
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Efter flera år av Wordfeud-spelande i ligor, cuper och mot slumpade 

motståndare blev det den gångna helgen äntligen irl-debut – en debut som gav 

mersmak – på alla sätt. Tack för att du lurade med mig Christian111 (jag har 

förstått att man gärna tilltalar varandra med nick i denna förunderliga värld). 

Jag var inte så svårövertalad, men man skall ju få in evenemanget i livspusslet 

också – Wordfeud är ju inte riktigt allt här i livet. 

Tog tåget från Skåne till järnvägsmetropolen Hallsberg och gled in på Pub 

Stinsen sen fredagskväll. Inte så svårt att avgöra vid vilket bord ordnördarna 

satt (no offense). En smått surrealistisk presentation med nicks följde. Härligt 

att få ansikten och att så smått få lära känna spelare som man tycker sig känna 

relativt väl sedan många år trots att man aldrig setts. Där satt Salamander1 

som är den av er alla jag spelat längst med (30 matcher över flera år), 

Christian111 (min eminente lagledare i Rävarna), Nilzb som gick på samma 

gymnasium som mig och som fortsatte i mina fotspår på matematikerlinjen i 

Lund i mitten av 1980-talet (regerande mästare i Ordfejden), tutaren som jag 

förstått är en allra vassaste men som jag bara spelat en match mot innan denna 

helg (förlust) och sist men inte minst allas vår WLOH-domare och Masters-

överkucku Niccame.  
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Efter en trevlig timma i baren över en öl (ja bara en – vi visste ju alla att det 

skulle behövas pigga hjärnceller under den stundande helgen) drog vi oss 

tillbaka till våra rum och laddade för tävlingen. 

Efter en morgonpromenad i lätt snöfall genom stationssamhället blev det 

frukost på puben innan vi spankulerade till biblioteket. Där presenterade den 

lokale arrangören kulturist, på ett trevligt sätt, mig och Byggförmedlaren som 

de ”nya” som aldrig spelat irl förut (rookies med andra ord). Många nya 

ansikten men idel välbekanta nicks så när som på Bosse+55. Förutom ovan 

nämnda fick jag nu också träffa GLXKBLT, ordinär64, Den där jäkla, Misssaigon, 

dirutten, TallbackaMaja, bueno1, Leopoldisen1, uddebo1 och Paanga. 

Kl 10. Drog vi igång med rond 1 av 9. Jag lottades mot Misssaigon. Lite nervöst 

och struligt med stryklistan, men jag hade nybörjartur och lyckades vinna. Med 

vinsten släppte spänningen och sen rullade det på riktigt bra också mot 

TallbackaMaja. Jämnt, men en andra seger. Började dock darra lite i knäna igen 

när jag såg lottningen till rond 3 – bueno1 som nyligen vann div 1 i 

Wordfued.se-ligan utan poängförlust: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bueno1 ligger också 4a på min all-time-high-lista över bästa rating i standard 

med 2758. Han slog mig också för fjärde gången (av 4) tidigare i veckan i 

omgång 13 av Anneflods Jubileumscupen 1. Hade inget större hopp  om vinst, 

men tur med brickorna gjorde att jag kunde dra ifrån tidigt (TROPISKA för 130p 

över DO/TO). Därefter låste jag ner brädet för säker vinst (har lärt mig en del 

taktik av Christian111). 

I omgång 4 väntade Byggförmedlaren som jag föll mot nyligen i Masters. Tog 

dock revansch i ett jämnt och välspelat parti. Bra brickbalans för fjärde partiet i 

rad – det hade inte hon.  

Dags för knäna att börja darra igen – GLXKBLT på bord 1. Har bara rått på 

honom en gång tidigare på en handfull försök och känner väl till hans meriter. 

Ännu en match där den nyckfulla brickfördelargudinnan (slumpen) var på min 

sida. Han kämpade bra med dåliga brickor (bytte flera gånger) men kom aldrig 

ikapp efter en fin start från min sida. 5-0 unbelievable… snacka om nybörjartur. 

Ödmjukhet är en dygd, men jag kan inte låta bli att ta med en bild på 

resultattavlan (topp 10) efter omgång 5. 

 

So far so good, men snart skulle man tas ner på jorden. Efter 5 ronder då jag 

fört spelet med bra brickor kom så matchen då motståndaren hittade rullar 

tidigt och kom i överläge. Tutaren spelade ut mig totalt. Bara att gratulera. 

Hade följande brickrad mitt i partiet: 



 

 

 

 

 

 

Men någon paus för öl får man visst inte ta i denna typ av tävlingar. Antar att ni 

alla enkelt ser anagrammet jag rullade ut istället. 

Han kontrade då med PANDEMIS (game over). Grattis! 

Pallplats efter dag 1, tillsammans med min lagkamrat Christian111 och tutaren, 

var jag förstås mer än nöjd med. 

Kvällen avslutades med en trevlig middag på Pub Stinsen vid vilken jag fick 

möjlighet att lära känna flera av er mästerliga ordvrängare lite bättre. 

Dag 2 inleddes spelandet med ett internt Räv-möte på bord 1 - ett jämnt 

sådant. Jag hade greppet på låst bräde efter en tidig rull, men Christian111 

slingrade sig ur med en sen kontring. Inte oväntat (har aldrig slagit honom; 0-4). 

Nöjd ändå  -  små marginaler - ingen genomklappning. Hade till slut som sämst 

441 matchpoäng denna helg. 

Flytet återkom mot kulturist i omgång 8. Friskt rullande och stor ledning tidigt 

gjorde att jag kunde hålla undan trots att han fick till hela tre rullningar. 

Marginalerna och brickorna på min sida igen. 

Så skulle det då avgöras. Otroligt jämnt i toppen, men Christian111, tutaren och 

jag hade allt i egna händer – medalj vid vinst. Hur gick det då? Jo, vi föll alla tre. 

Sämst när det verkligen gällde.  Bakifrån kom Misssaigon som en raket och 

hennes imponerande vinst mot tutaren i omgång 9 räckte hela vägen till seger i 

tävlingen knappt före Christian111 som till slut också hade 7 vinster på 9 

matcher. Sen kom ett koppel på 5 spelare med 6 vinster (däribland 

undertecknad). Bronset gick till kulturist på bäst spread (lite retligt att jag lät 

honom hämta in nästan hela det försprång på 150p jag hade tidigt i matchen 

mot honom ;).  

Jag föll knappt mot Bosse+55 i sista ronden – detta efter att för bara andra 

gången i hela turneringen ha fått rull emot direkt och stort underläge att hämta 

in. Lyckades komma ikapp och förbi mot slutet men då var det bara sekunder 



kvar på min klocka, 7 brickor på stället och i stressen hade jag dessutom strulat 

till det med stryklistan. Trots slutbrickor som skulle ha kunna räckt till vinst blev 

det förlust 477-492. Toknöjd ändå trots raset till en slutlig 7e-plats. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tack för en minnesvärd helg – inte minst till er organisatörer och stort grattis 

till mästarinnan Misssaigon och till er övriga på pallen. På återseende. Det var 

kul det här. 
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