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VM i äggarullning 2010 avgjord

Hårdkokte Krister
knäckte konkurrenterna!

Den yngsta klassen står uppställd på linje beredd att rulla sina ägg.
Text och bild Morten Persson

Årets VM i äggarullning påskdagen den 4 april går till hävderna som ännu en
milstolpe i tävlingens historia. Förutom ett tangerat publikrekord med cirka 100
personer, var det första gången någonsin som någon vann sin klass andra
gången i rad! Den historiske idrottsmannen heter Krister Hjelm. Med sitt
karakteristiska ägg och sin säräggna men uppenbarligen väggvinnande
rullning, formligen knäckte han sina konkurrenter. Men alltså inte sitt ägg.
Ännu en milstolpe skrev vi. Ja, som den minnesgode kanske kan erinra sig så
vann inte Krister 2009 års tävling lika enkelt. Det blev då dött lopp mellan tre
tävlanden och en äggstra rullning dem emellan krävdes för att komma till ett
avgörande. Det var första gången det hade hänt, och tendensen är nu solklar –
varje års VM i äggarullning går till hävderna!
VM i äggarullning är som bekant en tävling för barn. Den oinvigde invänder
kanske och tycker att Krister ser ganska brådmogen ut, och inte borde ha fått
deltaga och s.a.s. stjäla påskäggsgodis från barn. Men här i Vitemölla,
äggarullningens ursprungliga näste, tävlar vi i tre klasser: små barn, lite större
barn samt vi som aldrig blir vuxna. För att undanröja alla tvivel vill vi nämna
att Krister tävlade i den sistnämnda.
Men denna småregniga påskdag – det regnar alltid i Vitemölla numera när
lejets festligheter äger rum – började som sig bör med den minsta klassen,
därefter mellanklassen och sist den "stora" klassen. Dessförinnan hade de två
äggledarna Peter Andersson och hans efternamne Sverker – den sistnämnde
tillika en av lejets åldermän, den förre ägghuvudleda.., förlåt huvudäggledare –
noga inpräntat i deltagarna tävlingsreglernas allvar. I år hade man
t.ex. återinfört kravet på att vinnaren i varje klass skulle tvingas äta upp sitt
ägg. För om det går att äta är det godkänt. Går och går förresten – även om
det är oätligt gillas det om vinnaren sväljer det, och lyckas behålla det till efter
prisutdelningsceremonin.
I alla tre klasserna tävlar damer och herrar tillsammans. Herrarna tog alltså
segern i den obskyra vuxenklassen, men i de andra två sopade damerna banan
med herrarna.
Mellanklassen vanns av Anna med ett utomordentligt vackert kast som man
faktiskt kan gissa kommer att bilda skola framöver. Hon har verkligen kläckt en
ny, vacker kaststil som väckte beundran!
Den minsta klassen, där vi inte kunde skönja något dvärghönsägg trots att
reglerna tillåter sådana för de yngsta, vanns av lilla Ester. Och det var
remarkabelt på så sätt att hon här försvarade en släkttradition. Hennes farfar
Jan har nämligen också vunnit VM i äggarullning! Det var någon gång på
femtiotalet, gissningsvis 1952 trodde Esters pappa, och händelsen
uppmärksammades då av Lejebladets kollega Ystads Allehanda.
Alla tre vinnarna lyckades äta sitt tävlingsägg, åtminstone en del av det, och
förärades var sitt påskägg i pris.
Äggledaren Peter hade införskaffat lite extra prisgodis i den händelse någon ny
klass spontant skulle instiftas. Och helt spontant introducerade hans hustru
Karin klassen "stekt ägg", och den vann hon överlägset om än knappt!
Överlägset – eftersom hon var enda deltagaren. Knappt – eftersom det blåste
motvind, och det tunna, frisbee-liknande stekta ägget först for iväg ett par
meter, därefter vände i motvinden och blåste tillbaka mot Karin. Hon hann dock
hoppa tillbaka något steg för att undvika att själv bli träffad av ägget, som trots
att det var både väl- och vändstekt, ändå var något kladdigt i mitten. Men
detta tillbakahopp orsakade en mindre diskussion i tävlingsledningen: skulle
kastet godkännas? Visserligen kastade Karin ägget, men landade det bortom
utkastpunkten? Eller kastade hon s.a.s. "minus" en halvmeter eller två? Ingen
kom emellertid ihåg var Karin hade stått från början, så kastet godkändes, och
såvitt vi såg smusslade maken Peter till henne ett prisägg.
Eftersom inga andra nya klasser anmäldes och en hel del prisgodis återstod,
avslutades årets VM i äggarullning med ett flödande och uppskattat godisregn.

Vinnaren i den minsta klassen, Ester, får hjälp av pappa att bevisa att ägget
gick att äta. Esters farfar vann VM i äggarullning 1952 och blev då
uppmärksammad av Lejebladets konkurrent Ystads Allehanda.

Mellanklassen – lite större barn – vanns av Anna, som med en stilfull rullning
lätt kammade hem segern.

Vinnaren i klassen "Vi som aldrig blir vuxna" – Hårdkokte Krister – var så
lagom hårdkokt när han tvingades äta sitt – uppenbarligen – inte helt färska
ägg.

Karin Andersson introducerade klassen "stekt ägg". En lyckad introduktion
såtillvida att hon – som enda deltagare – vann sin klass. Mindre lyckad
eftersom det blåste motvind, och det ifrågasattes om ägget verkligen vunnit
terräng genom kastet.

Att det satsades rejält vid rullningarna, eller rättare sagt kasten, visar
denna actionfyllda stilstudie av en ungtupp.
(Ett referat från förra årets tävling finner du i denna pdf-fil.)
-------------------------------------------------------------

Mingelkvällen succé
trots sedvanligt regn!
http://www.vitemolla.org/pagang.html

2011-03-16

