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EXTRA EXTRA EXTRA EXTRA

SKANDAL? I BASKE.

Det var i somras,när fotbollsplanerna bara låg och väntade på att
höstsässongen skulle ta sin början.
Då hördes det en livlig diskuss ion,mellan våra kära styrelse medlemar
Alvin ochArne, samt tränaren Lennart.Diskusionen gällde huv ida man
skulle fortsätta att satsa på fotbollen. Resultaten från vårsäsongen
lämnade ju faktskt en hel del övrigt att önska.
Dom var oroliga, upprörda och nästan panikslagna.
Skulle höstsässongen arta sej på samma sätt som vårsäsongen, så var
det kris. (Det gjorde den också ,nästan!)
Vi måste göra något! utbrast Lennart,
vi måste ordna nya spelare.Kom Alvin på,
vi måste lugna ner oss, sa Arne.

Det var i marknads tider och Arne som alltid är glad i något
gott. Tyckte att dom skulle åka till Kiviksmarknad ,för att på så sätt
kanske få nya ide'er .Samt att köpa lite godis till barnen, som han så
fint uttryckte det.Men vi vet bättre! (Se på hans mage bara.Arne!det
är INTE tröjorna som har krymt.)
Färden gick i ett huj! och väl framme så började de gå
omkring. Irrande ,planlöst letade de efter en lösning på sina problem.
Dom var nedstämda ,molokna,sogsna .Vad skulle dom göra?
Då plötsligt så dom det;TÄLTET!!!!!!!!!! Skulle dom våga?
Dom tittade på damerna, damerna tittade tillbaka, och log.
VAD ÄR NU DETTA?

Ska Arne komma hem med något godis, till barnen?
Ska Lennart komma hem med ett rent samvete?

Ska Alvin någonsin kunna tala med sin sambo igen?
OCH SKA DOM FÄ VART FORTSATTA FÖRTROENDE?
Döm själva vi serverar er SANNINGEN!!!
Våra vänner fortsatte att titta och svalde klumparna i
halsen. Osäkerheten lös igenom.
Arne sa, vi gör det! Lennart såg sej omkring ,ingen han
kände, bra, tänkte han, och höll med Arne.Alvin var mer tveksam men höll
också han med de andra två när de sa,VI BJUDER!
Damerna öppnade fliken till tältet och våra vänner steg in.
Kommer Arne at göra det?
Kommer Lennart att få förklara sej frun när han kommer hem?
och sist men inte minst ,Alvin vår egen ordförande, kommer han
någonsin att kunna sätta sin fot i Wieges livs igen?
I tältet rådde en lugn men ändå spänningsladdad mystik.
Den ena damen frågade, har ni några speciella önskemål?

Arne harklade sej ,Lennart satt tyst,Alvin rodnade.
VAD ÄR NU DETTA DA ,KOMMER vARA VÄNNER ATT RAKA ILLA UT?
Lugn, vi ser till att sanningen! kommer fram.
Damerna sa till dom att dom skulle slapna av, vilket också
skedde.Medan damerna masserade kulorna,!!???och väntade på att få
höra om deras önkemål,(Det var en förlägen stämmning mellan våra
vänner,men dom behövde hjälp, skulle dom satsa?vad tycker ni?)
konfererade våra vänner med varandra .Dom beslöt sej att göra det.
Arne harklade sej än en gång, och sa
Ja vad sa han;och kommer dom att få sina önskemål uppfyllda?
svaret kommer snart.

Som ni alla säkert redan har förstått, så var våra tre vänner i en
pressad situation och det var kanske därför dom gjorde som dom
gjorde.
De tre besökte spådamerna Dora-dora och Dora,från någonstans i södra
europa.
Arne frågade: Har Baske någon framtid?
Spådamerna log lite ansträngt, dom hade också hört talas om vår
inledning på året.Men service minded som Dora-dora (den äldre av de
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två damerna)var,och de hade ju trots allt redan betalt.Så beslöt hon
sej för att se in i sin kristallkula för att förtälja om Baskemölla
I.F:s framtid.
KOMMER DET ATT FUNGERA?
HAR BASKE NÅGON FRAMTID?

Eller blir dom bara uppskörtade, på sina surt förvärvade slantar?
Dora-dora strök sin krisallkula och mumlade någon ramsa på något
utländskt språk.
Plötsligt syntes ett lustigt skimmer från kulan och hela tältet
lystes upp som från en TV-skärm.
Dora -dora tittade och slog kulan i sidan ,Precis som man brukar göra
på gamla TV-apparater .men bilden förändrades inte ,det måste ha
blivit något fel sa hon.
Arne tittade vände sej om och jublade,
Alvin tittade och sken upp som en sol,
Lennart tittade och svimmade!
VAD VAR DET DOM SÅG?
VAR DET KANSKE EN ÖNSKEREPRIS AV AVSNITT 216 AV HEM TILL GÅRDEN?
ELLER VAR DET KANSKE EN NY SÄNDNING AV NYGAMMALT?
ELLER VAR DET KANSKE EN ICKE VISBAR POSE ,AV EN KVINNA, NÄRSTÅENDE
TILL LENNART?

Eller var det kanske som Dora-dora trodde fel på kulan?
Tja döm själva ,vi har fått tag på den ocencurerade utskriften av TV-
UTsÄNDNINGEN DEN 16/7 1994 KL14.30 (TV 2)
Vi kommer här att endast ge ut godbitarna av denna utskrift och
hoppas att ni kan hålla tillgodo med detta

25 min innan av spark: (komentatorer
A.H. och till sist ,i mål för IFK
Baskemöllas laguppställning är ännu
med den till avspark.
R.E ja det är ju som bekant lite osäkert om folk som är kallade till
matcherna, verkligen dyker upp i de lägre serierna som Baskemölla
fortfarande spelar i.
A.H. och till eventuellt nytillkomna tittatre säger vi, välkomna
till Baskemölla IP.
R.E Nu börjar visst några av Baske spelarna komma ut på plan.
A.H Det är de båda backarna Ronny "Isfläcken" Sjödin ,efter sin
förmåga att halka på de mest snustorra planerna som går att uppbringa
och Olof "kartläsaren"Sjödin ,efter sin förmöga att läsa
kartor.Hurvidadet är i positiv eller negativ bemärkelse är ännu höljt
i dunkel.
R.E Jag ser att även målvakten har kommit ut på plan, och mycket
riktigt han värmer upp på sitt eget orginella vis.Han lutar sej mot
ena stolpen och tar ett bloss. Det är en mycket orginell målvakt på
många vis bla.har han till dags datu ännu ej tagit en enda
höjdboll, lika lite som han har lycats samla på sej något studiepoäng
vid sitt"läsande" i Lund

A.H Inne på plan är också de två avbytarna Hans"the wall"
Dahlqvist,känd byggmästare efter att ha byggt ett 17vånings hus i en
liten by i närheten av den plats där vi nu befinner oss.Påbänken är
också idag den Tyska landslagsstjärnan Jurgen Klinnsman, något
överraskande får man väl endå säga Ralf?
R.E Både ja och nej.Baskemölla har ett starkt anfall i sina tre
spjutspetsar Fredrik "Bilbanan"Äman ,efter sin favorit leksak, och som
sällan går ifrån en match, utan att få ett äkta raserianfall.Och de
båda bröqerna Rolf "kom igen grabbar"Dahlqvist,efter sitt mest
använda uttryck på plan och Berndt-Åke"Skrotis"Dahlqvist ,Efter
utseendet på sin gårdsplan.Men Bernt- Åke har ännu ej kommit ,så att
det verkar som om Klinsman ska få spela från start i allafall.
A.H Nu äntligen verkar det som om hela Baskemöllas lag är ute på plan
,och då ska vi se vilka mer som är med,Ralf ! om jag läser upp namnen
så kan ju du säga något om deras platser i laget.
A.H NR 1 Göran "Marlboro" Andersson .R.E. honom har jag redan nämt.

NR 2 Ronny Sjödin
Spelar västerback.

NR 3 Olof Sjöstrand
Spelar högerback

är A.Hegefors och R.Edström)
står Tomas Raveli.
lite osäker och därför väntar vi
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snustorra gräset Ekström kommer rent ensam med Marlboro,han lyfter
bollen över
honom.........
R:E Den kommer att gå i mål.
KOMMER RALF EDSTRÖM ATT FA RÄTT?eller
KOMMER MARLBORO ATT TA SIN FÖRSTA HÖJDBOLL i karriären.
KOMMER RONNY ATT FORSÄTTA HALKA RUNT eller
VAR DET OLOF SOM LÄSTE FEL AT HONOM.
KOMMER HANS-INGVAR ATT GE Upp OCH TA EN ÖL ISTÄLLET,eller KOMMER
KANGA OCH NICKE PEPPA UPP HONOM TILL STORDAD.
KOMMER KANGA ATT FORSÄTTA SPELA,eller gå hem och se på video.
KOMMER NICKE ATT FORTSÄTTA SPELA,eller kommer han att lämna plan för
att gå hem till sin Carmensita.
KOMMER TOBBE ATT FORSÄTTA SPELA ,eller kommer han att åka hem till
mor och äta smörgåsar.
KOMMER FREDRIK ATT FA ETT VREDESUTBROTT OCH SPELA SOM HAN ALDRIG
GJORT FÖRUT,och
KOMMER LINUS ÄNTLIGEN ATT BLOMMA UT OCH SPRINGA SOM OM HAN VORE pA
VÄG I RIKTNING MOT CHIPSHYLLAN.
KOMMER ROLF ATT LYCKAS KED SINA PASSNINGAR OCH AVSLUT,eller kommer
han att efter matchen hittas på plan och få frågan "var har du
varit".
KOMMER BAGDAD ATT LYCKAS I SINA UPPSAT ATT NÄTA pA PINOCHIO,eller
kommer frun att hämta honom från plan för att åka på fest hos sin
"hjärtegode svärfar"!!!!!!!!!!!
KOMMER HASSE ATT KOMMA IN pA PLAN OCH IsAFALL ,KOMMER HAN ATT sL! SIN
BERÖMDA YTTERSKRUV eller är han nöjd med att sitta på bänken och
dricka en gök tillsammans med "groggen Boberg".
KOMMER KLINSKAN NAGONSIN, ATT TA EN PLATS I BASKES
A-LAG eller kommer han skamset att byta klubb till någon B-nation typ
Italien och C-klubb typ Juventus.
OCH TILLSIST HAR BASKES FRAKGANGAR NAGOT ATT GÖRA KED DOMARNA eller

var det bara tillfälligheter som gjorde att Rolf !berg,Arne Jönsson
och Valter Rosberg dömde samtliga matcher som Baske spelat.
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Ronny Sjödin medelar att han från och med 1/6 byter adress till sin
sommarbostad, (Hamnkiosken i Simrishamn).
Linus har träffat en ny vän, kvartingen!
Olof är nu på P6 för att lära sej försvar!hoppas han blir bättre än
Mogge.
!man säger att han ska träna i sommar-Nini säger,det ska han inte
alls!
Nicke ska hålla berättar afton.Ämne:Mina ATTA TIMMAR I LUMPEN.Eferåt

blir det en frågestund med Nicke och Bagdad även han en expert på
lumpen,debattör blir "Knäet" Hällje
Hans-Invar har enligt rykten påträffats nykter EN helg i år ,dessa
rykten har dock ej kunnat bekräftats. .

Rolf D.har blivit domare!än vem då?frågar sej Baskenytt.
Tanläkarns påg är det jag? undrar Hamren.Någon som vet?
Mogge uppger att han är skadad i vänster knä!men Mogge, förra veckan
var det ju höger. Ny skada eller?
på senaste träningen meddelade Lennart att han varit stel i HELA
kroppen efter förra matchen,vilket sambon dock sorgset dementerade.
Manga har uppgett att han upplevt vissa WOODO aktiga symptom typ
stick i ögat,näsan kinderna,hakan ja hela ansiktet,efter senaste
matchen mot Baske.

Till sist Manga är NYKÄR,(Har han använt 20 års presenten månne?)

GLAD SOMMAR ÖNSKAR VI ALLA BASKEFANS
Eller som ni i fortsättningen kommer att kallas: BALLIGANER! eller
ska det vara BOLLIGANER.
Ni får rösta om saken, och låta BN få del av resultatet.

~

~



- ...

NR 4 Hans-IngvarAndersson Spelar
vänster mittfällt han kallas även för "sexpack" och är väldigt
populär hos de lokaia ölhandlarna.En offensiv och stark spelar
typ. Förövrigt bror till målvakten.

NR 5 Magnus Wiege
Spelar mittmittfällt,en offensiv och stark spelar typ, som gärna kör
ett par motståndare och är en skicklig passnings spelare. Även kallad
magnadona.

NR 6 Niklas Ohlin

Spelar mittmittfällt,en offensiv och stark spelar typ, som gärna gör
en tunnel, eller nägon halsbrytande dribbling tilllagkamraternas och
publikens stora förtjusning.
Han kallas även "Fritof e här lika högt".

NR 7 Torbjörn Persson
Spelar högermittfällt,
en offensiv och stark spelar typ som också är en duktig huvudspelare
och slår gärna en smörpassning,.om detta har något att göra med hans
karriär som sångare i bandet Wiege Perssons ,svensktoppsaktuella
med," Min mors mackor mums",får vi ännu låta vara osagt.Men nog är
det väl ett märkligt sammanträffande?

NR 8 Fredrik Aman

Spelar vänsterytter
NR 9 Linus Wiege

Spelar en form av släpandecenter och mittmittfältare.En duktig och
kall avslutare som tyvärr inte orkar spela en hel match, vissa gör
gällande att soffan hemma hos mor verkar som en kraftig magnet på den
lilla 9:an.Seknamnet "Minus" har att göra med att en viss chips hylla
sällan eller aldrig innehäller rätt antal påsar vart dessa har tagit
vägen, vägrar "Minus"att kommentera.
NR 10 Rolf Dahlqvist
Spelar Center

NR 11 Berndt-Åke Dahlqvist
Spelar vanligt vis högerytter,men som vi sa nyss så har han ej
kommit, det går vissa rykten om att han fått lön på förmiddagen och
det första spelarna sa när de fick höra detta var, han är väl ute och
köper en ny bil, och har fått bensinstopp.

NR 12 Hans Dahlqvist
Avbytare

NR 13 Jörgen Klinsmann
Spelar högerytter

2 min till avspark.
A.H.Nå,Ralf hur tror du att matchen kommer att gestalta sej?
R.E Jag tror att det kommer att bli en målrik match ,och att
BaskernöIla

med sin offesiva laguppställning kan få endel problem med kontringar
från IFK.Men utgången är ändå oviss, jag menar har Baske gått så här
långt så är det kanske dom som har bästa motivationen, och dåliga kan
dom ju inte vara med både Hasse Dahlqvist och Jurgen Klinsman på
bänken.
1 min till avspark.
A.H. Men vad är det som hörs och vad är det ?som kommer där farande

över plan, nåt stort och svart!
R.E.jag känner igen honom!det är Berndt-Åke Dahlqvist som kommer
farande på sin moped(trimmad?),och då antar jag att Klinsman börjar
på bänken och att BaskernöIla börjar med 10 man på plan. Jodå mycket
riktigt.
A.H. Jag såg att Ravelli sparkade i stolpen när han såg vem som
kom, och enligt tidningarna, så hade han föredragit Klinsman.
R:E:Ja det har jag också läst ,och jag har även läst en intervju med
Berndt-åke där han uttryckligen sa att han inte lämnade lägga några
fingrar imelIan vid en eventuell målchans på Pinochio, som han så
sött kallade Ravelli.(Med sina stora målvaktshandskar och sina
utstående Marty Feldman ögon så är han förvillande lik Pinochio).

Avspark!
Bollen går tillbaka till Rehn som slår en fin boll upp till Ekström
som dock Baske försvaret kan bryta.NEEEJ Ronny Sjödin halkar i det
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