Italienska Mästerskapen 2009.
Tänk så många tillfälligheter som styr våra liv, inte hade vi tänkt åka ner till Italien för deras
Nationella Mästerskap, vi hade ju nyss varit där på VM. Och med tanke på hur svårvaskat vi
tyckte att det var, så, nej inte en chans att vi åker dit igen.
Men så råkar Arturo nämna om dessa mästerskap, när vi två Facebookar med varann.
Och jag svarar att det kanske inte är helt omöjligt. För någonstans där i bakhuvudet fanns ju
tanken på att vi skulle kunna få prova våra nya vaskpannor.
Och se, vips så hakar Jokke o Pirjo samt Sam o Esther på, och undrar om vi inte skulle åka ner
för att ta ”revansch”. För ingen av oss hade ju haft några framgångar under VM. Ja vad göra,
det blir bara till att boka flyg, boende och hyrbil. Nästa sak blir att försöka övertyga vår
vaskpanne leverantör att nu måste vi börja tillverka våra nya pannor, som vi designat redan i
februari. OK, pannorna ska fram innan ni åker får vi till svar.
Veckorna går och vi börjar starkt tvivla på att vi kommer få fram de nya pannorna.
Vi ska åka ner torsdagen den 8 oktober, måndagen den 5:e ringer jag och undrar, är pannorna
på G? Kom hit imorgon så gör vi ett försök att få fram något blir svaret.
Det hela slutar med att på onsdag kväll vid 19-tiden, så kör vi fram de första 4 exemplaren av
vår nya ”Super Champ” pannor. OJOJOJ vad spännande att få testa, och se om de fungerar
som vi hoppas och tror. Problemet är ju bara det att det är mörkt ute, och vi åker tidigt
imorgon, så testandet får vänta tills vi kommit ner till Italien.
Tordagen gick åt för att ta sig ner till Italien och Biella, vi flög med EasyJet från Arlanda ner till
Malpensa i Milano. Där väntade Arturo på oss, och han körde oss till vårt B&B straxt norr om
Biella. Jättetrevligt nyöppnat ställe, bara ca 1 km från Arturos hem. I säng ganska tidigt, för
imorgon skulle vi hämta vår hyrbil, å sedan iväg ut till tävlingsarenan för att testa pannorna.
Efter en god frukost, så körde vår värdinna Sabrina oss till Europcar, där vi hämtade vår lilla
Fiat. Snabbt så tar vi oss till Vermogno och tävlingsarenan. Tänk vilken lyx att få ha en sådan
arena, allt finns på plats, och dessutom i en så vacker omgivning. Nu börjar det dock strula till
sig ordentligt, inga arrangörer så långt ögat kan nå. Alltså omöjligt att få tag på en hink, för att
kunna träna ordentligt. Italienskt guld det har vi, och vaskmaterial fanns, men inga hinkar. Vi
far fram ibland buskar o snår, och till slut så hittar Ulla en gammal 2liters färgburk, den får
duga. Vi kör igång och preppar och vaskar, och ganska snabbt inser vi att dessa pannor nog är
något alldeles extra. Guldkornen bara ligger där de ska, och vi tappar inte ett enda korn. Men
ändå så är vi lite skeptiska, det blir nog ett annat när tävlingarna kör igång säger vi. Men visst
känns det oerhört bra.
Under eftermiddagen kommer Jokke o Pirjo, samt Sam o Esther. Sam o Esther bor på samma
ställe som oss, kul, en chans att lära känna dem bättre.
Kvällen tillbringar vi med ett tiotal Italienska vänner uppe i bergen, i ett gammalt mysigt hus
som ägs gemensamt av 5 familjer, och utnyttjas i stort sett bara för fester.
Massor av god Italiensk mat o dryck, och givetvis massor av guldsnack.
Lördag förmiddag, Arturo ville att vi skulle komma ut till vaskarenan så tidigt som möjligt,
trots att vi inte skulle börja tävla förens efter lunch. Vi skulle hjälpa till med att instruera
nybörjare. Arrangörerna hade lyckats locka ganska många av de funktionärer som jobbade
under VM, att ställa upp i nybörjarklassen, och de behövde hjälp.
Arturos sambo Renza, som i stort sett aldrig vaskat tidigare, skulle vara med och tävla.
Jag stod och tittade på henne, när hon tragglade på med en blå Klondike panna. Och det såg
inte ut att gå speciellt bra för henne, så jag frågade om hon inte ville prova våra nya pannor.
Hon tittade lite skeptiskt på mig och sa att hon aldrig ens tagit i en sådan platt sak. Men hon var
inte omöjlig, klart jag kan prova, om du visar mig hur jag ska göra. Sagt och gjort, vi kör några
pannor, och ganska snabbt får hon det att fungera riktigt bra. Men tyvärr, när det är dags för
det första heatet av två, för nybörjarna, så fegar hon ur, och kör med Klondikepannan.
Resultatet blir inte bra, hon har tappat flera korn och ligger risigt till, kommer inte gå vidare till
final om hon fortsätter så här.

När det är dags för heat två, så lyckas jag övertyga henna om att våga testa vår nya panna. Jag
får chansen att muntligt coacha henne, och se på f…n hon vaskar riktigt bra, och går till final
imorgon, härligt.
Själva så får vi chansen att börja tävla efter lunchen, vi kör öppna 3-manna, som blir en prestige
tävling. Ulla, Pirjo och Esther har utmanat oss grabbar. Så ”GoldenGirls” vs ”BadBoys” blir en
kamp om hundradelars sekunder. Golden Girls är klara precis före oss Bad Boys, och sedan
lurar de oss totalt, så vi var helt övertygade om att vi fått spö av dem. Men det visar sig att de
tappat ett korn. GULD till Bad Boys. Nästa tävling är öppna 5-manna. Denna tävling visar sig
bli en stor överraskning, 5 tävlande, 8 preppade hinkar per lag och 3 vaskpooler att använda.
Nu snackar vi om lagtävling, laget Golden Bears, Arturo, Ulla, Pirjo, Jokke och jag, lyckas efter
en taktiskt rätt genomförd tävling ta GULD. Kvällen ägnas åt en trevlig grillkväll, och dessutom
får vi se den dokumentär som spelats in före, under och efter VM. Fantastiskt bra film, syns att
det är proffs som gjort den. Vaskningen har känts riktigt bra under dagen, men imorgon, ja då
börjar allvaret, då kör det individuella igång.
Söndag, finaldag, det känns i luften. Mycket mer folk idag. Utslagningsheaten kör igång, och det
är bara att köra på, helt otroligt vad bra det känns. Kornen bara ligger där de ska!!!!! Vi går
båda till final, likaså Jokke och Pirjo. Tyvärr misslyckas både Sam och Esther, båda blir
utslagna. Nu börjar de Italienska vaskarna komma fram och vill titta på den nya ”Super
Champ” pannan, vissa av dem testar ,och nickar gillande. Går den att köpa? Givetvis, teckna er
på listan hos Arturo, så skickar vi ner pannor om några veckor blir svaret. I den individuella
finalen, slås damer och herrar samman, de 30 bästa i samma final. Oerhört spännande. Efter en
lååååång lunch, allt för att vi ska bli riktigt nervösa, så är det dags. Hur ska man lägga upp
taktiken? Å det är bara att köra stenhårt, det må bära eller brista. Dong, startsignalen går,
fullständig koncentration, och fullt ös. Jag hinner precis höra Jokke skrika ”ready” innan jag
gör det samma. Skit hann han inte före igen, han är otroligt snabb. Men man vet aldrig, man ska
ju ha alla korn också. Ulla ropar också klar bland de första. Nu är det bara att räkna kornen,
jag har 11 st, Ulla likaså. Men hur många har Jokke? De öppnar hans tub, för att kontrollera
extra noga, och vi får vänta riktigt länge innan de är klara med Jokkes guld.
Jag går fram och ger domaren mitt rör, 11 korn säger jag. Han kollar, tittar upp och säger
”multo bene” eller något liknande. Måste vara rätt bra antar jag. Jokke väntar på mig och talar
om att han har10 korn. Nu blir det en jobbig och lång väntan, men så kommer Arturo fram och
gratulerar, GULD och Internationell Italiensk Mästare Ken Karlsson, Suecia, samt GULD och
Internationell Italiensk Mästarinna Ulla Kalander-Karlsson, Suecia. OTROOOLIGT!!! Nu blev
helt plötsligt kön till Arturos lista väldigt lång. Och som om inte detta vore nog, i
nybörjarklassen vill Renza köra med vår ”Super Champ”. Och det är klart att hon får det. Ulla
coachar henne. Och hon vaskar som ett riktigt proffs, hittar alla korn och vinner
nybörjarklassen stort. Snacka om PR för vår nya panna. Nu är det fullständig rusning till listan.
Få se om den första serien räcker till, vi tar ju bara fram 100st pannor i den. Men kul är det
onekligen.
Prisutdelning, med fantastiskt vackra medaljer, gjorda i glaskristall. Och den Svenska flaggan
vajade högst och mest. Kvällen avslutades med segerfest hemma i vår lilla by.
Vi tillbringade måndagen med att njuta av våra framgångar, samtidigt som vi tog oss till Milano
med tåg, för en natt på Holliday Inn, och fortsatt firande.
Inom ett par veckor kommer det gå att beställa den nya Super Champ pannan via vår hemsida
www.guldoaventyr.se alt maila ken.karlsson@telia.com eller ring 0580-13187.
HaDe gott, hälsar Ken & Ulla.

