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JÄRNBOÅS Har ni hört talas om
sporten jugger? Det hade inte
undertecknad gjort tills för
bara några veckor sedan.
Sedan juli förra året bor familjen
Wickenhäuser i Järnboås, dit de
flyttade från Berlin. Tidigare har
flera holländska familjer letat sig
hit till de vackra Bergslagsskogarna
norr om Nora, och fler nationaliteter har alltså följt deras exempel.
– Dagen innan hade faktiskt en
annan tysk familj flyttat hit, helt
utan vår vetskap, säger Ruben
Wickenhäuser.
Men det är egentligen inte detta
som föranleder Länspostens besök utan Ruben ska berätta om ett
spel som han har fört med sig hit
från sitt hemland. Även om sporten blivit stor i Tyskland var det
inte där som spelet förekom först.
– Det härstammar från en amerikansk film som heter ”Blood of
heroes”. Där introducerades spelet av manusförfattaren till filmen.
Även om titeln och första
anblicken av spelet kan verka
skrämmande är det absolut inte
så, intygar Ruben. Skador är
högst ovanliga. Ska man försöka
kategorisera sporten så får det bli
som en blandning mellan rugby,
fäktning och landhockey.
– Det är både ett lagspel och ett
individuellt spel. Det är mycket
strategi inblandat och en sport
som kräver hyfsad kondition,
fortsätter Ruben.
Spelet kan utövas både utomhus
och inomhus. För att ta spelets
regler i snabba ordalag kan man
börja med utomhusplanen som
bör vara 40 x 20 meter med gräs
som underlag. Varje lag har fem
spelare och varsitt mål i form av
en liten rund ring som ligger på
marken. Bollen, pucken eller
”Skålen” som den kallas på fackspråk, ska förpassas till denna
ring och då blir det poäng. Denna
boll är inte rund utan ser ut som
ett drakhuvud i gummi.
Mål kan bara göras av en spelare, ”Qwik”, som bör vara ganska snabb. Bara denna spelare
får ta bollen med händerna eller
sparka den. De övriga får bara
vidröra bollen med sina stavar eller ”Pompåer” som de också kalllas. Dessa stavförsedda spelare
ska skydda sin qwik så att denne
kan få fritt utrymme att göra mål.
De bägge qwikarna i respektive
lag kan stoppa varandra handgripligen, men de andra får bara
försöka använda sina pompåer.
Blir en spelare träffad av en sådan stav får denne gå ner på knä
i cirka åtta sekunder (fem trumslag) innan han får fortsätta i spelet igen. Träff kan göras mot hela
kroppen utom huvud och händer.
Vidare kan stavarna ha olika
längd och någon spelare i laget
kan också vara försedd med en
sköld eller en slunga, men detta
är inte nödvändigt. Huvudsaken
är att stavar finns med.

Jari och Ruben visar här hur det kan se ut under en juggermatch. Platsen är gymnastiksalen i skolan i Järnboås.
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I Ruben Wickenhäusers arbetsrum hänger olika affischer om spelet Jugger.

En slunga i mjukt material kan också användas. Det gäller att träffa motspelaren, som då är ute ur spelet under fem trumslag.

– Redskapen är så mjuka att
det inte går att skada sig på dem.
De görs av spelarna själva av isoleringsmaterial som man sedan
tejpar.
Ruben berättar också att det i
Tyskland, där sporten har blivit
riktigt stor, finns företag som tillverkar färdig rekvisita, men detta
dröjer förstås i Sverige.
– I Berlin arrangerades en stor
turnering förra året med hela
62 lag. Man hinner med många
matcher eftersom tävlingstiden är
ganska kort, bara drygt tio minuter.
Domaren har ingen klocka
utan matchtiden består av 200
trumslag utförda i jämn takt av en
trumslagare. Vid poäng stoppas
trumningen och återupptas när
bägge lagen har ställt sig bakom
baslinjen igen med bollen placerad på mittpunkten.

I Berlin hade Ruben redan
2005 satt ihop ett eget lag som
innehöll drygt tio spelare.
Hur kom du själv in på detta spel?
– Jag och en kompis gick förbi
en park i Berlin och såg då att man
spelade detta spel. Jag blev nyfiken och bestämde mig för att själv
börja med det. Tidigare hade mina
sporter varit individuella som judo
och fäktning, men det var roligt att
även medverka i ett lagspel.
Jag kan tänka mig att många ungdomar som gillar genren fantasy
och livespel kan lockas av ett sådant spel som jugger. Vad tror du?
– Ja, kanske det, även om det
är högst verkligt och inget fantasispel. Men jag förstår vad du
menar.
För den som gillar lagspel, med
taktik och strategi, men som kanske inte har det där brinnande

Bollen eller trissan har form av ett drakhuvud. Denna ska förpassas in i ett
mål för att man ska få poäng.

intresset för bollar är detta ett utmärkt spel. Det kan säkert bli en
fluga även i Sverige, som det alltså
har blivit i Tyskland.
– Spelet har spritts till Spanien, Irland och Australien. Men konstigt
nog är det inte så många utövare i
USA, där långfilmen visades först.
Vi går ner till Järnboås skolas
gymnastiksal där Ruben ska hålla
i måndagsträningen.
– Vi tränar måndagar mellan
klockan 18.00 och 19.00 och dessutom på söndagar klockan 15.00.
Den 20 januari ska vi ha en öppen
träning där vi välkomnar alla vuxna som är nyfikna på spelet.
I lokalen är det mest äldre barn
denna måndagskväll. De enda
vuxna är Ruben själv och Anders
Stenquist, vice ordförande i Järnboås IF.

– Våra huvudidrotter i föreningen är fotboll och volleyboll,
där vi deltar i seriespel. Men vi
välkomnar verkligen Rubens
initiativ med jugger, säger Anders.
Det kan bli så att Ruben
Wickenhäuser sätter Järnboås på
Sverigekartan med det nya spelet. Länsorten kan bli den stora
metropolen i framtiden.
– Vi har fått löfte om att visa
upp jugger i Örebro i maj, i samband med finalen av Metallsvenskan i fotboll. Förutom oss
från Järnboås hoppas jag att vi
kan bidra med lag även från Tyskland. Intresserade är välkomna
att gå in på http://jugger.se och se
videon och få träningstider och
mer information om jugger, avslutar Ruben.
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