omkörd. 
Av vem? Jo av Percy. Å vicken fart han hade. Inte en tanke på att ens 
försöka hänga på. Kollade på både Hahnenkamm och ML. Svindal tyckte 
förusättningarna va bra. Hårt och isigt. 
göranolsson hade 5:01 i Cavalese. 



Tyvärr kommer inte percy upp nästa vecka.  

 

118) goranl  

 

Sunday, 26 January 2014 21:20 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com  

 
21 km igår Slätthult så bra som de kunde vara inga genomslag nyskidor allt bra 
Imorse en jävla ångest ont i en stortå när ja klädde den i en sko o böjde borde osså 
pröva löpmusklerna igen kunde inte välja åkte på inköpsresa me frugan fast bolaget 
va stängt blev en promenad på 8 km hoppas på kroppens överkompensation 
erkänner lat som fan men rätt nödj ändå 
vi fick till en vildsvinsstek som ja sårgjort med knivstick o petat in rosmarin innan 
den blev saltad pepprad brynt o sedan såterad i gryta me morötter varefter hustrun 
me accuratess fick till en sås som ersätter övrig intim tillvaro!! fy fan va gott  

 

117) råffe  

 

Sunday, 26 January 2014 20:49 Host: 213-66-95-17-no49.tbcn.telia.com  

 
Movitts verkar misstänksam,jag tror va han tänker att de e en jäla natoubåt som klätt 
ut säj te handeldsfartyg å kallar säj fogden för å skapa respekt, å drar mä säj en hel 
obebyddg ö på köpe, ja va fan ska rom harnesk hitta på. Ja ba frågar  

 

116) Lasse H  

 

Sunday, 26 January 2014 20:24 Host: 81-237-219-206-no133.tbcn.telia.com  

 
Fin bild på Movitz och Fogden förresten!  

 

115) Lasse H  

 

Sunday, 26 January 2014 18:45 Host: 81-237-219-206-no133.tbcn.telia.com  

 
Bangade PL men kollade ML på TV. Körde sen 25 km uppe vid Sättra. Både lagom 
och fullt tillräckligt. Några vackra själar hade spårat i mittsträngen på bilkörda delar 
så det var ytterligare nån km skidspår att njuta av. Efter vägen till slingan stod en 
utbränd skåpbil som väl då hade tjänat ut inom sitt ljusskygga projekt.  
S: 7,3  

 

114) råffe oroli  

 

Sunday, 26 January 2014 11:21 Host: 213-66-95-17-no49.tbcn.telia.com  

 
Hitta följande notering på Evertsbergsrännets hemsida: 
 
"P.g.a. snöbrist körs hela loppet i Vasaloppsspåret mellan Evertsberg och Tennäng" 
 
Ja som har drömt om den långa sköna slakmotan upp te Bredtjärn (heller va den nu 
heter)  

 

113) råffe  

 

Sunday, 26 January 2014 10:33 Host: 213-66-95-17-no49.tbcn.telia.com  

 
hur länge då då?  

 

112) göranl  

 

Saturday, 25 January 2014 22:15 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com  

 
följer tidigare beslut!  

 

111) göranl  

 

Saturday, 25 January 2014 21:55 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com  

 
ja  

 

110) råffe  

 

Saturday, 25 January 2014 20:23 Host: 213-66-95-17-no49.tbcn.telia.com  

 
nä dä skulle kännas konstigt me tanke på allt  

 

109) göranl  

 

Saturday, 25 January 2014 18:58 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com  

 
skriver inget idag 
S;a s: 6,8  

 

108) råffe  

 

Saturday, 25 January 2014 10:08 Host: 213-66-95-17-no49.tbcn.telia.com  

 
nog hade de vare kul å knalla uppför backen en gång te... nästa år?  

 

107) staffan  

 

Friday, 24 January 2014 22:22 Host: 78-69-98-171-no173.tbcn.telia.com  

 
Af egen erfarenhet. Sekt ä bättre än inget. Samma gäller upp till kavalese  

 

106) råffe  

 

Friday, 24 January 2014 19:49 Host: 213-66-95-17-no49.tbcn.telia.com  

 
klömde å säj. de e ingen ide å ta klittster före sista backen, deä blir så jäla sekt  

 

105) råffe  

 

Friday, 24 January 2014 19:48 Host: 213-66-95-17-no49.tbcn.telia.com  

 
älgen ha allt å bjuda, de gäller ba å bju tebaka som vär mäktige göranP sa en gång, 
den dumme. Nej förlåt man får ju inte göran uttalanden som kan tolkas som pålitiska 
statementer.  
Ingen fara kusingöran å ligga på efterkälken, de e mycke bekvämare, har ja hört men 



allri uppläfvt 
 
Staff ä på g, ja hör honom väsa i öra igen, men iår blire inge av me den saken, 
långnäs!  

 

104) göran l  

 

Friday, 24 January 2014 19:30 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com  

 
men vafan Staffan före första imponerande antal mil men sen blir ja tveksam haru 
skolkat från jobbet? 
Råffe bra kämpat ja har redan hamnat på efterkälken med ynka 4.7 
känner mig dessutom lat vi får se vad helgen har att bjuda  

 

103) staffan  

 

Friday, 24 January 2014 19:08 Host: 78-69-98-171-no173.tbcn.telia.com  

 
Råbäck 21km på förmiddan. Gick hyfsat i skaplga spår, Häromdan,isamma spår, 
träffa jag tidigare grannen göranolsson. 
Honom kommer ja atthålla på när han kör ML som går på tv på söndag. Tipsan om att 
ta klistret, som ja aldrig gjorde, före sista backen 
S 10,4  

 

102) råffe  

 

Friday, 24 January 2014 12:58 Host: 213-66-95-17-no49.tbcn.telia.com  

 
18 km på hellasslingan i mycket lätt snöfall, ett fall framåt och en väl använd 
arbetsdag (heller del av rättare sakt). 
S: 5 
RS: 12  

 

101) Lasse L  

 

Thursday, 23 January 2014 22:41 Host: 81-234-213-191-no68.tbcn.telia.com  

 
Ja man tycker det. Och ibland får vi Vänersnö här med. Men sällan eller aldrig så som 
i Thtn. Nu har det blåst runt ost länge men inte en snöflinga (efter snöfallet förra 
veckan) utom några få idag. Krävs mer som ska stämma i meteorologin än öppet 
vatten och rätt temperatur och vindriktning. 
Ikväll första skidturen sedan helgen (då jag nog tog i för mycket), nu var jag försiktig 
och nästan enbart stakade. Var skönt. Men låret värker emellanåt, och som det ser ut! 
Så något PL blir det inte, hoppas ändå kunna delta andra halvan av SV514.  

 

100) göranl  

 

Thursday, 23 January 2014 20:21 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com  

 
men en ihållande ostan borde å andra sidan ge snöflingor väster om sjön  

 

99) göranl  

 

Thursday, 23 January 2014 20:19 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com  

 
ser att hemsidans bild pryds av en vacker vy utåt Vänern med en allvarlig Movitz 
begrundande i förgrunden lägg märke till isfritt en pust nordan å Thn kan dränkas av 
mera snö  

 

98) jåffe  

 

Wednesday, 22 January 2014 22:07 Host: 213-66-95-17-no49.tbcn.telia.com  

 
te göran: 
SKA MAN SKRIVA VERS så ska man använda versaler 
annars kan man bli ansedd som en av gemener 
så som folket på arabiska halvön nog vill bli benämnda nog på grund av skral 
språklig insikt  

 

97) råffe  

 

Wednesday, 22 January 2014 21:57 Host: 213-66-95-17-no49.tbcn.telia.com  

 
ja skäms men måste erkänna att ja kallarom för fittscherpjunck me de e bara min 
exträma barnslighet som vill visa sin skamliga avigsida. Nån som tycker de e 
hedervärt så hör av er, vedervärt så får ni hållat inom ert snart hotande bristande 
skal. Skalman ä mä i nya Bamsefilmen ( detta sagt inom parentes). 
Pilotanlag antyder högtflygande planer, ja ä ännu inte drabbad, men funderar på å 
anmäla mig te resan te mars men först efter vasan som ja ska åse i soffläge. 
Gubbalaget må visa upp säg när jerring intervjuar.  

 

96) göranl  

 

Wednesday, 22 January 2014 21:18 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com  

 
väl använda lovord när lyriken flödar 
jag köpte mig ett par FISCHERPJUCK SOM PASSAR BRA ojdå vicka stora bokstäver 
(versaler) 
men hur tolkar man pilotanlag?  

 

95) råffe  

 

Wednesday, 22 January 2014 21:12 Host: 213-66-95-17-no49.tbcn.telia.com  

 
Ja går allri på Max om ingen väser i örat "tjena råffe", de vet du ju staff, nära ett 
staffel, finns en maträtt som är snarstakad, kanse på Max, ja va vet ja igentiken 
å dikter kan komma å dikter kan gå å allri kan vi redigt förstå hur de kunde komma 
attlåta just så 
 
De va ba de ja ville skriva just nu 



Kanse blire mer  

 

94) staffan  

 

Wednesday, 22 January 2014 20:59 Host: 78-69-98-171-no173.tbcn.telia.com  

 
vavare du körde saru näru kom på dikten? 
Om de va skidor,å du komihågen ända hem, kan du inte ha kört skiten ur dej precis.  
Pilotanlag, bra jobbat.  

 

93) råffe  

 

Wednesday, 22 January 2014 20:56 Host: 213-66-95-17-no49.tbcn.telia.com  

 
Tackar LasseH! 
dina besvärliga pjuck rimmar rätt mycke på förfärliga fuck, men de spåre glider vi 
välan förbi i förbigående sakt i lagom takt å me taktkänsla som förhåppningsvis gör 
läsare mindre upphästade. Mitt råd till dem: rid ut stormen, för de finns få ord på 
stormen som rimmar annat än illa, förutom postilla. 
Å de ska vi väl inte åsamka ens lyhörda följare på forum. Ja ba frågar  

 

92) Lasse H  

 

Wednesday, 22 January 2014 20:11 Host: 81-237-219-206-no133.tbcn.telia.com  

 
Kanonpoem eller kanon poem, vilket som passar bäst, säger jag till Råffe! Börjar 
annars lura på att köpa nya skidpjuck. Foten (den högra främst) far lite hit och dit i 
dom jag har vilket orsakar tjyvsläpp och lite bakhalt helt i onödan. Hjälper bara en 
stund att knyta om. Få se vad jag kan hitta i Värmlandsmetropolen Karlstad. 
S: 3,9  

 

91) råffe  

 

Wednesday, 22 January 2014 18:47 Host: 213-66-95-17-no49.tbcn.telia.com  

 
fan göran va du gårpå! importerad måste man få känna säg.  
Å björnen, ja jälar, kanske sa man anmäla säg te ränne, de e kul å en bra 
genomförfriskare inför veckan, ja vet va ja talar om, de häfvdar ja allti. 
När ja körde ida så kom följande poem framför mäg: 
när sola sjunker stillsamt i skogen  
å sprider sin sista strålglans 
då svider de lätt uti knogen  
för ja vurpa helt lätt, tappa sans 
men vakna å åsåg ett glitter  
i redan silverstänkt hår 
å kände att ännu de spritter 
i ända å i ömmande vad 
 
Nä va fan ja mena ju lår, va fan!!! kan man ändra? ja bara frågar  

 

90) göranl  

 

Wednesday, 22 January 2014 18:18 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com  

 
slätthult 7 km imorse lite tidsbrist erju numera övriga spår såg fina ut 
S:a S4,7 Stav: 7,8 L: 2,8  

 

89) staffan  

 

Wednesday, 22 January 2014 18:01 Host: 78-69-98-171-no173.tbcn.telia.com  

 
Vet att Björn är anmäld till Evbrännet. Och Orsagrönklitt. Och skinnarloppet. ja se 
pangschonärer.  

 

88) råffe  

 

Wednesday, 22 January 2014 15:47 Host: 213-66-95-17-no49.tbcn.telia.com  

 
körde slingan vid hellas, di har fått ihop ett par km som är ren och skön stakning, 
imte ett jäla ben behövde krökas i kroppen. 
10 km betyder 
S: 3,2 
RS: 12  

 

87) råffe  

 

Wednesday, 22 January 2014 11:44 Host: 213-66-95-17-no49.tbcn.telia.com  

 
manfall utfall avfall skare bli 
ja kommer te V6:an men hur blire me V65:an 
Vi ä ändå fem säkra me långHasse inräknad, han kommer lö-ti 
kör ni EVBrännepå lördan? 
vet inte me åke å rikard 
knappast johan 
me ja 
kanske kan komma redan på fredan  

 

86) göranl  

 

Tuesday, 21 January 2014 22:11 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com  

 
bra rutet Staffan 
håller gubbarna på å kallna så sakteliga 
nå det finns ju några som stretar emot 
ÖSmån verkar leva o nåra hårdingar till VL 
men som åberopat V6EVBG14 hur blire där Staffan o jag säkra fre kväll men ere ledigt 
då? 
Annars hoppfulla rapporter från Slätthult alla spår från 3,3 till 7,5 spårade hoppas på 



en bittidga kontroll imorrn  

 

85) staffan  

 

Tuesday, 21 January 2014 21:14 Host: 78-69-98-171-no173.tbcn.telia.com  

 
Va skare bli? Manfall! Två kvar te VL, högst tre te VR å hur många blir de te V6? 
Göran å ja kommer väl som vanligt fredakväll. Percy är osäker på om han kan. 
Men nyckeln har han. Björn kommer. Men varifrån vet ingen.  

 

84) råffe  

 

Tuesday, 21 January 2014 08:30 Host: 213-66-95-17-no49.tbcn.telia.com  

 
Kom i morse just när ja vakna fram te ett beslut, ja följer göran i spåren å säljer min 
plass te Svenne Lindblom i Ångermanland. Utan ånger hoppas ja. Men då blir de ju 
bara manland kvar, hur ska de gå. Ja ba frågar. 
Blir för jobbit å köra fram å åter å fram å åter å fram å åter, så gick mina tankar. 
Allt ljus på ÖSmå!  

 

83) råffe  

 

Monday, 20 January 2014 20:54 Host: 213-66-95-17-no49.tbcn.telia.com  

 
Klart björnen fick din VLstart, annars hade jag sålt, nu får ja väl sälja min plass te 
mickel  

 

82) göranl  

 

Monday, 20 January 2014 17:50 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com  

 
Råffe Björnen har kapat min VL plats den har dunstat tyvärr  

 

81) råffe  

 

Monday, 20 January 2014 17:33 Host: 213-66-95-17-no49.tbcn.telia.com  

 
Göran, 
ja känner en kille som vill köpa startplass te VL. Vill du sällja å vaharu för prix? Så 
kan ja fungera som mellanhand. Så får vi se va ja kan skära emellan...  

 

80) råffe  

 

Monday, 20 January 2014 17:21 Host: 213-66-95-17-no49.tbcn.telia.com  

 
de hänger på ett lår 
en mår som en mår 
å spåren sätter spår 
å de går som de går 
å så leker alla sår  

 

79) Lasse L  

 

Monday, 20 January 2014 12:25 Host: 81-234-213-191-no68.tbcn.telia.com  

 
Får kanske skippa PL. Låret besvärar för mycket fortfarande eller lite mer igen. Får 
fortsätta med lugn skidåkning, men helgens lugna var nog inte tillräckligt lugn. 
Alla fall S: 18  

 

78) råff  

 

Sunday, 19 January 2014 21:00 Host: 213-66-95-17-no49.tbcn.telia.com  

 
de e den obehagliga förnimmelsen som jag försöker hålla ifrån mig, använder 
stavarna  

 

77) goranl  

 

Sunday, 19 January 2014 20:38 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com  

 
men Råffe de e ingen som begär att dom darrande dessutom ska våga sig på en 
utförsbacke i skidspåret där får vi darra själva  

 

76) råffe  

 

Sunday, 19 January 2014 20:29 Host: 213-66-95-17-no49.tbcn.telia.com  

 
De va väl ett jäla tjat om EBV614 som om de va de viktigaste i värden. Om vi för en 
gångs skuld skulle tänka på de jordbävningsdarrande på haiti. Hur fan ska dom 
kunna stå på ett par lagg med såna upplevelser i ryggsäcken. Ja ba frågar.  

 

75) goranl  

 

Sunday, 19 January 2014 15:04 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com  

 
förutom at man hör väldigt lite om EVBV6 så har solen lyst över Thn:s vita nejder 
20km på skidor igen 
S:a S:4  

 

74) låffe  

 

Saturday, 18 January 2014 21:44 Host: 213-66-95-17-no49.tbcn.telia.com  

 
javisst ä dä så, livet läker 
alla sår, inte minst bonnfan  

 

73) Lasse L  

 

Saturday, 18 January 2014 20:12 Host: 81-234-213-191-no68.tbcn.telia.com  

 
Hoppas pusselbitarna hamnar rätt! (faller dom ut får du väl börja om från början?) 
vore trevligt med sällskap på Pilgrimsloppet. Tror mitt lår ska hålla för en sådan 
strapats om en vecka. Jo men Göran, du borde allt haka på du me´. Tänk på att 
hemma är man nästan varje dag, borta mera sällan.  
 
Bara att instämma, tack choklagrabben för logifixet! 



 
Hela familjen åkte skidor på Hanebol idag, och nästan alla andra kommuninnevånare 
också.  

 

72) Lasse H  

 

Saturday, 18 January 2014 19:33 Host: 81-237-219-206-no133.tbcn.telia.com  

 
Kanon att logit ÖsMå är fixat. Råffe är grabben me chokla i! 13 km vid Hultet idag. På 
elljusbanorna pågick snöskottning i stor skala så där var inte njutbart. På milen 
spårat "för hand" av 3-4 åkare före mej och knapert med snö här och där så det tog 
sin rundliga tid. Men klart lyft från i söndags! Klart sugen på Pilgrimsloppet men 
måste se hur några andra pusselbitar faller ut. 
S:1,7  

 

71) goranl  

 

Saturday, 18 January 2014 18:58 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com  

 
Pilgrimsloppe blir som jag ka tänka nästa helg tack Lasse för inspirationen men får 
nog lägga hoppet om skidföre ytterligare en helg hemmavid  

 

70) Göranl  

 

Saturday, 18 January 2014 18:54 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com  

 
SKIDPREMIERE 
20km på Slätthult lösa spår scotern hade gått sönder ledde till att massorna fylkades 
vid andra anläggningar så mandrom fick pröva sina vingar i lugn o ro gick rätt bra att 
dubbelstaka sämre med frånskjut medan diagonalen kändes pruttdåligt. 
Annars en solglimt över det vita då å då en långsam njutning var ute i nästan 3 
timmar blev ganska slak mot slutet 
Tack Råffe för logi ansluter till vecka 6 
livetleker 
S:A S 2, stavgång 7,8 L: 2.8  

 

69) råffe  

 

Saturday, 18 January 2014 13:17 Host: 213-66-95-17-no49.tbcn.telia.com  

 
en annan har nu bokat sju platser på bygdegårn i EB vid ÖSmå. Och personerna äro: 
LasseH, LasseL, Ingvar, Anders, Göran, Johan å en annan. Torbjörn kan jag ju 
komma att lägga till, liksom möjligen ungErik men det får skjutas på framtiden till 
dess att det var dåtiden. 
Pilgrimsloppe låter ju lagom långt men de e för långt bort. 
Tänk att de snart e ett år sedan ML13, inte så konstit me tanke på siffran 13, men tänk 
ändå. 
RS: 12, S: 2,2 (nu kom de där kommat igen, tänk så det kan komma sig)  

 

68) Lasse L  

 

Friday, 17 January 2014 19:53 Host: host-95-199-223-41.mobileonline.telia.com  

 
26 januari: Pilgrimsloppet 40 km. Kom vettja, Vi kan käka här efteråt, korv eller biff 
eller nå't.  

 

67) råffe  

 

Friday, 17 January 2014 15:52 Host: 213-66-95-17-no49.tbcn.telia.com  

 
körde 12 km på ågesta, nu finns en slinga på 700 meter som var fullkletad me ivriga 
åkare i alla stilar och munderingar. Efter ett antal varv friåkte jag ut på ängarna som i 
förrgårs, snön föll i stora flingor men det vore mig fjärran att rikta klagomål mot 
denna himmelens manna som föll med besked, men då har ju, som en bekant sa, den 
fattige ingen sked. Farten blev beskedlig men det har väl alla ni räknenissar redan 
räknat ut. 
Va finns det eljest att förtälja, kanske att jag snart tar en virre. Heller två.  

 

66) goranl  

 

Thursday, 16 January 2014 19:56 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com  

 
Tack Lasse 
såg detta prenumererar tydligen på spårrapporter därifrån så det plingade i mobilen  

 

65) Lasse L  

 

Thursday, 16 January 2014 16:04 Host: 81-234-213-191-no68.tbcn.telia.com  

 
Heja på. Nu har dom spårat på Slätthult.  

 

64) göranl  

 

Wednesday, 15 January 2014 20:50 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com  

 
näe snöpulsade upp till Slätthult i morse me stavar i nävarna inga preparerade spår 
men de va nån hård jävel som kört spåret igårkväll 30 cm lössnö eftersom det kallnar 
till helgen o mer snö väntas blire nog av på den flådigaste skidsugan i Strömslund 
lägger dom ivrigt spår har säkert en 5kilometare klar till helgen men helst hemmavid 
vid Slätthult den pålitlige spårscotaren e visst lite vissen men kämpar gärna i 
opreparerade spår om det dyker upp flera kämpar  

 

63) råffe  

 

Wednesday, 15 January 2014 20:08 Host: 213-66-95-17-no49.tbcn.telia.com  

 
vaffan göran haru inte skåttat klat snat så att du kan rappotera om många, långa, 
lätta, lugna, lata skidmil. Ja ba frågar  



 

62) Lasse L  

 

Wednesday, 15 January 2014 15:57 Host: 81-234-213-191-no68.tbcn.telia.com  

 
Såå underbart att höra! 
Nu väntar vi bara på en rapport från Trollhättan, se´n är alla med i spåret så att säga. 
 
Lasse me´ låre´  

 

61) råffe  

 

Wednesday, 15 January 2014 15:32 Host: 213-66-95-17-no49.tbcn.telia.com  

 
gick sta å körde på ågesta, en mil, hyggligt bitvis. En kort slinga var preppad, men 
bara drygt 400 metros. Körde i ställe ut på ängarna och lägderna, grus grusade en del 
av glädjen men den var så stor ändå så att de räckte te. 
RS: 12 S: 1  

 

60) råffe  

 

Wednesday, 15 January 2014 10:08 Host: 213-66-95-17-no49.tbcn.telia.com  

 
vem kommer te EBv614 å när. De e ganska nära nu!  

 

59) råffe  

 

Tuesday, 14 January 2014 22:57 Host: 213-66-95-17-no49.tbcn.telia.com  

 
kollar ständit yr me hopp om snöflingor hittills bara ca 7 cm, vafan haru burit på dig 
göran för gottes erhalte? 
Ska ändå testa ågesta i morrn, dä säjs att de finnsen slinga på 450 m eller så, skit 
däsamma bara man har nåt å skreva om å skröta mä. 
LångHasse vill komma te EBv6 de e ju kul!  

 

58) Lasse H  

 

Tuesday, 14 January 2014 21:29 Host: 81-237-219-206-no133.tbcn.telia.com  

 
Var tänkt att skriva att Lasse verkar ha tumme med Kung Bore men efter senaste 
inläggen så får en tycka att det snarare är Göran som har det. Här har det bara 
kommit ett par cm till så vi är uppe i cirka 7 dylika.  

 

57) göranl  

 

Tuesday, 14 January 2014 21:02 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com  

 
21:00 35 cm snö  

 

56) göranl  

 

Tuesday, 14 January 2014 20:11 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com  

 
25 cm snö hittills det fortsötter falla rikligt me flingor 
vad månde bliva? 
Underbart har redan skottat en gång  

 

55) Lasse L  

 

Monday, 13 January 2014 14:04 Host: 81-234-213-191-no68.tbcn.telia.com  

 
Enligt SMHI ska vi nu få typ 40 cm snö denna vecka. Men försäkerhets skull gör vi vår 
egen snö som synes på startsidans bild. 
Minus 14 var det då i natt, men inte fryser man inte, slangarna är tunga och 
bångstyriga och kanonerna har frusit fast när de ska flyttas. En - stenhård - slang föll 
jag på vilket resulterat i kraftiga smärtor i låret, förhoppningsvis och troligen bara en 
lårkaka, men blir väl ingen träning på ett par dar i alla fall. En annan slang sprätte upp 
och slog mig hårt på käften, hade den träffat 1 cm högre upp hade jag nog fått 
kontakta Trollhättan.  

 

54) Lasse L  

 

Sunday, 12 January 2014 22:03 Host: 81-234-213-191-no68.tbcn.telia.com  

 
Bättre golfbana här! 7,18 km tog bara 55 minuter. Uppstickande gräs bromsade en del 
liksom lite lätt blöta på några få ställen, men detta hindrade inte mer än att det var 
njutbar skidåkning vilket sonen också instämde i. 
L: 0,6 S: 14  

 

53) råffe (heller e de 
torbjörn igen, ja ba 
frågar  

 

Sunday, 12 January 2014 21:30 Host: 213-66-95-17-no49.tbcn.telia.com  

 
kan ba erkänna min avund å beundran för kämparna som fare ute så länge å så långt 
om länge erkänner de så oförblommerat, kärnis under planken dä är rediga tag, 
taggad ä ja, men inväntar bistrare före. 
bästföredatum ä ännu inte passerat. 
en da ä vi där. Och förbi, så får de förbli  

 

52) staffan  

 

Sunday, 12 January 2014 20:35 Host: 78-69-98-171-no173.tbcn.telia.com  

 
samma här LH. Igår 2,3km på golfbanan på 29 minuter. Kom lite mer snö inatt och 
kunde med möda staka 5 varv i nobelspåret 
L:3,9 S:2,6  

 

51) Lasse H  

 

Sunday, 12 January 2014 17:25 Host: 81-237-219-206-no133.tbcn.telia.com  

 
Skidpremiär på golfbanan i eftermiddags tillsammans med Torbjörn. Vi klev av efter 
ett varv ca. 4 km som tog 45 minuter. Stora områden med stöp. På tampen hade jag 
ca. 2 cm kärnis under skidorna och det började gå väl trögt. Men vackert var det 



förstås i det sneda solskenet.  
SG/J:1,75 S:0,4  

 

50) göranl  

 

Sunday, 12 January 2014 15:05 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com  

 
tunt lager pudersnö 
har glidvallat nya planken 
BEREDD! 
kutat 9 km  

 

49) Lasse L  

 

Saturday, 11 January 2014 22:50 Host: 81-234-213-191-no68.tbcn.telia.com  

 
NU: Nära två centimeter snö här, det är så vackert så!  
 
I Hässjaberg hittavi snö bitvis på skogsvägar. 
 
Natten till måndag ska jag ut och göra konstsnö. 
 
Skiljer inte på löpning med eller utan stavar i statistiken och kan nu skriva 
L: 0,6 
S: 13  

 

48) goranl  

 

Saturday, 11 January 2014 18:58 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com  

 
bra bild från Hässjaberg men var hittaru snön Lasse?  

 

47) goranl  

 

Saturday, 11 January 2014 18:34 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com  

 
ännu ingen snö i thn  
7km stavgång-löpning 
S:a STAV 7,4 L 1,9  

 

46) råffe  

 

Friday, 10 January 2014 16:46 Host: 213-66-95-17-no49.tbcn.telia.com  

 
nä dä va ja som skrev att dä allti finns en plass för däj Torbjörn, rätt ska va rätt så 
rätt.  

 

45) Torbjörn  

 

Friday, 10 January 2014 14:55 Host: 213-66-95-17-no49.tbcn.telia.com  

 
Dä finns allt en plats för däj Thorbjörn, dä vet du!  

 

44) Torbjörn  

 

Friday, 10 January 2014 10:31 Host: c-b6abe253.112-6-
64736c11.cust.bredbandsbolaget.se  

 
Tveksam till om kroppen/lederna orkar med nio mil på skidor. Ska givetvis testa när 
konstsnön ligger djup runt Kalhyttan. Nionde december hasade jag några varv runt 
golfbanan och det gick inte så bra. Om du tänker ordna med logi råffe så håll en plats 
öppen för mig tills jag fått besked från kroppstollen.  

 

43) råffe  

 

Wednesday, 8 January 2014 21:06 Host: 213-66-95-17-no49.tbcn.telia.com  

 
fans skit ja har ju redan en VLplass de e ju 90-årsjubileum vafan. Mne om du säljer 
din så säljer ja min lite dyrare. Nä förresten nu vet en massa läsare att jag e me i 
loppe, De e nästan som å va bevakad av stasi eller karlskogapotsen. 
Men login då? ÖSmå mena ja, ja har slängt ut två trevare (kul uttryckt!) å vi får se 
varti di landar för smörja.  
Tack för uppmuntrande ord om stakningsmussklera, de behöver just de, di har inte 
behagat vakna ännu, men man får väl snart daska. ja säjer så ba för att aga är 
förbjudet å själva fyrgubben ä väl begravd, men ligger väl där å självlyser å myser, ja 
tror att uppfinningen gick ut på de  

 

42) göranl  

 

Wednesday, 8 January 2014 20:54 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com  

 
råffe oerhört imponerad av rullskidsambitionen vicken satsning härlig framåtanda 
ingen slår dig när det gäller att bygga stakningsmuskler jättarnas jätte hoppas 
bindningarna håller i vinter  

 

41) göranl  

 

Wednesday, 8 January 2014 20:35 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com  

 
ja tack logi ösmån blir min melodi 
ere nån som vill billigt köpa en VLplats ede osså möjligt 
Jag kommer inte ihåg hur ÖSlogit brukar ordna sig utom att det gör det liksom men 
inte på samma sätt som VRlogin 
Har inte råffe en fjälla i EVBG?  

 

40) råffe  

 

Wednesday, 8 January 2014 16:02 Host: 213-66-95-17-no49.tbcn.telia.com  

 
kunde inte hålla mig, körde 9,3 rullkm, inte utan besvär.  
RS: 12 nu skiter ja i alla komma, de får komma senare om så kräfs.  



 

39) Lasse L  

 

Wednesday, 8 January 2014 11:11 Host: 81-234-213-191-no68.tbcn.telia.com  

 
Trängtar efter logi runt ikring ÖSmå14: Ingvar och jag har ju redan talat för oss själva 
gm tidigare inlägg, nu gör jag mig till tolk för Anders, vilket jag anser mig ha fullmakt 
till genom hans vid ett tillfälle framkastade förmodan om att det nog löser sig med 
gemensam logi vid ÖS. 
 
Efter en veckas skidåkning känns ett stort motstånd mot att ge sig ut på 
stavgång/löpning, men det blir väl suck nödvändigt.  

 

38) räffe  

 

Wednesday, 8 January 2014 08:47 Host: 213-66-95-17-no49.tbcn.telia.com  

 
men hurere me logi te VR, har göran eller staffan bokat nåe? Ja ba frågar  

 

37) Lasse H  

 

Wednesday, 8 January 2014 08:10 Host: 81-237-219-206-no133.tbcn.telia.com  

 
En annan ä ju anmälder till ÖsMå och ska åka om inget alldeles oförutsett inträffar. 
Bristande skidvana kan inte räknas som ett alldeles oförutsett hinder. Sugen på logi 
således.  
SG/J:1 S:0  

 

36) råffe  

 

Tuesday, 7 January 2014 22:03 Host: 213-66-95-17-no49.tbcn.telia.com  

 
ba för å skapa klarhet och stringens unnrar ja nu i all enkelhet och välmening hur 
många å vicka som behöver/vill ha/trängtar efter lågi runt ikring ÖSmå14?  
Jag vet jag å sonen Johan, men nu får ni skärpa tanken å tänka "kanse ja"  

 

35) råffe  

 

Tuesday, 7 January 2014 14:04 IP: 193.183.97.178  

 
Ja mena RS: 11,1, rätt ska de va å rätt va de va. 
Viktigt å hålla ordning, forumet är ju min träningsdagbok, ja höll på gå över styr när 
forumet kappsäjsade, nu ä dä bra igen  

 

34) Lasse L  

 

Tuesday, 7 January 2014 12:13 Host: 81-234-213-191-no68.tbcn.telia.com  

 
Bravo Ingvar, de e sant, du gjorde´t! 
Nu är det bara att titta in här då och då och se vad som händer i logifrågan. 
 
Ser nu att det spås kyla och en dm snö både här och i t ex Evertsberg till helgen.  

 

33) Ingvar  

 

Tuesday, 7 January 2014 11:22 Host: host-95-192-240-244.mobileonline.telia.com  

 
Jamenhej. Jag har kommit in. Sant? Eller är jag bara i en tarm där jag kan prata med 
mig själv? Vet jag var man ska kunna sova kvällen före och efter öppet spår?  
Om någon hör mig - ta kontakt. 
 
Ingvar  

 

32) Lasse L  

 

Tuesday, 7 January 2014 10:01 Host: 81-234-213-191-no68.tbcn.telia.com  

 
Svaret på frågan är ja, det ordnar sig. En annan deltar ju inte i EBv614 men ska på 
ÖS-träningsläger veckan innan i Sälen, med Ingvar och Anders.  

 

31) råffe  

 

Monday, 6 January 2014 21:19 Host: 213-66-95-17-no49.tbcn.telia.com  

 
me annra ord så är ja me i matsjen igen. Bra å få reda på va forumet har för adress, 
dä underrättar. 
RS: 10,2 etter en 8 km tur  
 
Imporneral av LasseL:s långa runder i Hälsingland.  
Lågi ÖSmå icke i ordningen. 
Ere nån som tror att de blir nåt å åka på. Blire nå EBv614? 
Ja ba frågar  

 

30) råffe stillgåing  

 

Monday, 6 January 2014 21:16 Host: 213-66-95-17-no49.tbcn.telia.com  

 
Nä 21.15  

 

29) Lasse L  

 

Monday, 6 January 2014 21:08 Host: 81-234-213-191-no68.tbcn.telia.com  

 
Vad är klockan, visar forumet rätt? Nu när jag skriver är den 21:08.  

 

28) göranl  

 

Monday, 6 January 2014 18:53 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com  

 
Lasse H har ökat min bildning nu vet ja va podsol e 
de va enna gött  

27) Lasse H  Monday, 6 January 2014 17:49 Host: 81-237-219-206-no133.tbcn.telia.com  

 



 

 

Bra att du kunnat skida rejält iaf Lasse samt fått nystart på forumet! Idag blev det en 
promenad med Görel längst uppe på Kvistmossvägen där vi bl.a. kunde notera att 
vägen dragits rätt över två stycken kolbottnar. I vägskärningen kunde också på flera 
ställen ses vackert utbildade Podsol-profiler. På några ställen kunde vi dika väg åt 
vattensamlingar i vägdiket och fröjdas med vattnet som kom i rörelse mot havet. Ett 
försiktigt bubblande från en orre hördes också på ganska långt avstånd. På 
hemvägen mötte vi en äldre herre i en inte helt up to date träningsoutfit 
stavgångandes i en skaplig mota. Vad mer kan en begära av en timme i naturen?  

 

26) göranl  

 

Monday, 6 January 2014 16:26 Host: 81-226-93-145-no132.tbcn.telia.com  

 
måste testa trots en del skrämmande funktioner i raden ovanför 
kutade en mil ida efter ett Sthlm:sbesök me tåg fest med brorsor på Gondolen (Erics= 
Lallersstedt) livat! och en tittin hos morsan på hemmet.Skidskorna kvar i 
förpackningen  
L: 1,9 S: 6,7  

 

25) Lasse L  

 

Monday, 6 January 2014 15:19 Host: 81-234-213-191-no68.tbcn.telia.com  

 
Ja hej igen alla. Nu har vi åter ett forum. 
Det gamla dog, tror det var den uppdaterade miljön på servern som inte passade 
detta gamla program. Men backupen kom jag åt i alla fall. 
Jag har flyttat hit de senaste inläggen därifrån, så ni inte ska känna er alldeles vilsna. 
 
Och hela det gamla forumets innehåll kan ni som ni förstår av länken ovan ta del av. 
Och t.ex. se vad som sagts om login vid årets ÖSmå. Inte så mycket om jag minns 
rätt, men något. 
Har du kanske redan bokat åt oss Råffe? 
 
Igårkväll kom vi hem från Hässjaberg. Trots den mycket knappa snötillgången fick 
jag ihop ungefär lika många mil som brukligt, drygt 10. 
En natt snöade det, och da´n efter det kunde man köra lite längre vändor, men sedan 
började det töa igen. Som kallast hade vi väl -0,5 °C, i januari södra Norrland på 350 
möh. De e ju inte klokt ju. 
 
S 13  

 

24) Lasse H  

 

Monday, 6 January 2014 13:49 Host: 81-234-213-191-no68.tbcn.telia.com  

 
2014-01-02 | 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.  

 

23) råffe  

 

Monday, 6 January 2014 13:48 Host: 81-234-213-191-no68.tbcn.telia.com  

 
2014-01-02 | 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.  

 

22) göranl  

 

Monday, 6 January 2014 13:48 Host: 81-234-213-191-no68.tbcn.telia.com  

 
2014-01-01 | 21:58:18 | göranl | ska inte läsa den men josefssons bok ligger i pipeline 
törs man?  
kämpar me lena andersson just nu klarsynt människa  

 

21) råffe  

 

Monday, 6 January 2014 13:47 Host: 81-234-213-191-no68.tbcn.telia.com  

 
2014-01-01 | 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!  

 

20) göranl  

 

Monday, 6 January 2014 13:47 Host: 81-234-213-191-no68.tbcn.telia.com  

 
2014-01-01 | 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  

 

19) råffe  

 

Monday, 6 January 2014 13:46 Host: 81-234-213-191-no68.tbcn.telia.com  

 
2013-12-31 | 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  

 

18) Lasse L  

 

Monday, 6 January 2014 13:45 Host: 81-234-213-191-no68.tbcn.telia.com  

 
2013-12-31 | 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 800-metersrunda, 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  

 

17) göranl  

 

Monday, 6 January 2014 13:45 Host: 81-234-213-191-no68.tbcn.telia.com  

 
2013-12-31 | 12:06:24 | göranl | Finns de snö i Hässjaberg?  

 

16) råffe  

 

Monday, 6 January 2014 13:44 Host: 81-234-213-191-no68.tbcn.telia.com  

 
2013-12-30 | 17:11:42 | råffe | ja sket i skogen för bara trän 
ing  

 

15) råffe  

 

Monday, 6 January 2014 13:43 Host: 81-234-213-191-no68.tbcn.telia.com  

 
2013-12-30 | 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  

 

14) Lasse L  

 

Monday, 6 January 2014 13:43 Host: 81-234-213-191-no68.tbcn.telia.com  

 
2013-12-28 | 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.  

 

13) göranl  

 

Monday, 6 January 2014 13:42 Host: 81-234-213-191-no68.tbcn.telia.com  

 
2013-12-28 | 21:27:08 | göranl | sket i skogen visslande  

 

12) göranl  

 

Monday, 6 January 2014 13:41 Host: 81-234-213-191-no68.tbcn.telia.com  

 
2013-12-28 | 21:09:28 | göranl | inte komposterat så klart menade komponerat pga 
skinkan  

 

11) göranl  

 

Monday, 6 January 2014 13:40 Host: 81-234-213-191-no68.tbcn.telia.com  

 
2013-12-28 | 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  

 

10) Lasse L  

 

Monday, 6 January 2014 13:40 Host: 81-234-213-191-no68.tbcn.telia.com  

 
2013-12-26 | 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.  

 

9) råffe  

 

Monday, 6 January 2014 13:39 Host: 81-234-213-191-no68.tbcn.telia.com  

 
2013-12-26 | 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  

 

8) Lasse H  

 

Monday, 6 January 2014 13:38 Host: 81-234-213-191-no68.tbcn.telia.com  

 
2013-12-26 | 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.  

7) råffe  Monday, 6 January 2014 13:37 Host: 81-234-213-191-no68.tbcn.telia.com  

 



 

 

2013-12-25 | 11:25:13 | råffe | god forts! på skinkan å julen  

 

6) göranl  

 

Monday, 6 January 2014 13:37 Host: 81-234-213-191-no68.tbcn.telia.com  

 
2013-12-24 | 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  

 

5) Lasse L  

 

Monday, 6 January 2014 13:36 Host: 81-234-213-191-no68.tbcn.telia.com  

 
2013-12-23 | 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.  

 

4) råffe  

 

Monday, 6 January 2014 13:35 Host: 81-234-213-191-no68.tbcn.telia.com  

 
2013-12-23 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  

 

3) Lasse L  

 

Monday, 6 January 2014 13:34 Host: 81-234-213-191-no68.tbcn.telia.com  

 
2013-12-22 | 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.  

 

2) göranl  

 

Monday, 6 January 2014 13:33 Host: 81-234-213-191-no68.tbcn.telia.com  

 
2013-12-22 | 22:12:04 | göranl | jan-13  

 

1) göranl  

 

Monday, 6 January 2014 13:32 Host: 81-234-213-191-no68.tbcn.telia.com  

 
2013-12-22 | 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 jan-14 100, stavar 6,1 
barmark har ja sett  

 




