VM i äggarullning avgjort!
av Morten Persson

Den gråkalla påskdagsförmiddagen detta år 2009, mötte drygt 100 myllingar
upp i vitemölledimman för att i ädel tävlan kämpa om de åtråvärda titlarna i
VM – Vitemöllemästerskapet – i äggarullning. Ett vittne från den likaså
traditionella äggapickningen i Simrishamn kunde berätta att i denna
metropol, som ju är vida större än vårt kära lilla Vitemölla, mötte knappt
hälften så många upp. Vår äggarullning var m.a.o. en fullkomlig succé
deltagarmässigt!
Även tävlingsmässigt såg det otroligt bra ut. Deltagarna var väl förberedda
och uppäggade inför uppgiften, och den glada publiken bjöds på många olika
intressanta kast och stilar på tävlingsbanan i Åhällan.
Man tävlade i de tre vitemölleklasserna: små barn, lite större barn samt de
som aldrig blir vuxna. De stränga tävlingsreglerna informerade allas vår
äggledare Peter om, med kompletterande information från Sverker, en av
lägets åldermän, som bland annat upplyste om vattentemperaturen i
hamnbassängen, vilket kunde vara intressant att veta för de deltagare som
funderade på att använda icke tillåtna ägg, eftersom de (inte äggen
alltså) av tradition förpassades dit.
I den yngsta och minsta klassen – där deltagarna tilläts använda ägg från
dvärghöns – sågs även en del ovilliga deltagare. En liten parvel som fick
hjälp av sin förälder, vägrade t.ex. släppa sitt ägg. En annan var å andra
sidan så ivrig med att släppa sitt, att det föll rakt ner redan på foten, som
med perfekt timing i sin tur sparkade iväg ägget. Jubel bland åskådarna!
Klassen vanns slutligen av Noa Sorkine som därmed erövrade det åtråvärda
priset, ett påskägg fyllt med godis.
I mellanklassen – för lite större barn – hettade det till lite mer, och vi såg
stundtals rena rama proffsrullningarna! Redan på ett rätt tidigt stadium
visade emellertid Elsa Rexö var skåpet skulle stå, genom en fantastisk
rullning som kunde vara hämtad direkt från instruktionsboken. I längd låg
det inte långt efter vinnarrullningarna i den största klassen. Elsa visade att
hon är ett stort framtidslöfte inom diciplinen, och hon fick också ett välfyllt
påskägg i pris.
VM avslutades alltså med klassen för dem som aldrig blivit vuxna, och utan
att ha finräknat så var nog detta den absolut största klassen antalsmässigt.
Föga förvånande, tyckte en besökare som påstod sig noga ha studerat
mognadsgraden hos befolkningen i Vitemölla.
Och om det hade hettat till i mellanklassen så blev det nu etter värre! Här
satsades verkligen allt! En del tog i så att äggkontrollören och linjedomaren
Jörgen Rexö fick underkänna en del rullningar – äggen landade efter den
flagga som satts upp som gräns för äggets första studs. Äggskalen och
äggvitorna flög omkring, och äggulorna rullade sedan många gånger därefter
förläget nakna vidare nedför slänten och fick skyla sig själva. Rena äggröran!
Ett smärre tillbud inträffade också – eller kunde ha inträffat rättare sagt. En
deltagare träffade nästan en ung pojke i publiken med sitt ägg. Det ven tätt
förbi huvudet på honom, men han undkom med blotta förskräckelsen.
Äggarullningen är som väl är en av de sporter som har minst antal
personskador här i landet, och statistiken förvärrades alltså inte nu.
Incidenten initierade emellertid en diskussion bland deltagare i Vitemölles
Festkommitté om huruvida en försäkring skulle tecknas inför nästa års
tävling.

En hel del ägg lyckades emellertid ta sig nerför backen utan äggstanning på
vägen. När alla rullat i ro, kunde åldermannen Sverker, som också har ett
förflutet inom artilleriet och därför kunde göra nödvändiga beräkningar
beträffande övergrads- och undergradsbanor (vilket förmodligen inte har
med saken att göra), konstatera att tre ägg låg lika! Ett sensationellt
resultat!
För första gången i mannaminne blev det därför omrullning. De tre
finalisterna fick alltså göra var sin äggstra rullning. Bland dessa fanns den
gamle hårdkokte räven Krister Hjelm, som åldermannen påstod hade rullat
ägg sedan 1953. Detta var emellertid en lätt överdrift, eftersom Krister
föddes fem år senare. Icke desto mindre visade det sig att gammal var äldst.
Krister rullade alltså hem segern efter den mest rafflande tävlingen i
äggarullningens historia, och kråmade sig vid prisutdelningen stolt som en
tupp.

T.v. ser vi vinnaren i den yngsta klassen, Noa Sorkine, genom att bita i ägget
visa att det var ett riktigt sådant. T.v. ser vi segraren i mellanklassen, Elsa
Rexö, mottaga sitt åtråvärda pris.

Tre glada finalister i klassen "de som aldrig blir vuxna" poserar med sina ägg.

Den slutlige vinnaren i "vuxenklassen" blev först efter omrullning, Krister
Hjelm. Fotografen behövde inte precis be segraren säga omelett för att få ett
hjärtligt segerleende!

Drygt 100 myllingar samlades denna dimmiga påskdag i Åhällan i
förhoppning om att ta hem VM i äggarullning.

Här ser vi t.v. äggledaren Peter och t.h. åldermannen Sverker informera om
regler för äggarullning samt äggarullningens historia. Intressant att veta är
att man förr, speciellt om snön låg kvar, rullade äggen uppför backen!

En actionbild från den yngsta klassen, där segern till slut togs hem av Noa
Sorkine.

Redan i mellanklassen blev det ordentlig fart på rullandet. Det som syns som
en svag, avlång missfärgning på bilden, är i själva verket ett ägg som kastats
med sådan hastighet att kameran inte lyckades fånga det på bild! Segern
togs hem av Elsa Rexö.

Deltagarna i klassen "vi som aldrig blev vuxna" verkar på bilden till synes
mogna och samlade, men här var det blodigt allvar!

