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06.00
Väckarklockan ringer i Täby. Vi vaknar upp i ett vintervitt landskap. Den andra
snön har drabbat stockholmsområdet.

07.15
Snabb frukost och DN. Står det något mer om Global? Nej men en snabb titt på
ATG. Fortfarande favoritstreckad. Men sjunkit till 65 % och står nu i 3 ggr pengarna. Oddset
på väg ner så jag lira vinnare så har jag det gjort. Använder mig av pengarna han spelade in
till mig när uttagningsloppet kördes.
08.15
Bil till Arlanda. Slirigt och halkigt, men vi har gott om tid så vi tar det lite
försiktigt. Parkerar i P-huset vid terminal 4. Nära och lätt åtkomligt när vi kommer hem.
09.00
Vi checkade in på internet och skrev ut boardingkort hemma, så det var i princip
bara att promenera in på terminal 4. Säkerhetskontrollen som vanligt ett elände. Speciellt när
man har datorn i väskan.
09.15
Puh. Det var skönt. Där
inne strålade vi ihop med Olle och
Christina. Det blev som vanligt en
hel del prat om nära och kära. vi hade
ju inte setts sen Folke-dagen. N
SS

Nu är ju inte den här bilden tagen på
Arlanda, som alla ser, men det var så
här dom såg ut på Arlanda också.
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10.00
Ombord och iväg till Malmö/Sturup. Skönt med en timmes resa. Det går galant
(tänk dig 12 timmar till Thailand), tur att det inte är så mycket trav där. Molnigt hela vägen,
men när vi närmar oss Skåne ser vi att det är vitt där också. Precis när vi går in för landning,
slår det om
till grönt.(
Hur skulle
det sett ut
om det
slagit om
till rött?)
11.30

Taxi till hotellet. Precis när vi närmar oss hotellet ringer Gösta. Välkomst
kommittén står och väntar på oss utanför hotellet.
12.00
Snabb incheckning medan Gösta beställer en stor taxi. Upp med väskorna och så
är det stora äventyret på gång. Vi åker till Jägersro och Svensk uppfödningslöpning. Jägers
here we come.
12.15
Lite orolig för om de uppfattat att vi är en hel armé på väg. Men när vi står vid
ingången till stallbacken går allt helt enligt planerna Stall Folke med representant Per E och 5
medföljande välkomnas till Jägersro, med biljett och travprogram. No problem. I väg och leta
efter Anna. Gösta och jag som varit där för några månader sedan på derbyt hade en liten aning
om var det kunde vara. Vi drog oss dit men hittade inga listor på gäststall. Frågade en kille
som kom ut ur ett av stallen. Det råkade vara Annas kompis och precis då kom Anna.
Kramkalas utbröt. Vi var alla pirriga, förväntansfulla. Hur mår han Nisse? Hur verkar han

Per Edblom
Sandstensvägen 1
187 34 Täby

e‐mail: peredblom@sparregymnasium.se
tel: 08‐7681217, 0707‐30 30 92
Sida 2

[Ett oförglömligt dygn 20/11 2010]

vara? Har han ????? Allt är lugnt säger Anna allt är som vanligt. Han mår bra tränar bra.

Per och Anna utanför gäststallet. Lägg märke till bunten under armen. Travronden med Nisse
på framsidan och ett antal program till tävlingarna på Jägersro.
13.00
Efter besöket hos Anna tog vi oss in till Restaurang Derbyclub, där vi anvisades
bord mitt i salongen. Perfekta platser och snart var det dags för julbordet. Men först spel i
första loppet. Naturligtvis satte jag vinnaren som jag hade spelat 30/30 på. Det bådade inte
gått. Och mycket riktigt, det var enda besöket i luckan för utbetalningar den dagen.
14.00
Vi spelar V75. Bestämde att vi skulle spela för 200 kr var. Det räckte till ett
1600- raders system. 2 spikar ( Global förstås) och sedan 4x5x4x5x4. Vi fick välja en kuse
var i varje garderingslopp. Sedan när vi skulle välja den femte så tog vi en extra i sto-loppet
och sedan skulle vi välja en i första ( ville inte åka redan i första). Tyvärr blev det två att välja
på och vi valde fel. I efterhand kan man säga att det var dåligt gjort. Vi tänkte inte till
ordentligt. Det var ju självklart att Uhrberg skulle spetsa från springspår.
15.00
Julbord med alla delikatesser som tänkas kan. Fantastiskt god julskinka, men vi
all blev jättekonfunderade då vi inte kunde hitta någon senap. Har dom inte hört talas om
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skånsk senap tyckte vi då. Men en jättetrevlig servitris fixade 3 skålar senap åt oss och dagen
var räddad.
15.30
Dags för Svensk uppfödningslöpning. Vi hittade fina ståplatser utanför
restaurang-fönstret. Efter att ha rekat vägen till vinnarcirkeln stod vi alla på parad för det stora
loppet. Väldigt spännande och det pirrade ordentligt i magen. Åtminstone på mig.
Starten gick och I Me Mine med Tommy Hanné tog
spets. det var egentligen vad Anna hade varnat för.
Den som kunde ställa till det för oss som hon sa.
Men Jonny lät inte detta störa utan tryckte på och
övertog efter ett halvt varv, som gick på 1.11,4. Tuff
öppning, men Nisse såg lysande ut. Så här såg det ut
efter ett varv. Global Noble i ledning, Tommy Hanné
i rygg och Bazir Dimanche utvändigt.
På bortre långsidan tryckte Tommy Z på, men GN drog på i ganska hårt tempo och verkade
lämna övriga åt sitt öde. Även BD verkade ge upp. In på upploppet såg det klart ut.
Men så verkade Nisse lägga in handbromsen de andra började närma sig och utvändigt kom
både Erik A med Looks like a Face ( Luddes andra häst) och den andra Face-hästen
(storskräll) med full attack. Men då när det som bäst behövdes tog Global i igen och höll
undan den bit som behövdes. Jag tror att
vi alla såg att det höll och jublade som
galningar. Målfotot visade sedan att det
var vinst med ett huvud. Inte några
futtiga centimetrar som Malmötidningarna skrev dagen efter. Men de
vill ju egentligen att Lutfi skulle greja
sin trippel. Det såg väl alla att det var
klart. Egentligen inte. I vinnarcirkeln sa
Jonny att han trodde han förlorat. Fast
alla ser väl att det är hur klart som helst.
15.45
Olle och jag drog direkt till vinnarcirkeln. För
skams skull var vi tvungna att fråga: Vann han? Just då
meddelades resultatet i högtalarna: Vinnare nr 2 Global Noble !!
Vi hoppade in i cirkeln ( eg. blev vi ombedda att stiga in av
prisutdelarna) Jag fick ta emot både vandringspris och glasvas.
Och sen där kom den underbara hästen och Anna. Mer kramar.
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Sedan togs bilden av delar av Stall Folke, där Gösta
vikarierade för Carl på ett utmärkt sätt. Åtminstone var han
lika glad som Kalle skulle ha varit om han varit på plats. Till
och med solen verkade ha kommit tillbaka bara för att lysa
upp tillställningen.
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Ja tyckte Olle , jag
måste nog ringa till
Carl, allt medan jag
tycktes få syn på något
intressant i publiken.

Blombuketten till ägarna gick inte av för hackor. Det fick Monica erfara. Hon fick kramar och
gratulationer var hon än drog fram.
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16.00
Dags att dra sig tillbaka till derby Club. Där blev vi lite förvånade. Inte ett ljud
hördes från de andra ägarna. Lite Grattis och Well done! hade varit på sin plats. Personal och
servitriser grattade oss dock och såg glada ut.
17.00
V75 gick vidare utan större intresse från vår sida, men som jag redan antytt, vi
åkte i första och sedan satt allt. 5 x 72 kr, gav väl oss lite plåster på såren, knappt halva
insatsen. Gösta och Jan-Åke däremot drog in 7 rätt tillsammans med ett gäng storspelare som
de träffat kvällen innan på en bar på Hotel Kramer. De var mest chockade över att ett par helt
okända norrlänningar skickade med 3000kr och 2 spikförslag (GN bl.a) så fick de spela som
de ville. Efter V75 var över försökte vi hitta Anna igen, men genom Gösta fick vi veta att hon
vill åka hem i stället för att gå ut och fira med oss. Vi hittade henne inte i stallet hon hade flytt
fältet, för där var det fullt med fotografer som ville ta foton efter loppet. Hur det nu skulle
behövas eftersom de blixtrade som sjutton i vinnarcirkeln och ute på banan efter målgång.
18.00
Tillbaka på hotellet. Vi bestämde att vi skulle träffas i receptionen kl. halv åtta
för att gå ut och fira( = äta middag). Så upp på rummet. Kolla Vinnare V75, och fräscha till
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sig lite. För säkerhets skull gick vi till Olle Och Christina för lite försnack med vin och nötter.
Trevligt. Det fanns en hel del att prata om i båda familjerna.
19.30
Tillbaka i receptionen för utgång. Ingen Gösta och Jan-Åke väntade på oss där.
Förstod med en gång att något hänt. Det är inte likt Gösta att inte vara först på plats. Efter en
kvarts väntan bad vi receptionisten om hjälp eftersom han inte svarade på mobilen. Efter ett
tag fick hon fatt på honom och snart stod båda på plats. Dock var Gösta lite påstruken och lite
svår att få med sig. Han gick 10m. sen stannade han och pratade och sen 10 m och sen stopp.
Jag ni som känner Gösta förstår. Vi fick genast problem med restauranger. Fullt överallt. Till
sist hittade vi en restaurang vid Lilla torget, som såg lovande ut. Meny såg bra ut också, så vi
gick in. Fick ett bra bord för 6 och sedan togs vi om hand av en jätteglad servitris som vi
kände igen från Deby Club på Jägersro. Hon var jätteglad att se oss och gratulerade oss och
snart visste hela restaurangen att det satt vinnare i salongen. Monica och Gösta valde Marulk,
övriga entrecote, förutom jag som fick fisk/skaldjurssoppa med saffran. Maten var god, även
om Gösta fick problem med en fylld avokado som följde med marulken. Alla blev jättenöjda
och vi satt där och hade trevligt i några timmar. Till sist lyckade till och med Olle och jag med
att ta notan. Skönt att få bjuda igen lite till Gösta som är svår med att vilja betala allt. Tyvärr
har jag inte hittat några bilder från restaurangen. Olle/Christina om ni har några ska de få plats
här:
22.00

Efter middagen ville JanÅke bjuda på drink, som tack för maten. Han drog med
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oss till en bar, som de besökt fredag kväll. Det var så vi upptäckte att de varit på Kramer.
Monica började se lite orolig ut. Det där stället såg lite väl lyxigt ut. Men styrkt av god mat
och gott vin, kände vi oss som perfekt gäster i Hotel Kramers bar.
Jan-Åke i Kramers Bar efter att ha beställt
5 GT och en Tequila Sunrise. Gissa vem
som vill ha en soluppgång?
Efter lite sippande på drinkar stod plötsligt
en enorm vit limousin utanför. Gösta hade
beställt. Sa han i alla fall.
Ni som varit i Malmö ser att Kramer ligger
vid Stora torget. Nedan ses limousinen
parkerad utanför Kramer med Stora torget
i bakgrunden.
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23.00
Efter en heldel dividerande med chauffören bar det iväg. Vi klev in i bilen och
gjorde stora ögon. Vilken bil! En jättelång svängd skinnsoffa, med en stor bar på ena
långsidan och med en stjärnhimmel i taket. De flesta av oss hade aldrig sett på maken. Gösta
pratade om en rundtur i Malmö, så vi beställde en titt på Turning Torso.
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24.00
Efter en hel del dividerande så bestämdes att vi skulle åka till Köpenhamn och ta
en öl. Gösta och Jan-Åke slängde till föraren en bunt pengar och så bar det iväg. Första
gången över Öresundsbron för oss alla tror jag. Det var i sig en upplevelse. Det är ju inte
speciellt långt, ungefär som ut till Sturup. Så förhållandevis var det ett ganska dyrt nöje. Väl
framme i Köpenhamn stannade vi utanför Tivoli.
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00.40
Väl framme blev vi varse att det vi betalat för transporten till Köpenhamn inte
omfattade transport hem igen. Gösta förhandlade med chauffören. Men utan framgång. Det
lade en del sordin på stämningen och ölen verkade helt plötsligt inte så intressant längre. Vi
blev i stället mer koncentrerade på hur vi skulle ta oss hem igen. Taxichaufför som vi
konsulterade rekommenderade tåget, som gick från stationen runt hörnet. Gösta vägrade åka
tåg, men resten av gänget letade sig fram till tågstationen. Där upptäckte vi att tåget skulle gå
om en kvart och nästa tåg en timme senare. Det gjorde valet lätt. Vi var trötta tåget skulle
snart gå, så sagt och gjort , vi köpte biljetter ien automat och sökte oss ner på perrongen. 40
min senare var vi tillbaka på Malmö C. En upplevelse rikare: Limousin till Köpen hamn över
Öresundsbron. Hem igen med tåg under bron och genom nya järnvägstunneln.
02.30

Tillbaka på hotellet. Snabbt i säng.

07.00

Väckning, frukost. Det är något visst med hotellfrukost.
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09.00

Utcheckning. Taxi till Sturup.

11.00
Flyg hem till Stockholm, där vi delade upp oss igen. Per och Monica hem till
Täby. Olle, Christina, Gösta och Jan-Åke flög vidare till Umeå efter ett oförglömligt dygn i
Malmö. Tack all som bidrog: Olle och Christina, Gösta och Jan-Åke, Per och Monica men
kanske främst Nisse och Anna F och Jonny Takter.
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