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Mats Arnoldsson hade all otur i världen i söndags när höll föll handlöst på isen, i det skedet han skulle 

byta hål i vassen. Han fick av allt att döma all kraft via armbågen mot isen och det var tillräckligt för att 

det skulle gå så illa det kunde. Hjälte nummer ett Göran Sääf ser att Mats är lite omtöcknad och tar sitt 

ansvar och släpper allt för att fokusera på Mats. Han ser till att hjälpa Mats upp i en slänt där han ser till 

att Mats får i sig vatten och vila samtidigt som Göran förstår att det är något som inte står rätt till. Mats 

tar sitt förnuft tillfånga och avbryter men ger sig sedan iväg med skryllan och borren över vänster axeln 

och medan han hittade ett låst läge med höger hand i fickan och armen i ok vinkel. Han går till 

parkeringen 2.5 km bort. Äh jag klarar mig, jag tar det lugnt. Inne vid starten avslutas tävlingen, 

samtidigt som Calle packar ihop så kommer Mats och berättar om att han ramlar och har ont. "Den som 

tror att någon fick ta hans skrylla och borr till parkeringen från strandkanten, hand upp", nänä jag klarar 

det säger Mats. Väl uppe på parkeringen märker flera att Mats behöver komma iväg omgående så Calle 

frågar dagens hjälte nummer två, Andreas Johnsson från Stäket om han kan köra Mats till 

Danderydsakuten. Andreas tvekar inte en sekund snart är de på väg. 

Nu med facit på hand så förstår vi hur djävla illa smällen träffade och vi har sett bilder och läst om 

eländet i veckan. 

Jag och Kalle Abresparr tog ett snabbt beslut måndag morgon, kan han inte fiska NM så erbjuds Mats en 

plats i laget som kapten. Många har ringt och stöttat andra har skickat hälsningar till Mats på annat sätt, 

vi saknar redan Mats men vi vet att han kommer tillbaka, om möjligt än bättre än innan. 

Jag vill slutligen höja glaset med fredagsgroggen och vända mig mot de två hjältarna, Göran Sääf och 

Andras Johnsson, så agerar två sanna vänner och hjältar. Jag tror jag till och med att jag tar två rejäla 

klunkar, en för Göran "skål" och en för Andreas "skål". 
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