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Ja, så har det hänt igen. I en av årets
mest prestigeladdade turneringar,
Skink Cupen, segrade det nu ganska
segertyngda blårandiga laget Djurgår-
dens IF. Med tre inteckningar i van-
dringspokalen Viking Cup, har man
nu bara en seger kvar för att för alltid
få hemföra den åtråvärda bucklan.

Det som dock var mest anmärknings-
värt denna dag, var att AIK genom sin
eminente coach, Edet Edström, hade
lyckats skaffa fram en originaluppsätt-
ning av såväl träningsställ som match-

ställ, vilket fick samtliga deltagare i
Cupen att tappa hakorna. Efter år av
häckleri, kände man i AIK-ledningen
att något måste göras. Oturligt nog
hade tävlingsarrangören dagen innan
satsat 100 kronor på att AIKarna som
vanligt skulle dyka upp i sina svarta
nätstrumpor, gula västar, T-tröjor och
trikåer. Edet kan nu känna att Julen är i
hamn, trots de svåra nederlagen som
drabbade hans svartfötter under lörda-
gen. På följande sidor kan ni se hur det
gick i Skinkcupen.
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DJURGÅRDEN IGEN

MESTA SEGRARNA I SKINKCUPEN 2003 OCH TIDIGARE: DJURGÅRDENS IF
I bakre raden ser vi David “Krutov” Erlandsson, Staffan “Stalle” Forsell, Victor “Vicke” Stenberg, Magnus “Mange” Carlsson, Tomas “Diffen” Törnblom.

Främre ledet: Daniel “Danilo” Niklasson, Max “von Richthofen” Lind-Stjernfelt. Tom “Gylfen” Gyldorff och “Babben” Babak.

Krutovs
Krönika

Wella bröt både
ben och match

Läs om Cupen på sid 2.

Stor gipsbrist i Viggbyholm. Se sid 4



Årets upplaga av Skink-
cupen var mycket oviss på
förhand. Försnacket handla-
de  mycket om AIK:s match-
ställ, eller snarare ej match-
ande matchställ. 

Hammarby hade problem
att få ihop tillräckligt med
folk. T.o.m Öberg kallades in
och sändes till fronten.
Djurgården, titelförsvararna,
kunde dock ställa upp med
två slagkraftiga kedjor.

Efter höstsäsongens "lilla"
Vikingcup, ville inget lag

vara sämre än Hammarby,
som vid detta tillfälle hade
haft med sig ett äkta ställ från
Söder, tack vare Wella.    

Därför hade Edet gått och
smugit, tisslat och tasslat och 
på matchdagen dök han upp
med ett matchställ tillhöran-
des AIK.

Den nyanlände Babak, ville
göra ett gott första intryck
och var inte sämre han. Efter
att ha varit i kontakt med
Djurgårdens klubbdirektör,
Bosse Andersson, kunde han

också skaffa fram ett match-
ställ i Djurgårdens färger.

Spelsystemet hade ändrats
från förra Skinkcupen. Nu
spelades det istället tre om-
gångar och varje lag spelade
6 matcher. Detta istället för
som tidigare två omgångar
och fyra matcher var. Sedan

var varje match endast 10
minuter lång. 

Det fanns alltså inte tid till
att spela "långsamt" om man
ville att laget skulle göra mål.

Redan i den första om-

gången kom den nya match-
tiden att märkas. Djurgården
och Hammarby spelade 0-0
och matchen fick avgöras på
suddendeath-straffar. 

Krutov, Max och Stenberg
nätade för Djurgården. Det
räckte för att få bonuspoäng-
en.

Det skulle nog ta för lång
tid att sammanfatta varje
match, men man kan ändå 
sammanfatta turneringen
och därmed vidröra ett par
av matcherna.

I och med det nya poäng-
systemet, kom turneringen
att bli mer spännande, i alla
fall till en början.    

Djurgården och AIK, spela-
de mer traditionellt, med 
snabba omställningar och
diamantformat anfallsystem
och en tight box bakåt. 
Hammarby bröt denna
trend, genom att spela med
en ofantligt stor anfallsbox 
med forwards i höjd med
Diffens glömda benskydd.  

Hammarbys backlinje låg
och mös med den inhyrde
Don Wallino i målgården.
Från backlinjen spelades det 
långa skarvbollar på Zamora,
eller på kroppen på den sten-
hårde Spybar-Jocke.

Hammarbys spelsystem
kompletterade deras något
högre medelålder till en 
sådan grad att man var med
och slogs ordentligt om gul-
det och detta trots att man
endast hade tre avbytare. 
När sedan Wella fick på
moppo (se särskild artikel),
mot Djurgården, var man
endast två kvar på bänken. 
Sedan fick även Claudio en
smäll och tvingades att vila
under en match.
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KRUTOVS KRÖNIKA:
Krutov ger en ensidig bild av Skinkcupen på de följande två sidorna.

Krutov Erlandsson talar i mössan

Åtta sk-ttrötta hammarbajsare, som chockade publiken och de flesta i Viggan med att sno andraplatsen framför Edets
Sorkfötter. Medelåldern var stundtals uppe i över 55 år under matcherna, men det visar att ålder går före skönhet.

De respiratorbehövande är: Bakre ledet: Wella Gustafsson, Zamora Wallén, Lasse Ölberg, Don Wallino. I främre ledet
ser vi: Pelle Plutt Magnusson, Claudio Cardinale, Jocke Spy-Bar Olausson och Petter Nicklas alias MoDo Giidlund.

Bilden
visar hur
Wellas
ben har
gått i
två

delar.

“AIK hockey är sämre än oss, så de
så!” säger Edet bestämt.

Tre representanter för Hammarbajarna: Claudio, Wella och Ölberg. Trots att
benet är av biter Wella ihop och ser lika glad ut ändå. Ölberg är mäkta stolt

över att ha vunnit en chokladkaka som andrapris.



Edet var krasslig och blev
därmed inte en spelande
coach för AIK, utan endast
coach. Han fick mycket att
stå i. Särskilt då han hade
lovat Mamma Edet, Mini
Edet och Lill Edet en skinka
till Jul. Istället blev det svi-
dande förluster mot Djurgår-
den. Sammanlagt hela 9-2: 
(1-0, 4-0 och 4-2).

I Djurgården rådde det
glada miner genom hela tur-
neringen. Max kanske var 
gladast, eftersom han hade
utnämnt sig själv till Kapten
över laget. Den inhyrde
Djurgårdaren Viktor Sten-
berg vann skytteligan på fem
mål. Stale gjorde tre mål och
Krutov två mål.

Turneringens mål, svarade
nog Stale för genom ett sk
"utslängt knä". Maxen stod
för den hårda skott-assisten.

Efter att ha pulvriserat AIK
och endast förlorat en gång
mot Hammarby, var 
Djurgårdens tredje inteck-
ning i VIKING-bucklan ett
faktum. Nu återstår det 
endast en inteckning för att
bucklan skall bli Djurgårdens
för alltid. På en hedrande
andra plats kom det taktiskt
spelande Hammarby på sju
poäng. Det var väl egentligen
ingen större överraskning att
AIK kom sist i år. Facit blev
en tredje plats och sex poäng.
Men den suveräna segraren
var Djurgården med 14

poäng och 12-4 i målskillnad.
Det här innebar att spelarna

i Djurgården fick en skinka
var. Dock blev det två skin-
kor över som AIK och Ham-
marby fick dela på. 

Hammarby skänkte sin skin-
ka till dagens domare, Karla
Bergström. AIK gav sin till
Edet. Hasse Stark delade ut
ett pris till Årets Profil, som
inte gick till någon spelare,
utan till Presidenten Tommy
Erlandsson. Efter prisceremo-
nin fick varje spelare avnjuta
en välkyld cola. 
Och medan Hammarby och
AIK plockade kläder med
tång, firade och sjöng Djur-
gårdarna för fulla muggar.

Sammanfattningsvis kan
man konstatera att denna
återkommande tradition, allt-
så Skinkcupen, är otroligt
viktig. Inte bara för att
Djurgården ofta vinner, utan
även för att det är en rolig
social turnering som funge-
rar som en föråkare till
Julafton och Nyår med allt
vad det innebär. Laroy för
vissa och mamma och pappa
för andra. Vann vi eller?
AAARRRAAA!!!
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Även om vi inte skall ägna oss åt någon svartmålning så nog ser det lite mörkt ut under ögonen på Edets svarta får.
Bakre raden Johan Blomman Blomgren, David Rundgren, Henrik Zacco, Alex Erstfelt (utan d), LillJohan Södergren.

Främre ledet: Edet själv, Lilltompa Andersson, Dubbelösskan, Krille Glasis Jansson och Mattan Gustafsson.

Observera hur Ölberg tjuvlyssnar på snacket i AIK efter matchen. Tunga
miner över lag när Dubbelösskan säger: “F-n Edet, du lovade ju att vi skulle
vinna med dom hära tröjorna”. Lilltompa, Harry Boy, David, Blomman och

Alex fattar bara nolla. “Nu är vi ju sämst i allting!”  Edet har redan gömt sig.
Max von Richthofen är lika glad över segern som att vara lagkapten.

Örnen applåderar stolt i bakgrunden och på läktaren står Mamma Mia.

Mer om Skinkcupen, tabeller,
resultat mm på sista sidan.
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GULDGLÄDJE

Ja, jag vet inte Edet, vi har ju ett ganska
bra lag just nu, men kanske till nästa år

att du kan vara med i Djurgården.

Örnen, det är inte för skinkornas skull, jag
har ju egna att sitta på som du hört. Men
jag skulle så gärna vilja vara med i ett rik-

tigt lag nån gång och få vinna.

Örnen delar ut en skinka till nytilskottet Babben Babak, som har händerna
fulla med guldpokaler. Gylfen väntar ivrigt på sin tur medan Danilo kontroll-
väger skinkan för säkerhets skull. Diffen sjunger nationalsången under tiden.

Kolla, grabbar, jag har fått en skinka! säger Gylfen. Von Richthofen och Stale
tittar suspekt på Gylfen som om han inte såg riktigt klok ut. Babben, Danilo

och Diffen håller på med andra versen av nationalsången.

SÅ HÄR GICK DET I SKINKCUPEN 2003:

Djurgården 6 4 1 0 1 12-4 +8 14
Hammarby 6 2 0 1 3 6-8 -2 7
AIK 6 2 0 0 4 7-13 -6 6

Lag Match V SD O F MÅL +/- P

OMGÅNG 1
DIF - HIF (sd) 1-0
AIK - DIF 0-1
HIF - AIK 0-1

OMGÅNG 2
HIF - DIF 1-0
DIF - AIK 4-0
AIK - HIF 1-3

OMGÅNG 3
HIF - DIF 1-2
DIF - AIK 4-2
AIK - HIF 3-1

Årets Skinkcup karaktärise-
rades av avsaknaden på dis-
kussioner kring lottning mm.
Däremot var det stora sam-
talsämnet klubbdräkter där
endast Hammarby, pga jul-
stängt ej kunde få ut ordina-
rie matchtröjor. Edets stora
genombrott kom i denna tur-
nering, då han efter åratal av
berättigat häckleri kunde få
fram riktiga tröjor. Heder till
denne man. Dagens nybörja-
re, Babben Babak, skall ha en
stor eloge för att ha fixat tröj-
or från självaste klubbdirek-
tören i I Djurgårdens IF, Bo
Andersson.

MATCHRESULTAT

ÖKAD BENBROTTS-
LIGHET I VIGGAN

Nu har även benbrottslighe-
ten kommit till Viggbyholm.

För tre veckor
sedan drab-
bades den
från Café
Opera inte
helt okände
Bimpan
Sundler av
den icke hel-
ler helt obe-

kante benbrottaren Krutov
Erlandsson. Stor tumhult
utbröt i F2-hallen och när alla
hade rest sig låg Bimpan
kvar underst med ben nr 2 i
två delar. Det hela slutade
inte med en spik i foten som
man först skulle kunna tro,
utan det krävdes ett 31,2 cm
långt armeringsjärn för att
skarva ihop Bimpan. Bimpan
är nu i ett stycke men på två
kryckor. 

Det senaste inträffade
benbrottet ägde rum mitt
under Skinkcupen, ca kl 11.35
på lördagsmorgonen, då en
mindre yngling fastnade

med foten i gylfen och måste
ha trampat av ett av den gra-
cile Wellas underben.

Wella, som rankas till de
råbarkade sällarna, låg kvar
till 8 men reste sig på 9 och
klev upp på läktaren för att
avse resten av turneringen.

Efter turneringen drog sig
Wella direkt till en släktmid-
dag, men upptäckte vid 8-
tiden på kvällen att det sken-
bart drog i ena benet varför
han akut uppsökte tillsyn.

Man konsta-
terade med-
elst vadslag-
ning att
skenbenet
var itu, ety
det ej satt
ihop.Medelst
18 liter fly-
tande gips
lyckades

man därefter fixera Wella
Schwarzenegger så pass att
han kunde släppas ut vid 5-
tiden på morgonen. Nu vän-
tar 12 veckors gips-diet.

Bimpan

“I’ll be back!”


