Min GA-cup resa
Min Domus/OBS/Coop Forum/Teamsportia/GA-cup resa började långt senare än många
andra i Gutes historia med debut antingen 1996 eller 1997. Dock har jag ett svagt minne
av min pappa som berättat om hur det var att spela på den kalla och stenhårda
filtmattan i ishallen, för alla som fått ett brännmärke på knät av grus, inomhusmatta
eller konstgräs så ska detta vara mycket värre. Med exakt 10 år mindre levda än cupen
kommer min höjdpunkt år 1999 när vi i vårt härligt knallgula kycklingställ vinner OBScup på straffar med FG86 (Gardalaget). Ett riktigt profilstarkt lag med bland annat Ejla
Lillro (numera Nyman), Jonatan Levin och med min far som en av tränarna. Några fler
ungdomstitlar blev det inte för mig och mina kompisar från FG86:s 89:or främst på
grund av IK Graip som vann hela 4 år i rad trots tufft motstånd från oss, VSB och Gute.
Som senior huserade jag på den lätt dammiga och hala sävemattan i herrar B eller herrar
C åtskilliga timmar lades under sena nätter men utan några större framgångar.
På frågan om vilken den bästa spelare jag mött dyker ytterligare ett cup minne upp och
det måste varit ett av mina första år uppe i seniorspel när jag mötte FC Gute och den då
(i alla fall enligt mig) totalt dominerande Mattias Harring som styrde och ställde allt, nu
har jag förmånen att få arbeta tillsammans med Mattias i FC Gute och se hans fantastiska
arbete med ungdomarna i vårt lag för spelare födda 2009.
Under åren har turneringen utvecklats och så även mitt deltagande men de närmaste
vännerna utspridda, en i Örebro, en i Stockholm, en i Cambridge och två kvar här i Visby
har GA-cup blivit ett ypperligt tillfälle att samla alla och umgås tillsammans. Stammens
BK lägg namnet på minnet, i år kan bli vårt år, vi siktar på att få vara med och spela om
bucklan under söndagens finalpass i öppen klass herr aktiv, även om det viktigaste inte
är att vinna. Känslan av att få värma upp i lilla södervärnshallen tillsammans med mina
bästa vänner och några handplockade spelare är fantastisk, svettas, vinna och förlora
tillsammans igen är något jag kan tacka Kurt och de andra i FC Gute som införde en klass
för hopplockade lag, det är ännu en av de bästa känslorna jag vet.
De senaste åren som anställd vid FC Gute har jag fått upp ögonen för hur stor
turneringen är och hur ovärderliga alla som ställer upp och arbetar innan och under
helgen, jag och alla i FC Gute bör visa stor tacksamhet för de som bidragit och utformat
denna fantastiska turnering och vara otroligt stolta över den folkfest det är i hallarna
runt om på Gotland den sista helgen i januari. För att runda av det hela så får nog min far
som var med där i början av resan även i framtiden inse att de gånger det krockar med
hans födelsedag den 29/1 kommer jag att ha svårt att närvara till födelsedagsfikat
eftersom Domus-/OBS-/Coop Forum-/Teamsportia-/GA-cup varit, är och kommer att
förbli en stor del av mig och mitt fotbollsliv.

