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KO RVAGU B BE
ETT HETT ALTERNATIV

Jaha J'iirgen hur ha:rnnade du i kiosken?
-Det var det enda sättet SOlD styrelsen
kunde hindra mig "från att ta min rättJnäldiga
plats i A-laget.
Så det har inget lDed dina kockkunskaper
att göra?
-Nä, även OlD de är i en klass "för sig själv
och det är fanimig inget skryt heller.
Ja jag har ju sxnakatlite av vart och är
benägen att hålla lDed att du kan diua maträtter
D'l,Ycket väl.
-Tja vad kan jag säga en kille lDed smak!
Hur SOlD helst du är även B-lagsledare
vad är din filosofi innolD detta o:mråde?
-Det finns 3 saker
-nr 1 vinua Ber matcher än A-laget
-nr 2 aldrig fel IDe d trebackslinje
-nr 3 att B-laget skall vara roligare att
spela lDed än A-laget (förlåt styrelsen)
Okej,intressant några andra intressen
förutolD "fotboll?
-Först fotboll?? det är inget intresse
det är ett sätt att hålla kondisen uppe
salDt ett bra tillrälle för att sparka på
folk utan att riskera få på truten allt för ofta.
Verkligen?
-Japp så ligger det till,lDen det gäller attvara 0-
skyldig SOlD ett barn e"fteråt.
Hnun okej låter sunt,intresseua då?
- Tja alla SOlD någonson ringt till mig vet att
tiD'lSlånga bad R1ed en Peter O'donnel bok
är ganSka vanligt.Menjag sandar även på
serier har bland annat en (nästan) kOlDplett
MODESTY BLAISE sanding ,"fattas bara
5-6lektyrnuDllDer trån 1981.
Annars är det tv SOlD tröstar, så tra~g e 'ja.
Jaha då avslutar vi här och önsktar Iyeka till
IDe d kiosk B-lag och Modes ty s8n11aDdet.



4-2 macke använder huvudet
(för en gångs skull)

Martin glor på (som vanligt)
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Medverkande
sjöberg
Hel1'Lanson
J ako bsson .

f:J:agan
ni hax a11a spe1at
en tid i BASK! nu
hU:J: hittade ni hit
f:J:ån fÖ:J:sta ~ö:J:jan?

J.J enkelt ihop JLed tille 9;berg =son till fd lag ledare
så vad ska JLan ~ra'
J.L fö~ _Ln d~1 b1~- j-g hL~ 1-~-d --
~n 1L~~n ~o_~~ k_11_d Lng~__n 50-
5_d~ -~~ d~~ --~ ~n hög p~~5~~~_nd~
~~änLnglS_L11Lg 5k_~ - ~ _1._ng~~ i B ASKE.
H- Ln5~~ j-g a~~ han nog l.jög 1L~~

en stackars ensam avbytareJ.s tyvärr så var jag ~erusad så jag mnns ej
d . 1... MIN troligt-vis drog JoJm. mg hit

me vita sl\or eller tvärt OJII,mnnsej.



ett irriterande fakta så bir belt appropå -
om man köpt en ny bumerang så kan

man inte kasta bort den gamla!!

Efter att vi lämnat korva-gubben
drog vi ner längs campingen till havet
där vi aven händelse stöter på en annan samlare
nämligen insen annan än- - - - -
JOHAN SJÖBERG. Så vi ställde nåsra snabba
till honom också
Johan är det sant att du och en medlem av R E M
har samma födelsedag?
Det är helt sant REM är för övrigt mitt favo-band,
',he one i love" om ni nu inte visste det.
Jo vi vet Udu har även en liten skiv-samling har
vi förstått?
O ja en "perfect circle" av cd skivor ''i believe"
Va?
''i believe"
Ok, hur som helst vart bär det hän efter stranden?
Ja det blir väl strandpavan har man tur är där en
massa glänsande, glada,människor där.
FÖlTestenvill jag lägga till att även en av mig och
många andra aktad, älskvärd och respekterad
BASKE spelare har födelsedag samtidigt, En
riktig karneval av sorter med andra ord!
Så med dessa kryptiska rader går vi vidare mot
redaktionen ,när Johan nu ett stycke bakom oss
sparkar i en sten, skriker till och jag tänker-

weil every body hurts sometime.
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