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lipper i Sverige är en liten företeelse. Icke desto mindre
är det en stark och intensiv verksamhet, som tar många
timmar per vecka och där landets bästa spelare också är
bland de bästa i världen.
Att beskriva den företeelsen för samtiden och eftervärlden
känns därför som en kulturgärning. Kanske inte i samklang med
alla andra kulturgärningar, men ändå.
Flipper handlar om att sätta skott. Och allt det andra runt omkring. Det handlar också om känslan av ett perfekt rampskott,
vanmakten vid outlanes, känslan när man gör en bra förstakula
och känslan när de efterföljande inte förvaltar de hopsamlade
poängen.
Det handlar också om att plocka och pilla i spelen, att hitta
och lösa fel, att putsa plaster och att hänga på internet för att se
om man tappat eller stigit i ranking, om Blocket erbjuder några
fynd eller om någon har ett elschema till ett femtio år gammalt
spel.
Flipper är också något som vanligt folk vet lite grann om, men
ändå bara så lite.
Den här boken är ett litet steg på vägen att förklara flipper.
Om det nu kan förklaras.
Eller behöver förklaras.
Hans Andersson
Redaktör

Flipper från
grunden
Det tekniska

En spole är enligt ett uppslagsverk ”en elektrisk ledare som lindats upp på en cylinder av isolerande material”, enligt ett annat
beskrivs det som ”en rulle ledningstråd med ett större eller mindre antal från varandra isolerade varv, vanligen med cirkelformigt
tvärsnitt och vars längd är betydligt större än dess diameter”. Den
senare beskrivning är egentligen av en solenoid, men den fungerar även bra för det som i flippervardagen kallas ”spole”.

Flipperspel bygger på användandet av spolar och det kan därför
vara av vikt att stanna upp vid dessa ett tag.
I mitten av en flipperspole finns det ett hål, där man placerat
en metallstång som kan glida fram och tillbaka. Denna stång är
oftast kopplad till något som syns och verkar på ovansidan av
spelplanen, och det är när en elektrisk ström tillåts att fara genom
spolen som det händer saker. Exempelvis finns det en spole kopplad till själva flippermekanismen, alltså de ”armar” eller ”paddlar”
som vissa kallar det, och som brukar vara placerade längst ner i
mitten på spelplanen. För bästa förståelse kallar jag de fortsättningsvis för flipprar.
När en spelare trycker in en av flipperknapparna på sidan av
spelet, går en elektrisk ström genom den aktuella spolen. Av detta
uppstår ett magnetfält, vilket får metallstången i spolen att snabbt
skjuta iväg åt ena hållet. När knappen släpps, bryts strömmen
och kraften som skjutit iväg stången försvinner, och med hjälp
av en fjäder dras den istället tillbaks till ursprungspositionen. För
detta kan man tacka André-Marie Ampère (1775-1836) som
uppfann solenoiden, och de herrar och damer som intresserade
sig för elektromagnetism, vilket i en ganska lång förlängning har
möjliggjort flipperspel.
Flipperknappen ger ström till spolen som skjuter iväg metallstången, vilket kommer att resultera i att själva flippern slår upp.
En mekanisk konstruktion kopplad till metallstången sköter om
denna kraftöverföring. Vill man gå djupare in på vad som händer, bör man också veta att när väl stången har nått sitt fulla
läge ändras strömmen i spolen till ett svagare läge, vilket har sin
grund i att inte spolen ska bränna sönder. Den kraftiga strömmen
är tillräcklig för att hastigt lyfta flippern, medan den svagare är
anpassad för att hålla kvar flippern i lyft läge, detta även om det
ligger flera kulor på och tynger.
Men det finns mer än flipprarna som får sin kraft av spolar.
Bumprarna trycker iväg kulan med kraften från en spole, koppar
och hål i spelplanen där kulan kan åka ned, behöver också en
spole för att åter kasta ut kulan. En del spel saknar den manuella
plungern, det vill säga den fjäderbelastade spak som man drar ut
för att skjuta upp kulan när spelet börjar, och har istället en spole
som skjuter ut kulan på spelplanen.

Ett modernt flipperspel drar
ungefär 300-400 watt i såväl
Attract mode (spelet står på
med endast lampor och lite
ljud igång) som under spel.



Själva kulan i ett flipperspel är av kolstål, har ett standardmått
med en diameter på 1 1/16 tum vilket motsvarar ungefär 2,7 centimeter och en vikt på ungefär 80 gram. I äldre spel finns det oftast
bara en kula installerad, medan modernare brukar ha minst tre.
Sega-spelet Apollo 13 från 1995, baserat på filmen med samma
namn, innehar troligen rekordet för spel med flest antal kulor, då
det innehåller just 13 kulor. Det vanligaste brukar dock vara att
spelen innehåller tre till sex kulor.
Själva flipprarna är av plast med ett gummiband påträtt runt
om. Dessa gummiband förekommer i olika färger och hårdheter,
anpassat efter vilken dämpning och studsighet som det aktuella
spelet är tänkt att ha.
Nationalencyklopedin ger på sin webbsida följande beskrivning av flipperspel:
flipperspel (av engelska flipper, av flip ‘rycka’, ‘skaka’), ett spel där stålkulor skjuts iväg inuti en tillsluten, svagt sluttande låda med glaslock och
sedan rikoschetterar mellan olika hinder vilka ger poäng. Det uppfanns i USA
1930 som en utveckling ur det äldre spelet bagatelle, men fungerade då rent
mekaniskt med hjälp av tyngder och linor. Det fick snabbt efterföljare, och en
flipperspelsindustri etablerades. År 1933 kom det första elektriska flipperspelet
med räkneverk men också nya modeller som betalade ut vinster i pengar;
något som ledde till utbredd kritik i USA, ett flertal förbudslagar och nedgång
för industrin. “Flipperknapparna”, som givit upphov till det svenska namnet,
uppfanns 1947 och innebar ett ökat skicklighetsmoment. På 1950-talet fick
flipperspelen en renässans, samtidigt som de också erövrade Europa. I Sverige
har socialförvaltningarna riktat kritik mot flipperspelen och genomdrivit
åldersrestriktioner.

Moderna flipperspel härstammar från ett spel kallat Bagatelle,
i vilket man sköt upp metallkulor på en lutande spelplan. Spelet
gick ut på att få poäng genom att kulorna föll ner i små hål,
omgärdade eller skyddade av metallpinnar. Någon större chans
att påverka kulans färd hade spelaren inte, förutom att anpassa
kraften i uppskjutningen.
Spår av detta spel finns fortfarande kvar i dagens flipperspel. Den övre kortsidan av spelplanen är rundad, en hel del
pinnar – därav det engelska namnet pinball – finns kvar som


hinder för spelaren och hål som ger poäng. Men i övrigt har
teknisk utveckling och fantasi gjort om det hela ganska mycket.
Spelet är fyllt av olika rörliga delar, för att stoppa, fånga,
styra eller på annat sätt påverka kulans rörelse. Ljus och ljud
framträder, för det mesta i samverkan, för att både informera
spelaren och öka spelupplevelsen. En stor display finns placerad
i toppboxen (den höga lådan i bakkant på spelet), där poäng
samt mer eller mindre nödvändig information presenteras. Om
spelet är tillverkat under det tidiga 1980-talet eller senare, är
det heller inte ovanligt att ramper och liknande ger spelet ytterligare en dimension i höjdled, då kulor kan ta en färd ovanför
själva spelplanen. Magneter kan stoppa en kula i full fart, och
de kan användas för att på andra sätt inverka på hur kulorna rör
sig. Rörliga guider används som järnvägsväxlar för att få kulan
att byta spår. Gummin av olika hårdhet och egenskaper och i
en mängd olika format, sitter placerade runt om på spelplanens
olika objekt.
De speltitlar och fabrikat som förekommer bland samlare och
i tävlingar i Sverige, är främst från 80- och 90-tal, och med en
klar dominans av de utdöda varumärkena Bally och Williams.
Nu levande Stern arbetar dock upp både status och inflytande,
även om många av deras titlar upplevs ha för långa bolltider för
att göra sig bra just i tävlingssammanhang.
Flipper idag

År 2008 finns det bara en enda tillverkare av flipperspel i världen. Amerikanska Stern har varit ensamma på posten sedan
WMS Williams (mer känt i form av varumärkena Williams och
Bally) lade ner sin flippertillverkning 1999 för att istället satsa
på maskiner riktade mot casinoverksamhet.
De senaste åren har i genomsnitt två eller tre nya titlar per år
från producerats på Stern. Ett nytt spel kostar i runda slängar
40 000 kronor, och teman är nästan uteslutande hämtade
från film- eller tv-världen. Titlar som Family Guy, Batman:
The Dark Knight, Spider-man, Wheel of Fortune, Pirates of
the Caribbean och Lord of the Rings vittnar om att Stern inte
gärna arbetar med teman som inte har någon redan etablerad
kundbas. Detta står i en viss kontrast till flipperspelens senaste


Var finns spelen?
Svenska flippersällskapets
webbsida (www.svenskaflippersallskapet.com) har
listor över de flesta spelställen i landet. För storstockholm och göteborgsområdet finns information
om den gällande situationen kring utställda spel på
www.stockholmpinball.se
respektive www.sdtm.se

10

högkonjunktur i början av 1990-talet, då Bally och Williams ofta
producerade titlar där temat var helt skiljt från filmer eller tvserier. Istället kunde spelen vara baserade på fiske, kortspel, bilkörning, vägarbete, nöjesfält eller pirater.
Hur många spel som Stern producerar idag är inte helt känt,
men två av deras titlar – Monopoly och Lord of the rings – har
uppskattningsvis tillverkats i 3 000 och 5 000 exemplar. Jämför
man med 1990-talet är det inga märkvärdiga siffror, men heller
inte dåliga. The Addams Family som kom ut 1992 är det mest
producerade någonsin, och det nådde strax över 20 000 exemplar.
Däremot är flipperspel svåra att hitta utställda i Sverige idag.
Högkonjunkturen före millennieskiftet bjöd på utställda spel på
korvkioskar, videobutiker, caféer, biljard- och bowlinghallar och
liknande. Det var heller sällan långt mellan två ställen med spel,
medan det idag kan saknas helt i vissa städer och på andra orter
finnas på några få platser. Anledningen till flipperdöden stavas
förmodligen pengar. I takt med att andra nöjesmaskiner som
bilspel och dansmaskiner fick bättre grafik och starkare spelupplevelse, blev flipperspelen inte den starka inkomstkälla som de
tidigare varit. Att operatörerna då valde att gå på de mer lockande
spelen är föga förvånande. Även Jack Vegas-maskiner och de ofta
illegala föregångarna videopoker samt inkomsterna från dessa har
troligen bidragit till att många restauranger tagit bort spelen.
Lotteriinspektionen är den myndighet som håller i tillstånd
för förströelsespel, och ansökningsavgiften för ett spel är 2 000
kronor, för två till fem spel 3 200 kronor, sex till nio spel 5 000
kronor och tio eller fler kostar 16 500 kronor. Tillståndet gäller
för högst två år, och varje månad ska dessutom en kontrollavgift
om 200 kronor per spel betalas till myndigheten. Att få denna
ekonomi att gå ihop verkar svårt då en kredit brukar kosta 5 kronor, eller på vissa platser det dubbla. Tre krediter för 20 kronor är
en ofta förekommande prissättning, särskilt på nyare maskiner. I
det senare fallet krävs alltså minst 43 betalda krediter per månad
bara för att täcka tillståndskostnaderna för ett enda flipperspel.
När väl den är betald är det inte ovanligt att operatören (den som
äger spelet) och lokalinnehavaren delar på pengarna.
Synen på automatspel, där flipperspel räknas in, är heller inte
den bästa för att stimulera fler flipperspel ute på lokal. Lotteri-

inspektionen skriver att den som söker tillstånd ”ska ha personliga
förutsättningar att driva verksamheten på ett sådant sätt att det inte
uppstår en miljö som är olämplig för barn eller ungdom. Du måste
därför ha vilja och förmåga att motverka uppkomst av till exempel
alkohol- och drogmissbruk, kriminalitet eller ordningsstörande beteende.”
Hur ser det då ut i Sverige 2008? En grov, men ändå initierad
räkning av entusiastiska spelare i göteborgsområdet gör gällande
att Göteborg med omgivningar den 1 september hade 57 spel
utställda. Två stora poster i denna summa kan dock räknas bort.
De elva spelen på Chalmers tekniska högskola är inte tillgängliga
för allmänheten och Lisebergs elva spel är av förklarliga skäl inte
tillgängliga när nöjesparken har stängt under vår och höst.
Det bör också poängteras att skicket på spelen sällan är bra.
Det stora flertalet av spelen i Göteborg uppvisar stora brister som
klart försämrar spelupplevelsen, eller helt omöjliggör spelande.
En titt på Stockholm samma datum visar 117 spel. Även
denna summering är dock ganska grov och riskerar att lida av
dålig uppdatering. Spel kommer och går, och så även de lokaler
där spelen finns.
Siffrorna kan visserligen låta höga, men de är ändå långt ifrån
glansdagarna i början på 1990-talet.

Svenska mästerskapen
År
2003
2004
2005
2006
2007
2008

Antal deltagare
99
186
169
154
187
147

Marknaden

Även om det bara finns en tillverkare av flipperspel kvar, så finns
det dock goda möjligheter att få tag i reservdelar till gamla spel.
Olika nätbutiker som svenska Slam Tilt, norska Parts 4 Pinballs
och amerikanska Marco Specialities tillhandahåller var och en
både spelspecifika delar och allmänna reservdelar. Även mellan
samlare förs en livlig handel, där reservdelar och annat byter
ägare. Intresset för att bevara och rusta upp gamla spel är
ibland större än intresset av att spela desamma. Detta gör att även
maskiner som sett sin sista kula rinna ner, används till att hålla liv
i andra. Gamla uttjänta vrak plockas ofta ner i sina beståndsdelar
för återanvändning i ännu fungerande trotjänare.
Som nämns i en senare artikel, går det mycket rykten i den
globala flippervärlden om nytillverkning av gamla spel, men än har
inget projekt sett dagens ljus.
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Spelplansdesign från
spelet Congo, Williams
1995

För den som vill köpa ett begagnat flipperspel är internet
förmodligen den bästa vägen, och där främst två sajter (www.
svenskaflippersallskapet.com och www.blocket.se). På dessa är
handeln ofta livlig och förhållandevis mångfacetterad. Såväl nya
som gamla titlar, som reservdelar, plastdetaljer och flipperkuriosa
byter ägare.
Ett spels värde beror mest på i vilket skick det är, men också
på titeln. Av Williams och Ballys nittiotalsproduktion – som utgör allra största delen av handeln – ligger titlar som The Addams
family och Theatre of Magic ofta mycket högre i pris än många
generationskamrater.
Antalet ägare verkar däremot inte påverka priset i någon
högre utsträckning, vilket gör att den som köper ett spel för 10 000
kronor för det mesta kan räkna med att få tillbaka pengarna vid en
försäljning, om som sagt skicket inte försämrats i negativ riktning.
Den intresserade bör dels studera bokens sektion om råd och
tips vid köp, samt att i första hand köpa spel från privatpersoner,
hellre än från företag som verkar som utställare. Detta för att priset
nästan alltid är lägre, samt att spelets kondition rent av kan vara
bättre om det tillbringat de mesta av sina dagar i någons källare än
på någon spelhall.
Man bör också räkna med att ett flipperspel kommer att kosta
ytterligare pengar för reservdelar. Lampor och gummin behöver
ofta bytas, och även andra detaljer kan kräva åtgärder.
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tävlingar

Tävlingsverksamheten i Sverige är fördelad på två ben. Det finns
på flera platser månatliga träffar där mindre grupper träffas under
en dag, eftermiddag eller kväll och spelar kval och slutspel, eller
i sällsyntare fall, ägnar träffen åt flippergolf eller någon liknande
aktivitet. Månadstävlingar förekommer i Stockholm, Uppsala,
Lidköping, Borås och Alingsås. Stockholmarna har oftast sina tävlingar ute på allmänna lokaler med utställda spel, medan västra
Sverige domineras av träffar i egna lokaler med privata spel. Även
östgötska Boxholm och småländska Rottne börjar ha spelträffar
med viss regelbundenhet. Mellan tio och tjugo spelare på en träff
brukar vara det normala.
Det andra benet är de större tävlingarna,
som genomförs en gång om året och lockar
till sig såväl landets bästa spelare, som en
del utländska besökare, inte sällan av
god kaliber.
Spelorterna är ungefär de samma;
Stockholm har i maj Stockholm Open som
klassas som en ”majortävling”, ungefärlig motsvarighet till tennisens och golfens stora tävlingar. Lidköping har i
slutet av juli Pinball Masters Open, Alingsås genomför sedan två år
Balacs Pinball Party i februari. Nytt för 2008 var Borås inträde på
de stora tävlingarnas scen, med Borås Pinball Open i september.
I Östersund har det i dagarna efter julhelgen hållts Jemtland
Pinball Open de senaste två åren, men avstånden avskräcker
säkerligen en hel del spelare från den tävlingen.
Dessutom genomförs sedan 2003 Svenska mästerskap i regi av
Svenska flippersällskapet. De tre första åren gick tävlingen i Stockholm, följt av två år i Mölndal, för att åter arrangeras i Stockholm
2008. Under nittiotalet genomfördes ett antal tävlingar som
klassades som SM, som hade mycket skiftande upplägg från år till
år. Arrangerade då gjorde olika utställande företag.
De lite större, årliga tävlingarna samlar runt 50-60 spelare,
förutom Stockholm Open, som kan svälja uppåt det tredubbla,
och SM som brukar samla 150-200 spelare under en helg, oftast
i november.
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Ett vanligt tävlingssystem är kval följt av slutspel med utslagningsmatcher. Kvalet kan innebära att varje spelare får göra ett eller två
försök på ett visst antal eller samtliga spel. När alla har gjort sina
försök jämförs resultaten per maskin, och de bästa spelarna går
vidare till slutspel, där den vanligaste matchtypen är bäst av tre,
på tre olika spel. En mindre summa betalas till tävlingsledningen
för att täcka slitage på spelen samt priser.
Ibland spelar man med entry, vilket innebär att man istället
betalar för varje försök man vill göra. Normalt brukar man dock
erhålla tre försök i och med att man betalar anmälningsavgiften
till tävlingen, och har sedan möjlighet att köpa ytterligare försök
mot en fast summa.
Exempelvis kan anmälningsavgiften ligga på 200 kronor och
ytterligare entry kostar 50 kronor. Det brukar finnas ett tak för
hur många entryn en spelare får göra, men vissa tävlingar saknar
den begränsningen.
Ett entry innebär att spelaren själv får välja ett antal spel som
ska ingå i försöket. Spelaren får ett försök på vart och ett av de
spel den valt, och en lapp med resultaten lämnas sedan till sekretariatet för bokföring. Detta tävlingssystem innebär att spelaren
har större frihet att själv välja vilka spel den vill använda. I och
med att alla spelare har möjlighet att göra uppemot eller över tio
försök, blir också slumpens inverkan mindre, vilket gör att de
flesta platserna i slutspelet går till de som håller en hög nivå.
Oavsett spelsystem, så brukar ändå resultatlistorna påminna
mycket om varandra i Stockholm Open, såväl som i SM. Båda
stora tävlingar med mycket folk, men med två olika tävlingssystem. SM har de senaste åren haft tjugo olika tävlingsspel. Varje
spelare har fått sig tilldelat fyra av dem och har sedan fått göra två
försök på vart och ett.
Gemensamt för tävlingsspel i flipper är att man bara jämför
resultat på samma spel. Inte ens om arrangören förfogar över två
identiska spel, exempelvis två exemplar av Medieval Madness, så
jämför man en spelares resultat på spel A med en annan spelares
resultat på spel B. Detta beror på att två exemplar kan bete sig
väldigt olika i hur kulan rör sig, styrkan och vinkeln på flipprarna, om lampor fungerar eller inte, slitage i spelplanen, olika
belastningar i plungern, lutning i höjd- och sidled och så vidare.
14

Just mängden möjligheter till olikheter gör att den typen av jämförelser undviks inom tävlingar.
Då tidsaspekten ofta är viktig när många ska spela, är det av
vikt att spelen ger korta speltider för att inte bli tidsmässiga flaskhalsar. På bland annat den årliga PAPA-tävlingen i USA, som
betraktas som världsmästerskap, gör arrangörerna spelen svårare, genom att t.ex. ta bort eller flytta stolpar för att öka kulans
möjlighet att ”rinna”, och därigenom korta bolltiderna markant.
Svenska tävlingar har av tradition spelen inställda på Tournament mode och med extrabollar avstängda. Tournament mode är
en maskininställning som regelmässigt ger ett något svårare spel
samtidigt som det i hög grad eliminerar de slumpmässiga inslagen i spelet, och extrabollarna tas bort för att varje spelare endast
ska ha tre kulor till sitt förfogande.
Internationellt

Tävlingsmässigt ligger Sverige bra till internationellt. Sett till antal spelare som finns registrerade hos IFPA, hamnar vi på en tredjeplats efter USA och Tyskland. Ser man till samma sidas världsranking hittar man i slutet av 2008 inte mindre än sex spelare
bland världens tjugo bästa, varav 2007 års världsmästare Jorian
Engelbrektsson är en av dem.
Vidare finns det även landslagsspel, om än i varierande utsträckning och ganska liten omfattning. De senaste årens europamästerskap har dock innehållit detta inslag, men det är långt från
en stabil och välorganiserad tävlingsform, vilket gör att det är
svårt att uppskatta vikten av den. Att den svenska flippervärlden
inte är organiserad i traditionell förenings- och förbundsform gör
också att det är svårt att sätta upp regler och riktlinjer för hur ett
landslag ska sättas samman. Hösten 2008 och även tidigare år har
sett flera diskussioner och förslag, men än ingen lösning på hur
ett landslag ska sättas samman.
I landslagssammanhang skulle förmodligen USA vara fullkomligt dominerande, då många av världens absolut bästa spelare
har sin hemvist där. Amerikanarna har också en stor tävlingsscen,
vilket ger dem möjlighet att dels hämta hem de så kallade whopper-poängen som styr världsrankingen, men också tillfälle till att
få tävlingsrutin och att mäta sig mot de bästa. Europa och Sverige
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Fötternas placering hos flipperspelare varierar. Här syns
Alvar Palms fotställning,
förmodligen inspirerad av
de holländska spelarna.

är dock på väg att öka tävlingstillfällena.
I världen finns sex stora tävlingar, varav tre avgörs på den amerikanska kontinenten och tre i Europa. De europeiska är EM,
Dutch pinball Open och Stockholm Open. Då Stockholm även
stod värd för EM förra året, hade svenskarna en god chans att få
erfarenhet av internationella stortävlingar.
I en tråkig liknelse med boxningsvärlden, finns det inom
flippervärlden två organisationer som konkurrerar om världsmästerskapsstatusen. I dagsläget räknar de flesta spelare PAPA
(Professional and Amateur Pinball Association) som VM, men
det är IFPA (International Flipper and Pinball Association) som
administrerar systemet med världsrankingpoäng och dessutom
har en egen stortävling. Emellertid är det än så länge inga större
pengar inblandade, och organisatoriskt är flippervärlden inte så
stor eller stark att den ena tävlingen kan kväva eller konkurrera
ut någon annan. Respekten för krockar i tid har än så länge gjort
att tävlingarna kan genomföras utan större deltagarbortfall, såväl
i Sverige som internationellt.
Och med tanke på att antalet utövare är förhållandevis litet, så
rör det sig för det mesta om ett litet gäng svenskar, kanske femtio personer, som åker över till USA för att prova lyckan, och än
mindre i motsatt riktning.
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Föreningslös verksamhet

Just det faktum att spelare och samlare verkar på träffar och tävlingar, men utanför ett traditionellt föreningsliv, är en företeelse
som troligen beror på att flipperverksamheten ”administreras”,
det vill säga, debatteras och bestäms via olika forum på internet.
Det enda ”medlemskravet” blir således tillgång till en dator och
uppkoppling.
Istället för regelrätta föreningar handlar det mer om mer eller mindre lösa sammanslutningar. Svenska flippersällskapet har
inga årsmöten, utan istället ett aktivt forum som i sina bästa stunder samlar något hundratal men där beslutanderätten och ansvar
är ett oklart ämne. Samtidigt finns runtom i landet flera sammanslutningar av spelare och samlare som gått ihop för att dela
en större lokal. Här handlar det i högre grad om en verksamhet
som ligger närmare den traditionella föreningen, men ändå utan
ordförande, styrelse och årsmöten. Samma ordning gäller för de
mindre nätforumen med regional tyngdpunkt kring västsverige
och storstockholm.
I och med att det mig veterligt inte finns någon regelrätt förening i flippersverige, är det svårt intill omöjlighet att jämföra
skillnader och likheter, men turerna kring större beslut som att
anordna SM eller regler för hur landslaget ska tas ut, borde vara i
fokus för forskning inom området.
Den typiske svenske flipperspelaren är man, mellan 30-40 år
och inte sällan tatuerad. Yrkesmässigt finns ingen markant inriktning, även om datarelaterade yrken verkar vara mer vanligt
i Stockholm än på västkusten. Geografiskt kan man säga att det
går ett band från Göteborgsområdet snett upp genom landet mot
Stockholm. Småland har ett utspritt, men aktivt gäng, medan
Skåne länge knappt har funnits med på den svenska flipperkartan. Under året har dock träffar i Malmö förekommit.
Även i Norrland finns små, utspridda flipperfästen, men troligen gör avstånden att det är svårt att exempelvis gå ihop och dela
lokal med andra intresserade.
Kvinnor är minst sagt en bristvara i flippersamvaron. Varför
det är så har varit föremål för mycket diskuterande och analyserande, men något klart svar har sällan kommit fram. En anled17

ning skulle helt enkelt kunna vara det faktum att flipper idag är
– och av tradition länge har varit – mansdominerat, och att det
just därför inte lockar kvinnor. Att det därför saknas kvinnliga
”förebilder” eller kollegor skulle möjligen kunna förklara varför
nyrekryteringen av kvinnliga spelare är låg. Det har också förekommit teorier om att de intressen som ligger inbakade i flipperkulturen, som teknik-, samlar- och tävlingsintresse, främst
tilltalar män, men det känns inte som någon starkt vetenskapligt
förankrad eller ens särskilt rimlig teori. Emellertid finns det trots
allt ett antal kvinnliga spelare som återkommer på tävlingar och
träffar. Främst har Helena Walter utmärkt sig, med ett mycket
bra snitt i tävlingar.
Framtiden

Framför allt är det tävlingsverksamheten som har växt under de
senaste årens verksamhet, i och med att fler spellokaler har tillkommit. Intresset för flipper utanför de hundratal som mer eller
mindre aktivt har flipper som sysselsättning är dock begränsat.
Inför SM förekommer artiklar i tidningar och inslag i såväl radio
som på tv, men sällan utan någon större värdering än att det är ett
kuriöst och lagom nördigt eller exotiskt inslag i nyhetsflödet.
I och med en åldrande skara aktiva, är det intressant att det
finns en viss tillväxt. Dels bland barn och unga, inte sällan med
redan inbitna föräldrar, men också studerande på landets högskolor, vilket verkar vara ett flipperfäste som hållt sig genom åren.
Nyproduktionen av spel är i ett känsligt läge. Den enda tillverkaren Stern har i och för sig under de senaste fyra åren fått fram
minst tre titlar per år, men spelen lider av ett visst motstånd från
de som är vana vid känslan i WMS gamla maskiner, och prisbilden samt den hårda konkurrensen på spel- och arkadmarknaden
indikerar inte goda tider. Det senaste spelet, baserat på tv-serien
CSI, kan förhoppningsvis slå bättre än den något floppartade
satsningen Indiana Jones 4.
I Sverige samlar folk på sig spel i parti och minut, vilket kan ses
som både gott och ont. Ont därför att ett stort antal spel koncentreras till få platser och personer och lämnar många utan tillgång
till spel, men gott därför att de koncentrerade fästena så sakteliga
kan växa och öka intresset.
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Den största frågan inför framtiden är förmodligen den tillståndsrelaterade och utvecklingen på den svenska spelmarknaden som
helhet. Att flipperspel är sällsynta idag beror på att andra arkadmaskiner har tagit över och drar in mer pengar. Svenska Spels Jack
Vegas är landets största spel alla kategorier, och dess framfart har
förmodligen också bidragit till flipperdöden. Men vad en eventuellt avreglerad spelmarknad och nya tillståndsregler skulle kunna
innebära för en hobby som idag lockar ett väldigt litet antal människor är mest föremål för spekulation. Men ju mer hobbyn och
verksamheten syns, desto fler vet om den. För att avslutningsvis
citera en offentlig tjänstemans svar när jag inför SM 2006 frågade
vad det skulle krävas för att de stora informationsskyltarna vid
motorvägarnas infart till Göteborg skulle kunna användas för att
ge mer skjuts åt evenemanget;
”Vi brukar säga att man måste fylla Scandinavium. Hur många
sa du att ni var? Tvåhundra? Nja...”

Hans Andersson
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Welcome to
the jungle
Redan första upplagan av denna täv-

ling klev in och tog plats som en tämligen
stor och respekterad mötesplats för eliten
inom flipper, även om några toppnamn saknades. Vid andra upplagan hade emellertid
intresset ökat och med det också deltagarantalet. När arrangören petade upp maxantalet
från 48 till 60 spelare, bävade väl de flesta
som hade varit med under premiärtävlingen.
Temperatur och syrehalt i luften hade redan
då varit extremer åt varsitt håll, och med
nästan dubbelt så mycket folk kunde det bli
tufft. Och det blev det.
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Tävlingsmässigt är nog BPP en av de mer
kompakta tillställningarna i fråga om konkurrens. De fyra senaste årens svenska mästare var där, tillsammans med den regerande
mästaren från Stockholm Open och mycket
folk i övrigt med meriter och placeringar i
de övre skikten av världsrankingen. Men
utrymme fanns även för mer vanligt folk,
även om det efter kvalspelet mest handlade
om att söka tröst på förströelsespelen. När
alla spelare fick två försök på samtliga sex
spel, var det svårt att genom tur slinka med.

En fin och tämligen ny tradition på tävlingar
i Norges närhet är att Ole och Elisabet från
flippertillbehörsfirman P4P ibland har med
sig något nytt spel från sina lager, och den
fortsatte i Alingsås. Däremot var mottagandet för Wheel of Fortune inte riktigt lika gott
som när Spider-man och Family Guy visades
upp i Lidköping och på SM. Men vi tackar
för den möjlighet som erbjuds, när man får
se och känna på de senaste titlarna. Det är
också intressant att se hur olika spelare reagerar på nya spel.
I fråga om traditioner gäller också att den

regerande mästaren ytterst sällan kan försvara sin titel, men det var inget som tyngde
Karl ”KGB” Broström. Ryssen, som möjligen hade fördel av hemmaplan, gick fram i
slutspelet utan att kunna stoppas.
De knappt sextio deltagare som gick in i
tävlingen möttes av en blandad uppställning.
Gamlingen Earthshaker skakade om en del,
och var troligen lika snabbspelat som Doctor
Who och Dracula upplevdes av oss som inte
hamnade högst i listorna. Judge Dredd var
troligen det mest ovanliga spelet, i alla fall
efter en titt i fredagens kvalresultat. Inga speciellt höga poäng hos ”The Law”.
Corvette och The Shadow kompletterade
kvaluppställningen, och till slutspelet knäpptes
även Theatre of Magic och Indiana Jones på.
Skrotrummet gav plats åt den s.k. skroteller classic-tävlingen som gick på en intressant blandning. Star Trek var troligen det spel
som var mest likt modernare spel, medan
World Cup 78 inte har många gemensamma
drag med versionen från 1994. Devil’s Dare
stod avstängt under kvalet, men klev till

Finalmatchen mellan JOE (ovan) och KGB (nedan)
på Indiana Jones. Troligen är det mer fotograf och
tillfälle i spelet som påverkar rörelseskillnaderna i
bilden, än spelstilen hos respektive spelare.
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Ole Kristiansen låter Henrik Tomson känna på årets nykomling. Sterns Wheel of Fortune visade upp en intressant spelplan
fylld av lanes och med ett enormt mellanrum mellan flipprarna. Något okonventionellt och inte så lite classic-inspirerat.
Däremot var det allmänna intrycket av spelet inte särskilt gott, men ändå uppskattat att få göra ett tidigt test.
Bredvid går Eric Erlandsson en match på I500 mot Carl Borgentun efter att de båda gjort sitt i huvudtävlingen.

mångas glädje in i de avgörande matcherna.
För att fylla upp kvoten för de kvadratiska
spelplanerna fanns också Hotdoggin’ med.
Som sig bör var spelen inte i nyskick, men
fungerade med lite handpåläggning tillräckligt tillfredsställande för att klara av ett gäng
kvalande.
Utanför själva tävlingsområdena fanns ett
tjugotal spel att tillgå, samt ett kylskåp och
lite sittplatser här och där. Det tredje rummet som fanns bredvid skroten förvandlades
snabbt till ungdomsgård för hårdrocksintresserade. Gitarrslingor från Guitar Hero fyllde
effektivt den svala luften och täckte också
över pling-plongandet från skrotspelen. Att
tävlingen inte gick Alingsåsungdomen helt
obemärkt förbi, kunde man notera då ett
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glatt och förfriskat gäng klampade ner på
lördagskvällen och ogenerat började spela.
Efter milt palaver och tillrättavisande kunde
dock ordningen återställas.
Vinnare av kvalet blev Reidar Spets, men
han slogs direkt ut av Johan Genberg i åttondelsfinalen. 2–1 i bäst av tre spel, och i
ytterligare två matcher behövdes det tredje
spelet för ett avgörande. Jörgen Boström
lyckades besegra hemmaspelaren Henrik
Tomson och Karl Broström började sin resa
mot titeln med att eliminera Jörgen Holm.
I övriga matcher avancerade Mats Runsten
(slog Markus Salo), Michael Lindström (mot
Fredrik Malmqvist), Helena Walter (Patrik
Bodin), David Kjellberg (Magnus Rostö)
och Jorian Engelbrektsson (Per Ahlenius).

Kvartsfinalerna gick de rutinerades väg. Inget ont om de fyra andra, men Runsten, Jorian, Micke och Ryssen hade om inte annat
en bättre dag, eller möjligen bättre spel just då.
I semin ställdes Jorian mot Micke och Karl mot Mats. Jorian tog
sig till finalen via 2-1, medan Ryssen tog två raka matcher och fick
lite vila.
I bronsmatchen fick Micke med sig en medalj efter att ha vunnit över Mats med 2-1, och finalisterna tillkännagav sina val av
finalspel. Jorian tog Indiana Jones, där han tidigare gjort starka
poäng, medan Broström hade andra taktiska skäl för sitt val av
Judge Dredd; helt enkelt därför att motståndaren inte gillade
det.
Ett antal superjackpottar på IJ i kombination med svagare spel
än förväntat av Jorian gav Karl ledningen efter spel ett, och på
spel två visade sig den regerande mästarens taktik funka. Fjärde
raka segern i slutspelet och en försvarad titel.
På classicsidan var det överraskningarna som gjorde starka avtryck. Klart är i alla fall att sällan spelande Ole Kristiansen tog
en fjärdeplats i kvalet, och i slutspelet tog sig nykomlingen och
hemmaspelaren Kjell Ömmersjö ända till final mot Jorian. Där
blev det dock förlust, men först på tredje spelet.
Efter två år av extrem värme och intensivt spelande har vi inte
sett några fler utländska spelare än Ole, men till den tredje upplagan lär det ha visats ett visst intresse från kontinenten.

Fakta BPP
Antal spelare 57.
Slutspelsplatser 16.
Två försök på sex spel för
samtliga spelare.
Kvalspel
Corvette
Dr Who
Bram Stokers Dracula
Earthshaker
Judge Dredd
The Shadow

Hans Andersson
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Intervju: Jorian Engelbrektsson

Hur, när och var blev du intresserad av flipper, och när
insåg du att du var mycket
bättre än genomsnittet?
Spelade på biljarden vägg i vägg när jag var riktigt
liten och med pappa på café, sedan hade de flipper vid
campingen på Stocken, Orust där jag tillbringade somrarna.
Det var nog där jag blev fast. Alla ungdomar hängde där och
det fanns inte så mycket annat att göra.
Insåg att jag var bättre än andra när jag var tolv och ägde listan
på Pin·Bot på fritidsgården där många äldre spelade. Det fick
man mycket spö för.
När spelade du din första tävling och hur
gick det?
Uttagning till flipper-SM 1997(som aldrig blev av) i Falun. Jag
vann. Vann två tävlingar till i Falun året därefter med 500 kronor
och ett Rollergames som priser.
Nästa tävling var Pinburgh 2003 där jag gick till semifinal.
Vilket är ditt absolut bästa minne från en
tävling?
Sonic Booming på tredje kulan på Dr Who i PAPA-finalen. Vilken tripp.
Och det värsta?

Intervjuare: Mats Runsten

DubbelSvantedäng i första Stockholm Open. Båda gångerna på
ett vidrigt TotAN. Ni vet vad jag pratar om.
Vilken tävlingsform föredrar du och varför?
Turneringar där slumpmomentet är så litet som möjligt. Många
kvalspel. Seedning. Position. Val av spel. Bäst av 7 i slutspelet.
Dubbel eliminering. Spel i bra skick.
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Vad tycker du om att det finns två världsmästerskap (det mer etablerade PAPA och
”nyfödda” IFPA) nuförtiden?

Best of according to
JOE

Multiball

Vanlig multiball på AFM.

Ju fler tävlingar desto bättre. IFPA känns mer internationellt,
men jag gillar inte det stora inslaget av gamla spel där. PAPA är
fortfarande The real deal för mig.
Vilka spelare är dina främsta konkurrenter
idag och vem är den bäste du har sett?
Lyman, Keith and Bowen. De är bra allihop men jag tycker att
Lyman har högst högstanivå men också en lägre lägstanivå än de
andra.

Musik

Dr Who.

Ljudeffekter

Cirqus Voltaire.

DMD-grafik

Jag tittar inte på dem alls.

Design

Theatre of Magic.

Skillshot
T2.

Lock

Jag gillar lockarna på
Popadiuks spel WCS, ToM
och CV.

Drain

Vad har du själv för spelstil? Vad är din styrka och vad har du möjligen för svagheter?

Flintstones bakom flipprarna när inte ballsavern
funkar.

Designer

Metodiskt, kontrollerat. Jag gillar dock snabba spel och rampstol avskyr jag. Jag gillar spel med överflipprar och spel där svåra
combos betalar sig.
En svaghet jag har är att jag ”tiltar” när det inte går min väg.
Särskilt när det beror på att spelet är i dåligt skick. Mitt sätt att
spela är ofta uppbyggt på att spelet fungerar bra.
Vad, enligt dig, är det som viktigast för att
bli en bra tävlingsspelare?
Att ha en hög lägstanivå och sedan när det närmar sig final att
kunna toppa det när det verkligen gäller. Att inte bli nervös eller
på dåligt humör.

Steve Ritchie.

Wizard mode

Battle for the Kingdom
på MM.

Videomode

Fish Tales, High Speed II,
Lethal Weapon 3.

Figur i ett flipperspel
-

Jackpot

SJP på No Fear.

Tilt

Bästa tiltvarningen är LW3
när hundarna dreglar. Tilt är
aldrig bra dock.

Modernt Stern-spel
LotR och SM.

Vilka tekniker eller trick i spelandet njuter
du mest av?
Att spela snabba multibollar på I500, Attack from Mars och
Shadow. Ta combos och ha flyt i spelet även under multibollar.
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Intervju: Jorian Engelbrektsson

När det gäller träffsäkerhet, vad skulle du uppskatta
din genomsnittliga träffprocent till, både när det
gäller enkla träffar som någon av ramperna i Twilight
Zone respektive mer svåra skott som exempelvis Final
Draw på World Cup Soccer?
Tror inte att jag har någon enastående träffsäkerhet. Det beror
helt på om jag har 100 procent kontroll över bollen eller inte.
60–70 kanske. Final Draw, hahaha. Nuförtiden skjuter jag bara
på Final Draw med kulan under kontroll på vänsterflippern, och
om det är ett viktigt läge och jag verkligen koncentrerar mig tror
jag att jag har över 50 procent på den.
Hur ser du på ”bangbacks” och ”death saves”?
Fram till det tidiga 90-talet var de ju tillåtna på
tävlingar. Vet du hur utbrett den tekniken var då?
Ingen aning. En liten diskret death save då och då är svår att hålla
sig ifrån. Tur att man aldrig blivit upptäckt...
Har du några personliga highscore som du
är speciellt stolt över?
Mina highscore suger. Men mest tillfredställande var ju 191
miljarder på AFM då man petade ner MCR från tronen.
Vad har du själv för spel?
Attack from Mars, Indianapolis 500 och Wheel of Fortune.
Vilken är din absoluta favorittitel genom tiderna?
Jag gillar många spel. Shadow, Dr Who för att nämna några.
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Hur tycker du att gamla flipperspel är i förhållande till nya DMD-spel?
De gamla suger. Nej, jag gillar dem verkligen inte.

Jorian på I500 under
slutspelet i Borås Pinball
Open. Jörgen Holm är mer
intresserad av spelet än vad
Per Holknekt verkar vara.

Vilket är det svåraste spelet som någonsin gjorts?
Om man tänker på hur svårt det är att komma till final lär det
väl vara TSPP eller LotR. Dr Who och Shadow kan vara riktigt
oförlåtande. Det är bra för då vinner jag!
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Konsten att vinna VM

KVAL

Endast den som inte har tillgång till TV och tidningar, eller har haft huvudet
konstant begravt bland spolar och sladdar, kan ha missat att Sverige fick
en världsmästare i flipper 2007: Jorian Engelbrektsson. De flesta av er har
antagligen sett honom spela och en ansenlig mängd har sannolikt förlorat
i en tävling mot honom. Hur gick det till när han tog den finaste skalpen av
dem alla?
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Vi var fem svenskar som korsade Atlanten det här året: Per

Holknekt, Mats Runsten, Patrik Bodin, Magnus Rostö och
Jorian Engelbrektsson.
PAPA-kvalet öppnar på torsdagmorgonen, men jag, Per och
Magnus var så otåliga att få reda på kvalspelen att vi åkte dit redan
på onsdag kväll i hopp om att få en glimt. Jorian och Palle låg kvar
på hotellrummet och gottade sig.
Vi lyckades ta oss in i hangaren bara för att direkt bli tillfrågade
om vi hade lust att putsa glasen på de 300 spelen. Det kändes som
ett rimligt pris att betala för att få se lineupen!

årets utvalDa kvalspel var: The Shadow, Cirqus

Voltaire, Whirlwind, Whitewater, The Addams Family, Jack·Bot,
Fun-house, Spiderman, Indianapolis 500 och Judge Dredd.
Spelen i PAPA är i regel “bastardiserade”, det vill säga arrangö»Spelen i PAPA är i regel
ren Kevin Martin har på ett eller annat vis gjort dem svårare för
att hålla ner bolltiderna. Som exempel hade Spiderman inga out- ›bastardiserade‹ – dvs att
lane-poster och ingen mittenpinne, CV och TAF hade också helt arrangören Kevin Martin
bortplockade outlane-poster och Shadow var toksnabbt och hade på ett eller annat vis har
avstängd ballsave.
gjort dem svårare för att
I kvalet köper man entries för $20 styck och man kan köpa så
hålla ner bolltiderna.«
många man vill. Varje entry består av fem spel som man väljer
fritt från de tio som erbjuds. De 16 bästa spelarna går vidare till
söndagens slutspel. Man har i regel råd med ett dåligt parti i ett
entry, men sällan två. Det är alltså oftast viktigare att undvika
ett dåligt parti än att få till ett bra. Fem medelgoda scorer räcker
ganska långt.
Jorian såg direkt tre
SPEL
SCORE
RANK
POÄNG
spel att bygga entries runt:
The Shadow
492.402.200
17
71
TS, SM och I500; spel han
Jack·Bot
1.821.919.060
49
39
antagligen hade plockat om han
Spiderman
128.889.420
25
63
så fick välja från historiens alla
Indianapolis 500
649.643.920
18
70
tillverkade spel. Hans bästa
Judge Dredd
325.913.310
36
52
entry (se till höger), som han
Totalt
295
prickade in på femte försöket,
räckte till en fjärdeplats totalt.
Kvalet vanns av Lyman Sheats, som fick till vad många
ansåg var det bästa kvalentryt i PAPA:s historia, 390/500 poäng
(se nedan).
POÄNG

RANK

SPEL

SCORE

Judge Dredd

291.152.180

45

43

403.600.450

2

90

The Addams Family

199.349.390

16

72

Jack·Bot

6.620.334.860

1

100

Funhouse

22.721.310

Spiderman

3

85

Totalt

390

2

SLUTSPEL

Kvartsfinalen

I slutspelet delas spelarna in i fyra fyrmannagrupper utifrån kvalplacering. Varje grupp spelar tre partier med poängfördelningen
4p, 2p, 1p, 0p. Efter de tre matcherna jämförs ens poäng med
alla andras poäng och de åtta med mest poäng går vidare till
semifinalen.
Den högst rankade spelaren (enligt kvalet) i varje grupp
väljer spel eller position. Spelen i slutspelet hämtades från B- och
C-divisionerna och var: The Lord of the Rings, The Simpsons
Pinball Party, Fish Tales, Dr Who och Twilight Zone.

Jorian hamnade i grupp fyra tillsammans med Keith Elwin,
Allan Vrooman och Jim Belsito. Inga duvungar, även om
Vrooman kanske inte kändes direkt oslagbar.
Som högst rankad i sin grupp fick Jorian välja spel. Han var
egentligen sugen på Dr Who som ju är ett av hans favoritspel,
men de andra grupperna hann norpa det före honom. Han ville
inte spela Twilight Zone så han tog LOTR. När han valt kom
Elwin småskrattande fram och frågade: ”Du vet att Jim har två
Lord of the Rings hemma va?”
Jorian fick gå ut som förste spelare, vilket inte var någon
nackdel som det visade sig. Både JOE och Belsito hade två långa
och bra förstakulor, vilket gjorde att flipprarna hade drabbats av
”nudelsyndromet” när det var dags för Elwin och Vrooman, som
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således fick svårt att gå ifatt. Jorians 92 miljoner gav en andraplats
och två poäng; en bra start.
Andra spelet var TSPP med hard settings. Efter tre kulor hade
Jorian stannat på måttliga 12M. Belsito hade redan mer poäng
och både Elwin och Vrooman skuggade med 7M och 10,5M och
bägge hade multibollar i kanonrören. Det såg illa ut för svensk
del med andra ord.
Ilsket och besviket gick Jorian iväg till toaletterna, bara för
att när han kom tillbaka upptäcka att han faktiskt hade slunkit
till sig en andraplats igen! Elwin och Vrooman hade nu bara en
poäng var och var i princip utslagna. Jorian hade fyra poäng och
behövde åtminstone en andraplats på sista spelet Fish Tales för
att säkra avancemang.
Fish Tales visade sig vara mycket lättiltat, så Jorian drog på
sig silkesvantarna. Amerikanerna gick i vanlig ordning på multiboll, men fick inte mycket gjort. En misslyckad multiboll ger ju i
princip inga poäng alls. Elwin hängde mest med huvudet och gav
spelet fler tjuvnyp än vanligt efter rinn. En lätt spark på benet och
en omskakning av maskinen så att näste spelare gjorde klokt i att
vänta någon minut. Jorian valde att istället ta några Long Casts
och krocka kula. Ett videomode och en Rock the Boat räckte för
att säkra segern och avancera till semifinal.
I skuggan av de stora händelserna hade undertecknad tre
poäng efter två spel och behövde vinna på avslutande Dr Who.
Bowen Kerins ledde på 917M och jag jagade med hjälp av Sonic
Booms. När jag hade två skott kvar (H och O) för att gå förbi
valde jag dock att skjuta stolpe ut istället, landade på 837M, och
tävlingen var slut för min del.
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Semifinalen

I semifinalen tussades Jorian ihop med Lyman Sheats, Josh
Sharpe och John Kosmal. Lyman är ju flerfaldig världsmästare,
Sharpe en utomordentligt jämn och säker tävlingsspelare och
Kosmal en högljudd och lite speciell person som bland annat
arrangerar Pinbrawl.
Lyman var högst rankad och valde föga överraskande Dr Who
som första spel. Jorian fick då välja position först men valde
inte bana fyra som brukligt är. Han visste att Lyman gillar att
gå ut först och sätta sig i respekt med en fin förstakula (som till
exempel i EM-finalen 2007), och detta ville Jorian alls icke tillåta.
I stället gick Jorian själv ut först, men ingen fick till något särskilt
på kula ett. (Sheats avlöjade på efterfesten senare samma kväll att
han både ville och hade räknat med att få börja på Dr Who).
Inför boll två kom Lyman fram till Jorian och frågade om det
fanns ballsave på spelet. ”Dr Whos ballsave var jag väl förtrogen
med, men jag svarade att jag inte visste”, sade Joe.
På andra kulan lossnade det ordentligt för Jorian. Han drog in
över 100 loopar och 836M på Sonic Booms. Sheats och Sharpe
försökte loopa ikapp medan Kosmal gick på multiboll istället.
Jorian fortsatte att hitta sina tre skott och landade på utmärkta
1,6 miljarder, vilket inbringade fyra sköna poäng.
I andra partiet gjorde Jorian en fullt godkänd insats
(300m) på ett svårspelat TZ, trots att han blev berövad en
kula på grund av en elak utstuds från lock direkt SDTM,
men det räckte ändå bara till en tredjeplats och 1 poäng.
En minnesvärd incident var när han i ett anfall av plötslig
sinnesförvirring fick för sig att man kunde starta Powerballen
även i vänster spiral-loop. En vitglödgad powerball som kom
farande ur högerloopen i 180 vittnade dock om motsatsen.
Minst en poäng skulle antagligen krävas i sista spelet (LOTR)
för att ha chans på final. Här valde Jorian återigen att börja (med
nudelflipprarna i färskt minne), men dessvärre var flipprarna
trötta redan från start efter allt spelande. Efter tre kulor hade han
skrapat ihop 11 miljoner, men en bra spelare ska ju ha tur sägs
det, så det räckte faktiskt till en andraplats då Josh och Lyman
landade på 8 respektive 4 miljoner efter att till synes ha kämpat
på Saurons sida snarare än brödraskapets.

Sheats var alltså utslagen och detta var faktiskt första gången som
han inte kom topp-4 i ett VM. Svensk finalplats säkrad!
Finalen

De tre motståndarna
i finalen var Bowen
Kerins, John Kosmal och
den gamle räven Dave
Stewart, som på 90-talet
gjorde många fina resultat
samt blev känd för att
oftast spela i handskar.
Bowen
var
högst
rankad och fick således
välja spel. Att det första
blev Dr Who var ingen
högoddsare då han hade
dragit in 3,6B på det i
semifinalen. Bowen startade klart godkänt med
236M och KOZ ännu
bättre med 620M, trots
några aviga doktorsval.
Jorian spelade påtagligt
nervöst på första kulan
och träffade gummi, stolpar, ytterligare lite mer gummi och avslutade cirkusen med att
göra en grov flippertabbe så att kulan rann med blott 1,7 miljoner
insamlade. Frustrationen var påtaglig.
Bowen trummade förnöjt på under kula två och lade sig på
720M. KOZ uträttade ingenting och Stewart landade på 12M.
Men nu hände något som vi inte var vana vid att se. Jorian
började pusta och frusta och kämpa sig in i matchen på ren vilja.
Och det gav resultat! Han tog Sonic Boom efter Sonic Boom som
om det inte fanns någon morgondag. Varenda skott satt perfekt
och han lämnade kula två som ledare med sina 1,1 miljarder.
På kula tre valde Bowen att börja ”säkerhets-booma”, det vill
säga strunta i W och istället lägga över kulan till högern och nöja
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sig med H och O. Fegt eller ej så gick han hur som helst upp i
ledning med 1,35B. Kosmal hade inget torrt krut i bössan kvar
utan stannade på 654B. Stewart tycktes inte ha någon bössa överhuvudtaget och slutade på 45M.
Det var dags för Jorians sista kula och planen var klar – bara att
fortsätta med Sonic Boom. En plan som för ett obehagligt ögonblick såg ut att gå i stöpet när en boll endast gick halvvägs upp i Wrampen, med otäck retur som följd. JOE redde dock ut situationen
med en distinkt slapsave, återgick till loopandet en stund bara för
att sedan plötsligt släppa flipprarna och kulan. Jorian hade förstås
örnkoll på hur mycket poäng han hade, även om displayen bara
visade animationer. Och visst var han förbi; 1,391B stannade han
på och med det tog han ledningen i VM-finalen.
Som spel två valde Bowen TZ, men han fick allt annat än en
smakstart: 1,6 miljoner och tilt. Riktigt trist tyckte vi svenskar
medkännande. KOZ tog ledningen med 75M före Jorians 36M
och Stewarts 13M. Maskinen hade tyvärr den dåliga smaken att
trilskas några gånger under partiet. Vid flera tillfällen hoppade
både powerball och en vanlig kula ut i plungerlanen, med glasavdragning och avbrott som följd. Ingen förstod riktigt varför
Kevin inte hade tagit bort powerballen som brukligt är här
hemma. Vi vet inte om detta störde Bowens rytm, men han tiltade i alla fall sin andra kula också på 3,7M.
”Oh man!”, skrek han och kastade kepsen i golvet. Intressant var att samtliga fyra spelare någon gång under partiet fick
chansen att plocka ut powerballmultin, men alla utom Jorian
misslyckades. Joe livecatchade Powerballen från slotmachine,
knackade över den och hämtade ut multibollen, under vilken han
tog två jackpots varav den ena medelst ett fint ”fuskskott” ner i
kamerahålet. Inför tredje kulan ledde Jorian med 177M mot
KOZ 79M, Stewarts 42M och Kerins 3M.
Guldvittring! Vi på läktaren försökte räkna på vad olika slutresultat skulle innebära. Skulle Jorian vinna TZ och Stewart eller
KOZ komma tvåa skulle saken vara klar redan efter två partier.
Om Kosmal vann och Jorian kom tvåa skulle det stå 5-6 dem
emellan. Bowen var tvungen att komma minst tvåa för att inte
vara avhängd. Så höll vi på, men nöjde oss efter en stund med att
konstatera att det såg ganska bra ut för svensk del.

En i uppförsbacke stretande Kerins fick ingen ordning på sista
kulan heller och slutade på 22M. Kosmal fick inte heller något
vettigt gjort och landade på 82M. Dags för Dave Stewart. Han
tar efter en stunds spel ut multibollen, pressar sig förbi Kosmal,
men lägger sig på behagligt avstånd bakom Jorian.

Jorian Engelbrektsson från Sverige hade blivit världsmästare!
För placeringarnas skull spelades även sista partiet på TSPP och
Jorian tyckte det var lika bra att ta och vinna det också när han
ändå var i farten.
Sedan vidtog fotografering, handskakning, prisutdelning
($12 000 + stor buckla) samt givetvis champagnefrossa i hotellbaren och efterfest med ett par lådor öl uppe på rummet. En
minnesvärd helg!

Text: Mats Runsten
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Bunkern

Vintern 2006 slog bunkern i Alingsås upp portarna
för första gången. Snart tre år senare har både antalet spel som lokalytan ökat, och här presenteras
lokalens historia och verksamhet av en i den inre
kärnan.
Sent på hösten 2005 ringde Henrik ”HOT” Tomson mig

och undrade om jag var intresserad av att vara med och hyra en
lokal för våra flipperspel. För min del var beslutet inte svårt då
jag hade cirka tio spel stående hemma i lägenheten och garaget.
Så den första januari 2006 fick vi den efterlängtade nyckeln till
lokalen. Lokalen som sedermera har blivit något av en institution i flippersverige är en källarlokal under markplan i centrala
Alingsås. Namnet Bunkern kommer från lokalens härligt robusta
betongväggar utan fönster. Men detta var ingalunda något som
kom att skrämma bort oss flipperfrälsta, utan redan från start
var vi 6–7 entusiaster med ett par spel vardera i lokalen. Men
intresset för att vara med kom att visa sig vara väldigt stort, så i
36

skrivande stund är vi elva stycken som huserar i Bunkern. Då har
ett par tre stycken ändå lämnat oss för att ha spelen hemma istället då deras tid inte räcker till för bunkerbesök i den omfattning
som önskas. Dessutom finns det spelare som gärna vill ta klivet
in i gemenskapen som hyrestagare, men på grund av den rådande
platsbristen har vi inte möjlighet att ta in fler.
Ganska omgående kom det alltså att visa sig att den stora

lokalen på 92 kvadratmeter var på tok för liten, den fylldes ganska omgående med 32 flipperspel, tresitssoffa och ett nödvändigt
kylskåp. Sen ska vi icke förglömma vår kaffebryggare som Hans
”BUD” Andersson vårdar ytterst ömt och brygger enastående
gott kaffe på, vem vet hur vi skulle klara oss utan hans utsökta
bryggarkonst. Sen har vi naturligtvis Christian ”BLA” Balacs tvvagn med tillhörande DVD-spelare. En film kommer väl till pass
som underhållning samtidigt som spelplansdetaljer putsas. Men
en del elaka tungor säger dock att Balac som är ett stort fan av
The Simpsons tittar mer på barnprogram än han putsar. Men
detta är naturligtvis inte på något sätt sant.
Som synes växte vi snabbt ur denna lokal då det blev en smärre
invasion av spel och nödvändiga ting. Men vi hade turen att få
ett rum bredvid på 27 kvadratmeter, detta rum som kom att få
namnet ”skrotrum”. Precis som namnet antyder så är det rummet
ämnat för renoveringsobjekt och spel som av olika anledningar
inte platsar i finrummet. Men dessvärre så kom även skrotrummet att fyllas till bredden med spel ganska omgående. Men vi
hade turen med oss ytterligare en gång, nu blev nästa rum på
27 kvadratmeter ledigt. Detta rum reserverade vi åt Classics. Till
en början trodde vi för ett ögonblick att vi hade tillräckligt med
yta, men som vanligt gjorde vi en sanslöst grov missbedömning.
Även detta rum fylldes blixtsnabbt av köpsugna flipperspelare.
Så i skrivande stund har vi totalt cirka 60 flipperspel. Majoriteten utgörs av DMD-spel och bland dessa spel finns en hel del
populära titlar som exempelvis MM, AFM, CC, CV, IJ, TZ,
ToM, TAF med flera. Men det finns även en del udda titlar som
X-files och Pinball Magic. Sena 80-talsspel som finns i lokalen är
bland annat Taxi, Police Force, Funhouse och Escape from the
Lost World. När det gäller spel från sent 70-tal och tidigt 80-tal

Fakta Bunkern
Plats:
Alingsås
Storlek: 150 m²
Tävlingar: Månadsfinaler,
Balacs Pinball Party
Antal spel: ca 50
Övriga faciliteter:
Toalett: Ja
Kaffe:
Ja
Kyl:
Ja
Mikro:
Ja
Bar:
Nej
Arkadspel: Nej
Telefon: Nej
Internet: Ibland
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finner vi bland annat Devil’s Dare, Black Knight, Star Trek och
Strikes and Spares. Även ett fåtal EM-spel har på senare tid hittat
till Bunkern, bland annat Knockout, Circus och Star Pool. Så det
är en mycket bra line-up som finns, där det bästa av allt är att vi
endast har ett fåtal dubbletter. Vilket är trevligare än då vi exempelvis hade fem stycken ToM stående i Bunkern. Trots fåtalet
dubbletter och extrarummen är vi i skriande behov av mer yta, så
vår förhoppning är att fler rum ska bli lediga.
Bunkern har kommit att bli mycket populär tillflyktsort,

mycket på grund av den grymma line up och det läge som lokalen
har. Det har medfört att det ofta är liv och rörelse i lokalen, främst
under helgerna då det ofta kommer besökare från Göteborg med
omnejd med siktet inställt på nya highscore eller spela av någon
stackare dess rankingpoäng. Eller som en del, bara för en stunds
socialt nöjesspelande. Men det är inte bara folk från närområdet
som kommer på besök utan Bunkern får även besök av långväga
gäster som är på genomresa, vilket är trevligt. De flesta besökarna
kommer via tågstationen som ligger två minuters promenad från
Bunkern. Men undantag finns naturligtvis, göteborgaren Lars
”LP” Pettersson vaknade upp en morgon och kände sig ovanligt
pigg så han grenslade sin cykel och trampade de dryga fyra milen,
Göteborg–Bunkern. Detta visade sig dock även ta krafterna ur
den bäste så han lade sig i Bunkersoffan och sov för att trampa
hemåt dagen efter.
Eftersom vi har lyckats få ihop en så pass bra lokal så har vi
även förlagt West Coast Pinballs månadsfinaler där. Detta har
gjort att uppslutningen har blivit betydligt bättre jämfört med
när vi hade månadsfinaler på Liseberg och Biljardpalatset.
För ett besök i Alingsås mytomspunna Bunker, gå in på
www.sdtm.se och anmäl dig till en månadsfinal eller ta kontakt
med någon där som har nyckel.

Markus Salo
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Det är världens mest säljande spel med 20 270
producerade maskiner. Det är ramp, stol, ramp, stol,
ramp, stol... Det är späckat med leksaker och smått
geniala gimmickar. Det är djävulens magneter och
bumprar och kickouter som är designade för att
skada din själ. Det är TAF.

Love
or

hate

Det är svårt att bevisa, men spelet som Pat Lawlor gjorde

1992 kan nog vara ett av de spel som både är väldigt omtyckt,
och samtidigt väldigt avskytt. Kommentarer vid tävlingar eller
på nätet vittnar om att folk inte alltid är svala inför mötet med
The Thing & Co. Och ändå är det väldigt högt värderat när det
handlar om spelaffärer. Att ett exemplar säljs för under femsiffrigt
belopp är när detta skrivs en högst osannolik tanke. Särskilt uppseendeväckande är prisbilden när man jämför med Addams generationskollegor, exempelvis Doctor Who, Fish Tales och Creature
from the Black Lagoon, som mer sällan ligger i den högre prisklassen som Addams ständigt och jämt verkar husera i.
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Det är också ett spel som de flesta har stött på. En hel del av de
drygt 20 000 exemplaren har funnits på videoaffärer, nöjesfält
och liknande ställen i Sverige, och är förmodligen ett av de mer
kända spelen, även för folk som med jämna mellanrum behöver
få förklarat vad ett flipperspel är.
Men låt oss börja med grundförutsättningarna och spalta upp
spelet i dess beståndsdelar. Två vanliga flipprar, en övre på högersidan och en liten längre ner på andra sidan. Två ramper, fem
bumprar och en loop som milt sagt är lättare att sätta från ena
hållet än det andra. Två hål där kulan flyger ner och även upp,
och ett hål där den bara far ner. Lägg till en vridbar bokhylla,
några targets, två slingshots, fler inlanes än outlanes, en manuell
plunger och magneterna under spelplanen, så är spelet näst intill
komplett, förutom lite attiraljer som plaster, stolen, handen, tre
kulor och förstås skillshot-koppen.
Det som brukar vara det som irriterar mest, är de detaljer

som får kulan att rinna, och här har TAF sin starka sida. Ballsave
var väl inte helt uppfunnet vid den här tiden, och det förstärker
naturligtvis intrycket av otäckt. De dubbla kickouterna i närheten av flipprarna ger möjligheter till allehanda svordomar. Den
från stolen är för det mesta inte något stort problem, utan går att
behärska, men swampkickouten kan däremot bete sig på många
olika sätt, och en lätt eller svår touch på slingshoten brukar vara
vanligt förekommande. Bumprarna sitter förhållandevis långt
ner, och är i likhet med de på Twilight Zone en nyckel till vad
som håller bolltiderna korta.
Frågan är nog istället på vilket sätt Addams har gett mest glädje
till alla som tycker att det är ett fantastiskt, eller bara ett väldigt
bra spel.
Troligen handlar det om att det var ganska revolutionerande
när det kom. Föreställ dig det tidiga nittiotalet. Gilligans Island
var första spelet med DMD, och T2 gjorde verkligen något av
densamma, satte en standard för hur displayen skulle användas
och gjorde sitt för att fortsätta hålla flipperspelandet populärt.
Vem tyckte inte att det var osannolikt häftigt med animationerna
som följde när du satte skott? Och för eller emot, hur fascinerande var det inte med Video Mode?
40
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”TAF var ju spelet som
startade flipperboomen
på nittiotalet. Idag känns
det ganska passé och spelutvecklingen har kommit
mycket längre, men på sin
tid var det en revolution. Än
idag träffar man spelutställare som berättar om hur
de blev uppringda för att
Addams hade gått sönder,
men när de kom dit visade
det sig att spelet vägrade
ta mer femmor för att myntlådan var full. Tyvärr är det
ju tider vi aldrig kommer att
få uppleva igen.”
Anders Bengtsson,
Läckeby
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Ett år senare, när Sverige arrangerar fotbolls-EM, Birgit Friggebo
blir mer känd för sina sångförslag än för den lilla stugan och
löntagarfonderna upplöses, kommer The Addams Family och tar
ytterligare ett steg i utvecklingen. Eller flera. Inte bara har det en
DMD som utnyttjas ganska bra, utan det är också fullkomligen
fullproppat med olika modes. Inte mindre än tolv olika belöningar och uppdrag ståtar det med, och även om tidigare spel
hade haft liknande upplägg, så blev det här ändå en start för något som skulle bli standard. Att plötsligt få ett litet uppdrag mitt
i spelet kändes i alla fall för mig nytt när jag stötte på det. Istället
för att bara satsa på att locka, locka och försöka göra något av en
multiball, fanns det nu poänggivande och intressanta uppgifter.
Att vräka in kulan i skogen av bumprar för att väcka de döda till
liv kändes märkligt roligt, med tanke på att det samtidigt var ett
säkert steg till nästa kula eller nästa femkrona.
Lägg nu också till att spelet har en hand som dyker upp och
plockar kulan, vilket på den här tiden faktiskt var något som fick
folk att häpna. (Det här känns lite som att berätta för unga personer om tiden när vi bara hade två kanaler på tv:n.)
Men det slutade inte där. Som en extra twist hade spelet en
självspelande flipper som emellanåt träffade vad den skulle. Mer
än en person lär ha funderat på hur detta var konstruerat och
fungerade.
Med allt detta nya och lätt revolutionerande samlat i ett spel,
så är det inte så konstigt att spelet sålde som smör och att folk
blev helt till sig när de stötte på det. Att det idag inte riktigt kan
mäta sig med yngre konkurrenter är väl egentligen bara en del i
den tekniska utvecklingens skede. Vi går ju inte runt med NMTtelefoner eller köper färgband till våra matrisskrivare. En del av
oss samlar möjligen på dem av nostalgiska skäl, men vi använder
dem sällan i vardagslivet.
Men där har det hyllade, älskade och avskydda Addams stått
emot tidens tand. Vi spelar fortfarande på det, vilket naturligtvis
kan bero på att flipperspelare i grunden är ett nostalgiskt släkte,
men förmodligen beror det också på att det fortfarande är spelbart. Dessutom ser man det fortfarande utställt på olika spelställen där det drar in lite pengar.

De herrar som stod för designen var Pat Lawlor och Larry

DeMar. Den förstnämnde designade spelet och den senare försåg
det med mjukvara. Duon startade med Banzai Run 1988, och
arbetade tillsammans även med två andra storsäljare, Funhouse
och Twilight Zone. Ett Lawlor-spel känns ofta igen på att en sida
av spelplanen mer eller mindre är blockerad av en massa bumprar
och annan bråte, minst en övre flipper samt dubbla inlanes på någon sida. Riktigt vad som kännetecknar programmeraren DeMar
är däremot svårare att sätta fingret på. Han lär ha varit med och
jobbat med videospelsklassikern Defender, men om det därifrån
går att dra några ledtrådar är svårt att säga.
Idag har Pat Lawlor med sin flipperdesignfirma (Pat Lawlor
Design) gjort ett flertal titlar för Sterns räkning, medan Larry
DeMar istället arbetar mot casinomarknaden, och gör videopokerapparater av diverse slag. När han befann sig i flipperbranschen låg han bakom mjukvaran i de fyra spel där han och Lawlor
samarbetade, men även World Cup Soccer, Jack·Bot och Space
Shuttle, för att nämna några, drivs av hans mjukvara.
Att spelet blev en succé var emellertid inget som förvånade
honom, och han tog sig gladeligen tid att ge oss i Sverige sin syn
på världens mest producerade flipperspel.
What do you think made TAF such a success? Although
the movie was quite good, it was never a real blockbuster like the Indiana Jones movies or the Star Wars-series.
Or was it?
That is a very broad question that registers many thoughts with
me. I assume that the original Addams Family television show was
not well known on your side of the pond, but it originally aired in
the 1960’s and has been shown in reruns in the US with a cartoon
spinoff that probably ran in the 1980’s. The theme, characters, mansion and particularly ”thing” are well known in our culture. Pat
and I always viewed the pinball as having the benefit of TV show’s
popularity. The movie itself was not a terrific movie but had great
commercial success for what I think are the same reasons. This familiarity gave people a reason to be interested in the game and gave us a
rich set of material with which to create game features.
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Flippervärldens svåraste
bonusmultiplikator?
Endast en kula som rullat
ner i höger inlane och sedan
skjuts genom skogen av
bumprar kan öka bonusfaktorn.

I feel that the game itself was ”over the top” as you will find in the
case of many hits in our industry. There were so many ingredients
and aspects that were well done that if you took any of them away
you would probably still have a very, very strong game. Notwithstanding their demeanor, the best designers are insecure and continuously
have a need to add one more thing to try to tip the scale to success
(we can’t tell when we’re ”over the top” during the process). Addams
Family had great mechanical toys with ”Thing”, The Power and the
bookcase created by mechanical master John Krutsch, blow-away art
by John Youssi, an amazing Chris Granner sound package which
included some of the best voice work done on a pinball machine by
the late Raul Julia. Roger Sharpe handled the licensing and arranged
for Chris to fly out to work with Raul in a studio. Chris reported
that he had never worked with a more professional actor who gave it
everything to make the best possible presentation for our game, and
it really shows. Pat outdid himself on the playfield layout, and Mike
Boon and I managed to bring everything to life in a balanced fun
set of rules. It was only the 3rd or 4th dot-matrix game so we were
able to get a lot of mileage out of that aspect through the amazing
work of dot-master Scott Slomiany. And features like ”The Power”
(magnets in the center of the playfield) and ”Thing Flips” along with
mechanical ”Thing” had people seeing a pinball machine that had a
lot of tricks up its sleeve. It was an early mode based game and I think
that the rich theme helped make the mode based play work. So, in my
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Lyckliga barn. Programmeraren Larry DeMar med
sönerna Alex och Ryan
placerade på ett spel som
duger att sitta på.

opinion, it was the combination of many, many things put together
by this very talented team, along with a very popular theme which
was rich in material to adapt to the game.
Where did you start in the construction of the game? Was
there anything that really had to be in? I’ve read that you
had the movie scripts before it had hit the screen, so you
had the time to pick and choose, but where did you start
your journey? Although the bookcase is central in the
game, it is not that central in the movie.
Pat chose to license this theme and I think that from the start
”Thing” was going to be an important part of this game. We were
able to get copies of the script while the movie was being filmed, but
had no reference to how important the individual elements would
be. To adapt a pinball to a theme, you look for elements which you
can make mechanically interesting. It was Pat’s creation so I can only
speculate, but when you read about moving a secret book which turns
a bookcase and gives access to a secret passage it generates a vision
of something very cool that you can create in a pinball machine.
As you mention, it was not central to the movie, but worked great
in the game. This brings me to a concept which I like to talk about
regarding game design which is that the most important thing to optimize is the fun and integrity of the game, which sometimes means
45

breaking away from the metaphor provided by the theme. In the case
of the bookcase for qualifying locks and locking balls, it was a great
device taken from a minor movie element but made central to the
game. To look at this even closer, we never intended Thing to be part
of the ball lock process (you were going to open the vault and then
lock the balls there), but the bookcase/vault shot was too hard for the
average player and we struggled with getting Thing to come out what
we felt was ”the right amount” and so Thing ended up locking the
balls to address both of these problems.
TAF was one of the first pinball games (in the DMD generation anyway and as far as I’ve learned) that used a
mode-based system. Was it your idea, or did you re-invent it from some other game? And how did it affect design, rules and thoughts of the game?
Pat created the concept of winning one of a group of awards, eliminating them as you earned them so you could eventually get them
all. He first used it on Earthshaker and with an Extra Ball in the
group it became a great attraction to the players and a great way for
the designers to get some good awards to all level of players.
Pat and I enhanced this in Fun House where we added some timebased modes (Super-Dog and Frenzy) although they weren’t as central to the feature.
For TAF, Pat put the mansion in the center and we talked about
expanding the ”random feature” and quickly got the group together
to brainstorm the dozen or so elements. With the rich content of the
movie and for the first time a dot-matrix display to help us convey to
the player the details of the modes we were able to create an interesting set of mini-games for this feature.

The game is filled with toys and gimmicks that stunned
the public in early 1990s, but were there more things
that didn’t make the cut?
Most of the games of that era were built up to some point and
then things later removed to cut cost and/or to increase reliability,
46

but I can’t recall such an item on this game. I think we talked about
lighting up rooms of the mansion in the backbox but I don’t think
that ever got past the conceptual stage.

As you mentioned, you and Pat Lawlor had earlier made
another big hit with Funhouse. What aspects and things
did you use from that game when you started working
with TAF?
We extended The Fun House Mystery Mirror idea and added more
modes as discussed before. TAF also carries the build-up of flipper
lane/outer loop combos to an extra ball which appeared in Fun House but carries all the way back to High Speed (from 1986).

If you could make a ”directors cut-version” of TAF today,
what – if anything – would you do different?

”Thank you, Thing.”
Gimmicken Thing flips
var den självspelande
lilla flippern nedanför
bumperskogen. Ett skott i
mittrampen efter att Lite
thing flips-switchen hade
registrerat öppnade upp
möjligheter för spelaren
att kunna skylla usla träffar på någon annan.
En intressant detalj är att
flippern inte skickar iväg
kulan helt på måfå, utan
försöker lära sig av sina
misstag. Har den träffat
för lågt eller för högt, så
gör den en liten justering
till nästa gång.

I was never pleased with the build-up of
the graveyard value (from the bumpers), the
importance (or lack therof ) of lighting the
bumpers or the carryover and multiplying of
this value. One concept that helps the enjoyability of
a pinball is where the player shifts their focus as a feature becomes valuable. In TAF the focus on the bumpers works great during
Mamushka, Hit Cousin It and Raise the Dead, and the desire to
collect kicks in when ”Thing Flips” is lit or a side ramp shot is made,
but most people don’t think of the feature at other times.

As I looked at what games you had been a part of, I started thinking if one could see some red line or mark that
this games software comes from DeMar. Is there?
I have always incorporated flipper lane combo shots going all the
way back to Black Knight. The ”Freeway” type of sequence has been
in most of my games since High Speed. The rest of the thread would
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be of a more intangible nature as I always try very hard to balance
out the different rules, scoring opportunities and risk/reward situations in the game. I think we did this well in TAF.

Spelplanen på TAF bär som sagt tydliga spår av Pat Lawlor, och

den uppmärksamme kan också se att det finns två vanliga flipperattiraljer som saknas. Någon spinner existerar inte, inte heller finns
det några rollover lanes, alltså de rännor där tända lampor brukar öka bonusmultiplikatorn. Bonusen fixar man istället genom
att kulan rinner ner i höger inlane för att sedan skjutas rätt upp
i vänsterloopen. En baggis på flertalet spel, men när ingången till
loopen är späckad med poster och därefter fem bumprar i sicksack
formerade som siffran tre, då inser man snart att man är nöjd med
att bonusen ligger kvar på sitt grundvärde. Det är nog troligare
att sämre spelare får högre bonusfaktor än bättre, eftersom de antingen inte inser vad de gör eller helt enkelt missar andra skott när
kulan viner runt i loopen.
Att spelet sålde guld, eller i alla fall spräckte det tidigare försäljningsrekordet, gick inte omärkt förbi. För att uppmärksamma det
hela tillverkades en serie om tusen spel, med guld både högt och
lågt, certifikat och plaketter och nya rommar. The Addams family
Special collectors edition kom i oktober 1994 och var som namnet
antyder något för de riktiga samlarna. Det första spelet i serien gick
till Pat Lawlor och Larry DeMar fick det andra. Enligt en källa på
nätet lär åtta av de 156 listade spelen finnas hos svenska ägare, men
om det är så i skrivande stund är ju högst osäkert. Enligt samma
nätsida som har denna ”owners list”, så ska ett av spelen sålts NIB
(New in box, ouppackat) på Ebay för $14 334 år 2007.
En sak som förbryllat mig, sedan jag såg filmen för några år
sedan, är att barnen inte är med i spelet mer än i grafiken. Wednesday (som gestaltas på ett magnifikt sätt av Christina Ricci) och
Pugsley kom med först i samlarupplagan, där deras ”Secret passage” ger ett nytt rum direkt när du får tremiljonersbelöningen i
stolen. Inte ens som röster finns de med i orginalet, såvitt jag vet,
och vad det beror på låter jag vara osagt. Kanske var de utklassade
av de äldre, mer färg- och röststarka gestalterna?
I och med att det är ett spel med några år på nacken finns det
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”We gladly feast on those
who would subdue us.”
(Vi festar gladeligen på de
som försöker betvinga oss,
fritt översatt.)
Familjen Addams motto,
som står att finna mitt i den
vilda bunkerskogen.

inte särskilt många överraskningar i form av Easter eggs. I attract
mode utan några krediter kan man dock knappa fram två olika
saker, och lite fler på samlarupplagan.
Att det är ett både populärt och inflytelserikt spel syns också i
andra, senare spel. Greed som ett begrepp och mode finns med
i designduons Twilight Zone och den som spelat Junk Yard har
säkerligen upptäckt att The Mamushka emellanåt dyker upp i
tidsmaskinen. Man kan också notera att sidorampen i No Good
Gofers är väldigt lik densamma i TAF, men det är ju mer av en
designteknisk karaktär. Däremot har inte den tämligen segdragna
hand-plockar-kula-detaljen dykt upp i fler spel, förutom i Johnny
Mnemonic, vilket kanske beror på att man insett att det är en
tempodödare. The Addams Family är ju visserligen ett ganska
renodlat stop’n’go-spel (vilket innebär att kulan ofta stannar upp i
hål, koppar och liknande, istället för att vilt röra på sig som är fallet
i typiska flow-spel), men efter att man slutat häpna över handens
rörelse kändes de sekunder som proceduren tar längre än vad man
är villig att tolerera.
Oavsett vad man tycker om The Addams Family, så har det en
klar förstaplats i listan över antal tillverkade spel, och det rekordet känns ungefär lika svårslaget som Bob Beamons längdhopp i
Mexiko 1968. Men även det blev slaget, fast det dröjde tjugotre år
innan Mike Powell slog det två gånger om. Kan vi vänta ett nytt
storsäljande spel lagom till 2015?

Hans Andersson
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Sista resan till
Kolding

”Jag skiter i EM i år”, ”Åk dit om
du vill, men jag har varit där en
gång för mycket”, ”Det blir ett
pajasmästerskap”.
Kan man bli annat än nyfiken av
sådana kommentarer?
Vad som drev de andra att dela
en bil ner till Danmark vet jag
inte, men för mig var det inte
bara några decimaler på världsrankingen eller det roliga med
stora tävlingar som drog mest,
utan lika stor var just nyfikenheten på att bese detta märkliga
ställe – Pinball World, Kolding.
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Själva staden såg jag i dagsljus ungefär en timma. Alvar gis-

sade på att den kunde vara i storlek med Borås, och min sambo
frågade hur staden var, vilket jag till hennes förvåning inte kunde
svara på. Vi hade ju bara varit ute en sväng på söndageftermiddagen för att få i oss lite riktig mat efter trekantssandwich och
illröd korv. Det blev pizza.
Samtidigt som vi letade efter ett ställe som kunde hantera, eller
ens kände till begreppet VISA, slogs de sista kvarvarande spelarna
om en plats i finalen. När vi kom tillbaka höll arrangörerna på
att skapa utrymme för Dirty Harry. Finalkvartetten utgjordes av
några klara förhandstips. Att Jorian och Franck Bona skulle finnas där var ingen förvåning. Heller inte tyske Ingo Gerhardt eller

hollands Brenn Oosterbaan var väl några överraskningar, men var
ganska okända för mig, som brukar hålla till nedanför slutspelsstrecket och nu var på mitt andra internationella mästerskap.
Innan söndagen hade varit en lång lördag, fylld av kvalentrys
och landskamper i mängd. Öl- och rökpauser och diskussioner
om på vilket sätt man missat superjackpotten på det eller det
spelet fyllde ut hålrummen. Och diskussioner om fusk.
De danska arrangörerna gjorde ett berömvärt jobb i mångt och
mycket, men entrysystemet där spelare ensamma stod vid ett spel
i en lokal som hade en eller ibland ingen scorekeeper var inte det
bästa läget för en tävling utan att folk gick ifrån en misslyckad
förstakula. Påfallande ofta såg man ett spel stå och blinka på andrakulan, med låg poäng och en kula vid plungern.
Det positiva var att vi som missade slutspelet hade något mer
att skylla på, förutom skicket på de danska spelen.
Själva lokalerna är ganska svåra att beskriva. Visserligen kan
man nämna väggarna i svart sammet, den nostaligifyllda korridoren mellan café och spelutrymme, där backglass prydde väggarna
och diverse flipperrelaterat material låg som små installationer i
nedsänkta lådor i golvet, men det är mycket svårt att få med den
stämningen som detta ställe gav.
Tittade man sedan på spelet, och var en vän av torkat gummi
och onödiga prylar inom kategorin ”moddning”, så blev man
positivt överraskad. Knappt ett enda spel saknade dessa nödvändiga attiraljer, men var man uppfostrad i svensk flippermiljö med
dragning åt att sitta och putsa plaster i timtal, så blev åsynen av
spelen en lätt chock.

Fredrik Lindberg sitter
på läktarplats i trappan i
entrén på Pinball World.
Nedanför pågår gruppspelet
i landslagsturneringen.

Ordet ”modda” härstammar
från modifiera, och i flippersammanhang innebär det
vanligen att spelets ägare
lägger till extra detaljer
på spelplanen. Detaljerna
inverkar sällan på spelbarheten, utan har oftast en
kosmetisk funktion.

Men allt var inte elände i spelväg. Danskarna kunde stolt-

sera med världens snabbaste I500, där en bra träff upp i vänsterrampen kunde låta kulan räta ut den krokiga avslutningen på
nämnda ramp. Vidare kunde man se Pat Lawlors namnteckning
på en hel del – troligen alla – spel i ”Pat Lawlor’s Corner”. Och
ett ställe som ger en chansen att spela både Austin Powers, Super
Mario Bros. och ett par sammanlänkade NBA Fastbreak kan ju
inte vara ett ställe som lägger ned sin verksamhet efter EM? Jodå.
Av någon anledning som jag inte känner till, skulle Pinball World
i Kolding upphöra strax efter tävlingarna. Personligen skulle jag
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Jörgen Holm styr upp
poängräkningen i Sveriges
match mot Belgien.

gissa på att det handlade om dåligt intresse, då de flesta i tävlingsorganisationen hade mer gemensamt i släkt- och vänskap än
i flipperintresse. Dock en stor heder åt det gemyt som de spred.
Framför allt blev mannen med pannlampa en favorit. Kan man
annat än att fatta tycke för en person som går med på att timtal i
sträck stå i en mörk lokal och anteckna långa rader siffror, när han
inte verkade vara i besittning av nödvändiga egenskaper som gott
mörkerseende och bra siffersinne eller möjligen korttidsminne.
Ryssen Broström berättade att det tagit några minuter och fyra
eller fler bläddringar efter avslutat spel för pannlampsmannen
att protokollföra de nio siffror som spelet då och då visade upp.
Man undrade lite vad han jobbade med, och hoppades för hans
skull att det inte rörde sig om något jobb med mycket siffror och
räknande.
Nåväl, tävlingarna var som de var med de olika förutsättningarna, och i slutspelet såg man en hel del välbekanta namn. En hel
del av dessa hade dessutom tävlat i landslagsdress under lördagen.
Sverige markerade sin starka position genom att ställa upp med två
lag. Dels ett förstalag bestående av toppkvartetten i senaste SM,
dels ett andralag som utgjordes av de som var på plats och närmast
i rang under förstalaget. En skaplig silvermedalj blev det också för
Jorian Engelbrektsson, Jörgen Holm, Fredrik Lindberg och Carl
Borgentun, efter finalförlust mot holländarna, som själva brukar
benämna sig Dutch Pinball Elite. Jag är osäker på hur mycket självdistans som finns med i denna benämning.
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Bedömer man på med vilken seriositet de spelar flipper, så borde
självdistansen vara noll eller intet. Men det är onekligen rätt intressant att se någon av dem, särskilt Dirk Klaver, gå fram till ett
spel. Först en redig titt över spelplanen, en redig titt på flipprarnas vinkel, följt av en lång serie dragningar i plungern om sådan
finnes. Därefter en längre serie flippningar för att känna av hur
spelet känns. Märk väl att kulan fortfarande ligger och väntar på
att komma i spel. Mats Runsten berättade att det kan ta ett tag
för dem att komma igång, men att det kan få ganska komiska
konsekvenser:
– De står där och plunge-plunge-plunge, flip-flip-flip-flip och
efter en halvminut eller mer när de är nöjda med spelet skjuter
upp kulan, tar ner den, siktar, siktar, siktar och sen direkt skjuter
stolpe ut.
Efter kvalet hade Paul Jongma tagit förstaplatsen, och inte

mindre än 10 av de 32 platserna i slutspelet gick till svenskar. På
den tristaste platsen – 33 – hamnade Michael Lindström.
Slutspelet var av typen andra chansen, det vill säga om du var
på den övre halvan klarade du att förlora en match, eftersom du
då föll ner till den undre halvan.
I första rundan försvann Carl Borgentun, samtidigt som
Fredrik Malmqvist, Jörgen Holm, Karl Broström och Marcus
Hugosson via förluster trillade ner till den undre halvan. Mats
Runsten och Jorian Engelbrektsson höll sig kvar via vinster över
en holländare och en schweizare.
På underhalvan vann Alvar Palm, Fredrik Lindberg och Patrik
Bodin sina första matcher. Trion vann ytterligare var sin match
innan Härnösands stolthet Alvar föll mot schweizaren Serge
Darbellay, och Palle Bodin eliminerade Lindberg i tredje omgången.
Samtidigt hade Runsten fallit ned till undre halvan efter en
förlust mot holländaren Brenn Oosterbaan och fick chansen att
ta revansch mot alpmannen som slagit ut Alvar. En vinst senare
ställdes Mats mot den dansante fransmannen Franck Bona,
vilken blev för svår och sedemera tog sig ända till fyrmannafinalen. Bona hade i matchen innan börjat grunda sitt rykte som
svenskdödare genom att slå ut ”REY” Malmqvist.

Kvalfakta EPC Kolding
Totalt 87 spelare.
32 slutspelsplatser.
Tre entryn ingick i
anmälningsavgiften,
med möjlighet att köpa
ytterligare sju.
Varje entry innehöll tre spel.
Kvalspel
Attack From Mars
Cactus Canyon
Congo
Demolition Man
Dirty Harry
Dr Who
Indiana Jones
Indianapolis 500
Johnny Mnemonic
Junk Yard
Lord of the Rings
Medieval Madness
No Good Goofers
Pirates of the Caribbean
Revenge From Mars
Road Show
Scared Stiff
Star Wars: Episode I
The Addams Family
The Shadow
Twilight Zone
White Water
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Vår världsmästare höll sig dock kvar där uppe. Efter öppningsmatchen spöade han upp ungraren Sandor Füredi innan han tog
sig till final via seger mot den långe tysken Ingo Gerhardt. Tysken
med taggen I G gav sig troligen inte godkänt med den insatsen,
utan gav sig på Palle och studsade direkt tillbaks till övre halvan
och finalen.
Fjärde man till final blev Oosterbaan, som skickade ut sin
landsman och kvalvinnaren Paul Jongma. Det är för övrigt därför jag själv aldrig vinner kvalen, då kvalvinnaren aldrig vinner
slutspelet.
Finalen spelades som sagt över fem kulor på Dirty Harry. Vi i
vårt västsvenska sällskap blev dock tvungna att ge oss av mot den
folktomma färjan hem, så det är svårt att beskriva hur välspelad
eller spännande den var, men KGB kollade av internet varannan
kilometer, så någonstans på Jylland fick vi beskedet att världsmästaren härskade även över Europa.
Lite synd var det att mästerskapet inte lockade fler än 87
spelare, men det fanns i alla fall en gammal borg mitt i Kolding
som förgyllde utsikten när vi på morgnarna steg ur vårt enkla
logi. Alltid något.

Dansk skräck. Gången
mellan café och spelhall i
danska Kolding bjöd på ett
osannolikt överflöd av svart
plysch, i kombination med
speldetaljer på väggar och
nedsänkt i golvet.

Hans Andersson
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Hur, när och var blev du
intresserad av flipper, och
när insåg du att du var
mycket bättre än genomsnittet?

Intervju: Mats Runsten

Jag var runt tio år när jag och en kompis började spela dagligen på Svea Bowling. Vi blev
nog bättre än många redan då, men annars var
det inte förrän i gymnasiet, när vi hängde på café
Cupido på luncherna, som jag märkte att jag slog de flesta.
Det fanns en Johan Carlberger där dock som var riktigt duktig
och hade sjukt bra slapsaves.
När spelade du din första tävling och hur
gick det?
Oj, det minns jag inte riktigt, men det kan nog ha varit någon
av månadstävlingarna på the Plays i början av 90-talet. Trevliga
tävlingar där man kunde dryga ut studielånen med några tusenlappar extra! Första stora tävlingen var SM –93 på Liseberg där
det spelades på bl a White Water. Jag gick vidare ett steg men
åkte ut i nästa. Men jag vann i alla fall en stor ask Paradis på
chokladhjulet på vägen ut.
Vilket är ditt absolut bästa minne från en
tävling?

Intervjuare: David Kjellberg

Dubbelvinsten I Stockholm Open 2007 (main & classics) är nog
favoriten. En spännande final var det också där Fredrik Lindberg
hade mig i brygga. Jag låg under med 0–1 och rätt långt efter på
kula tre på andra spelet (Pinball Magic), men vände och vann.
SM-vinsten mot Jörgen Holm 2005 är ju ett fint minne också
förstås. SM är alltid SM!
Och det värsta?
Det finns lite för många tyvärr, men jag grämer mig en del över
hur jag missade finalplats i PAPA 9 (2006). Fick två bra chanser
i semifinalen. På World Poker Tour behövde jag bara ca 5M till
för att gå om Lyman och säkra finalplats, men fattar ett idiotiskt
beslut och väljer fel skillshot. Jag fick en extrachans i form av ett
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särspel på Jack·Bot med Andrei Massenkoff och Andy Rosa, men
missade där också, bland annat på grund av en bisarr mittpinnestuds. Morr!
Vilken tävlingsform föredrar du och varför?

Best of according to
MCR

Multiball

Jag gillade verkligen det schweiziska upplägget i IFPA nu i våras, med bara en massa matchspel i två dagar. Man delades in
i 4-mannagrupper utefter hur man låg till i tävlingen och man
spelade på spel från tre tidsåldrar. Annorlunda och kul!

CftBL

Musik

Kanske LotR för att det är
pampigt symfoniskt och inte
massa ”actiongitarrer”.

Ljudeffekter

Lord of the Rings.

Vad tycker du om att det finns två världs–
mästerskap (det mer etablerade PAPA och
”nyfödda” IFPA) nuförtiden?
Det känns onekligen lite fånigt med två VM. Jag räknar nog
fortfarande PAPA som det ”riktiga” VM, mest för att det kom
först. IFPA hade dock betydligt fler nationaliteter representerade.
Och hade Jorian vunnit IFPA istället för PAPA hade jag tyckt att
IFPA var det riktiga VM. Jag skulle gärna se att det schweiziska
systemet användes oftare, men tror det kan vara svårt av praktiska
skäl, åtminstone i tävlingar med många deltagare. Dels krävs det
väldigt många maskiner och dels måste man binda upp samtliga
deltagare väldigt lång tid. Annars skulle jag gärna se t ex ett SM
enligt den modellen.
Vilka spelare är dina främsta konkurrenter
idag och vem är den bäste du har sett?

DMD-grafik

Bram Stoker’s Dracula.

Design

LotR har en perfekt solfjäder. Annars gillar jag
aviga 80-talslayouter och
allt med inline tagets.

Skillshot

Fireball/4MBC. Två skillshots
som faktiskt kräver skill!

Lock

Rampen på CV.

Drain

Höger outlane på Black Hole
när inte gaten är öppen och
kulan kommer från undre
spelplanen. Förnedring
på hög nivå. Roulettebelöningen ”Subtract a ball”
på SpeakEasy är rätt elak
också…

Det finns ju många som är bättre än jag, men Jörgen känns som
en gammal ärkerival efter alla duster vi haft i Stockholm Pinballtävlingar. Och bäst är nog helt enkelt Keith Elwin. Han har en
sanslös vinnarskalle och presterar nästan alltid som bäst i tävling.
Han kan alla trick och handgrepp och har helt galen koll på regler
och strategier på spel från alla åldrar. Och nemesis vet jag inte,
men jag blir psykad av att möta Franck Bona.
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Vad har du själv för spelstil? Vad är din styrka
och vad har du möjligen för svagheter?

Intervju: Mats Runsten

Jag har nog en ganska lugn och metodisk spelstil utan så mycket
publikfriande moves och där jag försöker lugna ner kulan så ofta
jag kan. Jag väljer ofta medelsvåra strategier snarare än svåra.
Några styrkor kan kanske vara att jag inte så lätt blir uttråkad
av att skjuta enformiga men belönande skott och att jag är hyfsat pricksäker. Svagheter, eller saker jag kan förbättra, finns hur
många som helst! Till exempel multibollkontroll, nudgandet, live
catch och faktiskt regler. Jag kan fortfarande göra korkade taktiska val på spel jag har spelat i 20 år.
Har du ändrat spelstil under din karriär?
Absolut! Dels har jag lärt mig massa manövrar jag tidigare inte
ens visste fanns, och dels spelar jag mycket mer på säkerhet och
bollkontroll än när jag var ung och valpig.
Vad, enligt dig, är det som viktigast för att
bli en bra tävlingsspelare?
Jämnhet, dvs att hellre alltid prestera ok poäng än att ibland ta ett
GC och ibland klappa ihop helt.
Vilka tekniker eller trick i spelandet njuter
du mest av?
En klockren live catch är onekligen vacker att se och tillfredsställande att få till. Ett trick jag inte kan själv men som jag gillar är
Keith Elwins tap pass. Snygg om än av ganska begränsad nytta.

När det gäller träffsäkerhet, vad skulle du uppskatta
din genomsnittliga träffprocent till, både när det gäller
enkla träffar som någon av ramperna i Twilight Zone
respektive mer svåra skott som exempelvis Final Draw
på World Cup Soccer?
Hm, jag har kanske högre procent än genomsnittet, men tycker
fortfarande jag missar alldeles för mycket och ofta. TZ-ramper
kanske jag sätter till 85 procent medan Final Draw nog bara är
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35 eller så. Helt klart är att jag behöver spela in mig ett parti på
en maskin för att hitta siktet.
Är du ofta nervös under tävlingsspel, eller
har du några knep för att undvika det?

Best of according to
MCR

Designer

Ju fler tävlingar man spelar desto mindre nervös blir man. Nu
blir jag mycket sällan nervös på ett sätt som inverkar menligt på
spelet. Men jag gillar inte lägen där man har en ”straffspark”, som
i senaste SM till exempel där jag har en kula kvar på Shadow och
behöver 50M. Då kan jag börja tänka negativa grejer som att:
”Det kommer att rinna direkt. Det känns lång väg. Jag vet det!”
Och oftast rinner det ju då också.

Keith Johnsons regler. Alltid
toppklass oavsett spelplan.

Har du några personliga highscore som du
är speciellt stolt över?

Jackpot

Mina 23 miljarder på Creature gillar jag, men det var ju många
extrabollar inblandade där. Annars har jag väl rätt bra scorer
överlag, men inga sådana där crazyhöga highscores som sticker ut
ordentligt. Hm, får jobba på det.

Wizard mode

Boss på Sopranos.

Videomode

Något som inte tar så lång
tid, kanske Choose Wisely.

Figur i ett flipperspel

Han trollkarlen i Pinball
Magic som ser ut som Staffan Westerberg.
Superjackpot på CFTBL

Tilt

Jag hatar dem alla. Man ska
kunna dansa ordentligt med
maskinerna!

Modernt Stern-spel
Lord of the Rings

Vilken är din absoluta favorittitel genom
tiderna?
Ja du, det varierar ju från dag till dag, men just nu kan det kanske
vara Lord of the Rings. Eller Shadow? Eller kanske ett skitigt
gammalt Addams med duktigt uppnött stol?
Hur tycker du att gamla flipperspel är i
förhållande till nya DMD-spel?
Betydligt mer studs och slump på de äldre spelen. Dessutom brukar man inte kunna göra skicklighetsbaserade flippermanövrar
på dem heller. Men jag har ändå börjat uppskatta dem alltmer
på senare år. Kan vara skönt med ett spel där man kan ta ett nytt
personligt rekord på en minut eller två. Om inte annat är man
tvungen att lära sig dem då det finns Whopperpoäng att hämta
i classics.
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Vilket är det svåraste spelet som någonsin
gjorts?
Det måste vara någon gammal classic-häck med stumpflipprar
och inga inlanes, men av moderna spel ligger kanske Bram
Stoker’s Dracula, The Shadow och Wheel of Fortune bra till.
Intresset för flipper verkar gå i cykler, stort
på 70-talet och 90-talet. Tror du att flipper
kommer att få ännu en renässans?

Intervju: Mats Runsten

Ja kanske faktiskt. Tävlingsscenen har nog aldrig varit större eller
bättre organiserad än nu, och skulle det kunna uppamma något
slags mediaintresse skulle det kanske kunna bildas en god spiral.
Ryktet säger att du har väldigt mycket tur när
du tävlingsspelar. Stämmer detta elaka rykte?
Jag tycker mest det är roligt faktiskt. Och jag har gjort så många
osannolika Houdinis nu att jag nästan börjar tro att det ligger
något i det…
Vad tycker du om den svenska flipperscenen?
Väldigt bra, i synnerhet om man ser till hur få publika spelställen
som egentligen finns. Men vi har många och väldigt bra tävlingar,
flera väl fungerande föreningar/hemsidor och ett gäng entusiaster
som tillhandahåller finfina spel i privata lokaler. Skicklighetsmässigt är Sverige ruskigt bra. Skulle vi spela en landskamp med
50- eller 100-mannalag tror jag vi skulle slå vilket land som helst,
USA inkluderat.
Du är en av landets mest kända spelare.
Hur är det att leva som en berömdhet?
Haha, det är ett liv i sus och dus. Nej, men man kan nog ha fått
sig ett par gratisvinster för att motståndare har haft överdriven
respekt. Sådant mottages tacksamt!
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Jongma & barnen
Den femte upplagan av Stockholm
Open öppnade sina portar på
nationaldagen, och som vanligt
hölls tävlingarna i de ljusa och
luftiga lokalerna på KTH.
Ett hundratal spelare från fyra länder

(Sverige, Holland, USA och Finland) deltog
i helgens många olika tävlingsformer. Inte
mindre än fem sidotävlingar fanns att tillgå.
Per Holknekt slog till med 113 miljoner på
Tales of the Arabian Nights och vann därmed
Set the Highscore på den, medan Fredrik
Lindberg behövde 12 miljarder på Who
Dunnit. Enhandstävlingen spelades på Junk
Yard och krävde 15 miljoner från någon av
Mats Runstens händer för en pokal i den
klassen. Stockholmsdominansen i sidotävlingarna blev inte mindre av att Jörgen
Holm var bäst på att lyckas bemästra Dr
Whos reverserade flipprar. En dryg miljard
blev segerpoängen.
Svåraste grenen var troligen Delirium
Pinball, där ett Fish Tales hade fått ToMs

glas, T2s ljud och flipperuppsättningen uppoch nedvänd bananflipper i kombination
med thing-flippern från Addams. Som en
ytterligare touch var flipprarna dessutom
reverserade, och det krävdes en gammal
svensk mästare som Reidar Spets för att inkassera 80 miljoner.
För de som inte nöjde sig med dessa spelvarianter eller kände att bastardiseringen
tagit för starka uttryck fanns det möjlighet
att spela Parallell Pinball på två länkade
NBA Fastbreak. Linus Jorenbo slog i finalen
amerikanen Trent Augenstein med 44-32.
Ett glädjande nytillskott, både i

form av tävling och tävlande, var ungdomsklassen som Fredrik Lindberg låg bakom. Elva
yngre förmågor – med en stark geografisk
representation från Sollentuna – fick ett försök var på åtta spel. Synintrycket av att se
dem rusa fram till maskinerna efter att
tävlingsledare Lindberg utannonserat uppvärmningsspelande var som hämtat från
starten av Le Mans 24-timmarslopp och
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fick en och annan mer gråhårig spelare att
höja på ögonbrynen. Det finns en återväxt i
flippersverige. Dessutom en hel del tjejer i
det unga sällskapet.
Efter kval såg resultatlistan
ut på följande sätt:
1. Jacob Steggers

641p

2. Hoda Lamari

609p

3. Fardowsa Abdiali

576p

4. Pinar Yildiz

538p

5. Ibrahim El Chammas

536p

6. Selatin Yildiz

532p

7. Frederick Wennborg

512p

8. Farhiya Abdiali

479p

9. Adam Högman

478p

10. Brahim Somi

474p

11. Rim Lamari

457p

Spångas representant på nionde plats var
enligt uppgift inte särskilt nedstämd över
den snopna niondeplatsen, precis utanför
slutspelet, utan menade på att han i alla fall
inte kom sist. Och glädjen över att senare få
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en medalj från den regerande världsmästaren
var nog inte heller så liten.
Slutspelet gick direkt på semifinal, där

två från varje fyrmannamatch gick till final.
Jacob Steggers följde upp sin kvalseger med
att gå dit, och mötte där Ibrahim El Chammas, Hoda Lamari och Selatin Yildiz. Den
sistnämnde var den som höll bäst och vann,
före Hoda och Ibrahim, medan Jacob fick
nöja sig med fjärdeplatsen. Förutom ära och
berömmelse fick vinnaren Selatin Yildiz även
ta en match mot Jorian Engelbrektsson på
World Cup Soccer. Huruvida den äldre av
de två satte final draw-hålet är oklart, men
han vann i alla fall ett jämnt möte.
I det som vissa kallar skrot, och andra

classic, spelade man som i huvudtävlingen
med ett entrybaserat spelsystem. Tre spel av
tolv valdes av de tävlande och varje spelare
hade rätt att köra tolv entrylappar. Spelen var
dessutom satta på fem kulor och med extrabollarna bortkopplade.

Av 53 tävlande nådde de 24 bättre slutspelet
efter goda resultat på dessa tolv maskiner:
Capersville, Cleopatra, Eight Ball, Fireball,
Hotdoggin’, Joust, Jungle Lord, Mata Hari,
Nip-It, Olympic Hockey, OXO och Sea Ray.

Samlaren och medarrangören Spångberg
hade möjligen fördel av hemmaplan,
men drog hur som helst det längsta strået
och vann före Augenstein, Lindberg och
Dungmark.

Classickvalet

Split flipper

1. Per Holknekt

216p

2. Leif Spångberg

212p

3. Dan Hagman

212p

4. Jory Rabinovitz, (US)

198p

5. Matti Kinninen, (FI)

189p

6. Morgan Dungmark

188p

7. Mikael Tillander

188p

8. Magnus Rostö

172p

9. Mats Runsten

167p

10. Patrik Bodin

164p

11. Linus Jorenbo

160p

12. David Kjellberg

159p

13. Fredrik Malmqvist

158p

14. Antti Peltonen, (FI)

149p

15. Jörgen Holm

135p

16. Jorian Engelbrektsson

132p

17. Fredrik Lindberg

126p

18. Martin Tiljander

126p

19. Sampo Simonen, (FI)

125p

20. Per Ahlenius

124p

21. Johan Småros

121p

22. Henrik Björk

121p

23. Karl Broström

121p

24. Trent Augenstein, (US)

120p

Finalen gick mellan fyra spelare på OXO,
Mata Hari och Capersville, och inför sista
spelet hade alla fyra – Leif Spångberg,
Morgan Dungmark, Fredrik Lindberg och
Trent Augenstein – chansen att vinna.

Den största splitflippertävlingen någonsin, med 22 lag. Varje lag kunde spela tolv
entries bestående av tre spel ur denna uppställning: No good gofers, Fish tales, Johnny
Mnemonic, Judge Dredd, Scared Stiff och
The Simpsons pinball party. De åtta bästa
lagen gick till slutspel.
1) JFK (Jorian Engelbrektsson/
Jörgen Holm)

247p

2) Kuttlans Fina
(Mats Runsten/Mikael Telerud)

234p

3) Unibetandwin
(Patrik Bodin/Stefan Andersson)

205p

4) The Dutch Pinball Elite
(Paul Jongma/Albert Nomden)

198p

5) Chicks with Dicks
(Magnus Rostö/Jörgen Boström)

194p

6) Lag Peja
(Per Holknekt/Linus Jorenbo)

183p

7) No talent
(Christian Balac/Henrik Tomson)

170p

8) CCCP
(Alvar Palm/Karl Broström)

166p

Slutspelet genomfördes med matchmöte
bäst på tre spel. Första laget mötte åttonde,
andra tog sig an sjundeplacerade och så
vidare. I finalen slog CCCP Lag Peja medan
Chicks with dicks tog bronset i kamp mot
Kuttlans Fina.
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De 32 bästa gick till slutspel, och toppoktetten belönades med att få stå över de två
första slutspelsomgångarna och placering
9–16 stod över en omgång.
1) Jörgen Holm

246p

2) Trent Augenstein (US)

244p

3) Karl Broström

238p

4) Mats Runsten

232p

5) Paul Jongma (NL)

224p

6) Jorian Engelbrektsson

222p

7) Mark van der Gugten (NL)

220p

8) Victor Håkansson

209p

9) Linus jorenbo

200p

10) Reidar Spets

198p

11) Magnus Rostö

198p

12) Alvar Palm

196p

13) Albert Nomden (NL)

194p

14) Stefan Andersson

191p

15) Per Ahlenius

189p

16) Tobias Lund

188p

Resultat:

17) Per-Olof Romell

188p

1) CCCP (Alvar Palm/Karl Broström)

18) Jory Rabinowitz (US)

184p

2) Lag Peja (Per Holknekt/Linus Jorenbo),

19) Fredrik Lindberg

183p

3) Chicks with Dicks
(Magnus Rostö/Jörgen Boström)

20) Patrik Bodin

180p

21) Ulrika Telerud

172p

4) Kuttlans Fina
(Mats Runsten/Mikael Telerud)

22) David Kjellberg

170p

23) Jörgen Boström

166p

24) Mikke Norlin

165p

Huvudtävlingen

25) Helena Walter

164p

28 maskiner fanns att välja på när varje
spelare hade tolv entries till sitt förfogande.
Bland spelen fanns luriga och lite ovanliga
alternativ som Mousin’ Around, Guns ’n’
Roses och Whirlwind. I övrigt var det ett
brett urval ur 90-talsfloran samt en Sterntitel som Spiderman.

26) Christian Balac

162p

27) Timo Raita

162

28) Olli-Mikko Ojames (FI)

161p

29) Henrik Tomson

159

30) Rolph Ericson

156p

31) Fredrik Malmqvist

151p

32) Michael Lindström

150p
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Även i huvudtävlingen handlade det om
matchmöte spelare mot spelare på tre
maskiner, slumpivist framlottade. I slutspelet
tog Karl Broström två tunga skalper när han
slog tvåfaldige vinnaren Fredrik Lindberg
i åttondelsfinalen och sedan Jorian i kvarten.
Göteborgarnas vildhet syntes även i att Alvar
Palm direkt slog ut dubble fjolårsmästaren
Mats Runsten.
Till finalen kom Karl Broström och
holländske Paul Jongma. De fick välja varsitt
spel, och ett tredje lottades fram vid behov.
Broström valde Pinball Magic medan Jongma

tog Guns ’n’ Roses och Medieval Madness
blev utsett till tredjespel.
Paul Jongma drog in ungefär dubbla
poäng mot Ryssen i en match som handlade mycket om multibollar. KGB startade
på Pinball Magic, men gjorde ingen särskilt
bra insats, och var slagen redan när hans tredje
kula runnit. Bronset gick till Per Ahlenius
som slog Jörgen Holm på Creature och
Doctor Who.

Mats Runsten  
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Råd och tips
inför köp
Flipperspel kan kosta i princip vad som helst. Men
oavsett om du kommer över ett fynd för billiga
pengar eller lägger upp dina barns julklappspengar
för rariteternas raritet, så kan det vara bra att veta
vad man ska kolla efter och annat som är bra att
veta. Rutinerade flipperköparen Christian Sjöberg
har skrivit ner lite smått och gott att dra nytta av.

Innehållet riktar sig till den som inte

har någon erfarenhet av/om flipperspel. Jag
är ingen expert, men jag har lärt mig en hel
del de senaste åren. Först vill jag påpeka att
det finns massor av olika saker att titta efter
(kontrollera) och att olika personer prioriterar olika vad gäller funktion, utseende,
samlarvärde och andra saker. Det jag skriver
här, är min uppfattning och hur jag prioriterar saker att kontrollera, men den bör vara
ganska generell. Spelen jag har i åtanke för
texten nedan, är de så kallade 90-tals spelen,
det vill säga alla flipperspel med ”Dot Matrix
Display” (start 1991), men denna köpguide
gäller även till stor del äldre flipperspel. Spel
före 1991 hade flera rektangulära sifferdisplayer.
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Det är en fördel om du kan lite grand om
el och mekanik eller har viljan att lära dig.
Har du inte det, så kan det efter ett tag bli så
att spelet du har köpt inte fungerar särskilt
bra.
1
Bestäm dig för hur mycket
pengar du kan/vill lägga. Räkna med att
bra spel kostar 10 000 till 15 000 kronor
(när detta skrivs). Det finns många spel som
kostar betydligt mer (till exempel kostar ett
Medieval Madness cirka 40 000 kronor) och
det är inget konstigt med det – frågan är bara
hur mycket pengar man vill lägga. Det är förmodligen bra att börja med ett spel i den lägre
prisklassen, så att man kan göra misstag, utan
att det kostar alltför mycket. Många som har

hållit på ett tag med den här hobbyn vill
bara köpa Bally/Williams, men det finns
några andra fabrikat som t.ex. Data East,
Sega, Stern och Gottlieb. Generellt för
dessa fabrikat är att de kostar påtagligt
mindre än Bally/Williams – prisvärda kan
man nog kalla dem. Stern har dock ett
flertal nyare (från 2000-talet) och attraktiva titlar som begagnade betingar ganska
höga priser: mellan 20 000 och 30 000
kronor. På adressen nedan finns alla olika
tillverkade flipperspel listade med bilder:
http://www.ipdb.org

2

När du börjar ringa på annonser,
så anteckna så mycket som möjligt till varje
annons, därför att när man ringt på flera
olika annonser, så kan man inte komma ihåg
alla detaljer.
3

Frågor som du skall ställa till säljaren redan på telefon är följande:
a
Fungerar displayen OK – saknas
rader eller kolumner? En display kostar cirka
1 200 kronor, så detta är en viktig punkt att
kolla upp.
b
Finns det fel på spelet (om ja –
vilka)? Nästan alla spel har några fel, ibland
vet inte säljaren om det. Men större fel borde
han känna till.
c
Finns det spruckna/trasiga plaster
på spelplanen? Till nästan alla spel kan man
köpa nya plastkit, men dessa kostar mellan
1 000 till 1 500 kronor. Några olika specialplaster går att köpa separat, men dessa är
dyra. Slingshot-plaster går att köpa alla olika
och kostar cirka 200 kronor för ett par.
d
I vilken kondition är spelplanen?

Finns det slitmärken efter kulan? Finns det
skadade inserts? Finns det sprickor i färgtrycket? En spelplan som har någon av dessa
skador påverkar priset påtagligt. Många
gånger kan man tyvärr inte åtgärda det. Som
nybörjare bör du ej köpa ett spel som har
sådana skador, för du vet inte hur det
påverkar priset och du vet inte heller om det
går att åtgärda (och i så fall hur).
e
Hur ser kabinett och backbox
ut? Finns det skavmärken, repor, inbrottsmärken? Nästan alla flipperspel har sådana här
defekter, men det kan variera i omfattning.
f
Skick? Be säljaren ta flera bilder på
spelet; utanpå och själva spelplanen. Och se
till att du får bilder på ”hålet”! Vilket hål? Jo,
nästan alla flipperspel har ett hål någonstans
i spelplanen som för kulan in under spelplanen och det kan vara mycket slitet på vissa
spel. Be säljaren att han tar av spelplansglaset
innan han fotograferar, annars blir det inga
bra bilder. Helst skall bilderna tas utan blixt,
annars blir det reflexer och färgförvrängningar.
4

När du väl är på plats hos säljaren
för att titta på spelet:
a
Börja med att provspela minst 3
minuter. Då märker du om spelet uppför
sig normalt. Ibland kan spel nämligen få
problem efter en kort stunds spelande. Som
exempel så kanske spelet stänger av sig mitt
under ett spel eller flipprarna hänger sig eller
spelet börjar skjuta ut nya kulor utan anledning och många andra ”skumma” saker kan
hända. Köp inte det spelet – om du inte har
goda kunskaper på området.
b
Hur ser spelet ut inuti? Är det
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mycket smutsigt, så har spelet antagligen
spelats mycket. Att det spelats mycket behöver inte vara negativt om spelet är skött på
rätt sätt. Är det oxiderat på metalldelar och
skruvar, så har det stått kallt och/eller fuktigt och då skall man vara extra uppmärksam
på hela spelet. Det kan då finnas fuktskador
på spelplanen och elektroniken. Finner man
bara lite oxidation på metalldelar är det dock
inget att bry sig om = OK. Titta under spelplanen om där finns löst hängande kablar
och fula lagningar, kanske gjorda med svart
eltejp - detta kan betyda att MacGyver har
varit och grejat med spelet och det föranleder
en mera noggrann kontroll överallt.
c
Be säljaren ta bort glaset till backboxen och inspektera där elektronikkorten.
Ibland kan det se väldigt tråkigt ut med dåligt utförda reparationer. Det kan vara svårt
att se, men är värt en koll. Titta om du kan
se brända kontakter. Ofta är kontakten till
belysningen bränd – detta är inte bra, men
helt normalt. Kontakten kan man köpa och
byta ut. Den sitter på det största kortet längst
ner till vänster. Även motgående kontakt på
själva kortet bör bytas ut – detta är inget
svårt om man kan löda. Titta också på batterierna som sitter till vänster på CPU-kortet.
Ibland har dessa blivit gamla och läckt med
frätskador som följd. Har det bara frätt på
batterihållaren, så gör det inget – den byter
man enkelt till en ny.
5

Om du nu har bestämt dig för att
köpa spelet, så gör upp med säljaren omgående, annars kanske han säljer det till nästa
person som ringer – efterfrågan på flipperspel är idag stor. Kan du ta det med dig med
en gång, så gör det. Skall du hämta det senare, så ger du säljaren en handpenning på till
exempel 500 kr och se till att få ett kvitto på
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det, så har du låst affären till överenskommet
pris. Se alltid till att få ett kvitto när affären
avslutas.
Innan ni packar ihop spelet, så tag ur
kulorna från spelet – annars kan dessa slå
sönder saker inuti spelet.
Sätt ett spännband eller ett snöre runt den
nedfällda backboxen och spelet – annars kan
den tippa och det kan förstöra såväl spelet
som bli personskador.
220V-sladden på baksidan, kan man
snurra ett par varv runt kablarna som kommer ur backboxen och stoppa ner resten
av sladden i kabinettet. Spännet på baksidan
tejpar man fast i plant läge, så att det inte
böjs när man ställer ner spelet på högkant.
Detta skall normalt följa med spelet:
• Myntlåda (ibland med lock)
• Manual & Elschema
• 2 stora vingmuttrar till backboxen
• Nycklar till myntdörren och backboxen

En säckkärra är ett underbart hjälpmedel när man skall flytta spel – även nedför
trappor. Sätt ett spännband runt både spel
och kärra och tag ett trappsteg åt gången. Ni
måste vara två personer och hålla stadigt i
både spel och kärra, så går det bra.
Glöm ej fråga efter manual och elschema
och kom ihåg att ta med benen och benbultarna!
Lycka till!

Christian Sjöberg

69

Sommarens
hetaste
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Silverball Maniacs bildades 2003 av några entusiaster från

Lidköping och varje år samlas Sveriges elit och nybörjare i Lidköping för att delta i Pinball Masters Open.
2008 var 67 entusiaster anmälda. PMO gick av stapeln
under sommarens varmaste helg, den 25 och 26 juli. Det var två
dagar av intensivt spelande i sommarvärmen. Victoria Kaneby
och Frida Nilsson skötte sekretariatet, Alex Askem tog hand om
scorekeeping och inläggningen av resultaten. Från Norge kom
Ole Jørgen Kristiansen från P4P på besök och tog med sig Indiana Jones 4.
Förutom huvudtävlingen hade vi två sidotävlingar; Set the
Highscore och parflipper.
I Set the Highscore-tävlingen använde vi tre spel, Lord of

the Rings där Alvar Palm hade högst resultat vid tävlingens slut,
Pirates of the Carribean där Patrik Bodin tog förstaplatsen och
Indiana Jones 4 där Fredik Malmqvist gjorde bäst ifrån sig.
I parflippertävlingen blev resultaten enligt följande: Trea kom
Per Ahlenius/Per Holknekt, tvåa kom Fredrik Lindberg/Roger
Ström och på första plats kom Marcus Salo/Michael Lindström.
I huvudtävlingen gick 24 spelare vidare efter kvalet, 12 från
varje grupp. Finalen spelades på World Cup Soccer, Medieval
Madness och Dr Who. Spänningen låg tät in i det sista och det
slutade så här:
5:a Christian Balac
4:a Per Holknekt
3:a Johan Genberg
2:a Per Ahlenius
Och den som knep förstaplatsen var ingen mindre än Reidar
Spets. Vi som var med och anordnade årets PMO hade jättekul
och ser fram emot nästa år och nya deltagare.

Victoria Kaneby

71

B

alladen
om
PMO

...fritt efter Evert Taubes ”Balladen om Gustaf
Blom”, uppdiktad av en som inte var där, om
man nu inte räknar förra året.

Med gamla High Speed tvåan, ett spel från Williams,
Jag stod i Sockerbruket, och spelade på chans,
där träffade jag en jackpot, i vänster ytterloop,
fördubblade min bonus, men så tilta alltihop.

Jag ville ut och kvala, jag ville få en score,
betalde 150 och tänkte: ”att i år,
så ska jag gå till slutspel, nu ska jag få ett pris.”,
blev lottad i en grupp och spela med en söderkis.

Men det var inte detta, jag skulle tala om,
det var om tävlingen, som var skäl till att jag kom,
Den spelas uti juli, och heter PMO,
I fagra Västergötland, där raggarna lär bo.

Så började min bana, på detta stora golv,
på TZ stod visaren rakt upp på klockan tolv,
knappt hade uret tickat, förrän kulan åkte ner,
och jag var blek, jag svor och skrek på välkänt Holm-manér.

Vi åkte ifrån Bunkern, och lämnade en lokal,
där spelen står i rader och luften äro sval,
för färd mot Sockerbruket, i Lidköpings centrum,
där spelen står så trångt att det är svårt att ens få rum.

Det andra spelet var som en snöstorm ifrån nord,
Trenne kulor utan att få till ett enda mode,
Jag strök den andra scoren, den första fick stå kvar,
trots att jag inte nån gång hade kämpat emot Khan.

Som jag var äldst i bilen, så tog jag nu befäl,
stal en öl från Salo, då han dolt dem mindre väl,
och frågade om spelen, dess skick och kondition,
hur tävlingen gick till, och vem som var champion.

Jag tänker på den tiden, jag längtar ner till dem,
som kan få stopp på kulan när den vill åka hem,
de djävlarna kan spela, men det kan inte jag,
med nerverna i olag vid Elviras sarkofag.

På nittitalarfronten är det både ris och ros,
sa Balac när vi just kört om en bil från Mönsterås,
ty spelen de är svåra, att få nån styrsel i,
och smutsen sitter djupt och hårt i dess maskineri.

Så står jag vid mitt tredje, ett Revenge from Mars,
och hoppas att jag ska upprepa det som Lars,
elektrikern från götet, gjort precis här nyss,
men slingshoten är känslig och ger kulan en dödskyss.

Och Mic han har sin business, han har ett tatteri,
och spelar hellre spelen, än att meka däruti,
men tävlar gör han gärna, också på hemmaplan,
han tvingar till och med sig sina egna svarta barn.

Nu sitter jag i baren, utmärglad som ett lik,
och dricker för att skynda upp en långsam motorik,
men ölen går på sinnet och till mitt mjälla hull,
jag tiltar bort en halv miljon blott för att jag var full.

Vi talte om polisen, som stod vid vägens kant,
när Boxholmarna hävda att allt inte var sant,
En del av spelen funka, en del var lagade med lim,
men hellre snälla svarta spel, än rena med rinn-rinn.

När slutspelet är kommet är jag ej bland de få,
som Jorian och Palle, och andra som kan nå,
final, pokal och ära och annat som hör till,
de männskor som livecatch:ar och skjuter shot of skill.

Vi for mot Läckö island, och svängde sedan av,
passerade en järnväg, såg en skäggig dalakarl,
så var vi redan framme, vid sockerbrukets port,
där spelen skulle spelas utan hänsyn till nån lort.

Men i den bittra stunden, då jag ingen jackpot tar,
tänker jag på orden, som arrangören yttrat har,
det är en äkta sanning, från New York till Hanoi,
”Ta en öl och spela och tjöta och ha skoj.”

Jag kom i själva rushen, och reste för den skull,
till baren för en anmälan eller för att bliva full,
för ute i lokalen var det man på varje spel,
En Runsten vid attacken och på Creaturen en LEL.
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Fröken INKs
känsla för
flipperspel
När bokens initiativtagare frågade om jag var
intresserad av att skriva något om lokalen i Borås
för att ge andra intresserade inspiration och råd till
att göra det samma så nappade jag nog mer eller
mindre direkt. Det har nu gått ungefär ett halvår
sedan dess. Min tanke var att vi skulle ha hunnit
med ett år i verksamheten och då ha klarat av att
arrangera en större tävling innan texten skrevs.
Nu är det gjort och saker blev precis som vanligt
EXAKT så som man inte hade tänkt sig.
Så om vi raskt kastar oss tillbaka några år i tiden, närmare

bestämt till våren 2005, så satt jag och den nye killen på jobbet
(Christian Holmsten) och pratade väder under en lunch. På
något sätt kom vi in på flipperspel och det visade sig att vi båda,
om än på något olika sätt, hade starka känslor för fenomenet
(lita aldrig på folk som har en mer likgiltig inställning till
flipper – de är säkert dataspelare). Christian hade kommit i kon74

takt med dem på någon tidigare arbetsplats och jag spelade bort
mina studiebidrag under nittiotalets första hälft. Vi lämnade ämnet, återgick till arbetet och tänkte inte mer på den saken. Trodde
jag. Det dröjde faktiskt bara några dagar innan Christian hade
bärgat sitt första spel (smaklöst nog ett Judge Dredd). En vecka
eller vad det nu kan ha varit kanske inte låter så snabbt, men det
var tillräckligt snabbt för att han inte skulle hinna förankra inköpet hos sin dåvarande hustru och spelet fick tillfälligtvis parkeras
på en kompis arbetsplats.
Tre år senare är situationen minst sagt annorlunda. Christian
har gått från parhushyrande make och tvåbarnspappa till husägande dito vidare till husägande frånskild varannanhelgspappa
och ytterligare vidare till lägenhetshyrande varannanhelgspappa
med en lagerlokal fylld med spel. Så passion till hobbyn råder
det ingen brist på i Christians fall. I sin lokal, kallad Pinballseye,
hyser han nu drygt sextio spel (att lista dem vore meningslöst
eftersom en lista ändå skulle hinna bli inaktuell flera gånger om
innan denna bok trycktes, men ta en titt på hemsidan för en
aktuell lista) och det är ständigt nya spel på ingång. Christian
själv har tvingats lära sig utföra alla tänkbara operationer på sina
spel och kvalitetsnivån är genomgående mycket hög med tanke
på den enmans-show det handlar om.

Fakta Pinballseye
Plats:
Borås
Storlek: ca 250 m²
Tävlingar: Månadstävlingar, Borås Pinball Open
Antal spel: ca 65
Övriga faciliteter:
Toalett: Ja
Kaffe:
Ja
Kyl:
Ja
Frys:
Ja
Mikro:
Ja
Bar:
Nej
Arkadspel: Nej
Telefon: Nej
Internet: Ja

Under senhösten 2007 startade vi en informell förening

som vi, kreativt nog, kallar Borås Pinball. Anledningen till detta
var kanske mest min egen förkärlek för folkrörelser, men också
för att transformera de spelkvällar Christian arrangerat med
blandad uppslutning till något för de mer engagerade spelarna
på regelbunden basis. Då de intellektuella rättigheterna till begreppet ”Månadsfinal” redan ägdes (och försvarades) av de kära
kollegorna i Alingsås valde vi att istället kalla våra arrangemang
för ”Månadstävling”. Detta i kombination med att vi kontaktade
IFPA och fick så kallade WPPR-poäng till tävlingarna har gjort
att vi nu är en av de mest frekventerade tävlingarna i regionen,
med såväl stamgäster som nyrekryterade entusiaster. Receptet kan
vara att vi kompletterar de andra tävlingarna (Alingsås, Göteborg
och Lidköping) med ett vardagsalternativ som kanske passar dem
med familj bättre. Christian bidrar också med nyrekryteringen
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Flipperkonst
Fyraårige Alexander
Wängerstedts bild av ett i
boråslokalen förekommande spel. Den kunnige
kan säkerligen lista ut vilket
spel det handlar om, då
signifikanta detaljer är
avbildade. De som behöver
vägledning hittar lösningen
på nästa sida.
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när han hyr ut sin lokal till företag och deras firmafester och liknande.
I september 2008 blev det så dags för vårt första Borås Pinball
Open, en tävling som premiäråret mäktade med 59 deltagare under två intensiva dagar. Christian fick än en gång visa vad hans
enmans-show var kapabel till och med blott lite hjälp från utomstående lyckades han höja spelkvaliteten på inte bara dussinet
tävlingsspel utan även på flertalet förströelsespel. En bravad jag
hoppas kunna förhindra till kommande år genom insatser från
flera lokala medlemmar. Första årets tävling vanns av Patrik Bodin (Stockholm) före tvåan Jorian Engelbrektsson (Stockholm)
och trean Martin Tiljander (Boxholm). Classic-tävlingen vanns
av Alingsås egen skrotnisse Markus Salo följd av Björn Pilefält
(Eksjö) och Stefan Romberg (Linköping).

Avslutningsvis kanske det är på sin plats att dela med sig

av sina erfarenheter. Funderar du på att starta en förening eller
lokal på din hemort? Personligen så anser jag att upplägget som
Bunkern i Alingsås har är mycket bättre (och mer realistiskt genomförbart) än Borås-modellen. Vi har i Borås inga lokaler där
spelen ägs av mer än en person, men vi har ytterligare privatägda
lokaler som inte riktigt är att klassa som hemmaspel (till exempel
Magnus Viktorssons lokal). Utöver detta finns en handfull hemmaspelsägare som aktivt deltar i Månadstävlingar och liknande,
så underlag till en gemensam lokal finns det definitivt. Problemet
i Borås är väl snarast att Christian ensam har i stort sett alla spel
som någon annan har och vitsen för honom att slå sig ihop med
någon annan är därför inte alls stor. Dock har samägda lokaler
en stor fördel när det gäller underhåll av såväl spel som lokal, då
det alltid kommer att vara svårt för en enskild ägare att motivera
volontärer till att arbeta gratis i hans lokal.
Oavsett vilket upplägg du föredrar så är det en god gärning att
främja flipperspelandet och det kulturella arv som det faktiskt
handlar om.

Läs mer på internet:
Pinball’s Eye
www.pinballseye.se

Borås Pinball

www.boraspinball.se

Borås Pinball Open
bpo.boraspinball.se

IFPA

www.ifpapinball.com

West Coast Pinball
www.sdtm.se

Henrik Wängerstedt

Spelet som är avbildat på sidan
är World cup soccer. Hundmaskoten Kicker, målvakten framför
målet och bollen är de tydliga
ledtrådarna.
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Flipperrapport
fra Norge
To norgesmesterskap i flipperspilling ble arrangert
først på nittitallet, men så ble det en ti års pause før
flipperinteressen igjen fikk en oppblomstring. Nå
arrangeres det årlige mesterskap med internasjonal deltagelse under Pinball Workshop i Sandefjord.

Stigum Company i Trondheim var importør av Bally/

Williams’ maskiner til Norge da flipperinteressen var på stigende
kurve først på nittitallet. Det var Tor Stigum himself som kom
med forslaget om å arrangere et norgesmesterskap i flipper i
tilknytning til bilutstillingen Motorama i Trondheim på ettersommeren 1991. Undertegnede (Arne Asphjell) var på det tidspunktet involvert både i Motorama, som PR-sjef, og i Stigum
Company gjennom etablering av jukeboksklubben Big Boppers.
Derfor tente jeg umiddelbart på ideen om historiens første
flipper-NM.
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Operatører landet rundt ble oppfordret til å plukke

ut sine beste flippervirtuoser, og sende dem til mesterskapet i
Trondheim. Et tjuetalls deltagere fra det sørlige Norge møttes til
dyst i Trondheim, og ytterligere fem deltagere fikk mulighet til å
kvalifisere seg på utstillingen. Turneringsmaskinene var Harley
Davidson og Checkpoint – her måtte det være motortema.
Vinner med klar margin og den første med NM-tittel på
flipper ble den snustyggende Morten Abrahamsen fra fjellbygda
Ålen. Hans score på vel 14 millioner på Harley ble avgjørende i
finalerunden.
Det må nevnes at den tyske mesteren, Armin Böenisch, var
hentet til Trondheim for oppvisningsspill og for å gi konkurranse
til de nasjonale flippertoppene. Men også han ble utklasset av
Abrahamsen.
Premien var en tur til flipper-VM i New York, men det

hadde ikke den sindige Abrahamsen så lyst på. I stedet fikk han
en videospiller for innsatsen.
Både importøren, operatørene og deltagerne ble så
fornøyd med oppslutningen om den nye idretten at det ble
bestemt å arrangere et nytt NM i flipper det påfølgende år i ”Las
Bøgas”, spillebula i fornøyelsesparken Sommerland i Telemark.
Denne gangen var det de nye DMD-maskinene Addams
Family og Getaway det ble spilt på, og fjorårets mester var der for
å forsvare tittelen. Men det klarte han ikke, og det ble en annen
trønder, Lars Holmberg, som ble norgesmester i 1992.
Dessverre ble det med bare disse to mesterskapene, og det ble
ikke arrangert flipperturnering i Norge igjen før Norwegian Pinball Convention (NPC) gikk av stabelen i Sandvika høsten 2003.
Neste gang NPC ble arrangert var i 2005 parallelt med

utstillingen ”flipper”. Begge arrangementene ble holdt på Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum i Trondheim sentrum og var et
samarbeid mellom museet og Trondheim Pinheads. Utstillingen
hadde som tema flipperspillets plass i samfunnet, og fant sted fra
14. mai til 12. juni.
Omlag 40 maskiner viste flipperspillets historie og utvikling fra 50-tallet og frem til i dag. Maskinene ble hentet inn

Bilder ovanifrån
Doug Watson og guttene bak
The Swann Pinball Project.
Foto: Jørund Aakervik
Mikael Huselius under
NM-finalen på Medieval
Madness.
Foto: Jørund Aakervik
Doug Watson og Jørund
Aakervik ved ”Dougs Corner”
med T2, IJ, BK2000 og SoF
(skjult).
Foto: Arne Asphjell
Benito - Trondheims ”lokale”
Pavarotti på kultflipperen
Harlem Globetrotters under
åpningen av ”flipper” på
Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum 14. mai 2005.
Foto: Jørund Aakervik
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Doug Watson nettopp ankommet Trondheim lufthavn
Værnes og blir hentet i 1953
Cadillac.
Foto: Arne Asphjell

fra samlere i Trøndelag og Oslo. De aller fleste var påslått og i
”attract mode” under utstillingen. Maskinene som var spillbare var
tilgjengelig for publikum for ordinær spilling selv om vi befant
oss på et museum.
NPC 2005s store trekkplaster var den grafiske designeren
Doug Watson. Han står bak titler som Terminator 2, Attack from
Mars, Black Knight 2000 og Barracora for å nevne noen.
Det ble også arrangert norgesmesterskap under NPC-helgen i
Trondheim. Mesterskapet foregikk på et tyvetalls utvalgte maskiner
mens finalen ble spilt på Lord of the Rings og Medieval Madness
med de fire beste fra innledende runder. Totalt var omlag 50
personer med på mesterskapet. Seieren gikk til Morten Abrahamsen
fra Ålen – han som vant historiens første NM i 1991 – med Mikael
Huselius fra Sverige på andreplass. Morsomt at en svenske ble
nummer to i NM! Førstepremien var et Swords of Fury.
Under NPC-helgen ble det holdt foredrag med både Doug
Watson, Johan Fredrik Urnes og Peter Ahremark fra The Swann
Pinball Project. Størst spenning knyttet det seg naturligvis til
Watsons foredrag. Han har vært i gamingindustrien lenge og
jobbet for Williams i mange år, der han var ”artist” for flere toppspill under Bally- og Williamslogoen. Å få Watson til å besøke oss
i lille flipper-Norge var stort. Han kom ene og alene til Norge for
å være med på NPC.
De fleste i flippermiljøet er kjent med Watson, men å
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være tilstede når han viste skisser og fortalte historier om sitt
arbeid i flipperindustrien var imponerende og stort. Han hadde
mange gode historier om store skuespillere som blant annet
Schwarzenegger og Wesley Snipes. For eksempel Wesley som ikke
ville være i ”skyggen” av Stallone på bakglasset på Demolition
Man. Watson måtte endre sitt utkast flere ganger før det ble
godkjent. Etter foredragene var det mulighet for å kjøpe signerte
translites og bilder av Watsons arbeider.
Johan Fredrik Urnes var kurator for utstillingen og hadde

et svært interessant foredrag om flipperspillets rolle i samfunnet.
Selv debuterte han på Harlem Globetrotters på den nå nedlagte
Parkkafeen på slutten av 70-tallet. I følge han har flipperen
gjennomgått en klassereise og kan i dag betraktes som et populærkulturelt fenomen på linje med bøker, film og musikk. Urnes
går sågar så langt som å antyde at flipperspillet kan komme til å
erstatte pianoets plass i middelklassens stuer.
Guttene bak The Swann Pinball Project hadde også en interessant
gjennomgang av sitt prosjekt med å designe et nytt flipperspill
fra starten av.
Konklusjonen fra besøkende var at NPC og utstillin-

gen ”flipper” hadde vært vellykket. De omlag ti personene fra
Trondheim Pinheads i samarbeid med Kunstindustrimuseet
hadde klart å stable en stor utstilling på bena og fått hentet inn
en av de beste designerne fra Williams gjennom tidene. I følge
museet hadde NPC besøk av omlag 600 besøkende i løpet av
helgen. Mens hovedutstillingen ”flipper” hadde besøk av hele
4 636 personer.

Jørund Aakervik og Arne Asphjell
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Resa i
västerled
– Vi valde Verdensteatret för att det var den enda lokal som

passade, och dessutom är det mörkt där inne, och det ska det
vara när det är flipper, sa Ole Kristiansen vid något tillfälle under
helgen.
Högt i tak och lagom trångt på golvet var det också, vilket gjorde
Pinball Workshop till en ganska trivsam tillställning.
Femte gången i ordningen var det för den norska träffen som
har gått från mekande till tävling, inte utan påverkan från svenska
spelare och samlare. Till sjätte året hintades det från Oles sida att
han ska ta in experthjälp från svenskar när det gäller att sköta om
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själva tävlingsbiten, till viss del framkallat av ett antal frågor och
funderingar kring det spelsätt som årets tävlingar genomfördes på.
Framför allt fanns det säkert en och annan som såg sig hamna
på fel sida kvalstrecket och även såg anledningen till detta. Det
enda försöket.
Totalt sex spel fanns att välja på i kval och slutspel. I kvalet
valde varje spelare tre spel, och dessa valdes ur tre par av spel.
Först de äldre, där man valde mellan en omgång på Centaur eller
Elektra, så 90-talarna, där valet stod mellan Attack from Mars
och Theatre of Magic och så fick man också fundera över om
vilken Stern-maskin man ville sätta tänderna i; Indiana Jones eller Batman.
De senare var förmodligen första gången som många tävlande
spelade, vilket gjorde kvalet än mer intressant.
Av tidigare års resultat och rykten förväntade i alla fall jag

mig en påtaglig svensk dominans, men en hel del namn försvann
efter sitt spelande och gav plats åt flera hemmaspelare. Den slutliga prispallen blev dock helt blågul, med Jorian Engelbrektsson i
topp, följd av Dan Hagman och Johan Småros.
På andra delen av scenen, där kval- och slutspel genomfördes,
fanns sidotävlingarna som fullständigt dominerades av de tillresta
svenskarna. Nya Batman lockade folk, och highscoretävlingen där
avgjordes inte förrän i sista rundan, då först Linus Persson gick
upp i ledning efter sin andrakula som innehöll ”wizard mode”skottet som gav 100 miljoner. Lidköpings stolthet Michael Lindström kontrade dock på sin sistakula, tog samma skott och lite
fler poäng som Linus sedan inte kunde hämta upp. Innan dessa
båda satte igång var det Patrik Bodin som höll GC.
Bodin satsade hårt även på Shrek, men fick se sig slagen av
förra årets totalvinnare Markus Salo. Med en rund miljon (158
mot 157) klarade sig hans GC mot Bodins enträgna attacker. Lite
revansch fick Palle dock på split flipper, där han i par med Jorian
drog in knappa 300 miljoner på Sopranos. Dock gjorde de sitt
försök ganska tidigt, vilket gav en blygsam ekonomisk vinst då
väldigt få andra försök gjordes.
I övriga lokalen fanns tre rader med flipper, vilket borde ha
inneburit runt 40 spel av skiftande titlar och kvalitet. Själv fick
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Fakta Pinball workshop
Antal spelare 50.
Slutspelsplatser 16.
Ett försök på tre av sex
spel för samtliga spelare.
Kvalspelen var grupperade
enligt principen classic,
90-tal och Stern. Ur varje
tvåspelsgrupp fick man välja
ett.
Kvalspel
Indiana Jones 4
Batman
Attack from Mars
Theatre of magic
Centaur
Elektra
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jag prova på okända storheter som Dolly Parton, Lights, camera,
action och Rocky, men även se ett No Fear stå avstängt i tre dagar.
Kvaliteten på spelen var som sagt skiftande, och man funderade
emellanåt på varför folk tagit med sig vissa spel. Mousin’ around
uppvisade en vänsterflipper som efter några minuter inte ens orkade skicka upp kulan till rampens början, vilket av den petige
spelaren kan upplevas som en brist.
För den mer arkadintresserade fanns fyra maskiner, varav en
flyghistoria som såg imponerande ut men enligt ryktet inte drog
in några större summor. Gamla hederliga maskiner av slaget ”lägg
i ett mynt så att det stöter andra mynt över kanten” fanns också
och de lockade en del av publiken. En del funderade till och med
på att försöka köpa in sådana maskiner till sina lokaler.
Staden Sandefjord är troligen i storlek med Alingsås, för att ta
ett exempel som i flipperkretsar borde vara känt. Matställen fanns
det hyfsat, men enligt rapport var 90 norska kronor för historiens
sämsta pizza ingen större hit på lördagsnatten. Likaså var ölens
kostnad i norsk standard, vilket fick en del av publiken att söka
sig till egna lösningar strax utanför Verdensteatret och en nitisk
vakts vakande blickar.
Till slutspelet tog sig följande sexton spelare från tre länder: Elva
svenskar med den förvånade kvalvinnaren Kewin Bertilsson i
täten, fjolårssegraren Markus Salo, förre världsmästaren Jorian
Engelbrektsson, Johan Småros, Michael Lindström, Dan Hagman,
Linus Persson, Alvar Palm, Stefan Granberg, Andreas Hedström
och Stefan Bergdahl. Norrmännen var fyra till antalet och fick
sällskap av dansken Tao Ahler.
Ettan mötte den sextondeplacerade, tvåan tog sig an nummer
femton och så vidare. Matcherna spelades på så sätt att den högst
rankade valde två spel och den lägre rankade fick välja ett. En
match på var spel och bäst av tre var vidare till nästa omgång.
Två omgångar med detta spelsätt gav fyra spelare som gjorde upp
i fyrmannamatcher på tre spel.
I den första omgången slog Jorian ut Markus Salo medan
kvalvinnaren mötte sitt öde i form av Mads Vaagland. Michael
Lindström slog ut Øyvind Møll och den ende dansken försvann
mot Alvar Palm. Stefan Bergdahl fick norska tag:en JAS att störta
och Linus Persson var starkast i svensk- och mittenmötet mot

Andreas Hedström. Johan Småros slog Stefan Granberg och Dan
Hagman besegrade topprankade norrmannen Grimstad.
Av de åtta kvarvarande fanns en norrman i ett svenskt fält.
Men Mads Vaagland var bäst i en dålig match mot Linus Persson
och tog plats i finalen. Dan Hagman visade Michael Lindström
vem som var äldst och fick sällskap av Jorian och Johan som tog
sig dit via Alvar och Stefan.
Finalen avgjordes på Attack from Mars. På de två tidigare spelen hade Hagman och Engelbrektsson vunnit var sin gång och finalen var öppen. Tills dess att applåder tillkännagjorde att Jorian
avgjort med ungefär 25 miljarder på attacken. Övriga tre samlade
i sammanhanget ihop marginella poäng.
Framåt mitt i detta intensivt slutspel fick jag och tre andra åka
en guidad tur upp till P4P:s lokaler och lite häpna promenera
runt i Ole och Elisabets plocklager. Smått fascinerande att se.
Lika fascinerande att upptäcka att min lilla bil skulle ta med sig
ett större antal kilo benbult på resan ner. En stadsjeep hade varit
bättre rustad för denna transportuppgift.

Hans Andersson
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När/hur/var började du spela flipper och
vad är dina tidigaste flipperminnen?

Intervju: Patrik Bodin

Jag började lira i mitten på 80-talet då jag var en busig kille och
hängde på biljardhallar istället för i skolan. På den tiden fanns det
flipper i biljardhallarna. Jag migrerade från arkadspel till flipperspel (klarade alla 256 banorna i Bubble Bobble utan att förlora
ett liv!), även om jag dubbelspelade bra länge.
Ett av de tidigaste minnena är från dagen efter att jag hade
blonderat mig (det här var 80-talet, remember?). Jag tålde inte
blonderingsmedlet, så ansiktet blev blodrött och svullnade upp.
Jag tog på mig ett par enorma solglasögon och gick för att spela
flipper. Jag satte mig (jag var en tunnsittardvärg på den tiden)
framför ett Cyclone, och efter en stund utbrister spelet ”Hey,
you, with the face!”. Hela biljardhallen stämde upp i ett hjärtligt
garv.
Vad är det som gjort dig till en bättre flipperspelare än de allra flesta?
Förstående (eller obefintliga) flickvänner och autistiska gener.
Lägg därtill fysiska egenskaper som bollsinne, precision och
snabba reaktioner.
Vilka är några av dina mest minnesvärda
flipperomgångar?

Intervjuare: Stefan Andersson

Danska Öppna 2004, final mot Per på LotR. Spelet var nytt och finalen tog timmar. När jag slutligen segrade med 2-1 så hade all publik
gått hem, så prisutdelningen blev typ medaljörerna och prisutdelaren.
Flipperkonditoriet i Stockholm den femtonde januari 2005 är också
minnesvärt. Jag drog in 1,7B på LotR (dåvarande världsrekord). Stället stängde när jag hade runt 1B, så jag fick muta personalen med en
femhunka och taxiresa hem för att få spela färdigt.
SM 2007. Match mot DAH på CftBL. Mittenskottet är skitenkelt,
så jag bestämmer mig för att tjata MYC. Jag gör det så bra att Danne
hämtar en stol, sätter sig på den och till slut somnar. Landar på 1,7B.
Lagtävling på DPO 2007. Sverige möter Dutch Pinball Elite i
semifinalen, och det avgörs på Fun House. Jag spelar som en demon
och hivar in 42M under min kula. Vi vinner matchen, men torskar
sedan mot Hollands B-lag i finalen.
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Vilka ingredienser och faktorer gör ett spel
till ett bra spel för dig?
Spelplanen i kombination med reglerna. Det
hela går ut på en enda sak: Så länge man skjuter där man ska skjuta enligt reglerna, så ska
kulan komma tillbaka snällt och under kontroll.
Missar man så ska man ha skit, men så länge man
träffar så ska men bli bemött därefter. Det räcker
med att ett enda viktigt skott inte följer den regeln, så
fallerar hela spelets idé. Några exempel på i övrigt bra spel där
en enda liten grej förstör allting är de fyra plattorna på CftBL,
utskjutet från crate på SS, skeppet på AFM, etc. Skeppet på AFM
kan man i och för sig ta under multiboll, men öppnandet måste
ske under singelboll, och CftBL och SS är ju bara under singelboll. Sådana speldesigners borde låsas in på vatten och bröd tills
de lär sig grundläggande flipperdesign!
Följer ett flipperspel den enkla regeln, så blir det ett bra spel.
Sedan finns det ju diverse lull-lull som kan göra det till ett ännu
bättre spel. Bra flow, balanserad poänggivning, lång väg till wizard
mode, frånvaro av slumpfaktorer, etc. Det är dock inga måste, till
exempel är ju TSPP ett lysande spel, trots stop’n’go.
Vad gäller poänggivning gillar jag linjära spel, till exempel
LotR, TSPP, TZ etcetera. Jag gillar inte inget-eller-allt spel som
BSD, CftBL, FT och liknande. Men the big thing är att man ska
belönas om man träffar det man ska träffa.

Best of according to
PAL

design
LotR

designer

Blubb-blubb

Musik

Guns ’n roses

ljudeffekter

Blubb-blubb

dMd grafik
Ge mig VGA!

Wizard Mode
Valinor

Multiboll

TSPP Pretzel

Video Mode

Johnny Mnemonic

jackpot

LotR SRF

Vad anser du att Stockholm Open har som
skiljer den tävlingen från andra?
Inget, egentligen. Jag försöker driva tävlingen så att den är så
proffsig (seriös) och så internationell som möjligt. Att locka utländska spelare är skitsvårt, men jag tycker ändå att vi lyckas rätt
bra med både proffsigheten och internationaliteten. Vi är nog
bäst i världen vad gäller proffsighet, men EPC är till exempel
bättre vad gäller det internationella. Och så har vi världens bästa
hemsida!
Första spel som du varvade? (alltså nådde
wizard mode eller likvärdigt)
Jag vet inte. Hela min barndom är en enda lång natt av suddiga


Intervju: Patrik Bodin

minnen. Men en inte alltför vild gissning är F14 (man varvar det
genom att starta MB och ta tre jackpots). Jag varvade nog F14
första gången jag spelade det. Fast jag kanske varvade några spel
innan F14 kom.
Om du fick göra ett flipper, vilket tema
skulle det ha?
AIK.
Tre spel som du skulle ta med dig till en
öde ö
LotR, TSPP, F14. LotR och TSPP för att det är de två bästa spelen genom historien och F14 av affektmässiga skäl.

En nöjd Patrik Bodin
efter vinsten i Borås
Pinball Open.
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Högsbo
Göteborg

Denna privata flipperlokal är belägen strax utanför
Göteborg centrum, vilket är cirka 5–10 minuter med
bil från Avenyn. Den ligger i en modern larmad
kontorsfastighet på 4:e våningen. Artikeln här
berättar om lokalens tillkomst, vad som försiggår
och vilka spel som för närvarande finns i lokalen
och lite annat intressant.
Det hela började i slutet av år 2003 med att Sponk och Mat-

sod funderade på att flytta sina hemmaspel till en lokal. På ett
annat ställe i Göteborg funderade KGB & JEK på samma sak.
Dessa personer hade lärt känna varandra på Biljardpalatset i
Göteborg, där man möttes för att spela flipper. Så dessa fyra män
diskuterade och bestämde att leta efter en lämplig lokal och nu
blev också Lång-Karl inblandad. Inflyttningen blev den förste
mars år 2004. De första flipperspelen som hamnade i lokalen var:
White Water, Safe Cracker, Pinball Magic, Attack from Mars,
The Shadow och World Cup Soccer, samt några enarmade banditer. Ungefär 1,5 månad efter inflyttningen, så tillkom ORG som
medlem, så nu var man 6 stycken. ORG hade många flipperspel,
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Fakta Högsbo
Plats:
Södra Göteborg
Storlek: ca 100 m²
Tävlingar: Vissa månadsfinaler samt spelkvällar.
Antal spel: ca 30
Övriga faciliteter:
Toalett: Ja
Kaffe:
Ja
Kyl:
Ja
Mikro:
Ja
Bar:
Nej
Arkadspel: Ja
Telefon: Nej
Internet: Nej
Hiss:
Ja

cirka 15 stycken. Lokalen fylldes då snabbt upp till bredden med
spel. 20 stycken uppställda flipperspel samt flera flipper till på
högkant. Lyckan var nu fullständig!
Den 20–22 september år 2004, så hade Adonbolagen den om-

talade utförsäljningen från sitt enorma spellager vid Stigs Center.
Lagret skulle rivas och runt 100 stycken flipper och ungefär lika
många arkadspel skulle bort på tre dagar. Där inköptes då spel som
hamnade i lokalen – också ett antal arkadspel. Så efter det fanns
där bland annat: Space Invaders, NBA Jam, Gauntlet, Sprint 2 och
några vägg-kabbar.
Spelkvällar med gäster ordnades initialt endast vid ett par till-

fällen, men det blev det raskt organisation på när Mulle kom med
i februari 2005, då också JEK lämnade. Sedan dess har medlemmarna i Högsbo-lokalen försökt att organisera en spelkväll med inbjudna gäster i slutet på varje månad under höst, vinter och vår. På
sommaren är det ingen aktivitet. Spelkvällarna är oftast på lördagar
och börjar klockan 18:00. Det brukar vara 15–20 personer och
börjar med att det ströspelas, dricks öl och minglas runt. Ungefär
vid 19:30, startas en flippertävling som alla är med på och vinnaren får en pokal. Snacks och korv med bröd finns större delen
av kvällen. Tillställningen brukar sluta vid midnatt, men ibland
blir det senare.
Anekdoter : KGB har haft födelsedagsfest här. G-P har gjort

ett besök, samt ett 2-sidigt flipper-reportage i bilagan ”Aveny”.
Jingeln till programmet Flipper i P3 hade flipperljud som var inspelade i lokalen. Den lokala poliskåren har haft spelkvällar här.
COCS köpte sitt första DMD-spel här = TZ. Celebra besökare
under åren: Pinballark, Flipper-Arne, CLA, Jimmy J. och mate07.
I lokalen finns en jättefin bastu och duschrum, men det har aldrig
blivit använt, då det istället använts som lagerutrymme för spel
och öl, he, he. Stor dörrentrématta från DICE. Ett sprillans nytt
Lord of the Rings packades upp i mars 2005. Ole och Elisabeth
på P4P har personligen levererat ett nytt spel hit (PotC). Sedan
inflyttningen har tre stycken olika Cactus Canyon funnits här och
fyra stycken Medieval Madness, samt fem stycken Attack from
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Mars – över 100 stycken olika flipperspel i varierande skick har,
med viss möda, passerat revy genom lokalens entré.
Medlemmarna i lokalen har skiftat lite under tiden som

passerat: I augusti 2005 tillkom Heffa som hade ”hittat” Sponk,
matsod och Mulle på Arkadtorget. Heffa insåg då att flipper var
oemotståndligt och han inhandlade raskt ett nyrenoverat TotAN.
Undertecknad hade mycket svårt att hålla sig från denna intressanta
lokal, besöken var frekventa. Så småningom, i april 2007, fick jag en
egen nyckel.
I lokalen finns idag 20 stycken flipper uppställda för spel:

Black Knight, Banzai Run, The Bally Game Show, Fun House,
CftBL, WW, BSD, IJ, STtnG, WCS, RS, TS, NF, I500, AfM,
MM, CP, TSPP, LotR & Pinball Magic. Övriga uppställda spel =
pågående projekt: Haunted House (diverse reparationer), Swords
of Fury (renovering/målning av spelplan), AfM (shoppning av
spelplan), JY (diverse). Utifall spel skulle bli sålda eller om pågående projekt blir klara, så finns där en liten buffert av spel uppställda på högkant, bland annat: Eight Ball, Farfalla, Motordome,
Victory, Starshit Troopers, Black Rose, Addams, Corvette, Congo,
CV & MB.
Anmälan om intresse att deltaga på spelkvällar, kan ske bland

annat till COCS på SFS.
Notering: När detta skrivs, så har Adonbolagen precis nyligen

också avvecklat sitt ”jätte-superlager” på Ringön. Där fanns cirka
440 stycken flipperspel och flera hundra stycken arkadspel av blandade årgångar, samt ett ”Hercules” = världens största flipperspel,
tillverkat av Atari år 1979. Flipperspelen är flyttade och nästan alla
arkadspelen skrotade.
Uppgiftslämnare till denna artikel: Tobias Galeus, Mat-

tias Söderpalm, Jesper Kinnås, Karl Broström, Karl Mattsson,
Kristoffer Björkman, Olof Gustafsson, Håkan Berg

Christian Sjöberg
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One man show
Tävlandet i landet har ökat ganska
starkt under senare år. 2007 var
premiärår för Balacs Pinball Party
i Alingsås och året därefter var
Borås redo att anordna sin egen
tävling, mycket tack vare Christian
Holmsten.
Med taggen INK har han gjort sig känd

på forum runt om på webben, och med ett
samlande som ligger farligt nära besatthet,
har han skapat ett spelställe som ständigt
växer ur lokalerna. Ett resultat av hans arbete
är att sjuhäradsbygden blivit en tämligen aktiv del av flippersverige, och med månatliga
tävlingar och mycket träffar i lokalen bredvid
riksväg 40 är det numer ett starkt fäste.
De av oss som närvarat vid månadsfinaler
i Borås, traditionellt hållna den sista vardagen i månaden, har så sakteliga börjat vänja
oss vid att komma hem samtidigt som tidningsbuden går sin runda, och det var därför
många som var nyfikna på hur INK & co
skulle klara att arrangera en stor tävling.
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En sak är att en tävling med tio-femton
personer drar ut en aning på tiden, men hur
skulle det gå när 58 spelare skulle kvala, ströspela och trängas i de avdelade lokalerna?
Helgen 12–13 september var det emellertid dags för Borås Pinball Open att dra igång
för första gången, och den som var på plats
tidigt på fredagskvällen, fick se ett Indy 500
med uppfälld spelplan och en hel del kvar att
göra. Lite oroande, men kvällen var ung och
saker och ting skulle hända.
De tävlande var indelade i två grupper och
fick två försök vardera på fyra spel. Grupp 1
fick pröva Flintstones, Dirty Harry, Monster
Bash och Junk Yard, medan grupp 2 gjorde
sina försök på T2, Indianapolis 500, Congo
och Cirqus Voltaire. Jorian Engelbrektsson
och Jörgen Holm i första gruppen, gick in
i kvalet på fredagkvällen och satte ribban
högt. Jorians kvalresultat blev tre förstaplatser och en tredjeplats på Monster Bash,
medan Holm höll en hög, men i jämförelse
mer blygsam nivå. På andra sidan rummet
satte Patrik Bodin rejäla avtryck på sina fyra

kvalspel. Endast Congo vållade honom bekymmer. På T2 och Cirqus Voltaire blev det
starka förstaplatser, och Alvar Palm blev den
ende som slog honom på I500.
Tävlingen hämtade de tolv främsta från

varje grupp till slutspel, och lät övriga fundera över flippernerver och se fram emot
nästa tävling, eller möjligen koncentrera sig
på classictävlingen.
Av hävd är ju tävlingsspelande alltid uppdelat i en huvudtävling och en classicdel, där
spel gjorda före tidigt 80-tal har sin plats.
Rätt eller fel, men så är det i alla fall.
I classictävlingen fick varje spelare inte
mindre än tre försök på vart och ett av kvalspelen, och med sammanlagt nio kulor på ett
spel av äldre modell, bör statistiskt sett varje
spelare ha fått röra kulan åtminstone fyra-fem
gånger.
Spelen var Playboy, The Amazing Spiderman och Time Warp. Det senare hade de
märkliga bananflipprarna monterade, vilket
gav en ny dimension till speltekniken. Samtliga 58 spelare gjorde försök på spelen, och

Jorian visade klass genom att vinna kvalet
på två av dem. Detta i kombination med en
sjätteplats på spindelmannen gav totalt 271
poäng av 300 möjliga. De sju övriga spelare
som tog sig till lördagens slutspel var Johan
Genberg, Richard Nauta, Björn Pilefelt,
Markus Salo, Stefan Romberg, Hans Andersson och Henrik Tomson. En ganska övervägande del från västra delarna av landet, vilket
kanske kan förklaras av att både Alingsåsbunkern och Pinballseye (Borås-lokalen) har
gott om så kallade skrotspel, och dessutom
nyttjar dem flitigt.
Huvudtävlingens slutspel bestod som sagt
var av 24 spelare. De fyra toppnamnen i varje
grupp fick förmånen av att stå över en omgång och kliva in i åttondelsfinalerna. Toppkvartetten i första gruppen bestod av Jorian,
Martin Tiljander, Jörgen Holm och Michael
Lindström, och från andra sidan kom Palle
Bodin, Alvar Palm, Mats Runsten och Per
Holknekt utvilade.
Av olika anledningar försvann tre slut-

spelsklara tävlande, och gav plats åt några
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lyckliga som hamnat precis under strecket.
Johan Genberg följde upp sin starka insats
från Lidköping, och slog ut bland andra Jörgen Holm och Alvar Palm på sin väg fram
till semifinalen. Väl där blev det dock två
raka förluster och en fjärdeplats. Boxholms
Martin Tiljander tog hand om bronsplatsen
efter att ha slagit både Runsten och Jörgen
Boström i tidigare matcher.
Finalen blev ett möte mellan de båda,
Jorian och Palle. Spelen som gällde var
Demolition Man, Cirqus Voltaire och vid
behov, The Addams Family. Behovet infann
sig dock inte, då Palle hämtade in ett större
underläge och gick förbi på Demolition
Man, för att sedan klara segern med runt 30
miljoner på CV.
I classic var det två fyrmannagrupper som
spelade mot varandra. Björn Pilefelt och
Markus Salo tog sig vidare från den grupp
som i övrigt innehöll Jorian och Fanny
Sunesson. På andra sidan blev Johan Genberg
och Henrik Tomson besegrade av Richard
Nauta och Stefan Romberg. Vane skrotspelaren Markus Salo drog längsta strået i finalen
och tog guldet, medan Pilefelt fick silver och
bronset gick till Linköpings Romberg.

på väg hem när tävlingen slutfördes. Basketspelet tog Engelbrektsson hem. Indikationer
visar att highscoret kan ha varit 261 poäng.
Parflippergiganterna JFK (Jorian och Jörgen) fortsätter att dominera och vann en fyrlagsfinal på spelen I500, TAF och Shadow.
Storstilad seger då de vann på samtliga spel.
Övriga lag bestod av silvermedaljörerna Mats
Runsten i kombination med Jörgen Boström,
smålandslaget Jonas Arvidsson och Marcus
Hugosson som tog bronset och en allians bestående av Salo och Micke Lindström.
Utanför själva tävlingarna kan man säga
att arrangör Holmsten förmodligen utförde
90 procent av allt som skulle utföras, och
menade att ordet ”delegering” skulle få en
framskjuten placering till nästa års upplaga
av BPO.
Chips och flipper låter kanske inte som
den bästa av kombinationer, men har förekommit på månadsfinaler i Borås. Till
stortävlingen hade snackset försvunnit och
ersatts av korv. En inte helt ofördelaktig bytesaffär. I dryckesväg fanns naturligtvis öl,
även om personliga köpstopp lär ha införts
under senare delen av lördagskvällen.

Övrigt tävlingsspelande bestod av set

Hans Andersson

the highscore på NBA och senare classicspelet
Circus (Gottlieb), där Danne Hagman i det
närmaste vann på distans, då han redan var
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Whoppers
När man börjar diskutera vem som är världens,
Sveriges eller det närvarande sällskapets bäste
spelare, finns det olika fakta att basera sina teorier
på. PAPA ger en bild, IFPA en något annan, om än
liknande, och världsrankingen en tredje. Här följer
ett försök att förklara den senare.
I början på varje månad sneglar flipperspelare gärna på webb-

sidan www.pinballrankings.com för att se vad som har hänt
sedan sist. Sidan drivs av IFPA – International Flipper Pinball
Association – och har varit igång sedan april 2006. Syftet är att
hålla koll på all världens flippertävlingar och genom ett poängsystem kontinuerligt ”kora” världens bäste flipperspelare. Dessutom vill IFPA öka medvetenheten hos allmänheten om att flipper
inte bara är ett nöje, utan också en tävlingssport.
Om medvetenheten har ökat är svårt att säga, men däremot
har antalet registrerade spelare som ingår i världsrankingen ökat.
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Whopper?
Benämningen ”whopper”
kommer förmodligen från att
det är ett enkelt sätt att uttala
förkortningen WPPR. Det har
alltså inget med eventuella
hamburgare att göra.

Den första april 2006 fanns 466 spelare med på listan, och 30
månader senare räknar vi över 2 700. Från alla tävlingar som är
godkända av IFPA, samlas poäng in och ackumuleras. Varje spelare
som ställer upp i en godkänd tävling – mer om vad som gör en
tävling godkänd senare – rapporteras in och registreras i listorna.
För närvarande är systemet under omarbetning, men det som
gäller i skrivande stund är att de femton bästa tävlingarna räknas.
För att en tävling ska bli godkänd som rankinggrundande

av IFPA, krävs egentligen bara att den är öppen för alla. Rent
generellt kan man nog se att tävlingar som arrangeras utan
möjlighet att anmäla sig via internet inte blir rankinggrundande.
Vidare ger specialklasser som B-divisionen i PAPA, dam- eller
juniortävlingar inga rankingpoäng, då de alltid utestänger några
spelare. Däremot ger SM rankingpoäng, även om tävlingen utestänger utländska deltagare.
Sidotävlingar som exempelvis classicdivisioner ger 50 procent
av huvudtävlings rankingpoäng. Skulle en tävling ha en huvudtävling och två sidotävlingar, delar sidotävlingarna på sin del av
poängen och ger alltså 25 procent av huvudtävlingens poäng.
IFPA delar in tävlingar i två kategorier, dels de sex stora som
följdaktligen ger stora poäng, och dels de vanliga, som ger lite
mindre poäng. Av de stora återfinns tre i USA, nämligen IFPA
world pinball championship, PAPA (Professional Amateur
Pinball Association) och California extreme. De två förstnämnda
skulle kunna klassas som inofficiella världsmästerskap, men av
tradition är det PAPA som brukar räknas som VM. I annat fall
hade vi inte talat om den svenske världsmästaren hösten 2007.
Övriga tre ”majors” har sitt säte i Europa och är European
Pinball Championship, Dutch Pinball Open och Stockholm
Open. Dessa sex tävlingar har separata rankingpoäng. Vinnaren
i PAPA tilldelas 100 rankingpoäng, IFPA-ettan får lika mycket
medan tävlingen i Kalifornien ger klart lägre poäng men har
en mängd olika divisioner eller klasser. De tre europeiska stortävlingarna ger samtliga 50 poäng till segraren.
När man tittar i gamla resultatlistor bör man notera att en
spelare kan få mer än dessa summor, vilket antingen beror på
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att man även ger poäng för avancemang, men också för olika
klasser som ingår i tävlingen. Exempelvis fick Mats Runsten 82,5
rankingpoäng för sin insats i SO 2007, då han vann både huvudtävlingen och classicdelen. Detta gav 50 plus 25 poäng, och övrig
del av totalpoängen kom från varje avancemang.
De övriga tävlingarna ger vinnaren 25 poäng, tvåan får 15,

trean 10 poäng och den fjärdeplacerade spelaren får 5 poäng.
Detta kräver dock att tävlingen inte hålls fler än en gång per år,
i vilket fall rankingpoängen delas. Således ger en månadsfinal i
Borås, Lidköping eller Göteborg 2,08 poäng till vinnaren, vilket
motsvarar 25 poäng delat i tolv. Stockholm pinballs månadsfinaler ger oftast något mer, beroende på att det där finns fler
spelare som håller till i toppen av världsrankingen. En tävlings
värde ökar nämligen ju fler toppspelare den innehåller. Det
räcker emellertid inte med att locka den innevarande världsettan för att öka värdet, utan det krävs minst två topprankade
spelare för att någon effekt ska märkas. IFPA använder sig av
något som kallas TVA (Tournament Value Adjustment), där de
tio bästa spelarna på rankinglistan vardera är värda 2 TVA-poäng,
och spelare 11-50 är värda 1 TVA-poäng. Först vid fyra TVApoäng blir det någon skillnad i en tävling, då alla rankingpoäng
som delas ut ökas med fem procent. En förstaplats i en sådan
tävling skulle ge 26,25 poäng istället för vanliga 25. Fler toppspelare ökar poängen och maximalt kan tävlingens värde på detta
sätt öka med sextio procent, vilket betyder 40 rankingpoäng till
den lycklige vinnaren.
Man bör dock betänka att inte lägga ner alltför mycket energi
på att räkna och spekulera, då själva poängsystemet är föremål
för en ombyggnad. Flitiga besökare på svenska flippersällskapets
forum har säkerligen lagt märke till de där förda diskussionerna.

Poäng till alla
För att öka intresset för att
tävlingsspela ges sedan 2007
alla spelare en liten poäng för
deltagande. En månadsfinal
brukar ge två-tre hundradelar av
en whopperpoäng även för den
som slutar sist, medan jumbon
på större tävlingar som SM kan
räkna med 0,35 wppr.

Hans Andersson
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Waynes
world

Ett besök hos systern i Australien gav Anders
Bengtsson chansen att besöka en av flippervärldens mest omtalade och beryktade människor.
Naturligtvis tog han chansen och berättar här om
sitt möte med mannen bakom The Pinball Factory
och Mr Pinball Australia.

Bilden på motstående sida
visar en salig röra i lokalerna
i Melbourne. I förgrunden
skymtar ett kabinett till det
som skulle blivit The Croc
hunter.

Wayne GILLARD är alltså den australiensare som finns bak-

om The Pinball Factory och Mr Pinball Australia. För några år sedan köpte han rättigheterna att tillverka flipperdelar av Williams,
men också ensamrätten till att tillverka WMS flipperspel under
det gamla ärofulla namnet Bally. Ganska kort där efter kom också
reklambilder på ett spel kallat ”The Crocodile Hunter”, som skulle bygga på en licens med den mycket populäre tv-personligheten
”krokodiljägaren”, Steve Irwin. Han har även lovat att nytillverka Medieval Madness och Cactus Canyon. Detta har många
ifrågasatt och undrat om han inte tagit sig vatten över huvudet.
Det går också rykten om att han bara är en bluff som inte lyckas
åstadkomma någonting.
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För mig började idén med att försöka göra ett besök på The

Pinball Factory i januari 2006 när jag kom hem efter att jag varit
med familjen och hälsat på min syster i Melbourne. Jag hade ju
hört talas om Wayne och ”Croc hunter” men av någon anledning hade jag fått för mig att han höll till i en helt annan del av
Australien. Av någon anledning så skrev jag in adressen till The
Pinball Factory i Google Earth och blev nästan knäckt när bilden
zoomar ner. Den hamnar på en fläck cirka två kilometer från den
plats på andra sidan jorden som jag just tillbringat tre veckor. Jag
kunde alltså ha promenerat där längs North Road, och knackat
på dörren vilken dag som helst. Det kändes tråkigt att ha missat
den chansen.
Men chansen kom tillbaka. Nu i mars var jag tillbaka hos syrran i Melbourne och även om både hon och The Pinball Factory
flyttat så var det fortfarande bara några kilometer som skilde.
Eftersom ryktena sade att Wayne kunde vara lite knepig så tog
jag hjälp av Ole på P4P (tack Ole), som förvarnade om att en av
deras kunder skulle till Melbourne och ville komma på besök.
Jag ville att mina chanser till ett studiebesök skulle vara så stora
som möjligt.
När jag kommit ner kontaktade jag honom som överenskommet, och han började undra vad jag egentligen ville ha ut av besöket. Jag berättade som det var, att jag hade hört en hel del underliga och elaka rykten och att många var nyfikna för att det var
så lite som var känt om hans verksamhet. Jag hade till exempel
inte sett en enda bild därifrån, sånt brukar ju annars dyka upp
på internet ganska fort. Jag visste inte om han hade anställda.
Var det en ”fabrik” eller var det bara ett kontor där han tog emot
beställningar, medan verksamheten fanns i Kina. Så jag bad att få
komma en timme eller två. En halvtimme sa han att han kunde
ge mig, för det fanns ju inte så mycket att se och han var ju
tvungen att jobba också.
JAG Blev avlämnad utanför en ganska anonym byggnad i ett

industriområde i Sydöstra Melbourne. Jag blir hjärtligt mottagen av
Wayne och vi pratar om lite av varje, bland annat Formula 1, eftersom vi båda hade tillbringat delar av helgen i Albert Park på detta
underbara evenemang. Han lördag och jag torsdag till söndag.
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Sen börjar vi prata flipper, och de flesta av er vet ju hur det går.
Har man väl börjat är det, näst intill omöjligt att sluta. Den halvtimmen jag blivit lovad förvandlas raskt till nästan fyra timmar
innan syrran kommer och hämtar mig för att jag lovat sitta barnvakt.
Han börjar med att visa mig runt på sitt kontor som även
funkar som showroom för de artiklar han har haft möjlighet att
producera. Mycket spelspecifik plast och dekaler är det. Mycket
tid går åt att beskriva hur det funkar att driva en verksamhet.
Att man måste få betalt för det man gör och att även om själva
prylen bara kostar några kronor att tillverka så kostar det att ta
fram verktyg och formar. Man måste kunna börja tjäna pengar
på det man säljer, så att man har råd att investera i nya verktyg
till att ta fram fler saker. Ganska elementära saker egentligen för
den som försöker driva ett företag, men ändå något som många
verkar ha svårt att förstå. Pengarna som kommer in hjälper till att
ta fram nya artiklar.
Sen går vi upp en våning där den grafiska avdelningen med
två anställda finns. Där tar man fram och skriver ut alla former
av dekaler. Alltifrån dekaler till ramper och targets till kabinett
och translite.
Här uppe berättar och visar han mig det mest oväntade, något

som jag inte ens hade hört ryktas. Näst på tur att produceras
efter MM och CC står Wizard Blocks. Det vill säga det ”Pinball
2000”-spel som stod på tur, och som bara fanns som prototyp
när man bestämde sig för att lägga ner flipperspelstillverkningen
hos WMS. Man håller just på att göra om de färgade originalskisserna till att bli mer skarpa i konturerna för att få det utseende vi
är vana vid på en spelplan, med till exempel de svarta konturerna
runt inserts och figurer. Jag tror att han kallade det att vektorisera. Spelet får en mycket begränsad upplaga på 25 exemplar och
kommer att byggas i skrotade pinball 2000 kabinett. Priset kommer att landa på cirka 15 000 dollar om jag uppfattade rätt så det
blir till att sätta igång att spara om man är sugen.
Tillbaka på kontoret pratar vi om The Crocodile Hunter. Det
som var tänkt att bli TPFs första egenproducerade spel. Wayne
berättar att det enda spelbara spelet finns i familjen Irwins ägo,
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Huvudpersonen själv. Wayne
på sitt kontor framför en
dator med ett halvt kilo
mail som kommit in under
helgen.

så det finns inget färdigt spel att visa upp som bevisar att det
existerar. Däremot är det helt ok att jag fotograferar tredje whitewooden som står på kontoret samt första, andra och ett påbörjat
kabinett som står i monteringslokalen. Det skall byggas ihop ett
helt färdigt spel till Waynes showroom i framtiden men annars
är det spelet lagt på is. Licensen som fanns för spelet upphörde
tydligen att gälla i samband med att Steve Irwin tragiskt omkom i
en dykolycka där han blev stucken i hjärtat av en stingrocka. Det
verkar ju också som om de har tillräckligt med bekymmer om
de skall få de pågående projekten i hamn. Han avslöjar också att
det var han personligen som stod för designen av både spelplan
och regelverk.
Ute i verkstaden/monteringslokalen tittar vi på kartongvis med monterade MM-delar. Det råder inget tvivel om att
delarna är avsedda för produktion och inte reservdelar. Merparten är hopmonterade delar där man normalt bara byter den detalj
som gått sönder och inte hela kitet. Vad jag förstår är det bara dekaler och spolar som egentligen tillverkas på plats. Däremot görs
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en del monteringsarbete på plats. För tillfället satt en kille och
monterade något hundratal ”troll targets” och det var förberett
för att montera en större mängd autoplungers avsedda för MM.
Wayne berättar vidare att en stor del av tillverkningen av delar
görs i USA och att han även äger en firma där som sköter och tar
hand om att leverera beställningar därifrån så att de inte behöver
gå via Australien om det inte behövs.
Vid sidan av monteringen så ”shoppas” spel som importeras
från Europa. Det är den delen som är Mr Pinball Australia. I
dagsläget är det den verksamheten som betalar räkningarna, säger
han med ett skratt. Han visar ut på baksidan och den obebyggda
tomten där det finns rejäla möjligheter att expandera. Jag kan ju
inte tolka det på annat sätt än att det finns visioner. Idag är de sex
anställda, men företaget ska utvidgas när produktionen av spel
skall startas. Jag kan inte låta bli att tycka det är kul att någon vill
satsa på flipperspel och enligt Wayne och uppgifter på RGP gruppen så finns det cirka tusen beställningar på MM spel.
MM är nu minst ett år försenat och detta beror enligt Wayne
på den schism som finns mellan IPB (Illinois PinBall) och Pinball Factory. Han lägger väldigt mycket tid på att förklara sin
sida av saken för mig. Det hela handlar om att IPB köpte WMS
lager och de exklusiva rättigheterna till att tillverka och låta
tillverka flipperdelar under fem år efter att WMS lagt ner sin
flippertillverkning. När den tiden löpt ut köper Wayne rätten att
också tillverka och låta tillverka delar samt ensamrätten till att
tillverka WMS flipperspel under det gamla kända varumärket
Bally. Waynes uppfattning är att det inte nytillverkades så mycket
delar under tiden IPB ensamma hade rättigheterna, utan att det
var när TPF satte igång med sin reproduktion av delar och det
blev lite konkurrens som det blev fart på IPB och att det har
gynnat flipperhobbyn. Tyvärr verkar det som om man inte riktigt är överens om vad det är WMS har sålt och därför har man
blandat in amerikanska advokater. Detta gynnar inte flipperhobbyn utan medför att vi kommer att få betala mer för våra delar
eftersom vi även måste hjälpa till att betala advokatarvoden. Vi
tittar på lite mailkorrespondens som där Wayne har försökt ta
upp en sansad dialog för att hitta en konstruktiv lösning på saken
så att bägge företagen skall kunna jobba på ett vettigt sätt. Detta
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initiativ besvarades dock på ett ganska bryskt och plumpt sätt
av IPB. Men det var väl inte meningen att någon utomstående
skulle få se. Problemet för Wayne är att IPB har varit runt bland
underleverantörerna och tagit hand om eller köpt upp alla verktyg som har används i produktionen av WMS delar. Det verkar
dock vara rätt oklart vem som egentligen äger verktygen och rät�ten att använda dem. Är det underleverantören eller är det WMS
respektive den de sålt rättigheterna till? Jag har ju inte hela bilden klar för mig men sanningen brukar ju ligga någonstans mitt
emellan. Så för oss entusiaster är det ju bara att hoppas att de kan
hitta en kompromiss så att vi kan se både nya spel och delar till
rimliga priser ute på marknaden.
Vi fortsätter med att titta en del på det dataprogram Wayne

tagit fram för att kunna samköra de olika data han fick ifrån WMS.
Där har han ett försprång framför IPB som han är väldigt stolt
över. Han kan där se exakt vilka delar som ingår i varje WMS artikelnummer. Det går att se vilken firma WMS har beställt dessa
ifrån, hur många de beställde, när de beställdes och även exakt vad
man betalade. Detta gör det väldigt enkelt att beställa nya delar och
ger också ett bra förhandlingsläge för vad man skall behöva betala.
Medan vi dricker en kopp kaffe så passar Wayne på att spela
upp alla ljud- och rösteffekter de tagit fram till ”Croc Hunter”.
Det är väl inte så givande, men det visar väl ändå att på att ”Croc
Hunter”-satsningen var seriös.
Sedan börjar vi göra något riktigt spännande. Vi tittar bland
allt det gamla ritningsmateriel som Wayne tagit över från WMS.
Här öppnar vi CAD-ritningar på massor av spel. En del spel kan
man följa i flera steg hur man förändrat spelplansupplägget allt
eftersom. Det är så man ryser i hela kroppen när vi börjar leta i
mappar och titta på ritningar av spel som aldrig blev verklighet.
Några har bara fått bumprarna utritade, medan andra spel ser ut
att vara klara för produktion. Här hittar man titlar som Ace och
Jedi Knights. Vi kollar säkert på ett tiotal spelritningar, varav vi hittar en i en undermapp, och är för ett spel som inte ens Wayne har
hittat tidigare. Jag inser att det är väldigt nördigt, men jag tycker
det är jätteroligt. Man skulle antagligen kunna spendera dagar bara
på att studera gamla ritningar.
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Jag har en fantastisk dag, och är överväldigad av hur Wayne

bjuder på sig själv och sin tid. Visst får man höra en del som man
får ta med en nypa salt men jag är ändå imponerad av det han
visar upp. Det verkar inte finnas något som är så hemligt att han
inte kan visa upp det eller berätta om det.
Själv tror han att en del av ryktet om att han är svår att ha att
göra med beror på att han finns i Australien. Det gör att han jobbar när USA och Europa är lediga eller sover. Det är även svårt
att hinna med mailen, och han suckar över att han har cirka 500
obesvarade mail liggande som har kommit in under helgen. Då
är det antagligen lätt att få rykte om sig att vara svår att kommunicera med.
Innan jag ger mig av springer han upp till andra våningen och
hämtar en ”Croc hunter”-translite. Den rariteten pryder nu hallen hemma hos mig.
Jag önskar Wayne all lycka till. Han är en frisk fläkt i flippervärlden och jag hoppas verkligen att han lyckas göra allvar av
sin planer på att producera spel och inte bara att nya producera
delar.

Anders Bengtsson
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Utan
utrymme i
Uppsala

Det är inte alltid så lätt. De inbitna flipperspelarna
i Uppsala ville bara ha en lokal att hänga i om
kvällarna. Men många lokaluthyrare drog öronen
åt sig när man har fått reda på att de potentiella
hyresgästerna vill hålla på med flipperspel, detta
djävulens påfund.
Flipperkidsen letade bisarrt länge innan de lyckades hitta

en lokal där hyresvärden inte var orolig för konsekvenserna av
de dekadentas flippereskapader. Våren 2006 fick gänget, tillsammans med ett rockband, hyra ett gammalt skyddsrum/förråd
som ligger under en garagelänga i Uppsalas ”skuggigare” delar.
Dörren ned till lokalen var gammal och söndersparkad och när
den öppnades slog en unken doft emot besökaren. En lång rak
trappa ledde ned till en stor och tung ståldörr. Bakom denna dörr
dolde sig ytterligare en likadan dörr, allt för att hindra atomvintern att tränga ned i det före detta skyddsrummet. Där fanns
fortfarande en luftpump och ett stort utrymme med sand för att
rena den inpumpade luften. Men luften därnere var som sagt allt
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annat än väldoftande. Gänget var dock mycket nöjda med den
yta man fått till förfogande, närmare 140 kvadratmeter. För att
ljuddämpa den stora betongbunkern beslutade flipperentusiasterna att bygga några mellanväggar. Det köptes gipsskivor och
byggdes reglar. Ett par rediga väggar stod på plats efter en hel
lördags slit. En fin line-up bestående av sju flipperspel radades
upp och förhoppningar fanns att man nu skulle kunna fylla på
med många fler spel framöver.
Men så en dag noterade en av flipperkidsen att något var fel.
Att det luktade illa i lokalen var ju känt sedan tidigare, men det
blev bara värre med tiden. Till på råga på allt så hade man upptäckt att spelen hade fått någon vit beläggning på de mekaniska
delarna under spelplanen på flipperspelen. Vid en närmare inspektion visade det sig att stora delar av undersidorna av spelen
hade en grön matta av mögel. Efter en panikrengörning, där man
utrustade sig med andningsskydd, klorin och skurborste, utrymdes lokalen och därmed avslutades kapitel ett i denna saga.

Fakta Uppsalalokalen
Plats:
Uppsala
Storlek: 4 rum
Tävlingar: Månatliga
månadsbataljer
Antal spel: ca 10
Fräschfaktor: Hög (27 x förra
lokalen)
Övriga faciliteter:
Toalett: Ja
Kaffe:
Ja
Kyl:
Ja
Mikro:
Ja
Bar:
Nej
Arkadspel: Nej
Telefon: Nej
Internet: Nej
Hiss:
Nej

Efter vad som i historieböckerna beskrivs som en evighet,

och som i detta fall rörde sig om mer än ett halvår, fick det
berömda gänget nys om en ny lokal. I en röd stuga i utkanterna
av centrala Uppsala låg den. Det hade en gång varit någon form
av speditionskontor för en betong- och stenfirma. Nu var det
ett före detta tillhåll för en privat företagare i fönsterbranschen.
Källaren var utrustad med en hemmabygd bar i stilren 80-talsstil, med furupanel och någon form av öltapp. Företagaren och
hans polare gillade att hänga där och jamma och skapa videokonst, vilket kändes helt okej för de lokalsuktande flipperkidsen.
I den del av källaren där flipperspelen skulle huseras hade någon
bott fram tills nyligen. En del klotter på väggarna indikerade att
hyresgästen inte hade varit alltför sentimental över väggens
patina. Spelen bars in nedför en hiskeligt smal trappa, men vad
gjorde väl det. Området var ökänt som favoritinbrottsmål för
stadens missbrukare och byggnadens omedelbara omgivning utgjorde en utmärkt kuliss för spännande nattliga besök till lokalen.
En ensam gatlykta, en stor bred grind med ett gigantiskt hänglås,
en övergiven betongkoloss som tidigare varit fabriken på området
men som nu mer påminde om Hiroshimas skyline 1945.
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Som flipperlokal var det dock ett trevligt tillhåll på så vis att
man knappast störde någon. Dessutom luktade det rosenknopp
jämfört med den förra lokalen. Här spelades det flipper nätterna
långa. En kväll hade man exempelvis en dekadent flippertävling
i golfens tecken där man dessutom grillade korv och drack tveksamma drycker. Gänget hade åtta underbara flipperspel som stod
fint uppradade i det lilla rummet med heltäckningsmatta. Det
hela fungerade på det hela taget ganska bra ända tills det kom
fram att lokalen ju faktiskt skulle rivas inom ett par månader.
Där skulle bli bostadsområde istället för Hiroshima. En lördag i
november 2007 tvingades så De Bespottade att utrymma lokalen
och åter lämnas ensamma i en mörk värld.
I det tredje kapitlet har så våra hjältar väntat ytterligare en

evighet på att få tag på en lokal. Den här gången var det en Blocket-annons under våren 2008 som först ledde till ett nekande svar.
Men med lite tur visade det sig att en av PinUpps-gänget kände
någon i bostadsrättsföreningen som hyrde ut lokalen i fråga. Efter
ett par provmånader var så den nya lokalen i hamn och expansionen av en trevlig och gemytlig flipperkultur i Uppsala kunde
på så vis fortsätta.
Och där är vi idag. Dagens lokal är ljusår ifrån det
ruffiga och illaluktande skyddsrum som var PinUpps(alas) första
gemensamma lokal. Allt är fräscht och lättillgängligt och vi trivs
utmärkt. Det spelas månadsbataljer och andra roliga, sociala och
avslappnande tävlingsformer på de 10-talet spel som står där
idag. Vi siktar även på att ha någon form av Uppsala Open under
2009, och kanske kanske kan det någon gång de närmaste åren
bli ett SM i Uppsala (vore perfekt att ha det i det nya Uppsala
Konsert & Kongress-huset!).
Sagan har alltså ett bra slut. Flipper-kidsen, som företrä-

desvis är cirka 25-40 år, har äntligen fått ett ställe att hänga och
spela flipper på.

David Kjellberg
PinUpps
Uppsala Flippersällskap
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Stadskamp
Under sommaren möttes Alingsås och Göteborg i
en match över åtta omgångar. Hemmalaget vann
med förvånande lätthet i bunkern, men tävlingen
kommer troligen att gå till historien i och med
premiären för grenen ”flipperschack”.
Tre spel står på. ZZ tops melodi maler på från High Speed II

och dränker effektivt ljudet från Demolition Man och Medieval
Madness. På ytterspelen står nollorna redo för att bli höga
poäng, men demomannen har redan registrerat en dryg halvmiljard. Alingsås har spelat en av sina åtta kulor och nu går vi i
Göteborg och funderar på hur vi ska agera.
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Poängen som Balac nyss gjorde gör oss lite osäkra. Det gäller att
vinna minst två av de tre spelen, och det är inte det enklaste att
göra en bättre kula.
Vi sneglar på de andra spelen. Kanske läge att starta upp på
Medieval? Vi resonerar lite fram och tillbaka, ska vi gå på det eller
vända oss mot High Speed II? Efter ganska korta resonemang går
Björn fram till MM och startar med någonstans i trakterna kring
sju miljoner. Ingen superstart, men kan hålla ett tag, och det är
det som är det viktiga nu.
Alingsås dividerar lite grann, men de känner troligen att vår
poäng inte är något att hänga i granen, så Kjell stiger fram och
spelar. Och spelar. Och går förbi. Och avancerar.
Att se en motståndare fortsätta spela är något som kan upplevas jobbigt i tävlingssammanhang. Även när det bara handlar
om att komma upp i drygt det dubbla, det vill säga omkring
femton miljoner på Medieval.
Men att sedan faktiskt gå om de poängen, bara för att rinna när
du har nått en centimeter förbi, det är bara kul om du spelar sista
kulan. Och här är det ett bra antal omgångar kvar. De hundratusen som vi leder med på medeltidaspelet är en av de svagare
ledningar sedan finalen i fotbolls-VM 1958, när Sverige tofflade
in 1–0 tidigt i matchen.
Själv håller jag en låg profil och väntar på ett bra läge för mig
själv. Demomannen och jag är inte vänner, och överlag är jag en
klar fjärdeman i laget. Linus och Björn är mer sugna på att ta upp
kampen på Medieval, och jag börjar inrikta mig på High Speed
II, som ingen verkar vara i form för, efter att Ryssen inte fått ihop
mer än fem miljoner.
I den fjärde omgången vågar jag så kliva fram och axla ansvaret
och låta mina lagkamrater vila. Salo har bara petat in dryga 20
miljoner, och det ramlar ju in utan att man behöver tänka på det.
Men jag verkar tänka för mycket, eller på fel saker. Flipper är
frustration. Att se en kula rinna när man bara slöspelar är inte
så mycket, men att se den rulla ner när du bara behöver få till
kanske två lyckade träffar för att gå förbi, det är något som ger dig
en förvriden min i ansiktet.
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Det var ju bara att ta ner och lägga upp i superchargern, till

att börja med. Sedan in i koppen för fem miljoner eller något
och så hade det varit vi i ledning, och sedan hade vi kunnat börja
bygga. Men icke.
Efter halva tävlingen är således alla tre spelen på hemmalagets
sida. Vi har spelat två kulor på HS2 och MM, medan Alingsås
spritt ut sina lite bättre, med två kulor på Medieval.
Tomson går fram och utnyttjar vår klena insats på HS2, och
han stannar först när han nått över 80 miljoner.
Jag tvekar inte, utan går fram till skitspelet och vet att det är så
lätt att plocka in de poängen. Femton sekunder senare vänder jag
mig om och visar mina lagkamrater tomhet och besvikelse istället
för 80 miljoner.
Det är också La Grange som ackompanjerar vårt nederlag i
grenen. Vi tappar Medieval, men Björn spelar starkt och med
mycket aktiv coachning från Ryssen, vilket ger oss en ledning på
Demolition när Balac är ende spelare kvar i hemmalaget. Hans
uppgift är att gå från dryga halvmiljarden till någonstans kring
780, och han lyckas nästan. Bonusen tar honom sista biten mot
mål, men det saknas ynka miljoner och ställningen i matchen är
temporärt 2-1 till Alingsås, med deras poäng på High Speed II.
Ryssen är vår siste man, och han visar sig från sin bättre sida.
Sakta men säkert klättrar poängen och han tar ner kulan på
högern och lägger upp den i en ganska fullmatad supercharger.
Då gör spelet en ballsearch.
Kulan flyger ner ungefär lika snabbt som den for upp, och letar
sig snabbt till en ytterfil och avslutar hela spelomgången. På fyra
kulor når vi inte ens sjuttio miljoner.
I och med detta är en av de åtta delmomenten i årets spännande stadskamp avklarad. Från att ha varit en angelägenhet som
inkluderade stora delar av Sverige, krympte intresset tävlingen
till fyra spelare från Alingsås och fyra från Göteborg. Till råga på
allt var det till slut svårt för Göteborg att få ihop fyra spelare. Att
matchen låg samma helg som Sörrka kan nog ha bidragit till att
stockholmarna inte dök upp med ett lag, och festivalsäsongen lär
ha spolierat chanserna till ett smålandslag.
Tävlingen bestod av åtta olika moment, varav en del har glömts
bort. Förutom flipperschacket som är beskrivet ovan, fanns det
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två vanliga matcher, där två spelare från varje lag ställdes mot
varandra. Med fyramannalag blev således två spel nyttjade. Ett
moment var en-kula-per-man, där spelet ställdes in på fyra kulor,
och en reguljär match sedan spelades på Corvette.
Flipperschack mellan två
fyrmannalag spelas på tre
spel, inställda på tio kulor.
Varje spelare får två kulor,
och det gäller att ha bästa
resultatet på minst två av
spelen.

En split-flipper-match spelades på Cirqus Voltaire, där jag i
par med KGB lyckades genomföra en dubbel uppsättning av
innerloop med lagom svag återfärd tillbaks till bolltråget. Inte
mitt största ögonblick som flipperspelare.
Ett intressant moment kallades trissflipper, där ett spel ställdes
in på tre kulor. Första kulan var vigd åt enhandsspel, andra
kulan åt splitflipper och den avslutande åt vanligt spel. De
flesta förstår säkerligen att den största delen av totalpoängen kom
på sista kulan, vilket gjorde de två föregående lite för oviktiga.
Momentet är dock bra i grunden, och med ytterligare enhandsspel eller likvärdigt på sista kulan kan det bli en rejäl hit i
kommande stadskamper.
Idén med lagtävling i flipper är inte så tokig. Fyrmannalag är

vanligast och används bland annat i EM, men det går säkerligen
att sätta ihop både mindre och större lag, även om det kan bli lite
svårt att hitta optimala grenar eller tävlingsmoment till detta.

Hans Andersson
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Mölndal

Arbetet med att få pressen att uppmärksamma det svenska mästerskapet förenklades en hel del, när
Jorian Engelbrektsson vann PAPA.
TT-artiklar med orden ”världsmästare” tenderar att öka intresset
för även små och udda företeelser
som flipper-SM.
Att det blev Mölndal som spelplats

även 2007 var inte så konstigt. Arbetet med
mästerskapet året innan hade varit stundtals
tungt, men för det mesta ganska så trevligt
och framför allt hade merparten av SMmaskineriet fungerat, så varför inte köra en

gång till med samma koncept, när vi nu
visste vilka detaljer som skulle behöva
putsas. Generalen Salo klev åter upp i förarsätet och drev på oss andra, inte minst de
andra två bunkerråttorna Christian Balac och
Henrik Tomson som under hösten putsade
mer plast än en meriterad plastsamlare gör
under högsäsong.
Själva tävlingarna gick av stapeln andra
helgen i november, och till ett antagligen
väldigt lågt odds, gick segern till den färske
världsmästaren. Men mer om det senare.
Fredagen och lördagen innebar kval för de
187 deltagarna. Varje spelare blev tilldelade
fyra spel, och två försök på vardera. De 64
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bästa gick vidare till söndagens slutspel, i ett
man-mot-man-spel där segraren behövde
vinna sju raka matcher.
Kvalvinnare blev David Kjellberg med
378 poäng av maximala 400, och Eric
Erlandssons 107 poäng tog honom via särspel till den sista slutspelsplatsen och lämnade fyra andra spelare med samma poäng på
de otacksamma, men hedersamma platserna
alldeles utanför.
Till viss glädje för en del, hade fjolårets öl
bytts ut till mer publikt accepterat lageröl.
Kanske en liten förlust för Dugges och de
små bryggerierna, men till vinst för krögaren som sålde en hel del mer öl än vad som
dracks året innan.
Att arrangera ett SM innebär en hel

del. Förutom att ordna lokal, datum och en
läcker hemsida, måste man också ha någon
som tar tag i allt. Den personen måste i sin
tur se till att få tag i en massa folk som gör en
hel del. De personerna, i sin tur, måste vara
beredda att hjälpa till lite här och där.
Folk ska anmäla sig, folk ska ha t-shirtar
och namnlappar, folk ska delas in i grupper
som kvalar på olika tider och folk behöver
spel att spela på, dels när de kvalar och dels
när de blivit klara för slutspel, väntande på
andra kvalande eller redan utslagna.
Spelen plockades nästan uteslutande från
bunkern i Alingsås. Resten kom från folk
i Göteborg som satt på åtråvärda titlar i
gott skick.
SM 2007 började således med spelen i
Bunkern sågs över. Visserligen hade i princip
alla spel varit nedplockade i högar av ramper
och plaster året innan, men på ett år hinner
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resultatet av hård plastputsning försvinna,
lampor har god tid på sig att sluta lysa och
allehanda felmeddelanden hinner dyka upp.
Därför plockades en hel del spel åter isär,
om än inte alltid i samma omfattning som
året innan. Bedömningar gjordes huruvida
det eller det spelet var bra i tävling, hur
det hade fungerat innan och det allmänna
skicket. På med Simpsons på tv:n och fram
med ett av Salos alla lakan för putsning. SMgeneralen måste haft ett enormt linneförråd
innan han drog igång SM-cirkusen.
Från året innan hade organisationen tagit

med sig fördelen med att ha lastbilskontakter,
så istället för att köra ändlösa femmilaturer
med en taxibuss, fraktades den stora merparten av spelen ner i ett enda svep. Känslan av
att se ett flak fyllt med 27 spel på högkant
ger kanske inte ståpäls, men åtminstone en
känsla av att nu är vi på gång.
Spelsystemet var samma som året innan.
Två försök på fyra olika spel, ur en line-up av
tjugo goda exemplar verkade fungera bra, och
ge ett rättvisande resultat. Personligen gillar
jag effekten av att mätas mot olika spelare på
olika spel, och se hur man faller och stiger i
listan långt efter att man kvalat färdigt.
Lokalmässigt fanns det en liten brist med
Möbelgatans konferenscenter i Mölndal, och
det var takhöjden. Med fyrtio kvalande, fyra
scorekeepers, en eller två domare och övrigt
utrymme fördelat på intresserade och övriga,
så kändes rummet snabbt väldigt trångt. En
meter till mellan golv och tak hade inte varit
fel. Men man kan sällan få allt.
Förutom huvudtävlingen bjöd arrangemanget på en classicavdelning, två set-the-

highscore-spel och ett splitflipper. Inklämt
mellan tävlingsrummet och restaurangen,
i den smala korridoren fylld av spel, satt
sekretariatet och matade in och ut resultat.
Ett SM kräver sin datorkraft, om det nu inte
är så att man har orimligt mycket tid och folk
som tycker om att sitta och jämföra ett större
antal tioställiga sifferrader.
Den nyblivne svenske världsmästaren lock-

ade som sagt representanter för media, och
det var mer än en gång som man fick iklä sig
rollen som light-nörd och berätta om varför
flipper är så kul, och det var än fler gånger
som man fick läsa rubriker och formuleringar
som de flesta människor skulle skämts för att
publicera. Favoriten var en artikel i någon av
de större skånska tidningarna, som menade
att en spelare befann sig i ”proffsställning” om
denne stod placerad så att det utan svårighet
gick att göra några armhävningar med rak-iryggen-hållning. Jag är medveten om att vissa
spelare kan se lite smålustiga ut ibland när
de spelar, men jag vill påstå att varken jag
eller någon annan intar en position som
liknar det nämnda.
En tråkig sak med SM och andra större
tävlingar är att hela helgen behövs för kval
och slutspel, vilket resulterar i att det har blivit sen söndageftermiddag när det börjar dra
ihop sig. Folk droppar av och missar många
starka matcher, men har en viss chans att ta
del av spelet via Christian Holmstens intensiva videofilmande från ovan. Även de som
är kvar i lokalen får se bra bilder via kameran kopplad till en videoprojektor, och det
är snudd på att man står med en öl i handen
och väntar på att det ska plinga i rutan.

När slutspelet blir som tätast kan faktiskt
både spel och skärm vara svårt att se bra, men
då har man ju ljudbilden att ta till. Det är
en fascinerande upplevelse att höra välkända
ljud från ett flipperspel och av dem förstå vad
som händer. Ljuden från ljudkortet blandas
med smattrandet av fingrar mot flipperknappar och smällandet från spolar, och ord
i flykten från den som spelar. Lägg därtill
publiken som emellanåt kommenterar eller
bara ger iväg ett ooh:ande och eventuellt en
applåd efter synnerligen välspelade kulor.
Samtidigt med slutspelets sista fas börjar
hela SM-maskineriet att avvecklas. Utanför
spelrummet fälls spelen ihop, ben plockas av
och tejpas. Myntboxar fylls med kulor istället
för med mynt och sladdar rullas ihop.
När finalen väl är färdigspelad, och prisutdelningen överstökad väntar bara det riktigt
tråkiga. Packa ihop.
Det finns en förväntan när man packar

ihop spelen inför tävlingen, och en rätt skön
känsla när man packar upp dem och ställer
dem på plats i tävlingslokalen, men känslan
efter att ha varit igång en hel helg och veta att
man har ihoppackandet kvar är svår att komma över. Generalen Salo påstod efter 2006 års
tävlingar att han inte skulle röra ett flipper på
en månad, och han lyckades rätt bra med den
målsättningen. Året därefter hade han blivit
en erfarenhet rikare och det fanns fler på plats
som kunde packa ihop på måndagen, vilket
gjorde att vi kunde få en tidig hemgång på
söndagkvällen. Väl värda timmar.

Hans Andersson
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Flipperförkortningar
Den som besöker en nätsida som behandlar flipper, kommer väldigt snart att inse att förkortningar är mycket vanligt.
Även i annonser och övrig text förekommer de i mängd, och därför bjuder vi här på en lista. Den är absolut inte fullkomlig, men ger en bra överblick över de vanligaste förkortningarna.

Spelspecifika uttryck
LITZ
Lost In The Zone, slutmodet i spelet
Twilight Zone
PoA
Path of Adventure, minispelplan i spelet
Indiana Jones
RtU
Rule the Universe, slutmodet i spelet
Attack From Mars
SoL
Stroke of Luck, hål i spelet AFM, där spelaren erhåller slumpmässigt vald fördel.
TtM
Tour the Mansion, slutmodet i spelet The
Addams Family
BftK
Battle for the Kingdom, slutmode i spelet
Medieval Madness

Spelförkortningar
AFM
Attack From Mars
A13
Apollo 13
BBB
Big Bang Bar
BBBB
Bugs Bunnys Birthday Ball
BF
Batman Forever
BK2K
Black Knight 2000
BoP
The Machine: Bride of Pinbot
BR
Black Rose eller Banzai Run
BSD
Bram Stokers Dracula
CC
Cactus Canyon
CftBL
Creature from the Black Lagoon
CV
Cirqus voltaire
DD
Dr. Dude eller Devil’s dare
DH
Dirty Harry
DM
Demolition Man
DW
Doctor Who
EatPM
Elvira and the Party Monsters
ES
Earthshaker
F-14
F-14 Tomcat
FG
Family Guy
FH
Funhouse
FS
Flintstones
FT
Fish Tales
GnR
Guns ’n’ Roses
HS2
The Getaway: High Speed II
I500
Indianapolis 500
IJ
Indiana Jones: The Pinball Adventure
J*B
Jack·Bot
JD
Judge Dredd
JM
Johnny Mnemonic
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Tävlingar, organisationer och webbsidor
BPO
Borås Pinball Open
BPP
Balacs Pinball Party
EPC
European Pinball Championship
IFPA
International Flipper Pinball Association
IPDB
Internet Pinball Database
PAPA
Professional and Amateur Pinball Association
PMO
Pinball Masters Open, Lidköping
RGP
rec.games.pinball
SO
Stockholm Open

JY
LAH
MB
MK
MM
NBA(-F)
NF
NGG
PM
PZ
R911
RBION
RFM
RS
SC
SF2
SoF
SS
STTNG
T2
TAF
TftC
TMNT
ToM
Totan
TSPP
TZ
WD
WCS
WW

Junk Yard
Last Action Hero
Monster Bash
Mortal Kombat
Medieval Madness
NBA Fastbreak
No Fear
No Good Gofers
Pinball Magic
Party Zone
Rescue 911
Ripley’s Believe It Or Not
Revenge From Mars
Road Show
Safe Cracker
Street Fighter II
Swords of Fury
Scared Stiff
Star Trek: The Next Generation
Terminator 2: Judgement Day
The Addams Family
Tales from the Crypt
Teenage Mutant Ninja Turtles
Theatre of Magic
Tales of the Arabian Nights
The Simpsons Pinball Party
Twilight Zone
Who Dunnit
World Cup Soccer
Waterworld eller White water eller Whirlwind

DMD
EB
EM
GC
GI
HUO

HS
LED
MB

Bumper

Dot Matrix Display, den punktuppbyggda
display som sitter i backboxen på spel från
1991.
Extraboll, delas ut slumpmässigt eller när
vissa villkor i spelet uppfyllts. Används
sällan i tävlingar.
Elektromekaniskt spel
Grand Champion, den hittills högsta
poängen på spelet.
General Illumination, den allmänna/fasta
belysningen på spelplanen.
Home Use Only, ett spel som inte varit
utställt av operatör utan enbart stått uppställt hos privatperson. Vanligen sparsamt
spelat och i mycket gott skick.
High Score
Light Emitting Diod
Multiboll, vanligen med tre kulor samtidigt
på spelplanen, men varianter från två upp
till tretton förekommer. Startar vanligtvis

Runt föremål, vanligen förekommande i
grupp om tre, som stöter iväg kulan vid
kontakt.
Flipper
De ”armar” som spelaren kontrollerar.
Symmetrisk placering längst ner på
spelplanen, och i många fall förekommer
en eller flera högre upp på spelplanen.
Plunger Den fjäderbelastade spak som spelaren
använder för att skjuta upp en kula på
spelplanen. Sitter nästan uteslutande på
höger sida av spelet, men ett fåtal spel har
ytterligare en plunger på vänstersidan. I
modernare spel förekommer ibland autoplunger, där spelaren inte kan påverka
kraften i utskjutningen, då en knapp eller
avtryckare istället aktiverar en spole.
Ramp
En bana som ger kulan en åktur ovanför
spelplanen. Introducerades i och med
spelet Black Knight från 1980 och är sedan
dess mer eller mindre standard.
Habitrail En räls som ofta leder från en ramp till
en inlane. Låter kulan färdas ovanför
spelplanen på ett kontrollerat sätt.
Skill shot En möjlighet för spelaren att erhålla höga
poäng när kulan skjuts iväg med plungern.
Går ofta ut på att träffa ett mål eller använda lagom mycket kraft i avskjutningen.
Nudge
Engelskt uttryck för att stöta lätt på
spelet. Används för att få kulan att ändra
riktning.
Tilt
Spelet stänger tillfälligt av sig, då en pendel i spelet aktiverats för många gånger.

NIB
NOS
P2K

SDTM
VUK

när en spelare har ”lockat” (låst) ett antal
kulor och varar tills dess att det bara är en
kula kvar i spel. Multiboll är vanligen ett
krav för att spelaren ska kunna ta jackpot.
New In Box, ett spel som fortfarande finns
kvar i orginalkartongen.
New Old Stock. Oanvänt ur gammalt lager.
Pinball 2000, WMS sista speltyp. Två
titlar producerades. Största skillnaden
gentemot tidigare spel var den stora
tv-displayen som projicerades på ett
hologramliknande sätt över övre delen av
spelplanen.
Straight Down The Middle, kulan rinner
mitt emellan flipprarna, utan att spelaren
kan göra något åt det.
Vertical Upright Kicker, en spole som skjuter kulan rakt upp, vanligtvis för vidare
färd i en habit rail (metallkonstruktion
som påminner om en räls.)

Slamtilt

Spelet stänger tillfälligt av sig och
avslutar spelomgången, efter våld mot
myntluckan.
Jackpot Hög poängsumma som kan erhållas
först efter att ett antal villkor uppfyllts.
Vanligen är jackpot möjlig endast under
multiboll.
Superjackpot
Ytterligare högre poäng som kan erhållas
först efter att spelaren tagit ett antal
vanliga jackpottar.
Outlane Ränna utanför slingshot som leder till
bolltråget.
Inlane
Ränna mellan slinghot och outlane som
leder kulan till flippern.
Loop
En svängd bana på spelplanen. Vanligen i
form av ytterloop, där kulan går upp längs
ena sidan av spelet, runt den övre delen
och ner på andra sidan.
Combo
Flera skott eller träffar i följd på angivna
mål. Vanligen handlar det om spelets
huvudsakliga skott, dvs ramper, loopar och
andra klart markerade ytor eller banor.
Bonus
Poäng som tilldelas spelaren efter att
en kula runnit. Baseras på många olika
faktorer, men har ofta stor relation till
tidslängden på den spelade kulan. Kan
multipliceras via spelets bonusmultiplikator och kan även försvinna vid tilt.
Tiltvarning Modernare spel har ofta ett system som
varnar spelaren en eller två gånger innan
det tiltar.
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Endast en
blir nöjd
Det sjätte svenska mästerskapet i flipper avhölls
i Stockholm sista helgen i november. Upplägget
var kval följt av slutspel bestående av matchspel,
vilket innebar att endast en spelare kunde vara helt
nöjd med sin insats. För andra året i rad blev den
spelaren Jorian Engelbrektsson.

Alla som hamnade på plats 65 eller längre bort från slutspelet

önskade sig att ”det skottet hade suttit”, att ”om jag bara fått ut
multibollen” eller på något annat sätt fått lite högre poäng.
Alla som tog sig till slutspel, men där på någon nivå blev utslagna önskade sig att ”jag borde gått på vänsterloopen och bara
matat” eller ”om jag bara tagit det lugnt och sett till att maxa
bonusen” eller kanske ”om jag hade fått spela om matchen så vet
jag att jag hade tryckt in miljarden”.
Bara Jorian Engelbrektsson var på söndagkvällen, den sista i
november, helt nöjd.
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Finalmatch på Theatre of
Magic. En kort paus ger den
blivande svenske mästaren
chansen att torka svetten ur
pannan.

Han kvalade till sig en fjärdeplats genom bland annat bästa resultat på Doctor Who och Whirlwind och fick i och med det
fördelen att kliva in i tredje slutspelsomgången. Och i slutspelet
var han ostoppbar. Bäst när det gäller.
Publiken på plats kunde se en skillnad i kroppen mellan kval
och matchspel när han i finalens första match ständigt skiftade
position och hur benen ormade sig, sparkade och vred sig, hur
han bytte grepp med händerna, torkade av lockdownbaren under
spel och hur han fixade att vara helt inne i spelet. Silvermedaljören Mats Runsten försökte, men kunde inte nå poängen som
behövdes.
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SM i bilder
Finalpubliken följer Jorians
framfart på Theatre of
Magic. Endast Mats i
förgrunden verkar ha fokus
på något annat.
Nedan reagerar Viktor
Håkansson på hur ett av
förströelsespelen behandlat
honom.
Finalens andra spel var Dirty
Harry, där Jorian siktar in sig
på en superjackpot.
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Som vanligt var det lokalerna

på KTH som gällde och som
vanligt kom de flesta spelen från
Lutande dörren och Flippergubben. Som vanligt var det också
personerna bakom dessa in- och
utarbetade namn som var hårt arbetande krafter. Generalen Roger
Ström slet hårt och bra för att få
till ett bra arrangemang, och med
mycket hjälp från utsocknes krafter gick tävlingarna att genomföra
utan större komplikationer.
Utanför huvudtävlingen fanns en classicuppställning som
skrämde folk till klena resultat, men Patrik Bodin hade förmågan
att vara bäst på den fronten. I speluppställningen lär Joust ha varit en lätt charmerande bekantskap för de flesta, med entalspoäng
och en minst sagt fascinerande spelplan.
Sidotävlingarna var tre till antalet och Johan Genberg dominerade Set the highscore på Wheel of Fortune, Fredrik Malmqvist
tog enhandspriset på TSPP och lag PCR bestående av Runsten och
Bodin tog segern i splitflipperklassen.
Antalet deltagare droppade efter fjolårets rekordresultat, men
med 147 spelare innebar det lite luftigare schema och enklare hantering. Bidragande till det lägre antalet torde ha varit att det dröjde
en bra bit in på året innan tävlingsdatum och plats fastställdes.
En tråkig sak med SM-upplägget är att lördagens kval är
själva huvudmomentet, medan
slutspelet på söndagen pågår
samtidigt som det blir färre och
färre åskådare på plats. Men hur
att göra för att ändra på detta
kan nog vara en nästintill omöjlig uppgift. Som flipperspelare
får man nog inse att det publika
intresset för att beskåda en spännande final är lägre än intresset

att komma hem i tid på söndagkvällen. I alla fall hos de allra
flesta.
Årets tävlingar blev också
överraskande mansdominerade.
Helena Walter missade i kvalet,
men tog en friplats i slutspelet
när sex av de sextiofyra slutspelsklara inte var på plats vid
söndagens upprop. Maria Lindgren och Fanny Sunesson var övriga kvinnor i jakten på medaljer,
men av de tre fanns ingen kvar när åttondelsfinalerna skulle spelas. Maria tog för övrigt ledningen i sin första match med 50 000
poäng på The Shadow. Ni som kan era flipperspel vet att det är
tämligen liten marginal.
Under rubriken överraskningar förekom också det faktum att
David Kjellberg, normalt en stabil spelare, missade kvalet och
slutade på en sjuttionde plats. Jörgen Holm höll också på att valla
bort sig, men säkrade slutspel. Där tvingades han emellertid kliva
in redan i första rundan. På grund av detta och hans vilda framfart i slutspelsträdet var han den som spelade flest matcher. Sju
möten inom loppet av några timmar gav en fjärdeplats efter en
kort bronsmatch mot Karl Broström.
Jorian Engelbrektsson blev först med att både försvara sin

titel och att vinna SM två gånger. Den förre världsmästaren och
regerande europamästaren intar en särställning och det behöver
inte debatteras om det var rätt spelare som vann. Mats Runsten är
visserligen inte långt efter på världsrankingen, var det inte heller i
poäng på finalspelen, men kunde inte göra något åt ”Falu-Jorian”
som han kallades av Dalarnas tidning.

Hans Andersson
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Bli bra på att kvala
Missar du ofta i
kvalet i tävlingar?
Kanske beror det
mer på bristande
kunskap än dåliga
nerver och klent
handlag? En listning
över de senaste
två årens kvalspel
i de större svenska
tävlingarna visar att
en del spel förekommer mer ofta än
andra. Därför kan
det vara värt att
nöta något mer på
Dr Who, än att slösa
bort tiden på White
Water.
En listning över kvalspelen som funnits med under de två

senaste årens nio större tävlingar (SM, Stockholm Open, Lidköping Pinball Masters Open, Balacs Pinball Party och Borås
Pinball Open) visar en viss skillnad i hur många gånger olika spel
finns på plats.
Välkända titlar som No Fear och White Water har bara varit
med en gång var, medan arrangörernas favoriter verkar vara Dr
Who, Dirty Harry och Indianapolis 500. Har du kvalat i någon
av ovan nämnda tävlingar har du förmodligen stött på dem, då de
funnits med i resultatlistorna inte mindre än sex gånger.
Det är också de klassiska nittiotalarna, DMD-spel från Bally/
Williams som toppar listan. Endast Sterns Terminator 3 och The
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Simpsons Pinball Party har med fyra respektive tre noteringar
slagit sig in bland de mer vanligt förekommande.
Man bör dock notera att det finns vissa aspekter som krånglar
till den statistiska biten av det hela. I BPP spelar alla på samtliga
sex kvalspel, medan du i Stockholm Open med entrysystem kan
välja bort titlarna du inte faller för. SM har haft systemet fyraav-tjugo de senaste åren och i både PMO och BPO har det varit
gruppindelning, vilket gör att kvalspelaren bara kommer i kontakt med hälften av titlarna.
I ett något magert material, statistiskt sett, är det sparsmakat
med de äldre titlarna (1990 eller tidigare). Det förr i tiden vanligt förekommande Funhouse har bara synts till i Stockholm två
gånger, och än mer sällsynt är det att hitta ett fabrikat annat än
Stern och WMS. Capcoms Pinball Magic har gått att spela på
Stockholm Open två gånger och på SM i samma stad 2008, men
inte någon annanstans.
Varför syskonen Medieval Madness och Attack From Mars,
vars spelplaner och regler har klara likheter, befinner sig i var sin
ände av listan är föremål för funderingar. MM har fem noteringar, och attacken bara två.
Så ska du bara bekanta dig med ett skamlöst snabbt spel i år,
välj då Indianapolis 500 före No Fear, men se också till att hålla
dig vän med Johnny Mnemonic.

Hans Andersson

Kvalspel i nio
svenska tävlingar
2007-2008
6 tävlingar
Doctor Who, Dirty Harry,
Indianapolis 500.
5 tävlingar
Creature from the Black Lagoon,
Fish Tales, Medieval Madness,
Revenge From Mars, Road
Show, World Cup Soccer.
4 tävlingar
High speed II, Twilight Zone,
Terminator 3, Theatre of Magic,
The Shadow.
3 tävlingar
Congo, Demolition Man,
Indiana Jones, Judge Dredd,
Monster Bash, Terminator 2,
The Simpsons Pinball Party,
Pinball Magic.
2 tävlingar
Attack From Mars, Bram
Stoker’s Dracula, Cactus
Canyon, Corvette, Cirqus
Voltaire, Funhouse, Jack·Bot,
Johnny Mnemonic, No Good
Gofers, Spider-man, The
Addams Family, Whirlwind.
1 tävling
Earthshaker, Elvira and the Party
Monsters, F-14, Flintstones,
Guns ’n’ Roses, Junk Yard, Lord of
the Rings, Mousin’ Around, No
Fear, Pirates of the Caribbean,
Party Zone, Tales from the Crypt,
White Water.
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458

12

6
2

2
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Kvalresultaten
Fem större svenska tävlingar har genomförts under 2008.
Här följer de samlade kvalresultaten i huvudtävlingarna.
Listan är sorterad efter spelarens tag. För PMO och BPO
gällde två kvalgrupper, varför två spelare kan ha samma
placering i dessa kval.
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Tag

Namn

850

Erik Melin

ABI

Anders Birgersson

ACE

Adam Reuterskiöld

118

ACE

Anders Carlsson

95

AGA

Christian Eriksson

123

AGV

Annika Wirén

144

AHS

Andreas Hedström

61

AJF

Andreas Frid

21

ALP

Ann Lineé Pettersson

16

AMB

Alex Askhem

22

AND

Anders Nilsson

APB

Per Holknekt

34

ARK

Stefan Arkinger

58

ARV

Andreas Arvidsson

AUT

Ulrika Telerud

BAD

Patrik Wennergrund

BEN

Peter Benitez

BLA

Christian Balac

BLE

Erik Blücher

36

BLO

Lars Blomgren

50

BMP

Björn Pilefält

72

21

8

64

BOT

Jörgen Boström

23

6

7

29

124

BPP

SO

PMO

BPO

SM

21
52

30

132

22
9

4

13
38
103

21

105
71

65
18

6

26

32
3

14

41
40
21

Tag

Namn

BRN

Tomas Davidsson

BUD

Hans Andersson

BYR

Samuel Beijer

CP

BPP

SO

PMO

BPO

SM

28
30

51

9

22

Alvar Palm

21

12

CAB

Carl Borgentun

31

CC

Christer Carlsson

CFW

Claes Wikner

CLA

Christer Andreasson

CMK

Christer Kytömäki

CNT

Lars Erik Brattström

COC

Christian Sjöberg

DAH

Dan Hagman

DAJ

David Jonsson

110

DEM

Nicklas Karlbom

24

DIB

Daniel Benitez

DIE/DI3

Tony Englund

DIF

Fredrik Westberg

DKG/DMG

Daniel Gustafsson

DOT

Tina Flening

143

EL

Erik Lundell

126

EBB

Konrad Milton

EDV

Andreas Edvinsson

ELL

Peter Karlsson

FL

Fredrik Lindberg

FAN

Fanny Sunesson

FAN

Freja Andersson

FAN

Johan Björklund

FB

Frans Bergbom

FED

Fredrik Dahlén

FEZ

Stefan Andersson

FFF

Frida Nilsson

22

FG

Fredrik Glenning

18

FJN

Fredrik Johansson

FNA

Frej Naimi Akbar

FRI

Mithras Ljungberg

GBZ

Johan Klint

128
4

2

2
17

11
36

99

16
147
120
46

39

55

15
47

18

13

46

90
22

29

21

22

141

131
17

25
24

19

2

5

50

23

74

69
75
18
39

24

59

21
14

57

8

88

22

22

125
138

45

68
45

125

Tag

Namn

GGG

Gustav Gillberg

BPP

SO

PMO

55

GIG

Magnus Frumerie

25

GUS

Gustav Hannerz

92

GXG

Viktor Haggren

127

H A/HAA

Henrik Andersson

HAJ

Harald Jönsson

48

HEA

Hanna Allergren

67

HEL

Henrik Land

HEN

Henke Lagercrantz

33

26

HNK

Henrik Hultman

38

20

HOT

Henrik Tomson

11

HUS

Micke Johansson

52

ICD

Ian Delahorne

IFK

Jörgen Holm

IKA

Ulrika Trehn

INK

Christian Holmsten

IRK

Ingvar Karlsson

J

Jonas Henriksson

62

JL

Johan Lundin

60

JAY

Jens Carlsson

66

JB

Johan Bergman

145

JCC

Jonas Carlsson

77

JEE

Eric Erlandsson

JEK

Jesper Kinnås

JEY

15

BPO

SM

14

60

29

7

27

124
13

1

2

3

22

9

82

22

13

130

75
37

33
108

114
11

42
56

20

16

Johan Eyssen

48

28

JG

Johan Genberg

16

JHO

Janne Holmfors

JJ

Jonas Jansson

JML

Jim Micken Lindstedt

JOE

Jorian Engelbrektsson

JOH

Johan Dahlström

JOS

Johan Småros

JOS

Johan Svensson

JSA

Jonas Arvidsson

KAL

Karl Mattsson

43

KLF

Kenneth Lundell

116

126

23
66

8

6

10
100

22

98
86

8

6

34

39

3

1

4
44

18

106
63

28

14

27

Tag

Namn

KO

Kjell Ömmersjö

BPP

SO

KAM

Annelie Melin

21

KEW

Kewin Bertilsson

11

KFL

Fredrik Lindblom

21

KGB

Karl Broström

KLA

Klas Axelsson

KW

Kristofer Weidow

LDK

David Kjellberg

LEF

Leif Spångberg

LEL

Reidar Spets

LHA

Henrik Hultin

LID

Magnus Lindgren

LIN

Linda Eriksson

LIQ

Jesper Norrwie

LIX

Magnus Rostö

LJA

Jonas Andersson

LKY

Jonas Lindqvist

LOP

Linus Persson

LP

Lars Pettersson

MC

Martin Carlsson

80

ML

Maria Lindgren

50

MN

Mikael Nielsen

129

MS

Markus Salo

MAH

Mattias Herbertsson

MAJ

Martin Johansson

MAL

Magnus Lundberg

MAR

Marcus Benitez

MAR

Marie Treslow

MAT

Mats Holmquist

MCR

Mats Runsten

2

4

4

3

3

MDU

Morgan Dungmark

19

49

21

19

146

MIC

Michael Lindström

3

32

9

4

53

MIK

Mikke Norlin

MIO

Miklo Håkansson

MIR

Mireille Westerback

MIT

Martin Tiljander

41

4

3

PMO

BPO

22

12

SM

6

15

7
133
17

10

1

22

112
70

44

18

83

10

1

1

54

35
26

47

111
73

7

11

15
78
73
15

22

81
16

15

12

5

16
51

21

115
142
136
19
104

24

49
72
21

24

35

6

2
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6

Tag

Namn

MIW

Micke Telerud

ML

Magnus Linden

MMT

Mikael Tillander

MNG

Martin Götlund

MSH

Marcus Hugosson

MTW

Mikael Wemming

109

MUP

Magnus Andersson

36

MUU

Niclas Larsson

49

NEA

Linnea Edlund

25

NIC

Nicky Lindström

NOJ

Robert Abrahamsson

NOS

Jonny Näsman

135

NYK

Håkan Nykvist

51

OGR

Ola Rodenkirchen

OLA

Ola Andreasson

OLW

Oskar Lawner

PG

Pär Gredeus

PAG

Per Nilsson

27

53

20

21

PAL

Patrik Bodin

5

20

5

1

PAT

Patrik Lindberg

PAX

Mikael Andersson

PE

Patrik Reuterskiöld

PER

Per Ahlenius

9

15

1

PER/PRM

Per Martinsson

46

48

18

PG

Peter Götlund

PIG

Henrik Wängerstedt

53

PJS

PJ Snygg

26

POP

Peter Johansson

PRO

Per Olof Romell

PUR

Purre Persson

RAT

Christer Holmström

RBB

Robert Jägare

REC

Rolph Ericsson

30

5

RED

Tobias Lund

16

14

REY

Fredrik Malmqvist

14

31

13

RIK

Henrik Björk

23

40

128

BPP

SO

PMO

BPO

41

SM
91
137

68

62
140

33

43

8

11

34

23
52
16
20

117
17

10
87
8

14
37

32

17
84
8

12
107
97

21

25

55
11

42

17

76

67

69
20
58
54
18
5

9
85

Tag

Namn

RLN

Richard Nauta

BPP

SO

PMO

ROG

Roger Wahlqvist

ROK

Mikael Gunnarsson

ROL

Roland Karlsson

ROS

Roger Ström

SB

Stefan Bergdahl

SP

Linus Jorenbo

SAL

Stephanie Lindström

SAN

Linus Andersson

SBA

Sebastian Evans

SGR

Stefan Granberg

SHE

Johanna Persbo

SIC

Stefan Cederlöf

SMR

Stefan Romberg

SOL

Christine Wängerstedt

SUL

Edvard Ridderstad

SUS

Susanne Westin

38

SVE

Svante Ericsson

29

SZK

Sonnie Knutsson

TA

Tomas Andersson

TAM

Mats Åbonde

139

TAP

Lennart Litzen

134

TCE

Tomas Eriksson

TED

Ted Broberg

TED

Ted Lood

TEX

Thomas Eriksson

TFF

Victor Håkansson

8

TIR

Timo Raita

27

TM

Torbjörn Molander

TOB

Tobias Olsson

TOM

Tom Benitez

VIC

Victoria Hedberg Kaneby

YOO

Helena Walter

ZPY

Simon Olsson

40

BPO

SM

12
29

43

71

119
22

37

11

79
57

9

31
22

44
63

121
96
101
7

10
21

21

27

70
18
42

47
93
21

113
45
94
54

22
19
13

89

56

28

56
122
22
12

25

26

7

65
102
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Vinnare markerad med fetstil. Kvalplaceringar samt eventuell grupp inom hakparenteser. En del
resultat saknas dessvärre. Samtliga spelare från Sverige om inte annat anges.

Slutspel

BPP

Huvudtävlingen
Åttondelsfinaler
Jörgen Boström [6] – Henrik Tomson [11]		
Fredrik Malmqvist [14] – Michael Lindström [3]
Per Ahlenius [9] – Jorian Engelbrektsson [8]
Reidar Spets [1] – Johan Genberg [16]		
Karl Broström [4] – Jörgen Holm [13]		
Helena Walter [12] – Patrik Bodin [5]		
Markus Salo [15] – Mats Runsten [2]		
Magnus Rostö [7] – David Kjellberg [10]		

2–1
0–2
0–2
1–2
2–1
2–0
0–2
0–2

Kvartsfinaler
Jörgen Boström [6] – Michael Lindström [3]
Johan Genberg [16] – Jorian Engelbrektsson [8]
Karl Broström [4] – Helena Walter [12]		
David Kjellberg [10] – Mats Runsten [2]		

1–2
0–2
2–1
0–2

Semifinaler
Jorian Engelbrektsson [8] – Michael Lindström [3]
Karl Broström [4] – Mats Runsten [2]		

2–1
2–0

Match om tredje pris
Michael Lindström [3] – Mats Runsten [2]

2–1

Final
Jorian Engelbrektsson [8] – Karl Broström [4]

0–2

Classic
Kvartsfinaler
Johan Genberg [3] – Jorian Engelbrektsson [6]
Alvar Palm [1] – Helena Walter [8]		
Ole Kristiansen (NO) [4] – Jörgen Holm [5]		
Fredrik Malmqvist [2] – Kjell Ömmersjö [7]

0–2
2–1
1–2
0–2

Semifinaler
Alvar Palm [1] – Jorian Engelbrektsson [6]
Jörgen Holm [5] – Kjell Ömmersjö [7]		

0–2
1–2

Match om tredje pris
Alvar Palm [1] – Jörgen Holm [5]		

0–2

Final
Jorian Engelbrektsson [6] – Kjell Ömmersjö [7]

1–2

Stockholm Open
Huvudtävlingen

Omgång 1
Per–Olof Romell [17] – Michael Lindström [32]
Mikke Norlin [24]– Helena Walter [25]
Ulrika Telerud [21]– Olli-Mikko Ojamies (FI)[28]
Henrik Tomson [29] – Patrik Bodin [20]
Fredrik Lindberg [19] – Rolph Ericsson [30]
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David Kjellberg [22] – Timo Raita [27]
Jörgen Boström [23] – Christian Balac [26]
Fredrik Malmqvist [31] – Jory Rabinovitz (US) [18]
Omgång 2
Linus Jorenbo [9] – Michael Lindström [32]
Tobias Lund [16] – Helena Walter [25]
Albert Nomden (NL) [13] – Olli-Mikko Ojamies (FI) [28]
Alvar Palm [12] – Henrik Tomson [29]
Magnus Rostö [11] – Fredrik Lindberg [19]
Stefan Andersson [14] – David Kjellberg [22]
Per Ahlenius [15] – Christian Balac [26]
Reidar Spets [10] – Jory Rabinovitz (US) [18]
Omgång 3
Jörgen Holm [1] – Michael Lindström [32]
Victor Håkansson [8] – Helena Walter [25]
Paul Jongma (NL) [5] – Albert Nomden (NL) [13]
Mats Runsten [4] – Alvar Palm [12]
Karl Broström [3] – Fredrik Lindberg [19]
Jorian Engelbrektsson [6] – Stefan Andersson [14]
Mark van der Gugten (NL) [7] – Per Ahlenius [15]
Trent Augenstein (US) [2] – Jory Rabinovitz (US) [18]
Kvartsfinaler
Jörgen Holm [1] – Victor Håkansson [8]
Paul Jongma (NL) [5] – Alvar Palm [12]
Karl Broström [3] – Jorian Engelbrektsson [6]
Per Ahlenius [15] – Trent Augenstein (US) [2]
Semifinaler
Jörgen Holm [1] – Paul Jongma (NL) [5]
Karl Broström [3] – Per Ahlenius [15]
Match om tredje pris
Jörgen Holm [1] – Per Ahlenius [15]
Final
Karl Broström [3] – Paul Jongma (NL) [5]

Borås Pinball Open
Huvudtävlingen

Sextondelsfinaler
Björn Pilefält [8B] – Christian Holmsten [9A]
Linus Persson [12B] – Fredrik Malmqvist [5A]
Johan Genberg [6B] – Christer Carlsson [11A]
Richard Nauta [10B] – Henrik Tomson [7A]
Jörgen Boström [7B] – Stefan Cederlöf [10A]
Dan Hagman [11B] – Kewin Bertilsson [6A]
Markus Salo [5B] – Ingvar Karlsson [12A]
Marcus Hugosson [9B] – Per Ahlenius [8A]
Åttondelsfinaler
Jorian Engelbrektsson [1A] – Christian Holmsten [9A]
Per Holknekt [4B] – Linus Persson [12B]
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Jörgen Holm [3A] – Johan Genberg [6B]
Alvar Palm [2B] – Richard Nauta [10B]
Martin Tiljander [2A] – Jörgen Boström [7B]
Mats Runsten [3B] – Dan Hagman [11B]
Michael Lindström [4A] – Markus Salo [5B]
Patrik Bodin [1B] – Per Ahlenius [8A]
Kvartsfinaler
Jorian Engelbrektsson [1A] – Per Holknekt [4B]
Johan Genberg [6B] – Alvar Palm [2B]
Martin Tiljander [2A] – Mats Runsten [3B]
Michael Lindström [4A] – Patrik Bodin [1B]
Semifinaler
Jorian Engelbrektsson [1A] – Johan Genberg [6B]
Martin Tiljander [2A] – Patrik Bodin [1B]
Match om tredje pris
Johan Genberg [6B] – Martin Tiljander [2A]
Final
Jorian Engelbrektsson [1A] – Patrik Bodin [1B]

SM

Huvudtävlingen
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Första omgången
Jörgen Holm [33] – Björn Pilefält [64]		
Mikke Norlin [49] – Purre Persson [69]		
Erik Blücher [40] – Stefan Bergdahl [57]		
Christian Balac [41] – Jens Carlsson [56]		
Magnus Andersson [36] – Andreas Hedström [61]
Jesper Kinnås [66] – Jonas Carlsson [77]		
Helena Walter [65] – Henrik Land [60]		
Michael Lindström [53] – Johan Dahlström [44]
Marcus Hugosson [34] – Jonas Andersson [78]
Maria Lindgren [50] – Svante Ericsson [47]
Robert Jägare [58] – Lars-Erik Brattström [39]
Johan Lundin [42] – Gustav Gillberg [55]		
Mikael Tillander [62] – Henrik Hultin [35]
Fanny Sunesson [74] – Dan Hagman [46]
Frans Bergbom [59] – Stefan Arkinger [38]
Karl Mattsson [43] – Rolph Ericsson [54]		

2–0
2–1
2–1
2–0
2–1
2–1
2–0
2–0
2–1
2–0
2–1
2–0
2–0
2–1
2–1
2–1

Andra omgången
Jörgen Holm [33] – Peter Benitez [32]		
Carl Borgentun [17] – Mikke Norlin [49]		
Erik Blücher [40] – Magnus Frumerie [25]		
Christian Balac [41] – Nicklas Karlbom [24]
Jörgen Boström [29] – Magnus Andersson [36]
Jesper Kinnås [66] – Henrik Hultman [20]		
Helena Walter [65] – Torbjörn Molander [28]
Lars Blomgren [21] – Michael Lindström [53]
Marcus Hugosson [34] – Linus Jorenbo [31]
Maria Lindgren [50] – Tobias Lund [18]		
Robert Jägare [58] – Henke Lagercrantz [26]
Johan Lundin [42] – Eric Erlandsson [23]		

2–0
2–1
2–1
2–0
2–0
2–0
2–0
2–0
1–2
0–2
2–0
1–2

Anders Birgersson [30] – Mikael Tillander [62]
Fanny Sunesson [74] – Viktor Håkansson [19]
Henrik Tomson [27] – Frans Bergbom [59]
Hans Andersson [22] – Karl Mattsson [43]

2–0
0–2
2–1
2–0

Tredje omgången
Jörgen Holm [33] – Reidar Spets [1]		
Carl Borgentun [17] – Lars Pettersson [16]
Erik Blücher [40] – Pär Gredeus [8]		
Christian Balac [41] – Fredrik Malmqvist [9]
Jorian Engelbrektsson [4] – Jörgen Boström [29]
Jesper Kinnås [66] – Per Holknekt [13]		
Fredrik Lindberg [5] – Helena Walter [65]
Per Ahlenius [12] – Lars Blomgren [21]		
Linus Jorenbo [31] – Alvar Palm [2]		
Magnus Rostö [15] – Tobias Lund [18]		
Robert Jägare [58] – Karl Broström [7]		
Johan Genberg [10] – Eric Erlandsson [23]
Mats Runsten [3] – Anders Birgersson [30]		
Viktor Håkansson [19] – Patrik Bodin [14]		
Martin Tiljander [6] – Henrik Tomson [27]		
Hans Andersson [22] – Peter Johansson [11]

2–0
2–0
1–2
0–2
2–0
0–2
2–0
2–1
2–1
2–1
0–2
2–1
2–0
0–2
2–0
2–1

Åttondelsfinal
Carl Borgentun [17] – Jörgen Holm [33] 		
Pär Gredeus [8] – Fredrik Malmqvist [9]		
Jorian Engelbrektsson [4] – Per Holknekt [13]
Fredrik Lindberg [5] – Per Ahlenius [12]		
Linus Jorenbo [31] – Magnus Rostö [15]		
Karl Broström [7] – Johan Genberg [10]		
Mats Runsten [3] – Patrik Bodin [14]		
Martin Tiljander [6] – Hans Andersson [22]

0–2
0–2
2–0
2–1
1–2
2–0
2–1
0–2

Kvartsfinal
Jörgen Holm [33] – Fredrik Malmqvist [9]		
Jorian Engelbrektsson [4] – Fredrik Lindberg [5]
Magnus Rostö [15] – Karl Broström [7]		
Mats Runsten [3] – Hans Andersson [22]		

2–0
2–1
1–2
2–0

Semifinal
Jörgen Holm [33] – Jorian Engelbrektsson [4]
Karl Broström [7] – Mats Runsten [3] 		

0–2
0–2

Match om tredje pris (spelades som singelspel)
Jörgen Holm [33] – Karl Broström [7]		

0–1

Final
Jorian Engelbrektsson [4] – Mats Runsten [3]

2–0
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Classickvalen

7
22
1

I classic spelades fyra större svenska tävlingar under
2008. Här följer de samlade kvalresultaten för dem.
Listan är sorterad efter spelarens tag. PMO i Lidköping
saknade i år classicdel, då åskan ställt till det.

Tag

Namn

ABI

Anders Birgersson

ACE

Anders Carlsson

9

AGA

Christian Eriksson

24

ALP

Ann–Lineè Pettersson

APB

Per Holknekt

BAD

Patrik Wennergrund

BEN

Peter Benitez

BLA

Christian Balac

BMP

Björn Pilefält

BOT

Jörgen Boström

BRN

Tomas Davidsson

BUD

Hans Andersson

25

CP

Alvar Palm

1

CAB

Carl Borgentun

22

CC

Christer Carlsson

CFW

Claes Wikner

12

COC

Christian Sjöberg

29

DAG

Dagge Svedberg

45

DAH

Dan Hagman

3

DEM

Nicklas Karlbom

DIE/DI3

Tony Englund

13

DKG/DMG

Daniel Gustafsson

27

EDV

Andreas Edvinsson

33

ELL

Peter Karlsson

51
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BPP

SO

BPO

30

SM
28

23
1

14

20
59

49
15

20

39

21

18

50

4

35

27

53

11

49

35

7

43

12

52
26

48

39

25
31

26

14
5

Tag

Namn

FL

Fredrik Lindberg

BPP

SO

BPO

FAN

Freja Andersson

FAN

Fanny Sunesson

FB

Frans Bergbom

FED

Fredrik Dahlén

51

FJN

Fredrik Johansson

34

FRI

Mithras Ljungberg

GBZ

Johan Klint

GGG

Gustav Gillberg

H A/HAA

Henrik Andersson

HEN

Henke Lagercrantz

HNK

Henrik Hultman

HOT

Henrik Tomson

9

HUS

Micke Johansson

40

IFK

Jörgen Holm

5

INK

Christian Holmsten

44

IRK

Ingvar Karlsson

J

Jonas Henriksson

JAY

Jens Carlsson

JEE

Eric Erlandsson

28

JEY

Johan Eyssen

46

37

JG

Johan Genberg

3

2

JML

Jim Micken Lindstedt

JOE

Jorian Engelbrektsson

6

16

1

7

JOS

Johan Småros

39

21

44

56

JOS

Johan Svensson

JSA

Jonas Arvidsson

43

50

KO

Kjell Ömmersjö

7

40

KEW

Kewin Bertilsson

KGB

Karl Broström

KLA

Klas Axelsson

KW

Kristofer Weidow

LDK

David Kjellberg

LEF

Leif Spångberg

LEL

Reidar Spets

LHA

Henrik Hultin

17

SM
8

31
48

9

45

39

49

24

62

36

73
22
55
20

40
33

16

37

8

72

15

16

3

55

67

54

70

32

66
48
31

51
27

50

43
45

23

2
68
41

36

11

69

12

38

2

29

28

64

25

61
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Tag

Namn

LID

Magnus Lindgren

LIN

Linda Eriksson

27

LIX

Magnus Rostö

24

LJA

Jonas Andersson

LOP

Linus Persson

LP

Lars Pettersson

37

MS

Markus Salo

30

5

MAJ

Martin Johansson

52

32

58

MAR

Marie Treslow

56

63

MAT

Mats Holmquist

MCR

Mats Runsten

35

9

19

17

MDU

Morgan Dungmark

26

6

47

42

MIC

Michael Lindström

49

26

35

12

MIK

Mikke Norlin

MIO

Miklo Håkansson

MIT

Martin Tiljander

MMT

Mikael Tillander

MSH

Marcus Hugosson

17

MUU

Niclas Larsson

19

NEA

Linnea Edlund

18

NOJ

Robert Abrahamsson

OGR

Ola Rodenkirchen

OLA

Ola Andreasson

PAG

Per Nilsson

PAL

Patrik Bodin

13

PAX

Mikael Andersson

47

PER

Per Ahlenius

16

PER/PRM

Per Martinsson

23

PIG

Henrik Wängerstedt

31

PJS

PJ Snygg

41

53

PRO

Per–Olof Romell

14

29

PUR

Purre Persson

RAT

Christer Holmström

REC

Rolph Ericsson

REY

Fredrik Malmqvist

2

13

RIK

Henrik Björk

33

22
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BPP

SO

BPO

SM

42
60
8

37
53
10

15

41

30
47
50

18

15

7
42

1
25

58

19

36

57
21
28
48

38

10

11

6

46
20

17

44

22

10
54
45

41

36
18

33
13

Tag

Namn

BPP

RLN

Richard Nauta

10

SO

BPO

ROG

Roger Wahlqvist

ROK

Mikael Gunnarsson

ROS

Roger Ström

SB

Stefan Bergdahl

SP

Linus Jorenbo

SAN

Linus Andersson

SBA

Sebastian Evans

SIC

Stefan Cederlöf

34

SMR

Stefan Romberg

6

SOL

Christine Wängerstedt

52

SUS

Susanne Westin

SVE

Svante Ericsson

TAM

Mats Åbonde

TAZ

Gustav Runeborg

TED

Ted Broberg

53

TEX

Thomas Eriksson

42

TFF

Victor Håkansson

TOB

Tobias Olsson

VIC

Victoria Hedberg–Kaneby

YOO

Helena Walter

ZPY

Simon Olsson

SM

3
30

32

34
44

40
74

11

46

54
51

23
38

34

71
65
32

4
21
29
8

43
57

137

138

