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Flippermyten
Den 20 maj 2011 fattade Lotteriinspektionen ett beslut, helt i linje med flippermyten. Beslutet, som bestod i att föreningen Stockholm Pinball inte beviljades tillstånd för att anordna en flippertävling i Vårgårda helgen 20–22
maj, hade en grund i att man befarade att det skulle förekomma prispengar i
tävlingen.
Den i Sverige gällande flippermyten tog form under 1970-talet, och berättar att flipperspel är olämpligt att ha utställt på lokaler som ligger nära
skolor. Då spelen är attraktiva förströelsemaskiner och kostar en summa per
omgång, riskerar ungdomarna genom närheten till spelen att dras in i ett liv
av illegala handlingar. I första hand handlar det förmodligen om att ungdomarna lånar pengar av varandra, skuldsätter sig, tvingas begära förskott av
veckopengen eller på annat sätt få tag i fem- och tiokronor. Längre fram på
vägen mot det illegala livet väntar småstölder, så småningom mer
organiserad brottslighet och slutligen prostitution. Allt för att ungdomarna
ska kunna tillfredställa begäret att spela flipper.
Flippermyten berättar också om de otäcka värderingar som spelen ger
ungdomarna. Bilder och texter visar ofta ett förakt för mänskligt liv och
mänskliga rättigheter, och det gäller att döda så mycket som möjligt. Den
syn på kvinnor som spelen ger är nedsättande och objektifierande, och kvinnokroppen används som utsmyckning på spelets dekor.
Hasch är en drog som förknippas, eller i alla fall har förknippats med flipperspel. Numer görs inte kopplingen mellan förströelsespelet och drogen så
ofta, men av vad man kan utläsa av undersökningar och rapporter från
1970-talet, så verkar det närmast ha rått ett naturligt samband mellan de båda missbruken. Kanske är det någon annan drog som tagit över haschets
roll?
I filmens värld kan man också se att karaktärer som är på fel sida om la7

gen eller någon form av rebeller spelar flipper, eller befinner sig i närheten
av ett spel. Flipperspelet är dock inte en typisk del av filmvärldens miljöbeskrivning för att porträttera en rufflare eller bråkstake, men man ser det då
och då. Lite symptomatiskt är det på ett flipperspel som Jodie Fosters karaktär blir våldtagen i filmen Anklagad (The Accused, 1988).
Flippermyten ger således bilden av en förströelseautomat som inte är
bra. Den är rätt och slätt igenom dålig, och leder ofta till mer elände för i
synnerhet oskyddade människor. Punkt och slut.
Man skulle kunna tro att flippermyten fick sitt effektiva genomslag i
slutet av 1990-talet, då antalet utställda spel drastiskt sjönk, men det är
rent ekonomiska skäl som ligger bakom just detta automatspels tillbakagång.
För en utställare handlar det om att få pengar i myntboxen, och när
1990-talet drev mot sitt slut fanns det många andra typer av förströelsespel
som drog in mer pengar än flipper. Bland annat videopoker.
Som tur är har den svenska flippermyten idag inte mycket innehåll som
överensstämmer med verkligheten. Barnen skolkar inte från skolan för att
springa till kiosken där de ska spela, för där finns inget flipper. De halkar
därmed inte in i ett illegalt liv, och tvingas inte heller att begå stölder eller
prostituera sig. De få som faktiskt spelar flipper är heller inte särskilt ofta
rebeller eller vanemässiga förbrytare och småskurkar.
Faktum är att spelen idag är så få i landet, att det i snitt finns lite drygt
ett utställt per kommun, och att våra barn hotas av en mängd andra automater och diverse faror.
Något som dock stämmer i flippermyten, är kvinnosynen, i alla fall vid
en snabb blick på några slumpvalt utvalda spel. Men det är framför allt på
äldre titlar som man kan se den objektifierande kvinnobilden. De spel som
den amerikanska tillverkaren Stern släpper, är befriade från liknande
ikonisk grafik. Dessutom är nästan samtliga deras titlar uppbyggda kring
temat från någon storsäljande film, så det är materialet från filmstudion
som i så fall ligger till grund för eventuell objektifiering av kvinnor.
Texterna som kan sägas ligger till grund för flippermyten finner man
bland annat i en riksdagsproposition från 1981 (Prop. 1981/82:203). Denna
låg i sin tur till grund för »Lag om anordnande av visst automatspel« som
trädde i kraft året därpå, och i propositionen syns ett annat Sverige än det
vi idag lever i.
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I bakgrunden nämns det problem som flipperspelen utgör:
“I den allmänna debatten har det under senare tid särskilt

uppmärksammats att olämpliga ungdomsmiljöer har upp
kommit i de spelhallar där spel på s. k. ﬂipperspel och lik
nande automatspel bedrivs. Krav har därför rests på att
denna spelverksamhet bör lagregleras.”

Det hänvisas i propositionen till en departementspromemoria, vilken ger
följande bild:
“Det framhålls i promemorian att spelhallar lätt kan bli ett

tillhåll för personer med sådana sociala problem att de ut
övar ett dåligt inflytande på ungdomarna. Enligt promemo
rian är det känt att det förekommer handel med alkohol och

narkotika i dessa miljöer. Ett grundläggande problem är att

spelandet skapar ett penningbehov som kan utlösa viss kri
minalitet såsom snatteri och häleri. I departementsprome
morian föreslås det därför att någon form av lagreglering

kommer till stånd för att motverka att spel på ﬂipperspel och
liknande automatspel orsakar missförhållanden.”

Det är tydligt att den dåvarande regeringen ville skydda barn och ungdomar
från den skadliga miljö som uppstod i närheten av ett eller flera flipperspel,
och det nämns flera gånger att spelhallar som ligger i närheten av skolor, på
orter där det i övrigt är klent med förströelse, utgör de värsta farozonerna.
En annan lösning än att tillståndsreglera flipperspelen hade kunnat vara att
se till att utöka möjligheterna till annan förströelse, men lagen antogs 1982
och därmed krävdes tillstånd för att ställa ut automatspel.
hade det vid flipperspel varit förbjudet med vinster i
annan form än frispel, och denna punkt kvarstod i 1982 års lag. Men misstanken om att flipperspel kan användas för att spela om pengar verkar vara
djupt rotad, och mycket utbredd hos myndigheter. Inte bara i Sverige. I Grekland ska flipperspel ha bannlysts någon gång under 1990-talet just av denna risk, och flera amerikanska stater har tidvis haft förbud mot autoREDAN SEDAN TIDIGARE
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materna. Att folk lika gärna kan spela kort, tärning eller vad som helst i
syfte att spela om pengar har uppenbarligen inte utgjort något hinder för
förbudsivrandet.
När man tittar på gamla tv-klipp från det tidiga 1980-talet, bland annat
Siewert Öholms hårdrocksparanoia i Sveriges televisions »Studio S«, ser
man hur den allmänna debatten kring olika skadliga företeelser kunde ta
sig uttryck som idag skulle vara fullständigt omöjliga. KISS och W.A.S.P.
utmålades som satanistiska band som barn och unga till varje pris skulle
skyddas från, och flipperspel var likaså något ont som inte sällan fanns i
“kommersialiserade och passiviserande miljöer”, som det uttrycks i proposition 1981/82:203.
Men tiderna förändras, eller i alla fall vårt förhållningssätt till omvärlden. Cirka 30 år efter debatterna har vi lärt oss, eller accepterat att våra
yngre kan lyssna på hårdrock och spela våldsamma spel. Fortfarande ser vi
vissa företeelser som skadliga (Marilyn Manson, Grand Theft Auto etc.),
men med tiden accepterar de flesta av oss dem och går vidare. Flipperspel
är dock fortfarande hårt reglerat i lagarna.
Helt solklart är det emellertid inte att tillstånd för att ställa ut flipperspel
ska regleras i dessa lagar. Lotterilagens §1 säger att lagen är tillämplig på
automatspel, men i §6 står följande text:
“Med automatspel avses i denna lag spel på mekaniska el
ler elektroniska spelautomater.
I denna lag avses med

1. varuspelsautomat: en spelautomat som betalar ut vinst i

form av varor och där vinstmöjligheterna helt eller delvis
beror på slumpen,

2. penningautomat: en spelautomat som betalar utvinst i
form av pengar och där vinstmöjligheterna huvudsakligen
beror på slumpen,

3. värdeautomat: en spelautomat som betalar ut vinst bara

i form av värdebevis, spelpolletter eller liknande och där
vinstmöjligheterna huvudsakligen beror på slumpen,
Lag (2009:1090).”
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Flipperspel skulle förmodligen gå in i kategori 3 i denna text, men det känns
fel att påstå att vinstmöjligheterna (i form av frispel) huvudsakligen beror på
slumpen. Visst kan man få frispel på slutsiffran, som är slump, men att
genom slump uppnå poängsummorna som krävs för frispel stämmer enligt
min mening dåligt med sanningen. En titt på vilka spelare som brukar gå
långt i flippertävlingar avslöjar också att slump torde kunna uteslutas som
en huvudsaklig faktor för vinstmöjligheterna.
Tittar man på Lag om anordnande av visst automatspel, så är det tydligare att den gäller för just flipperspel och att det krävs tillstånd »...för att anordna automatspel eller att ställa upp en spelautomat...«.
Den som ställer upp ett automatspel utan tillstånd, om gärningen inte är
ringa, kan dömas till böter eller fängelse i högst sex månader.
I den tredje lagtexten, automatspelsförordningen, regleras hur tillstånd
ska sökas, vilka krav som ställs på en utställare samt vilka avgiftsnivåer som
ska tillämpas. 1 spel innebär avgiftsklass 4 (2( 300 kronor), 2–5 spel innebär
avgiftsklass 5 (3( 700 kronor), 6–9 spel innebär avgiftsklass 6 (5( 700 kronor)
och 10 eller fler spel betingar en tillståndsavgift i avgiftsklass 9 (19( 000 kronor). Utöver detta tillkommer en tillsynsavgift som i skrivande stund är 200
kronor per månad och spelställe.
Tillstånden gäller i två år, och det ska specificeras vilken sorts automat
(märke och titel) det gäller, .
En utställare som har ett enda flipperspel i en lokal, måste alltså betala en
tillståndsavgift om 2E 3 00 kronor, samt totalt 4E 8 00 kronor i tillsynsavgift
under tillståndstiden. Tillståndet ska också finnas på väl synlig plats vid
spelet.
Räknar man sedan med att spelet ska vara fungerande och i bra skick för
att locka även kräsna spelare, så bör man nog räkna med åtminstone 1E 000
kronor för reservdelar under tillståndstiden, förutsatt att man gör reparationerna själv. I övriga fall får man nog räkna med även en slant till den som
utför det arbetet.
För att nå break-even måste spelet således attrahera kunder som under
två år stoppar in 8E 1 00 kronor i myntinkastet.
I Stockholm och på nyare spel i resten av landet brukar ett spel kosta 10
kronor, två spel 15 kronor och tre spel 20 kronor. 5 kronor per spel förekommer också, framför allt på äldre spel samt utanför Stockholm.
Flipperspel är också så konstruerade, i likhet med de flesta tv- eller dataspel,
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att spelaren lär sig och blir bättre efterhand. Så det är för utställaren mer
lönsamt att ha ett gäng nybörjare vid spelet, än rutinerade och skickliga
spelare, då de senare tenderar att få fler frispel och därmed spela fler gånger utan att betala. Tiden som det tar för folk att spela en omgång varierar
också. Nybörjare kan göra slut på sina tre kulor på några få minuter, ibland
ännu snabbare, medan de skickligare kan hålla på i över en halv timma och
mer därtill.
Med de avgifter som gäller, måste du alltså som utställare se till att ha
ett stadigt flöde av spelare till ditt flipper, och helst merparten glada nybörjare, om det ska vara lönt att ha spelet i lokalen.
som vi stöter på någon form av moment 22. Då flipperspelen
mer eller mindre försvann från kiosker, bowlinghallar, biljardhallar och liknande i slutet på 1990-talet, finns det i princip en generation som knappt
har stött på spelformen. De som spelar idag är till största delen män i åldrarna 30 och över, alltså de som växte upp med flipper.
Lagtexterna som har sin grund i att skydda barn och unga, är idag inte
tillnärmelsevis lika aktuella som de faktiskt kan ha varit när de skrevs. Det
är tvärtom på det sättet, att lagarna blir en mycket irriterande faktor för
det lilla fåtal som spelar flipper.
Extra irriterande upplevs de när en flippertävling i Vårgårda för 145 spelare tvingas ställa in, samtidigt som det i Alingsås — två mil bort — anordnas en LAN-helg där deltagarna — till viss del omyndiga personer — bland
annat ägnar sig åt att spela nätverksspel där de har möjlighet att vinna
prispengar.
Men vilken person kan tänkas lyssna på 150–200 vuxna män som av
nämnda orsaker känner sig förfördelade, och på allvar tycka att de blir
orättvist behandlade?
Någon borde göra det. Någon borde inse att även om denna orättvisa är
mycket liten och oviktig för samhällets fortlevnad, så är det ändå en orättvisa som till sin form och sitt uttryck är fullständigt barock. Signalerna
som sänds ut från myndighetshåll är att det är helt i sin ordning för barn
och unga att via sina färdigheter i nätverksspelande spela om pengar,
medan det för vuxna karlar är fullständigt otänkbart att ens få starta sina
flipperspel eftersom man inte kan vara säker på att det inte kommer att förekomma prispengar eller spel om pengar.
DET ÄR HÄR
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Var inte grundtanken att barn och unga skulle skyddas mot olämpliga
miljöer? Lagen verkar ha vinklat om till att förfölja spelautomater.
Som aktiv flipperspelare vill jag ha två förändringar. De tre lagarna får för
mig gärna skrivas om, och uppdateras till rådande förhållanden och en mer
sansad syn på skaderisker för barn och unga, men vad jag personligen håller
viktigast är att flippermyten ska förstås som felaktig. Jag vill att gemene
man ska få veta att flipper är ungefär lika mycket sport som boule, förhåller
sig till spel om pengar som ett yatzyspel och är ett intressant nöje.
Den här boken är ett försök att beskriva den verklighet som flipper och
flipperspelare befinner sig i idag, 2011. Genom berättelser från tävlingar och
spelträffar i Sverige som utomlands, hur flipper ingår i våra liv och den allmänna och specialiserade synen på spelen, hoppas jag kunna ge en
nyanserad bild av vilka det är som samlas kring flipperspel nu för tiden, och
vad det är som gör att vi vill kunna spela och ha roligt utan att bli
betraktade som något man bör akta sig och sina barn för. I
H an s Andersson
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När siffrorna försvann
Spelet STRIKES 'N SPARES från 1978 är utformat utifrån ett bowlingtema. Tillverkaren Bally gjorde drygt 12E 000 exemplar av spelet, och spelplanen som i
huvudsak går i färgerna gult, orange och rött är dekorerad med bowlingklot
och käglor. På andra detaljer — som glasskivan på backboxen — syns bland
annat kvinnliga bowlare med tämligen åtsittande kläder.
Till vänster på spelplanen, vid en spinner som inleder en väg upp till rolloverlanes, finns ett svart bowlingklot avbildat. I mitten på detta finns en insert
som tänds när spinnern ger 1E 000 poäng per varv istället för de vanliga 10.
På bowlingklotet står därför skrivet »1E 000«. Flera andra ställen på spelplanen har liknande markeringar för hur mycket poäng som ges vid träff.
En van spelare kan således snabbt avgöra vilka poäng som ges för att
skjuta upp kulan genom denna spinner, och håller utkik efter när lampan
under inserten tänds. Metoden är enkel och kommunikativ och återfinns
överallt i vårat vardagliga liv. Sätter vi på en platta på spisen tänds en lampa
för att indikera detta, och blir temperaturen i bilmotorn för hög tänds en
lampa för att indikera det. Signalerna är utformade för att vi snabbt och tydligt ska upptäcka dem, och ger oss information om förändringar.
15

på ett flipperspel tillverkat någon gång på nittiotalet,
cirka femton år efter att STRIKES 'N SPARES designades, så inser man vid en
noggrannare granskning att siffrorna på spelplanen har försvunnit. Några
få finns kvar på vissa spel, men till allra största del är det tomt på den typen av information. Poäng ges dock fortfarande till spelaren vid olika träffar, men det är svårt att genom att studera spelplanen se vilka träffar som
ger vilken poäng.
Sifferlösheten syns allt tydligare ju senare spelet är tillverkat. TERMINATOR
2 från 1991 har fortfarande en del poängmarkörer, medan MEDIEVAL MADNESS
från 1997 i stort sett saknar detta.
Förändringen är dock inte utan undantag, men rent generellt går det att
se en tydlig utveckling där siffrorna försvinner i takt med tiden.
Inom loppet av några år skedde det alltså en omställning i den grafiska
designen av spelplaner på flipperspel. Som ofta är inom konst finns det
även här en anledning till att förändringar sker.
Anledningen torde vara den tekniska utvecklingen som skedde parallellt
under tiden spelen tillverkades. STRIKES 'N SPARES fungerade tack vare kretskort och processorer, men kapaciteten hos dessa var skral i jämförelse med
vad som komma skulle. När tillverkarna gjorde spel på 1990-talet, hade de
mycket större möjligheter och utrymme för att konstruera regelverk och
programvara, jämfört med vad man haft bara några år tidigare.
Istället för att hårdkoda en poäng för en speciell situation, kunde de nu
låta ett och samma mål ge helt olika poäng, beroende på vad spelaren uträttat tidigare under spelet. En kula som triggar en switch kan således ge
låga poäng i början på spelet, lite högre en bit in i spelet och till och med
ge jackpottar om villkoren för dessa är uppfyllda.
I och med denna ökade komplexitet skapades ett nytt behov för att informera spelaren. Att skriva »1E 000« vid en target blir ju inte relevant om
värdet på denna kan variera under spelets gång.
Kapaciteten i hårdvaran hade visserligen ökat, men för att kunna utnyttja den fullt ut krävdes att man såg över designen på spelplanen, och om det
även fanns andra sätt att visa information.
En lösning på informationsproblemet hade redan skapats i och med steget från räknehjul till numeriska LCD-displayer, och skulle komma att
förändras radikalt i och med DMD (Dot Matrix Display, punktuppbyggd
display.)
TITTAR MAN ISTÄLLET
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På de äldsta flipperspelen visas poängen med ett antal hjul. På varje hjul
finns siffrorna 0-9, och mekaniskt drivs hjulet runt för att visa upp rätt siffra
genom glasskivan i backboxen. Ett hjul kan ge poängen 0-9, två hjul i kombination kan ge poäng upp till 99 och så vidare.
Ungefär runt 1978 försvinner systemet med räknehjul till förmån för
LCD-displayer. De elektro-mekaniska spelens tid är förbi när de kretskortsbaserade (“solid-state”) spelen gör sitt intåg. Nu är det transistorer, IC-kretsar och mikrokontroller som sköter om poängräkningen, och istället för att
en spole matar runt ett hjul, visas siffror i displayer, på samma sätt som digitala miniräknare slog ut de tidigare mekaniska räknemaskinerna.
De första displayerna är utformade för att kunna visa just siffror, men
efterhand kommer möjligheten att även visa bokstäver, så kallade alfanumeriska displayer.
spelets ålder och placering i den tekniska utvecklingen kan
man få genom att studera när och hur under spelomgången som spelaren
ges poäng. Äldre spel från 70-talet och det tidiga 80-talet bygger till stor del
på att samla ihop poäng i en bonuspott som inkasseras först när kulan
rinner, eller i vissa fall när kulan triggar en switch som aktiverar inkasserandet, vilket brukar inträffa först efter att man aktiverat en hel del
andra switchar.
Detta gjorde att man under den tid en kula var i spel kunde nå en poängsumma, och sedan när kulan runnit ner i bolltråget få en bonus motsvarande
mycket mer poäng än vad man fått under kulans förlopp på spelplanen.
Vilken poäng bonuspotten innehåller visas genom inserts strax ovanför
flipprarna, och för det mesta är de tio till antalet, samt ibland ytterligare någon eller några för att markera att man nått upp till 10E 000 eller 100E 000, och
var och en av de tio bonusinsertsen markerar då tusental eller tiotusental.
Till detta finns också möjligheten att på olika sätt öka spelarens
bonusmultiplikator. Genom olika manövrar — antingen att kulan rullar
genom tre olika lanes, eller hamnar i en kopp högt uppe på spelplanen, eller
genom att skjuta ner tavlor — ökas bonusmultiplikatorn, vilket leder till att
bonuspotten ökar kraftigt.
På många av de äldre spelen är därför ett fåtal skott väldigt viktiga och
poänggivande, och för att uppnå höga poäng gäller det därför att upprepa
dessa skott om och om igen.
ETT TECKEN PÅ
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Men med större kapacitet i processorerna och minnesbankarna fanns utrymme för att förändra flipperspelandet. Ett spel som DIRTY HARRY från 1995
ger förhållandevis lite poäng i bonus, och det gäller för spelaren att skörda
poängen under tiden som kulan är i liv, för när den har runnit läggs det inte till särskilt mycket. En bra omgång på ett standardinställt exemplar skulle exempelvis kunna vara en miljard poäng, och av dem skulle cirka 75
miljoner kommit i bonus.
tillverkade av Bally och Williams mellan 1989 och 1999 används ett datoriserat kontrollsystem som kallas WPC (Williams Pinball
Controller.) Där användes Motorolas processor 6809, vilken är en åttabitarsprocessor som snurrar på i en hastighet av 1–2 MHz och ansågs vara en
av de snabbare i den familjen. Tidigare system hos tillverkarna Bally och
Williams hette System 9 och System 11 och var bestyckade med Motorolas
processor 6802, vilken snurrade på i ungefär samma hastighet som 6809,
men av andra skäl var långsammare och hade lägre kapacitet än denna.
I STRIKES 'N SPARES satt en processor som hade en klockhastighet av ungefär 500 kHz, vilket alltså gjorde själva processorn hälften eller bara en
fjärdedel så beräkningssnabb som efterföljarna.
En annan jämförelse kan göras genom att se på de spelkonsoller som
fanns i hemmen under det tidiga 80-talet och de som fanns drygt tio år
senare. Ökningen av den totala datorkapaciteten i konsollerna gjorde att
spelen blev mer komplexa, fyllda med högre upplöst grafik och så vidare.
När det gäller utvecklingen av flipperspelen, så hade spelutvecklarna nu
möjlighet att möblera en hangar, istället för att knö in saker i en garderob.
Med starkare processorer kunde man göra regelverk som man tidigare helt
enkelt inte fått plats med.
I SPEL SOM ÄR

dela in alla flipperspel i två klasser; classic och moderna. Brytpunkten går ungefär vid tillverkningsår 1985. Vill man ytterligare definiera kan man sätta en brytpunkt vid 1991, då DMD-spelen startar
sin era. DMD innebär att poäng, information, bilder och animationer visas
på en punktuppbyggd skärm på backboxen, medan äldre spel antingen har
en till fyra utspridda poängrader eller två displayerrader med alfanumeriska tecken.
I och med DMD-tekniken kunde speltillverkarna använda displayen till
GROVT SETT KAN MAN
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att mycket tydligare och anpassat efter situationen, visa poäng, animationer,
korta förklaringar av vad som är aktuellt i spelet, det vill säga vad som för
tillfället ger mycket poäng, hur många träffar av ett visst slag som är kvar
till att något uppdrag är klart eller liknande.
Det är också i DMD-eran som filmens och flipperspelens värld går tätare
samman. I och med att displayen klarar av att visa animeringar, kan man
lägga in filmsekvenser som visas under spelets gång, och därmed starkare
binda ihop hela temat. Exempelvis har INDIANA JONES: THE PINBALL ADVENTURE
från 1993 en mängd sekvenser som visas vid olika tillfällen i spelet. En del är
detaljrika och ser ut att vara direkt överförda från filmrutorna, medan andra
är utformade i en enklare stil. När man exempelvis startar uppdraget »Choose wisely« visas först fem bägare som blandas runt. Det gäller att följa en av
dem och sedan med flipperknapparna och pistolens avtryckare välja den.
Bägarna är uppritade i en ikonisk stil. När man sedan valt en av dem fem,
visas en av två sekvenser som är direkt hämtade från den tredje filmen i trilogin. Den gamle riddaren som i en evighet är satt att vaka över Den heliga
Graal, säger att du valt rätt och ger dig 20 miljoner för besväret, eller så inser du att du valt fel, då en av filmens skurkar smälter ner till en hög av
aska.
Att tillverkarna valt dessa två olika sätt att visa information på displayen
beror troligen på att själva mini-spelet (Video mode) där du väljer rätt bägare, kräver enkelhet och framför allt inte vinner något på att ha klipp från filmen. Däremot måste det 1993 ha varit tämligen imponerande att spela upp
ett klipp ur filmen på displayen, och detta kan då läggas som en kort avslutning av hela Video Mode-sekvensen.
DMD-tekniken innebär också att informationen nästan helt flyttar från
spelplanen upp till displayen. Det är i och med detta som siffrorna försvinner. Istället för att en loop har en insert och en grafisk detalj som visar
hur mycket poäng ett skott där ger, kan den nu ha flera inserts i rad, som
tänds en efter en och där aktuell poängsumma kan visas på displayen.
Spel som tydligt visar denna typ av spelplanslayout är bland andra MEDIEVAL MADNESS och ATTACK FROM MARS från 1997 respektive 1995.
En annan funktion av att gå från mekaniska sifferhjul till numeriska-, alfanumeriska- och så småningom punktuppbyggda displayer, var att spelaren
som satte ett nytt poängrekord också kunde bokföra detta på spelet. Trebokstavskombinationen, det man i flippersammanhang kallar för »tag«, skapades.
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För hade spelaren precis satt ett rekord var det ju roligare att kunna skriva
in sina tre bokstäver till rekordet, istället för att bara stå och peka på displayen och för en misstroende publik hävda att det faktiskt var man själv
som satt detta rekord.
Spelet där detta först förekom var Williams HIGH SPEED från 1986, som var
det första i System 11-generationen. Förutom att spelaren kunde knappa in
sina tre tecken, hade spelet också en jackpot som byggdes upp och
sparades från spel till spel, tills dess att den plockades ut av någon skicklig
multibollspelare.
I och med att siffrorna under 1990-talets gång försvinner från spelplanen
upp till displayen, borde det således vara tommare på själva spelplanen,
men där tomrum uppstår, fylls det snart upp av något annat. Framför allt
krympte de öppna ytorna på spelplanen i takt med att spelen blev mer
komplexa och utrustade med mer leksaker, ramper och hål.
Utvecklingen av processorerna gav som sagt möjlighet för större och
djupare regelverk, men också utrymme för att kontrollera ett större antal
switchar, vilket i sin tur gav möjlighet att öka antalet vägar för kulan.
STRIKES 'N SPARES har två loopar på var sida (egentligen bör de inte omnämnas loopar, då kulan inte kan gå runt spelplanens ytterkant i en vid
båge), som leder upp till spelets rollover-lanes ovanför bumprarna. Det
finns också ett antal targets att träffa, men antalet möjliga skott för spelaren är relativt begränsat. Antalet vettiga skott kan räknas till åtta, eftersom det ofta är dumt och ett förkortande av speltiden att skjuta kulan
mot en bumper eller över en rollover-stjärna mitt på spelplanen.
MEDIEVAL MADNESS som är tillverkat nästan tjugo år senare erbjuder en avsevärt större mängd skott. Två loopar, två ramper, ett lockskott, ett skott
som träffar det iögonenfallande slottet, en kopp och en ingång till
katapulten på vänstersidan. Lägg därtill ett antal targets, dels mellan olika
skott, dels placerade på sidan av spelplanen, och dessutom två troll, gjutna
i plast, som emellanåt hoppar upp ur spelplanen.
Summan blir faktiskt femton olika skott, medräknat det faktum att
trollen som dyker upp blockerar vart sitt skott, men i princip innebär ett
nytt. Man kan också argumentera emot om det verkligen är sunt att sikta
på en target på högersidan för att tända »Merlin's Magic«-koppen, men
möjligheten finns dock.
Man ska dock inte förutsätta att äldre spel per definition innebär en trå20

Ramp och spinner på Elektra, ett spel som tillverkades 1981 i knappa 3 000 exemplar.
Foto: Joan Lindblad.

kigare upplevelse än moderna. Förhållandevis enkla regelverk och
spelupplägg är förvisso legio bland classicspelen, men det finns gott om
undantag där fantasin syns ha varit obegränsad där det varit tvärtom med
processorkraften och minneskapaciteten i kretsarna. Spel som exempelvis
FATHOM , CENTAUR och FLASH GORDON har visserligen inte modes eller superjackpottar, men som helhet erbjuder de spelen en svårbemästrad och intressant
upplevelse.
beskrivs som leksaker (engelska: toys), dök
också upp i perioden när siffrorna försvann. Några typiska exempel på
leksaker är handen (»Thing«) i THE ADDAMS FAMILY, som dyker upp och plockar
kulor, trollen i MEDIEVAL MADNESS som flyger upp ur spelplanen och »trunken«
(förvånansvärt få spelare benämner den “kofferten”) som på THEATRE OF MAGIC
vrider sig runt till sina tre olika positioner och funktioner.
Det är i slutet av åttiotalet och början av nittiotalet som leksakerna dyker
upp på flipperspelen. Själva definitionen av en leksak i detta sammanhang är
inte helt enkel att göra, men man skulle kunna drista sig till att påstå att det
dels handlar om en detalj på spelplanen som drar blickarna till sig, genom
att klart avvika från övriga detaljer, dels att den nästan alltid har en rörlig,
DET SOM I FLIPPERVÄRLDEN
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mekanisk funktion som påverkar spelandet.
En del leksaker utgör en viktig del av spelet genom att det är där man skjuter för att ta jackpottar eller locka kulor, medan andra utgör ett störande
moment som bör undvikas i det längsta.
I marknadsföringen av spelen används just leksakerna som en viktig ingrediens, och den vardaglige spelaren kan säkerligen lockas till att lägga i
ett mynt i just det spelet, för att den sett eller hört att här skulle finnas något extra. Även på de spel som tillverkas nu på 2010-talet förekommer
leksaker, och tillverkaren Sterns spel har emellanåt fått kritik för att de
sparat in för mycket just på dem. Jersey Jack Pinballs projekt THE WIZARD OF
OZ har i sina utskick också framhållit de olika leksakerna som kommer att
finnas med i spelet, så det verkar som att en tillräckligt stor andel potentiella kunder ser leksaker som en självklar ingrediens på ett flipperspel.
— om det nu ska benämnas så ringa — är ljudets
inträdande i flipperspelen. För att dra det kort, så bestod ljudbilden i tidiga
år — innan elektroniken kom in och innan prestandan på dessa ökade — av
klockspel. Tre eller fyra toner kunde slås an och forma en liten melodi eller
slå an en gräll ton då någon switch registrerade träff. Övriga ljud bestod av
de mekaniska, spelanknutna flippersmällarna, bumperslagen och kulans
rullande över träplanen.
Med kretskortens hjälp kunde så småningom elektroniskt alstrade ljud
spelas upp, tal och små fraser höjde också upplevelsen för spelarna. Under
nittiotalet strömmade diverse filmcitat och fraser ur spelens allt bättre högtalare, och det är ett tämligen nördigt flippernöje att titta på filmer som det
gjorts spel utifrån, och lyssna efter och “katalogisera” i vilket läge som flipperspelet gör det ljud som nyss hördes i filmen.
Men det märkligaste gällande ljud i flipperspel, är att klockspelsljuden
tillsammans med flippersmällar och bumperslag nästan uteslutande är de
ljud som i tv- och radioinslag, filmer och liknande används för att symbolisera flipperspel. Ungefär som att sätta ångloksljud till en bild av ett X2000
som susar fram. I
YTTERLIGARE EN DETALJ

H an s Andersson
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Spelplanen på Corvette (Bally 1 994) domineras av två leksaker. Dels den raka racingbanan till höger, som dock aldrig påverkar spelet i någon fysisk
utsträckning, dels motorn till vänster. Spelet bygger mycket på att skjuta combos i de sex huvudsakliga skotten (vänster loop, motorn, innerloop,
överrampen, högerrampen och höger loop) och poängen för detta växer snabbt. När man lockar en kula i motorn ska man aldrig slappna av förrän
man ser att den lagt sig på rätt ställe. Returer rakt ner från motorn är nämligen inte ovanligt.
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Flipperåret 2010 i korthet
Under år 2010 hölls det 611 av WPPR (World Pinball Player Rankings) certifierade tävlingar
i världen, varav 85 anordnades i Sverige. Det totala antalet tävlande räknades till 16B 3 22,
varav en hel del naturligtvis spelade i flera olika tävlingar, då antalet personer registrerade i
WPPR:s databas är strax över 10B 000. I snitt deltog 27 personer i en tävling, och för Sverige
gällde den lite lägre siffran (25).
Titeln "Årets svenske spelare 2010" bör tveklöst gå till stockholmaren Jörgen Holm, som
vann inte mindre än nio olika tävlingar, varav fem var tävlingar som bara spelas en gång
per år. Två av vinsterna kom dessutom på utländsk mark (Danmark respektive Schweiz) och
tävlingsformen Classic var en bidragande orsak till det höga antalet vinster, då Holm där
tog EM-guld samt vann Danish Pinball Championship och Lidköping Pinball Masters. Värt
att notera är också att han plockade hem dubbeln (både Main och Classic) i Borås Pinball
Open, vilket är mycket ovanligt att en spelare lyckas med. I sina nio vinsttävlingar hade han
i snitt femtio motståndare att betvinga, vilket gör insatsen än mer remarkabel.
Mats Runsten tog också nio vinster under året, men bara en av dessa var en årlig tävling
(SM Classic) och resten härrörde till största delen från Stockholm Pinballs månatliga träffar.
Generellt sett är det hårdare motstånd i en tävling som bara spelas en gång per år, då den är
värd mer rankingpoäng än en månatlig tävling.
David Kjellberg från Uppsala kommer trea på listan sett över antalet vinster, men då
samtliga sex vinster hämtades i Uppsala Pinballs månadstävling där det i snitt deltog sex
personer inser man att vägen till seger varit något enklare än för flera andra på listan. Sex
vinster är dock inte att förakta.
På västkusten tog Stefan Cederlöf fem vinster under tävlingar i Borås och Alingsås och
hade i snitt 16 andra spelare mot sig på vägen till seger. Bara en enda vinst blev det för
göteborgaren Alvar Palm, men det var å andra sidan just i huvudklassen i SM som han slog
till och placerade sig först.
Den svensk som länge legat bäst till på världsrankingen och som har vunnit såväl VM,
EM som SM är Jorian Engelbrektsson. Stockholmaren tog emellertid “bara” fyra tävlingsvinster, men två av dessa var i årliga tävlingar (Danish Pinball Championship och Lidköping
Pinball Masters) och i dessa fyra tävlingar snittade deltagarantalet strax över fyrtio.
tävlingarna såg 44 olika vinnare, vilket man nog kan se på två sätt. Ett är att
det i mångt och mycket är samma personer som vinner, det andra är att det finns ganska
många spelare som kan prestera tillräckligt för att stå överst på prispallen.
DE 85 SVEN SKA
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Om man tittar på de svenska
månatliga tävlingarna, så hålls
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Christian Holmsten
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Pär Gredeus
2
Johan Lundin
2
bröts 10B 000-vallen för antalet
Lars Blomgren
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20 Alvar Palm, Eric Erlandsson,
spelare i juni 2011, varav drygt
Mikael Gunnarsson, Fredrik Lindberg, Jonas Rosenvik,
Jörgen Boström, Magnus Wihlborg, Johan Småros,
700 är svenskar. Men ett svenskt
Patrik Bodin, Pontus Qvarfordh,
Dan Hagman, Patrik Lindberg, Per Holknekt,
mästerskap har hittills inte lockat
Carl Borgentun, Christer Carlsson,
fler än 187 spelare, så man kan
Grimur Magnusson, Kristofer Weidow,
Helena Walter, Henrik Tomson, Christian Balac,
lungt konstatera att drygt 500 av
Andreas Frid, Patrick Larsson, Henrik Lagercrantz,
Henrik Björk och Martin Tiljander 1 vardera.
svenskarna bara har deltagit i någon eller några enstaka tävlingar.
Svenska flippersällskapet hade drygt 2B 600 medlemmar vid samma tid, men även där kan
man säkerligen räkna bort kanske tusen som inte varit inloggade på väldigt länge. Faktum
är dock att alla 2B 600 har tagit sig tid att registrerat sig på forumet, förmodligen för att de
varit intresserade av flipperspel. Av siffrorna ovan kan man anta att det är en minoritet som
är intresserade av att tävla i flipper, medan majoriteten lockas av något annat. Många har
spelat i yngre år, men av någon anledning — studier, jobb, familj, brist på spel, flytt till annan ort, andra intressen eller bristande intresse — så slutade de. När de sedan sprungit på ett
flipperspel eller vad det nu är som återuppväckt intresset, så finner de dels att i Internets
tidsålder finns ett svenskt forum gällande flipperspel, dels att det finns en köp- och säljmarknad som kanske knappt fanns tidigare, alternativt var ganska osynlig. Inte sällan syns
det köpes-annonser på Svenska flippersällskapet där annonsören efterlyser något spel denne
spelat i mängd i yngre dagar.
Just nostalgifaktorn kan således vara en anledning till att folk skapar ett medlemskonto
på SFS, och tyvärr är det heller inte ovanligt att höra folk tacka nej till att vara med i tävlingar för att de anser sig vara för dåliga. I
Svenska vinnare 2010

H an s Andersson
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Pinball Clinic

Ett försök att sprida gospeln om flipper
Vem vill inte kunna dropcatcha som Jorian, nudga som Fred
rik Lindberg, KGBdutta som Karl Broström eller utföra en
slidesave som Mats Runsten?
Själv har jag tagit reda på detta genom envetna empiriska
studier efter samtal med dessa herrar rörande de tekniska
sidorna av sakerna. Dock har det varit en ganska lång och
snårig process.

Någonstans 2008–09 började det strömma till en hel del nya spelare till Stockholmsgänget
och dessa törstade givetvis efter kunskapen om hur man blir en bättre spelare. Jag provade
då med att ge “lektioner” på tu man hand med några av dessa. Efter ett tag började jag
fundera på om det inte vore läge att genomföra kurser eller clinics (Ja, jag har spelat golf).
Jag tog mod till mig och lade upp en spelträff som »Pinball Clinic« och räknade med att
kanske max 10 personer skulle visa intresse för detta. Ack vad jag bedrog mig då ett 25-tal
personer anmälde sig till träffen. Snabbt insåg jag att detta skulle vara övermäktigt att sköta
helt själv och fick kalla in två andra“pros”. Helena Walter och Jörgen Boström ställde upp.
Jag skissade upp en plan på exakt vad vi skulle göra. Tanken var att först gå igenom en
teknik i teori och sedan låta spelarna testa detta i praktiken på maskiner där glasen var bortplockade. Till hjälp använde vi den eminenta filmen Pinball101 där det finns bra avsnitt för
att göra tekniken mer överskådlig. Efter prat och titt på film delades spelarna upp i grupper
om 2–4 personer och fick sedan öva på tekniken en stund under överinseende av instruktörerna.
De moment vi gick igenom var:
1. Bounce pass – Låta kulan studsa från ena flippern till den andra
2. Cradle – Låsa kulan med en uppfälld flipper
3. Post pass – Passa kulan mellan flipparna genom att knacka den på slingshot
4. Flipperpass – (Även kallad “KGB-dutt”) att skicka en kulan mellan flippar genom att dutta
till kulan på yttersta spetsen av flippern
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detta lite roligare hade vi som sagt vad delat upp eleverna i grupper där en
spelare ställde sig framför spelet, en annan tog en kula och släppte den på lämpligt ställe.
Pros gick samtidigt mellan grupperna och kom med lite goda råd och tips. Detta visade sig
vara en riktigt bra metod då det annars kan vara svårt att skapa lägen för det som man vill
öva på. Jag rekommenderar verkligen att köra med avplockat glas om det ska läras ut att
spela flipper.
Efter att övat en stund på en teknik kallade vi tillbaka eleverna för eventuella frågor och
efter det gick vi vidare till nästa teknik
Avslutningsvis fick de deltagare som ville ett par minuter på tu man hand med mig, Helena och Jörgen där vi helt enkelt tittade på när de spelade och sedan kom vi med några tips
att tänka på för att förbättra kvaliteten på spelandet. Gissningsvis hälften av deltagarna
valde detta.
Det hela var oerhört uppskattat och de flesta verkade vara nöjda med kursen. Efter ett tag
kom önskemål om en fortsättning så vi körde en clinic till där vi använde samma koncept
för utlärning.
Denna gång koncentrerade vi oss på den fysiska aspekten av flipperspelande och tittade
på följande tekniker.
FÖR ATT GÖRA

1. Slapsave/Tipsave – Rädda kula som är på väg att rinna mellan flipparna.
2. In-/Outlanenudgning – Rädda kula som är på väg ut i outlane.
3. Slidesave – Flytta spel i sidled för att förhindra kulras.
Antalet deltagare var betydligt färre denna gång men det hela verkade likväl vara uppskattat. Jag och Helena skötte utbildningen denna gång.
SLU TKLÄM M EN PÅ DET HELA är att det faktiskt går att genomföra utbildning på flipper i stör-

re grupper. Flera utav deltagarna använder numera dessa tekniker på tävlingar och har väsentligt förbättrat sitt spelande. Givetvis räcker det inte med att gå på en clinic utan man
måste även öva efteråt för att kunna behärska dessa. Jag håller nu på att fundera om vi ska
prova ytterligare en gång och testa livecatch och dropcatch samt multibollskontroll. Dock är
de teknikerna de svåraste, så beslut om det fattas någon gång senare. I
Rolph Eri cson
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Dirty Harry (Williams 1 995) är ett spel där designteamet måste ha glömt bort rollover-lanes ovanför bumprarna, eller så insåg de att med alla ramper
och hus som skymmer sikten, så är det ingen idé att göra något av dem.
Högerrampen på det här spelet skulle förmodligen komma högt upp på en lista över svåra högerramper, för den kräver väldigt perfekta träffar.
Vänsterrampen däremot, brukar gå att pricka in superjackpottar med enkelhet, bara överflippern är i ordning.
Frågan är också om designteamet någonsin provade med att öppna upp looparna fullt? Som de är nu är den bara öppen från vänstersidan, och tur är
nog det, för spelet skulle ha kunnat bli sjukt snabbt annars.

Gäddorna i vassen
Ständigt står de och lurar. Nästan alltid är de med där
framme, men ändå är det så sällan de når ända fram
till finalsegern.
Magnus Rostö, Fredrik Malmqvist och Per Ahlenius är
spelare som man ska se upp för, då de ofta tar sig
långt fram i slutspelet.
Likt gäddor i vassen har de tålamod att stå och vaka
och vänta på rätt tillfälle för att slå till, och är man en
mindre fisk gäller det att se upp, för det går fort att
hamna i käften på dem.
Men det är trots allt sällan som någon av dem går he
la vägen, så de fick svara på lite frågor kring varför
det blir så, vilka motståndare som
ger dem problem och annat
kring tävlingsdelen i flipper.

Ӏˡˡuѕtʳаtⁱоn: Наnѕ Аndеʳѕѕоn
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Magnus Rostö
LIX
Ålder 39 år
Ort Norrköping
Placeringar på SM, Main:
2003 2004 2006 2007
104

4

76
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2008

2009

6

6

Du tillhör det tunna skiktet av spelare som näs
tan alltid är med däruppe (semi, kvart) i landets
större tävlingar men sällan står som slutsegrare.
Har jag rätt i den analysen, och hur länge har det
varit så?
 Det stämmer nog. Skulle tro att det hela började med min fjärdeplats i SM 2004.
När tog du klivet från vanlig spelare till en som
kan hantera kulan, spela efter strategier och nå
riktigt höga poäng?
 Det var nog efter SM 2003 då jag tog upp flipperspelandet igen. Stockholm Pin
ball var en starkt bidragande orsak.
Med tanke på att du i de flesta större tävlingar
spelar en hel del matcher, så borde du känna till
motståndet bra. Vem brukar du ha svårt respekti
ve lätt för?
 En frustande, fnysande Jorian Engelbrektsson är aldrig lätt att vinna mot. Dä
remot kommer jag inte på någon som jag skulle ha lätt för. Nuförtiden är det alltid
tuffa matcher oavsett vem man möter.
Det är sannolikt att du emellanåt möter en del på
pappret sämre spelare. Händer det att du slapp
nar av i ett sådant möte, och kan du fokusera helt
på ditt eget spel även om du märker att motspe
laren “spelar fel” eller har mycket tur i sitt spe
lande?
 Jo, visst händer det att jag slappnar av ibland. Men det brukar straffa sig rätt
snabbt om man inte behåller fokus på sitt eget spel. Vad gäller den andra frågan,
så är det ibland svårt när man märker att spelaren man möter har dålig koll på
spelet och ”lottar” in skotten utan någon som helst tanke bakom.
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Du är en veteran på touren, om uttrycket tillåts,
och har hållt på ett tag. Hur tycker du att tävlings
delen har förändrats — om den gjort det — under
de här åren?
 Veteran? Haha! Ja, det kanske man är. Visst har tävlingarna förändrats under
årens lopp. Många spelare har utvecklats och blivit bättre. Det är mycket jämnare
mellan spelare nu än förr och alla kan slå alla mer eller mindre. Kvalitén på täv
lingar och spel har också blivit bättre.
Finns det något av de vanligt förekommande
spelen på tävlingar som du ser som perfekt just
för tävlingar?
 Jag gillar spel där det krävs lite av spelaren, typ Dr. Who. Känner man inte till reg
lerna så blir det inte så mycket poäng. Attack from Mars är också ett bra tävlings
spel.
Finns det något spel som inte brukar vara med så
ofta som du skulle vilja se mer?
 Funhouse, Earthshaker. Ja, listan kan göras lång.
Har du något spel du verkligen inte vill se på täv
lingar?
 För att göra alla läsare glada så måste jag nog säga Medieval Madness. Inte ens
en miljon på två försök i SMkvalet 2006.
När du får välja, tar du då bana 1 eller 2 i en
match och beror det på spel eller motspelare?
 Jag tar nog bana 2, oftast beroende på spel.
Vilken tävling är den bästa du har spelat i, sett
överlag?
 Oj, det var en svår fråga. Någon av Balacs Pinball Party. Brukar spela bra där ne
re i “bunkern”.
Generellt sett, hur skiljer sig en utländsk tävling
från en svensk utifrån dina erfarenheter?
 Inte så mycket faktiskt. Sverige är riktigt bra på att arrangera tävlingar.
Lär man sig ständigt nya saker i flipper, eller är
det en “inkörsperiod” några år i början?
 Visst är det så att man utvecklas hela tiden. Dels så lär man sig nya strategier på
spel men även nya fräcka “flippermoves”. Flipperpass, live catch och så vidare.
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Vilken del av spelandet skulle du säga är din styr
ka och vilken är din svaghet?
 Jag är nog jämnare nu än tidigare. För några år sedan blandade jag och gav,
men nu håller jag nog ihop spelet mer och gör sällan något uruselt parti. Visst hän
der det dock.
Min svaghet är nog mitt temperament som ställer till det nu och då men det har bli
vit bättre med åren. Man blir väl äldre tror jag...
Hur skiljer sig ditt spel i kval jämfört med match
spel?
 Jag kvalar nog bättre än jag spelar matchspel, vilket kan ha med nerverna att gö
ra. Tyvärr.
Vid SM brukar man ju få två försök på varje spel
man kvalar på. Spelar du på samma sätt båda
gångerna eller brukar du byta strategi?
 Oftast har jag en strategi som jag brukar gå efter. Lyckas jag bra på första partiet
brukar jag testa någon annan, beroende på vilket spel det är.
Är det någon större fördel att kvala med någon
som ligger på ungefär samma nivå som du, jäm
fört med att kvala med någon som har korta eller
extremt långa bolltider?
 Jag kvalar helst med någon som sporrar mig till att spela bra. Mats Runsten och
jag brukar kvala tillsammans när tillfälle ges, vilket brukar generera ett bra kval, i
alla fall för mig.
Om du skulle rangordna de stora, återkommande
svenska tävlingarna (BPP, BPO, Interpool Open,
Stockholm Open, SM), vilka ser du som mest pre
stigefyllda att placera sig högt i?
 SM är alltid ett SM. Sedan Stockholm Open, Balacs Pinball Party och Borås Pin
ball Open där vi brukar locka internationellt motstånd. Interpool Open har jag aldrig
spelat.
Har du några speciella rutiner eller vanor inför
en tävlingsdag/helg som du inte ruckar på?
 Jag brukar vilja åka ner dagen innan mitt eget kval, dels för att känna på atmosfä
ren lite och dels för att få en lugn morgon när tävlingarna drar igång. Kvalar gärna
tidigt på morgonen då huvudet fortfarade fungerar.
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Grovt sett, så är det samma personer som åker
på de olika tävlingarna och SM har ännu inte nått
taket om 200 anmälda trots att det är långt fler
som är medlemmar på SFS. Vad tycker du borde
göras för att få med fler på tävlingar?
 Bra fråga, jag vet inte varför fler folk inte kommer till tävlingarna. Vi kanske ska
prova med olika klassindelningar som det finns på PAPA?
I samma anda, har du någon lösning på hur det
ska bli fler kvinnor som är med och spelar flip
per?
 Vi får väl ge ut en kalender! Skämt åsido, jag vet faktiskt inte.
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Du tillhör det tunna skiktet av spelare som näs
tan alltid är med däruppe (semi, kvart) i landets
större tävlingar men sällan står som slutsegrare.
Har jag rätt i den analysen, och hur länge har det
varit så?
– Att jag sällan står som slutsegrare stämmer bra. Om vi tittar på SM, som speglar
min utveckling bra, så har jag mellan 20032010 alltid kommit topp 10 i kvalet. Det
var dock först 2007 som det gick bra i slutspelet och då nådde jag fram till kvarts
final där jag förlorade mot Jörgen Holm. Innan dess hade jag i fyra raka SM åkt ut
direkt i första slutspelsrundan. 2008 och 2009 återigen förlust i kvartsfinal mot Jör
gen. Under SM 2010 i Malmö tog jag ytterligare ett kliv framåt och slutade trea.
2007 var definitivt året då det börja vända för mig. Sedan dess har det, utöver SM,
blivit ett par pallplatser i BPP och BPO samt 9:e platser i EM och IFPA. Mer än det
ta borde jag inte begära egentligen då jag nästan aldrig tränar flipper samt att jag
spelar väldigt få tävlingar.
När tog du klivet från vanlig spelare till en som
kan hantera kulan, spela efter strategier och nå
riktigt höga poäng?
– I början av 90talet stod man och lirade mycket i bowlinghallen samt Biljardcafét i
Värnamo och märkte att man hade en smula talang för detta. Det var dock först ef
ter SM 2003, vilket också var min första tävling, som man tog det stora klivet. Vid
den tiden lärde jag känna Michael Lindström från Lidköping och började åka på
deras månadstävlingar. Det var lärorikt att utbyta idéer och strategier med en så
pass duktig spelare.
Med tanke på att du i de flesta större tävlingar spe
lar en hel del matcher, så borde du känna till mot
ståndet bra. Vem brukar du ha svårt respektive
lätt för?
– Den jag har svårast för är lätt att svara på; Jörgen Holm. Det började redan SM
2003. Då var slutspelet i grupper om fyra där de två bästa gick vidare. Jag och Jör
gen hamnade på samma poäng efter 3 spel så en skiljekula på Demolition Man
fick avgöra. Jag fick 10 miljoner på den. Och SM 20072009 blev det tre raka
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kvartsfinalförluster. En annan spelare som jag inte vunnit mot är Paul Jongma. Vis
serligen har vi bara mötts två gånger, men det har varit två retsamma 1–2 förluster
i EM 2008 respektive BPP 2010. Ser fram emot att möta dessa herrar igen och få
revansch! Om jag minns rätt så har jag bra facit mot Palle och Balac men jag skul
le inte vilja påstå att jag har lätt för dem.
Det är sannolikt att du emellanåt möter en del på
pappret sämre spelare. Händer det att du slapp
nar av i ett sådant möte? Kan du fokusera helt
på ditt eget spel även om du märker att motspe
laren “spelar fel” eller har mycket tur i sitt spe
lande?
– Förr slappnade jag av men jag har lärt mig läxan nu. I ett slutspel som avgörs i
bäst av 3 har man inte råd att slappna av mot en “sämre” spelare.
När någon slaskar konstant och kulan aldrig verkar vilja rinna så kan jag bli ganska
så frustrerad.
Du är en veteran på touren, om uttrycket tillåts,
och har hållt på ett tag. Hur tycker du att tävlings
delen har förändrats — om den gjort det — under
de här åren?
– Tävlingsdelen har förändrats positivt. Det tillkommer fler tävlingar för varje år som
går. Roligt med det engagemang som finns på Interpool i Malmö och att det startas
upp flipperlokaler runt om i landet. Vi tävlingssugna har mycket att tacka för det en
gagemang som Balac, Holmsten, Bodin med flera visar upp.
Finns det något spel av de vanligt förekommande
på tävlingar som du ser som perfekt just för täv
lingar?
– Jag spelar helst snabba spel med ett bra flow och Indianapolis 500 är mitt favorit
spel under tävlingar. Loop & lockskottet är ett av de bästa skotten jag vet. AFM är
med sin öppna spelplan och sitt fina flow ett utmärkt tävlingsspel.
Finns det något spel som inte brukar vara med
så ofta som du skulle vilja se mer?
– SpiderMan skulle jag gärna vilja spela på alla tävlingar.
Har du något spel du verkligen inte vill se på täv
lingar?
– Det finns en hel del, bland annat Cirqus Voltaire, Totan, F14 Tomcat och Pop
eye.
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När du får välja, tar du då bana 1 eller 2 i en
match? Beror det på spel eller motspelare?
– I stort sett alla spelare väljer bana 2 och jag är inget undantag. Är det rätt spel för
mig och motståndet är svagt på pappret kan jag ibland välja att starta för att sätta
press direkt.
Vilken tävling är den bästa du har spelat i, sett
överlag?
– IFPA8 i Vårgårda utan tvekan. Fantastiskt fina spel, vassaste konkurrensen för
mig någonsin. Mycket trevlig lokal. Dessutom lyckades jag över förväntan, framför
allt i kvalet där jag blev femma. Slutade nia, utslagen med 5–4 mot tysken Harre
som gick till final.
Generellt sett, hur skiljer sig en utländsk tävling
från en svensk utifrån dina erfarenheter?
– Jag har bara tävlat internationellt två gånger och båda gångerna var i Kolding,
Danmark. Där var det mesta bedrövligt. Man hör ett och annat från andra flipper
spelare om tävlingar utomlands. Generellt sett så verkar det vara stora brister i
spelsystem, organisation och spelens skick när man spelar utanför Sverige om vi
bortser från USA.
Lär man sig ständigt nya saker i flipper, eller är
det en “inkörsperiod” på några år i början?
– Som många andra hade jag en lång “inkörsperiod” på 90talet men jag har en hel
del kvar att lära och är ganska säker på att jag skulle kunna bli en bättre flipper
spelare. Det blir dock svårt eftersom jag spelar så sällan. Visserligen lär man sig
mycket av att gå långt i tävlingarna och få möta de som är bäst.
Vilken del av spelandet skulle du säga är din styr
ka och vilken är din svaghet?
– En av mina styrkor är split vision. Jag är ganska bra på att hantera multiboll på
ett spel som har överflipprar. En annan styrka är att jag är reaktionssnabb och jag
brukar få till några svettiga räddningar varje omgång. Något jag måste förbättra är
att nudga spelet samt att kunna lugna ner spelet. En teknik som borde finslipas
mera är livecatch.
Hur skiljer sig ditt spel i kval jämfört med match
spel?
– Det beror nog mycket på vilka spelformer det är men generellt sett så tror jag inte
det skiljer sig nämnvärt. Möjligtvis att jag spelar något mer avslappnat i ett kval.
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Vid SM brukar man ju få två försök på varje spel
man kvalar på. Spelar du på samma sätt båda
gångerna eller brukar du byta strategi?
– Beror lite på vilket spel man spelar men generellt sett så chansar jag kanske lite
mer och satsar på höga poäng under första försöket. Skulle det misslyckas så blir
andra försöket försiktigare och jag satsar på de enklare skotten och enklare poäng
en.
Är det någon större fördel att kvala med någon som
ligger på ungefär samma nivå som du?
– Jag kvalar helst med någon som är på min nivå, fokuseringen blir bättre.
Om du skulle rangordna de stora, återkommande
svenska tävlingarna (BPP, BPO, Interpool Open,
Stockholm Open, SM), vilka ser du som mest pre
stigefyllda att placera sig högt i?
– Jag skulle helst av allt vinna SM. Därefter blir det svårare att rangordna men som
nummer två kommer BPP (alltid hög standard i arrangemanget). Snäppet efter
kommer SO och BPO. Interpool Open har jag ingen erfarenhet av.
Grovt sett, så är det samma personer som åker
på de olika tävlingarna och SM har ännu inte nått
taket om 200 anmälda trots att det är långt fler
som är medlemmar på SFS. Vad tycker du borde
göras för att få med fler på tävlingar?
– Många deltar i flippertävlingar för att det är ett sätt för dem att träffa likasinnade.
Långt ifrån alla är med för att gå långt i tävlingen. Många finner större glädje att
kunna diskutera sin hobby “live” och inte bara på forum på Internet. Jag tror en hel
del är rädda för att ställa upp och för att få med fler på tävlingarna får man mark
nadsföra tävlingarna även som sociala event. På en del tävlingar tycker jag att del
tagarantalet inte är något problem då det redan är ganska trångt i lokalerna.
I samma anda, har du någon lösning på hur det
ska bli fler kvinnor som är med och spelar flip
per?
– Generellt sett så är teman på flipperspel grabbiga. Stern Pinball får väl satsa mer
på teman som lockar kvinnor till att spela. Vad sägs om “Desperate Housewives”
eller “Sex and the city”?
Nä, skämt åsido så vet jag inte hur vi ska få fler flipprande tjejer. Du får nog ställa
frågan till de få tjejer som tävlar regelbundet.
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Du tillhör det tunna skiktet av spelare som näs
tan alltid är med däruppe (semi, kvart) i landets
större tävlingar men sällan står som slutsegrare.
Har jag rätt i den analysen, och hur länge har det
varit så?
– Både ja och nej. Jag lyckas för det mesta krångla mig vidare från kval till slutspel
men väl där så blandar jag och ger. Själv tycker jag att jag är alldeles för ojämn.
Det är något jag måste förbättra.
När tog du klivet från vanlig spelare till en som
kan hantera kulan, spela efter strategier och nå
riktigt höga poäng?
– Det var nog när jag började tävla igen runt 2003–2004 och såg de allra bästa gö
ra saker med flipprarna som jag inte hade en aning om att man kunde göra. Jag
spelade två SM 1994 och 1996 och det gick rätt så bra men någon vidare teknik
hade man ju inte då. Siktet var okej men jag hade ingen koll på kontrolltekniker
som drop catch med mera. Tekniken sträckte sig till någon bounce pass då och då
för att fånga kulan. Regler hade man väl lite koll på men någon avancerad strategi
var det inte tal om.
Med tanke på att du i de flesta större tävlingar
spelar en hel del matcher, så borde du känna till
motståndet bra.
Vem brukar du ha svårt respektive lätt för?
– Det finns några grymt duktiga spelare som alltid är knöliga att möta. Ska jag
nämna någon som jag har fått lite för mycket stryk av så är det den gamle svenske
mästaren Reidar Spets. Han är stabil och gör sällan en riktigt dålig runda så man
får ingenting gratis där.
Spelare som har dåligt humör och lägger en massa energi på att svära och gapa
om hur dåligt det går brukar jag ha lättare att möta. Sen är man ju inget helgon
själv heller. Jag kan nog berätta vad jag tycker om mig själv och spelen ibland och
tappa humöret jag också.
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Det är sannolikt att du emellanåt möter en del på
pappret sämre spelare. Händer det att du slapp
nar av i ett sådant möte?
– Snarare så spänner jag mig mer i sådana lägen och utvecklar någon form av
prestationsångest och tänker att jag måste ju slå den personen.
Kan du fokusera helt på ditt eget spel även om
du märker att motspelaren “spelar fel” eller har
mycket tur i sitt spelande?
– Klart att man påverkas när motståndaren drar tio inlanes i rad medan man själv
“alltid” blir straffad direkt. Om motståndaren väljer en farlig eller mycket svår strate
gi och lyckas bra med den med tur eller skicklighet gäller det att ha tålamod själv
och nöta på med det man själv känner sig säker på och inte försöka ta några
genvägar. Det brukar sällan lyckas..
Du är en veteran på touren, om uttrycket tillåts,
och har hållt på ett tag. Hur tycker du att tävlings
delen har förändrats — om den gjort det — under
de här åren?
– Lägstanivån på spelarna höjs hela tiden tycker jag. Nuförtiden finns det många
duktiga spelare med stor tävlingsvana. Det känns också som att det absoluta topp
skiktet blir lite bredare.
Själva tävlingarna i Sverige är seriöst organiserade. Kraven på “perfekta” maskiner
verkar dock öka. Självklart vill alla spela på väl fungerande spel men ibland gnälls
det en del på spelen eller arrangören utan att vara konstruktiv kritik och det tycker
jag är jättetråkigt. Och är det dessutom personer som inte har lyft ett finger för att
hjälpa till som gnäller så känns det ännu tråkigare. Det finns ett antal personer
runtom i landet som lägger ner otroligt mycket tid på att förbereda och arrangera
tävlingar (all kredd till er!) och dessa personer får sällan den hjälp eller tacksamhet
de är förtjänta av. Alla kan ju trots allt bidra och hjälpa till med något.
Finns det något spel av de vanligt förekom
mande på tävlingar som du ser som perfekt just
för tävlingar?
– Det finns många spel som jag tycker är väl lämpade för tävlingar. AFM, DW, DH,
SM, Congo, JD för att nämna några. Spel med något så när linjär poängsättning
och få eller inga slumpmoment. Mystery awards och modes som följer en viss tur
ordning och som är lika för alla spelare oavsett vilken bana man spelar på. Stabilt
och bra spel ska löna sig. Spel med obalanserade jackpottar lämpar sig inte så bra
på tävlingar tycker jag.
Finns det något spel som inte brukar vara med
så ofta som du skulle vilja se mer?
– Jag skulle gärna se att Data Eastspel med så pass bra regler som TFTC och
Tommy finns med mer på tävlingar.
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Har du något spel du verkligen inte vill se på täv
lingar?
– Classicsspel med stumpflipprar.
När du får välja, tar du då bana 1 eller 2 i en
match? Beror det på spel eller motspelare?
– Jag väljer nästan alltid bana 2, oberoende av spel eller motstånd.
Vilken tävling är den bästa du har spelat i, sett
överlag?
– IFPA8! Otroligt fina och välspelande maskiner. Även fast spelen var grymt oförlå
tande och för svåra för mig. Lokalen var bra och spelsystem och organisation fun
kade super. (Sen kan jag tycka att spelsystemet lutar mer åt en classicstävling.)
Generellt sett, hur skiljer sig en utländsk tävling
från en svensk utifrån dina erfarenheter?
– Jag har bara spelat två tävlingar utomlands, båda i England 2009.
EPC tyckte jag var rörigt, oorganiserat och hade ett mycket tvivelaktigt kval och
spelsystem med tanke på spelens skick och settings. Scorekeepingen funkade dä
remot bra med inmatning till databasen via handdatorer. Inte den vanliga pap
pershanteringen alltså.
IFPA6. Bra och roligt spelsystem. Här hade man kanske lagt lite mer krut på att
pimpa spelen med diverse bling än på att kontrollera spelbarhet.
Med den lilla erfarenhet jag har av utländska tävlingar så tycker jag att svenska är
bättre organiserade.
Lär man sig ständigt nya saker i flipper, eller är
det en "inkörsperiod" på några år i början?
– Som med alla skicklighetsspel så utvecklas man fortast i början. Sen börjar ut
vecklingen plana ut men man kan alltid bli lite bättre på något. Det är i all fall moro
ten för mig.
Vilken del av spelandet skulle du säga är din styr
ka och vilken är din svaghet (multiboll, överflipp
rar, strategi, psyke, vinnarskalle, jämnhet etc)?
– Styrkor: Envishet och vilja att bli bättre. Jag kan stå timtals vid ett spel och envi
sas med att klara av något. Jag tror inte att jag är någon särskild talang på flipper
utan är en ren träningsprodukt. Jag har spenderat så otroligt många timmar med
att spela flipper. Träning ger färdighet! (Usch vad pretto det lät!)
Strategi. Är väl ingen superstrateg men har ändå ett par strategier för varje spel
som jag känner mig bekväm med. Sen kalkylerar man ju ständigt på risk och re
ward i skallen.
Multibollar får jag nästan räkna som en styrka nuförtiden. Jag har blivit bättre på
att kontrollera dessa på senare år. Annars gillar jag spel som till exempel RS och
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DH där man kan komma upp i fina poäng utan att spela multibollar.
Överflipprar gillar jag. Det är kul! Allra helst om man ska pricka en sidoramp. En
Picardmaneuver på STTNG eller DH för den delen är ju underbar att sätta. Helst
när man sätter flera stycken på raken. “Oh how sweeet it is!”
Svagheter: Vinnarskalle? Nja, här kan man nog lära sig att fokusera bättre och
framför allt på rätt saker.
Jämnhet: Jag tycker själv att jag är för ojämn. Jag har hög maxprestanda men
dessvärre för låg lägstanivå vilket jag bittert fick erfara på IFPA8. Spelade bara en
riktigt bra runda i hela kvalet och massor med skräprundor och då går det ju liksom
inte att placera sig bra med det spelsystemet. Lägstanivån måste jag höja.
Hur skiljer sig ditt spel i kval jämfört med match
spel?
– I matchspel brukar jag välja en så riskfri strategi som möjligt även om den inte
ger några superpoäng. Då gäller det ju bara att vara lite mindre dålig än sin mot
ståndare. Beroende på situation kan man ju behöva ändra strategi. Är det highsco
rekval kan jag chansa lite mer för att nå riktigt höga poäng.
Vid SM brukar man ju få två försök på varje spel
man kvalar på. Spelar du på samma sätt båda
gångerna eller brukar du byta strategi?
– Jag brukar välja en strategi med så låg risk som möjligt i första för att åtminstone
få till en anständig poäng för att sen chansa lite mer i andra om första lyckades.
Är det någon större fördel att kvala med någon
som ligger på ungefär samma nivå som du, jäm
fört med att kvala med någon som har korta eller
extremt långa bolltider?
– Jag brukar bli peppad av att spela med någon som gör bra ifrån sig. Sen kan
man ju tappa stinget och “kallna” om man får vänta alltför länge också.
Om du skulle rangordna de stora, återkommande
svenska tävlingarna (BPP, BPO, Interpool Open,
Stockholm Open, SM), vilka ser du som mest pre
stigefyllda att placera sig högt i?
– Den mest prestigefyllda tävlingen genom alla tider måste ju ändå vara BPP 2010!
Det var tider det. Skämt åsido, så är SM ändå väldigt prestigefyllt för mig.
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Har du några speciella rutiner eller vanor inför
en tävlingsdag/helg som du inte ruckar på?
– Nej, inte något särskilt. Brukar träningsspela några extra timmar veckan innan så
att jag känner mig på hugget. Och så bekväma kläder på tävlingsdagen såklart.
Och så en bra frukost. Och så plocka med turtofflorna. Och på med turtröjan. Och
så plocka med maskoten. Och så dricka massor med vatten. Och så lyssna på
spår 6 på Masterplans album MK II om och om igen i bilen på väg till tävlingen.. Så
nej, jag brukar inte ha några särskilda rutiner..
Grovt sett, så är det samma personer som åker
på de olika tävlingarna och SM har ännu inte nått
taket om 200 anmälda trots att det är långt fler
som är medlemmar på SFS. Vad tycker du borde
göras för att få med fler på tävlingar?
– Jag tycker ändå att publiciteten kring de stora tävlingarna ökar. Det är nog en
nyckel och sen gäller det att dra med vänner och bekanta.
I samma anda, har du någon lösning på hur det
ska bli fler kvinnor som är med och spelar flip
per?
– Jättesvår fråga men intresset för att leka med bollarna måste nog finnas.
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Andreas Elmeljung reparerar skrotpspel (ovan), och Jan Eklund, i förgrunden, tittar på kvalet till Classic-EM i Borås (nedan). Foto: Hans Andersson.
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Spelminnen

Sverige är nuförtiden ett land där utställda flipper
spel är en sällsynthet.
Uppgifter från Lotteriinspektionen i mars 2011 gör
gällande att det i hela landet endast fanns 324
spel tillgängliga för allmänheten.
Antalet kan för somliga tyckas ganska mycket,
men stockholmaren och samlaren Dan Hagman
ger här sin bild av en annan tid, när flipperspelen
verkligen fanns överallt. Den känslige läsaren bör
varnas, då det är en berättelse som mycket
osminkat bjuder på ungdomens synder och fel
steg.

För de som inte växte upp på 70-talet så är det naturligtvis svårt att förstå
hur mycket spelautomater som stod utställda överallt i vårt avlånga land.
Jag föddes och växte upp i södra Stockholm på 60- och 70-talet. På den
tiden fanns det inte ett ställe som inte hade någon form av spelautomater.
Allt från snygga enarmade Ballybanditer, till stora, ibland eländigt stora,
arkadspel, och naturligtvis kronan på verket, flipperspelet.
Varje litet fik med självaktning hade ett flipperspel stående i något hörn,
varje Åhlens-varuhus hade flera förströelsespel, oftast då i formen av flipperspel. PUB (Paul U. Bergström) och till och med NK, eller Nordiska
Kompaniet, som dess hela namn var, hade flera spelautomater utplacerade
här och var på varuhuset. Det här var då den tiden då NK verkligen var ett
varuhus, och inte en galleria av småföretag som det är idag. Jag minns att
det stod två-tre elektromekaniska arkadspel (videospel hade inte börjat
strömma in över våra gränser än) ute på en sängavdelning på våning 3 i
bortre hörnet av huset som vette mot korsningen Hamngatan/Regeringsgatan. Det enda av dessa spel som jag klart kommer ihåg är ett bilspel från
Chicago Coin, som hette SPEEDWAY. Den avdelningen tillbringade jag mycket tid på, då speedway var ett fantastiskt roligt spel som jag lärde mig att
bemästra, och alltid få extended play på.
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Senare (under andra hälften av 70-talet) kom NK att flytta ihop alla spelen
till ett rum, på våning 4 tror jag att det var. Det var i alla fall på samma våningsplan som NK:s matvaruavdelning som var en ganska stor avdelning.
Den gick ända fram till den centrala delen av huset som innehöll hissarna
och trapporna (och rulltrapporna som fanns runt hörnet.) På motsatta sidan
av hissarna fanns det ett rum som man fick gå igenom för att komma till
andra avdelningar på det våningsplanet. En del av detta rum avdelades till
spelrum och där ställdes det upp tre elektromekaniska flipperspel och tre arkadspel (nu handlade det om videoarkadspel, då de elektromekaniska arkadspelen blixtsnabbt blev utkonkurrerade.)
Där brukade jag och en barndomsvän ofta befinna oss och spela flipper.
Ett av spelen var Gottliebs JACK IN THE BOX. Det som var trevligt med just
Gottliebs flipperspel var att olika lanes på spelen oftast gav ut 500 poäng.
Detta utnyttjade vi ofta.
så hade man inte så många riksdaler att spela för, så vi
kom på att ta med oss två träklossar. Dessa träklossar satte vi under frambenen varvid vi slängde ner våra jackor vid benen, för att på så sätt dölja
klossarna. Sen var det bara till att spela så att kulan gick ner i en lane med
500 poäng. När detta skedde så lade sig kulan och tryckte ner den stålwire
som tryckte mot poängswitchen under spelplanen. Men den hade inte tillräckligt med kraft för att trycka ner switchen helt och rulla vidare nedåt på
spelplan, vilket fick till följd att den fastnade där, vilket i sin tur fick spelet
att stå och mata fram mängder med poäng.
När vi hade fått ihop tillräckligt många frispel så lyſte vi försiktigt ner
spelet utan att tilta kulan, och sen nötte vi på gratis.
Lika ofta så »fiskade« man fram gratisspel, då man hade spelat upp alla
slantarna utom ett par kronor. Jag brukade alltid ha ett par enkronor med
fasttejpad sytråd och lite genomskinlig tejp i fickan. När man hade dåligt
med kronor så »fiskade« man fram frispel. Lyckades man få ner kronan
lagom till myntswitchen, så hade man passerat en spärr nertill i myntsilen.
För att inte förlora kronan så drog man, efter att man fiskat fram några
krediter, upp den till spärren, sen tejpade man fast sytråden på utsidan av
myntluckan, för att senare fortsätta att fiska krediter. Det här var då på den
gamla goda tiden då alla körde med mekaniska myntsilar i spelen. De
elektroniska myntsilarna fanns inte vid den här tiden.
SOM U N G TON ÅRIN G
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Förutom alla ställen med enstaka arkad och flipperspel som butiker, kaféer,
kondis, biljardhallar, bowlinghallar och varuhus, så fanns det i Stockholm
ett stort antal spelhallar.
Det var ställen som Gröna Lund som på sjuttiotalet var fullsmockat med
arkadspel, flipperspel och banditer, och utanför Grönans lilla ingång fanns
Barnens Dags egen spelhall full med spel. Överallt fanns det spelhallar, i
Skärholmen fanns det en trevlig hall på baksidan av en bingohall. Där stod
bland annat OXO, FUN FEST, OUTER SPACE, ett nytt STAR POOL och Gottliebs manmot-man-spel CHALLENGE. Biljardpalatset på S.t Eriksgatan hade en stor Lformad spelhall i källarvåningen, full med alla de nyaste Gottliebspelen,
femtio meter längre ner på S:t Eriksgatan fanns en konkurrerande biljardhall med en spelhall.
På Ringvägen nära korsningen med Götgatan fanns en annan trevlig
spelhall i anslutning till en bingohall. Bowlinghallen i Årsta Partihallar
hade en egen spelhall med enbart flipperspel.
Ett kafé i ena änden av Hötorgets tunnelbanestation, hade en trevlig
speldel med många flipperspel, däribland två spel som är nostalgi för mig;
Recels CHECK MATE och Williams LUCKY ACE (som var en enspelare med add-aball baserad på DEALERS CHOICE. ) På LUCKY ACE kunde man lätt ta mängder
med extrakulor (Add-a-balls) genom att tända extrakula i höger inlane. Sen
sköt man upp kulan bakvägen i inlane, gång efter gång. Man har fastnat
för många klassiska spel från tonårens spelhallar. Spel som var fantastiskt
roliga spel och som man vill ha till samlingen.
och grymmaste spelhallen i hela stan var förstås Alexander Lukas. Jag minns att då jag började spela där så hette hallen något annat, som jag inte kommer ihåg. Men för alla som spelade på den tiden så
var Alexander Lukas spelhallen med stort “S”.
I vuxen ålder har jag fått höra en hel del info och anekdoter, och en sak
jag fick höra från en vän i spelbranchen, var att AL var Ballys testhall för
alla nya spel som kom. Det stämmer bra med de minnen som jag har från
den hallen. Alla nya flipperspel från Bally och Chicago Coin/Stern ställdes
som första spel i den närmaste flipperraden. Man fick spela spel som
ALADDINS CASTLE , BOW & ARROW med flera när de var sprillans nya. Ahhhh!
Det var tider det. Innan elektroniken kröp in i spelen. Man var ständigt
där och till slut så stod man och skruvade spel tillsammans med meckarna
M EN DEN BÄSTA
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Foto: Hans Andersson

på hallen. Det var en seriös hall med ett meckrum längst in i lokalen och flera anställda. En i växelkassan och minst en till som meckade spel antingen
inne i mekrummet eller ute i hallen. Jepp, de stod ibland och lättshoppade
och putsade spel inne i spelhallen. Det skulle man aldrig få se idag.
På Alexander Lukas fanns det även många elektromekaniska arkadspel,
och senare videospel. Ett elektromekaniskt arkadspel från Bally som var riktigt coolt, var flygsimulatorspelet TARGET ZERO, där man flög ett nattjaktplan
med raketer som man sköt mot olika mål (byggnader.) Det är ett spel stort
som en stor garderob, som fortfarande ligger i topp på min önskelista för
elektromekaniska arkadspel.
att enarmade banditer förbjöds i skiſtet 1978-79 så började
häxjakten på spelhallarna som var nästa offer efter banditerna. Nu sågs spelhallarna som olämpliga ungdomsmiljöer mycket på grund av en ung slyngel
som ljög om han hade prostituerat sig på en spelhall, för att få pengar till att
åka och köpa hasch i Danmark. Pengarna hade han kommit över på olagligt
sätt (har för mig att han hade stulit dem, om jag minns rätt.)
För att lättare komma undan straff så drog han till med lögnen som skulle
förstöra hela förströelse-spelmarknaden i Sverige, en spelmarknad som
redan hade fått det tufft efter banditförbudet.
Många år senare, som vuxen, så erkände han att han hade ljugit om att ha
sålt sig. Tyvärr så finns det fortfarande kommunpolitiker som drar upp den
IN TE LÅN G T EFTER
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lögnen som om den vore en sanning (förmodligen så är det en del politiker
som fortfarande tror att det är sant.)
Själv så kom jag ifrån spelandet på hallarna, då jag började jobba som
16-åring och raskt köpte mig mina två första egna flipperspel 1977 (Williams FOUR ACES) och 1978 (Williams OXO). Samlandet har sedan dess bara
fortsatt förutom ett avbrott 1984-94. Mitt första OXO finns fortfarande kvar i
samlingen, som bara blir större och större trots försök med köpstopp.
1991 så kom spelsuget tillbaka i och med att bandet som jag spelade i,
alltid brukade träffas på en krog som hette Getingboet på Sveavägen. Där
stiftade jag för första gången bekantskap med DMD-spelen. Där stod ett
nytt ADDAMS FAMILY, FISH TALES, och ett tredje spel som jag inte minns namnet
på. Varje fredag och lördag var man där och spelade flipper, umgicks och
drack whiskygroggar tills de stängde.
När Getingboet stängde helt så blev det inte så mycket mer spelande utom då och då när man var ute på krogen. Då (på nittiotalet) fanns det en
del flipperspel ute på krogarna.
Idag så är man medelålders och djupt hopplöst insyltad i Stockholm Pinball och det svenska flippercommunityt, och man är medarrangör för flera
stora nationella och internationella tävlingar i Sverige årligen.
Och som en av fyrklövern i hobbylokalen Lutande Dörren så har man
mer fullt upp med samlandet (som idag även inkluderar sprillans nya spel
från Stern) och spelautomatande än nånsin tidigare, vilket gör att man har
riktigt dåligt med tid över till ordförandeskapet i Spelautomatsamlarnas
Förening, något som man hoppas ska bli bättre framöver. Men det är som
alltid med spelautomater, det är hopplöst fantastiskt roligt! I
Dan H a g man
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Världsmarknaden för flipperspel är relativt liten. Ny
produktionen ligger runt trefyra titlar per år, varje ti
tel i några tusen exemplar. Antalet kunder är också
begränsat, framför allt som marknaden för utställda
spel är utsatt för stark konkurrens av diverse andra,
mer inkomstbringande spelautomater.
Men trots detta så lever denna lilla marknad, och
en av de som torde ha bra koll på den är norske
flipperdelsgrossisten Ole Kristiansen i Sande
fjord.

Gammal på marknaden
Vad ser du som de största förändringarna på flip
permarknaden, ur ditt perspektiv och under de år
som du hållt på?
– Största förändringen är nog att kunderna nu är villiga att betala mer och mer för
ett begagnat spel samtidigt som de vil betala mindre och mindre för att hålla spelet
i ordning. 5–6 år tillbaka var det precis tvärtom.
Med Internet och dagens öppna gränser blir det särskilt svårt för oss som är i
Norge. När man står på utsidan av EU är inte försäljning in till EU den enklaste sak
i världen. Vi arbetar nu med en logistiklösning genom Sverige som gör leveranser
inom EU mycket smidigare än tidigare. Men vad det är får ni inte veta ännu.
Den största förändringen i Norge är att vi har fått priserna på nya spel minskade
med över tio tusen kronor jämfört med priser för cirka 8 år sedan. Och det säljs
mer spel i Norge nu än vad det har gjorts på de sista 15 åren. Dessutom har vi be
visat för Stern att deras gamla distributörer inte har hanterat hela marknaden.
Kan du ge några egna siffror på hur marknaden
utvecklat sig?
– De flesta vet att vi inte säljer flipperspel för att tjäna pengar. Jag är även en flip
perspelare själv och har varit det i över 30 år. Och nu har jag sån tur att jag jobbar
med en av mina passioner. Om en spåkvinna hade sagt till mig för 15 år sedan att
jag skulle ha två spelföretag, och sälja flipperspel och delar när jag var 40 hade jag
nog fått mig ett gott skratt.
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Vi säljer cirka 100150 flipper per år. Orsaken till ett sådant varierande antal är att
Stern inte alltid gör teman som passar den europeiska marknaden.
Stern verkar gilla hur vi jobbar med försäljning av spel och har därför öppnat flera
länder till oss så vi kan hjälpa privata köpare i till exempel Finland, Tyskland och
Frankrike.
Vi har också skapat en modell som Stern är mycket nyfiken på, som gör det lättare
för utställare att byta sina spel regelbundet. Våra norska utställare har sina flipper
spel ute i 3–5 år i rotation bland sina kunder. Sedan kommer spelet tillbaka till oss
så vi kan renovera spelet och göra det i ordning för försäljning. Om utställaren be
ställer ett nytt flipperspel kommer den att få hela det belopp som hans gamla flip
perspel säljs för. Om utställaren inte beställer ett nytt spel från oss, tar vi 20%
provision på försäljningen av hans gamla spel. Således får vi regelbundna leveran
ser av begagnade Sternspel till privata marknaden samtidigt som utställare blir av
med sina gamla spel och uppmuntras att köpa nya.
Ser man till tävlingar, så är det ungefär samma
antal spelare från år till år. Har du märkt av nå
gon ökning eller förändring av intresset eller
antalet kunder?
– De två senaste åren har vissa länder ökat mycket. Sverige har alltid varit stort
hos oss, men Frankrike har ökat massor och gör det fortfarande. Spanien har
också ökat rejält under det senaste året ihop med Tyskland. Men där är nog orsa
ken att Tyskland har haft massor med egen produktion, eller bootlegtillverkning
som inte är av lika hög kvalitet varje gång. Planetary Pinball Supply (PPS) har skic
kat ganska många brev till Tyskland för att få stopp på olika grejer.
Vi har i dag kunder över hela världen. Vi har en advokat i Argentina som köper pry
lar för 300 spänn och ber DHL hämta grejerna. Vi har en flipperklubb i Japan som
kund. Vi har två kunder i ett land som heter Reunion. Vi trodde inte på det först,
men googlade och hittade en ö utanför Madagaskar.
Jag antar att de som köper reservdelar av dig
har blivit flera, men hur ser det ut med leverantö
rer? Är det ungefär samma som finns idag,
som för 510 år sedan?
– Absolut inte! Med Wayne förut och PPS nu så är outsourcing nu mycket enklare.
Så antalet leverantörer är nu närmare 100 stycken.
Hur mycket frågor får du en normal vecka och vil
ka är de vanligaste?
– De vanligaste är när man får in grejer på lager igen. Dom får vi nog ett par hund
ra av i veckan. Tyvärr så är inte det lika enkelt att svara på varje gång. Många le
verantörer har helt andra jobb på dagen och gör flipperdelar på kvällar och helger.
Cliff Rinear (Cliffy) är ett bra exempel. När jag lägger mina ordrar så svarar Cliffy
oftast med “holy crap” och att han behöver en del veckor på detta då vi inte köper
en av varje protector. Andra kan plötsligt sluta svara på telefon och post på grund
av familjeproblem. Och vi har inte oändliga mängder med pengar på kontot och
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kan köpa tusentals av prylar för att hålla lager längre.
“Titta här står en manick som ser rätt konstig ut”.
En annan fråga är ju från folk som behöver hjälp med att hitta delar, eller fatta
gängstorlek eller andra storlekar. Många har inte manual, inte delnummer, inte en
bild och några vill ha hjälp utan att de vet vad deras spel heter.
“Joo...det heter Bally”. Just det där svaret är ju helt hopplöst! Men jag skrattar varje
gång och försöker förklara för kunden att spelet har ett namn till. Men arbetet med
att hjälpa kunder med dokumentation och hitta lösningar tar mycket tid. Vi kan själv
behöva hjälp från en av våra leverantörer också för att hitta ett bra svar till kund,
och då går ju tiden. Och mailboxen ser ut som en liten tsunami några gånger.
Men jag vet att det kan ta tid att få svar på frågor när man mailar oss. Och jag har
dåligt samvete många gånger när jag äntligen svarar på vissa mail. Men har man
bråttom så ring oss. Marco Specialties svarar inte på mail över huvudtaget, och de
är nio anställda.
Vad tror du att Jersey Jack Pinball och deras
satsning på "The wizard of Oz" kommer att in
nebära för marknaden? Tror du att Stern kommer
att agera på något speciellt sätt för att möta kon
kurrensen?
– Det har han redan gjort med sina nya anställda. Och att han är orolig för fram
tiden tror jag absolut. Men det hade han nog varit både med och utan Jersey Jack.
JJPs första spel är inriktat på den amerikanska marknaden.
Wizard of Oz är en av USAs klenoder ihop med Betty Boop, Three Stooges och I
love Lucy. Och vi väljer att spela våra kort med Stern en stund till. Vi har inte fått
svar på om JJPs spel är CE/EMC och RoHS godkända och det verkar inte som de
kan svara på det själv då många har mailat direkt till dem och frågat utan att få
svar. Det viktigaste Stern kan göra är att lyssna på sina kunder och distributörer. Vi
vet mycket om kunderna som Stern inte vet och vi har det sista året varit med på
fler möten än vi har varit med på sedan vi blev distributörer för åtta år sen.
I Sverige har priserna på begagnatmarknaden sti
git avsevärt under de senaste två åren. Har du nå
gon bild av hur det ser ut i andra länder?
– Det verkar vara detsamma, prisökning över hela linjen. Men nu är ju antalet folk
som gillar flipperspel långt högre än de som faktiskt spelar flipper. I alla länder
finns det fortfarande enorma mängder människor som inte vet att man kan ha spel
hemma, att de fortfarande finns och liknande. Och det är fler och fler såna som dy
ker upp vad vi ser i alla fall.
De lagar och förordningar som reglerar flipper i
Sverige gör ju att det ekonomiskt är en ganska
dålig idé att ställa ut flipper. Har du någon koll på
hur det ser ut i andra länder?
– Avgifterna är av dom större. I Norge kostar det 1 500 NOK per år att ha ett spel
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utställt. Dessa avgifter betalas från cashbox så stället är med på att betala av
giften. Men nu har också priset per spel varit på 10 kronor i Norge åtminstone de
sista 15 åren. Ta ett Sopranos till exempel. När vi fick in begagnade Sopranos förra
gången så hade spelet varit ute i rotation hos utställare i lite över tre år. Spelet
hade på den tiden dragit in minimum 100 000 NOK, vi säljer spelet för cirka 20 000
och han som köpte spelet av oss betalade då 28 000. Vi har utställare som drar in
10 000 – 12 000 i månaden på vissa spel. Men det de flesta av dem nu fattar är att
ta vara på spelen så får man mycket av investeringen tillbaka när man säljer spelet
efter några år.
I många europeiska länder är det inga avgifter, men enarmade banditer är så himla
mycket bättre affär för en utställare så de väljer som oftast det istället.
Hur priskänslig tycker du att marknaden är för
reservdelar? Ändrar dina leverantörer priser ofta
eller sällan?
– Rätt ofta vill jag säga. Priset på olja och metall är huvudargumentet från de flesta
leverantörer. När en del blir svårt att få tag på så ökar priset rejält och snabbt.
Mjukvarumässigt har det ju dykt upp en del inno
vationer (Alltek, PROC) på senare år. Finns det
några indikationer på att detta kommer att växa?
– Mer än indikationer vill jag säga. Alltek är i gång med nya “Squalk & Talk”kort,
Pinscore kommer med en serie med powersupply kort, LEDdmd:er och så vidare. I

H an s Andersson
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Ny på marknaden
I början av 2011 kom en nyhet som skakade om flippervär
lden. Företaget Jersey Jack Pinball meddelade att de ämnade
börja med tillverkning av flipper. Rykten, kommentarer och ny
heter har sedan dess cirkulerat på nätet och självklart var det
läge för en intervju med ägaren Jack Guarnieri.
Då den är gjord på engelska har jag valt att också låta den vara utskriven på detta språk.

How come that you decided to enter the small
market of pinball?
– Small is a relative term. I already had over 10 000 customers that I built up since
1999 selling and servicing thousands of pinball machines. Entering it as a manu
facturer in addition to being a service company, operator and distributor was not
something that I though about and calculated to do for years but rather it was a ne
cessity to have viable product to sell to my customer base and beyond.
I've read about “The wizard of Oz” and of a se
cond game, with a nonlicensed theme. How ma
ny titles do you plan for in the coming years, and
how many produced per title?
– We are not in any rush to build game number two, three, four, etc. They will come
but if we do game number one correctly, we could be building that game for years
to come.
You have announced that your pinball games will
be priced a bit higher than Stern. How did you
reason about the pricing?
– Our preorder pricing is in line with the pricing of Stern's LE games, Avatar and
Rolling Stones. Our distributor cost is actually a bit less than their cost to distribu
tion.
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As for “The wizard of Oz” specifically, should we
await a game that looks and behaves like the pri
me of WMS 90's or will we see quite new apro
aches to the pinball design and rules?
– There will be old and bestloved and new and nevertried married together for a
wonderful play experience.
As anyone that have looked into a pinball game
would understand, it's not that easy to build one.
Regarding software and electronics, will you be
starting from scratch or is there systems that
you can alter or implement?
 JJP will be utilizing Planetary Pinball Supply (PPS) capabilities for parts manu
facture, artwork production, and other elements supporting game design and
production. As part of the agreement, PPS will be distributing JJP's parts through
its worldwide distributor network. We will get a head start in using many parts that
are already available in the marketplace. Further, we have already created the
electronics of our game platform so that is complete as well.
From time to time I've heard people saying that
pinball should be designed in the US, and built in
China (or some other lowwage market), to keep
the costs down. Will you build your games
yourself, or will they be built somewhere else?
– Who would say that? The games will be built as our company name implies, in
New Jersey, good old USA!
The crew that has been growing steadily makes
a lot of players expect good things. Has there
been anyone that said “no” to work with The
Wizard?
– Actually there a many top designers and artists who want to work for our
company. “No” is not a word we hear. You will see more top people joining as we
go along further.
What responses have you got from people in or
around the pinball industry?
I've understand that Gary Stern wasn't all to hap
py when he heard about your plans.
– I have received hundreds of phone calls and emails all encouraging and con
gratulating. The haters did not waste their time talking to me, they are talking to
others.

54

Who is the typical customer you're aiming at?
– The games we are designing and building are full featured commercial machi
nes. We expect that anyone who likes to have a fun experience will love our games
wherever they are found.
In Sweden, pinball games are a rare sight in
pubs, bowling alleys etc, mainly because it's
much more rewarding to have a videoslot machi
ne instead. How is your view of the operatorba
sed
market
versus
the
collector
or
homemarket?
– I'm an operator and what I operate needs to make a good return on investment.
Modern pinball does not return a good investment as evidenced by your statistics.
We have a different approach as to how our games will make money on location
and you'll have to see what we have coming to understand more. Of course the
proof must not come from me but from the cashbox.
Now when you are in the midst of producing
your first pinball, has it been as you once
visioned it?
– It has been even better than I thought and even more fun. We sold out of the
1 000 Emerald City Limited Edition Wizard of Oz pinball machines before August
1st and we are beginning to take orders on Wizard of Oz pinball machines which
will follow (non limited edition games).
You made a rather late switch from standardsize
to widebody. Why was that?
– It was always planned as a wide body game from january after our first sign
meeting as a team. The fact that we released so much information and the public
did not figure it out is kind of funny. With four major mechanical toys, five flippers,
two upper playfields, two magnets, four bumpers, on and on. How could it be
anything other than a wide body game?
What are you expecting the final number of
machines produced for this title?
– We could build many thousands of these Wizard of Oz pinball machines,
perhaps more than 10 000 games over time. I

H an s Andersson
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Hur går man som spelare från att bara ibland pricka in
de höga poängen, till att med jämnhet spela som ett
ess? En genväg är definitivt att fråga de som vet, och
på de följande sidorna berättar en trio om några olika
spel.

Vägen till högre poäng
“Du är spelare två och har din sista kula kvar. Du ligger under
med X antal miljoner. Vad gör du?”
Det var blott en av frågorna som gavs till den rutinerade duon
Mats Runsten och Per Ahlenius, som fick analysera var sitt
spel.
Road Show (Williams, 1994)
Hur spelar man Road Show bäst i tävlingar?
Det finns antagligen inga entydiga svar på
den frågan, men jag tänkte ändå ge några
snabbtips i punktform som kanske kan vara
av värde.

1 . SPE LA M O DES

Moden ger skapliga poäng i sig och är ändå
nödvändiga för att komma till västkusten och
en eventuell Super Payday (finalen).

2 . SKJ U T I N TE AKTI VT PÅ TED FÖ R ATT FÅ M U LTI BO LL

Bra tumregel eftersom det skottet är intimt
förknippat med snöpliga rinn. Om man dock
känner sig säker på att en multiboll räcker för
att besegra motståndaren kan man göra ett
undantag. Man kan dunka ut kulan hårt på
Ted istället för att gå på skill shot och sedan
brukar man hinna träffa honom en gång till
medan ballsaven är aktiv.

3 . SKJ U T ALDRI G M ED Ö VE RF LI PPE RN

Varför? Jo, delvis för att det inte finns något
vettigt att skjuta på med den flippern, men
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framför allt för att returerna är farliga. Ett
klassiskt rinn är överflipp, REDs mun, vänster
outlane. Bättre då att antingen släppa ner kulan på magic standup (se punkt 5) eller att,
när kulan rullar ut på flippern, hålla upp flippern och snabbt släppa ner den (ungefär som
en drop catch) för att få bollen att snällt landa på höger flipper för en riktig drop catch.

4. VAR I N TE RÄDD FÖ R ATT TAJ M A U T M O DES

Är det bara obehagliga skott kvar på ett
mode, eller bara obehagliga skott mest hela
tiden som i New York, så kan man gott tajma
ut lite.
“Tuffa killar tajmar ut”, som de säger i Holland.

5 . U TN YTTJ A M AG I C STAN DU P

Under vänster överflipper sitter en liten
bakvänd standup som är nyttigare än man
först kan tro. En gång per mode ger den
någonting bra. Oftast en gratisträff på modet
i fråga, eller annars höjer den modevärdet eller något liknande. Är inget mode igång så
tänder den blast.
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6 . O M DU ÄR O SÄKE R- KÖ P ALLTI D SO U VE N I RE R!

Bäst är så klart att lära sig vilka souvenirer
som hör hemma var, men orkar man inte det
så är det lika bra att köpa allt man ser.
Undantag: Gold, Zinc och Lead Pinball som är
massor med miljoner rakt i sjön när man spelar utan extrabollar. Souvenirer får du dels
genom att pricka skill shot och dels genom att
köpa dem i Bob's Bunker (lockskottet) när
den är tänd och inget annat lyser där. Man
tänder butiken “permanent” genom loopen
bakom REDs huvud och i ett par sekunder i inlane längst till höger. Se även punkt 7.

7. J O BBA FRAM 6 X BO N U S PÅ VARJ E KU LA

Bonusen på Road Show kan bli värt galet mycket, framför allt om man har samlat ihop souvenirer och besökt städerna de hör ihop med.
Har du till exempel en wunderbaum och har
varit i New York så är den värd 10 miljoner.
Har du dessutom 6x bonus är den värd 60 miljoner. Som du inser lönar det sig alltså att skaffa souvenirer i gross och parti. Bonus X får
man genom att skjuta ramper i tät följd.

Ö VRI G T 1

Om du behöver säg 50-100 miljoner för att gå
förbi en motståndare kan en variant vara att
helt enkelt skjuta spinnern. Förvånande
snabbt* går värdet upp till maxvärdet en miljon per snurr, så är den någorlunda väloljad
så räcker ett par–tre träffar.
*(Faktum är att enligt rule sheet så delar man
spinnervärdet med motspelarna och värdet ligger
kvar spelet igenom.)

Ö VRI G T2

Det är ju aldrig bra att slaska volleys, och i synnerhet inte på spel som Road Show där det
kryllar av märkliga kanter, standups och annat otyg i närheten av flipprarna. När kulan
kommer ut ur modestarthålet är det (i regel)
säkraste att bara studsa över bollen till vänster flipper och fånga den där. Vill du sedan ha
den på höger kan du knacka över den. Drop
catch brukar oftast funka bra också om du vill
ha kulan snabbare på höger flipper (till exempel under Las Vegas eller Denver). Att bara
hålla upp höger flipper kan vara lite vanskligt
då höger slingshot ofta är ute och nafsar efter
bollen.

Ö VRI G T 3

Tilta inte! Se punkt 7.

Dirty Harry (Williams, 1995)
ALLM ÄN T

Dirty Harry är ett förhållandevis vanligt förekommande spel på tävlingar. Spelet lämpar
sig väl för tävlingsspel då spelet inte har fysiska lockar och slumpfaktorer som till exempel vilket mode som är aktivt för tillfället
eller vilka val man kan få på “Feel Lucky”. Dessa följer en strikt ordning som är lika för alla
spelare och tillsammans med en linjär poängsättning borgar det för ett rättvist tävlingsspel.
Det ska sägas att Dirty Harry inte är något
direkt djupt spel regelmässigt och har som
sagt en linjär poängsättning, men det finns
ändå vissa strategier och knep som kan vara
nyttiga att känna till för att få ut det där lilla
extra.

SKI LLSH O T

Här väljer jag Ramp Shot i cirka 90 procent av
fallen. Ramp shot ger snabba poäng och hjälper dig att bygga upp din rank. Det finns dock
situationer då andra val kan vara lämpliga
som till exempel 3 Bullets om man är nära att
fylla upp magasinet helt.

VI KTI G A SKO TT

Givetvis så är alla skott viktiga att kunna sätta
men jag skulle vilja säga att två är lite lite viktigare än de övriga. Head Quarter (HQ, hålet
till vänster) och sidorampen. Varför kommer
jag till.

M O DES

Alla modes är faktiskt värda att gå på. De ger
hyfsat betalt och innebär inga större risker
(än vanligt) att satsa på. Modes startas i HQ.
För att tända om HQ igen efter ett spelat
mode så behöver man skjuta en loop. På vissa
maskiner är det möjligt att skjuta vänster
loop och därefter bara hålla upp övre flippern
för att kulan ska studsa ner i HQ och starta
nästa mode. Detta kan vara väl värt att testa
på aktuell maskin eftersom det då är mycket
lätt att dra igång modes. Ibland kan det behövas en liten nudge för att få till rätt studs.

WARE H O U SE H U RRY U P

Den andra awarden i Safe House är Warehouse Hurry Up som är lätt att komma till och
kan ge bra poäng. En tvåkulors multi där jackpotvärdet blir mellan 25 och 5 miljoner beroende på hur snabbt man stoppar hurry up:en.
Skjut Warehouse så länge du har båda kulorna i spel.
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M U LTI BALL

Under multiball är det först och främst superjackpotten man vill åt. Den tas i sidorampen
och är tänd under hela mutiballen och kan tas
obegränsat antal gånger utan att behöva
tändas om. Sätter du Picard Maneuver* något
sånär konsekvent? Håll då en eller möjligen
två kulor på vänsterflippern och skjut superjackpottar för glatta livet. Annars brukar det
ofta vara lättare ta hjälp av magneten som sitter i högerloppen ovanför överflippern. Skjut
ner i HQ, gärna så att du flera kulor där nere
samtidigt. Du hinner nämligen plocka en superjackpot med hjälp av magneten innan
nästa kula skickas upp från HQ.
* (Reds. anm: Picard Maneuver har fått sitt namn
från spelet Star Trek: The next generation, och består av ett skott i vänsterloopen som når överflippern. Med denna skjuter man kulan upp i en ramp
som leder till att kulan kommer tillbaka till högerflippern, och man kan direkt upprepa samma moment.)

P LAYFI E LD PRO M O TI O N

Foto: Hans Andersson

Sista awarden i magasinet är Playfield Promotion. En mycket givande (och tidsbegränsad)
award. Här brukar jag försöka tajma in så att
jag startar den vanliga multibollen samtidigt
som PP. Alla jackpottar multipliceras med en
faktor (2, 3, 4 eller 5 beroende på vilken rank
man har). Har man dessutom Chief Rank så
blir superjackpottarna värda minst 450 mil-
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joner. Har man samtidigt Magnum Jets så kan
även de bli riktigt lukrativa om bumprarna är
pigga.

BO N U S

Bonusen på det här spelet är i det närmaste
löjligt liten även efter en riktigt lång och bra
kula vilket kan vara bra att komma ihåg. Behöver man rädda en “död” kula så är det
ingen katastrof om det skulle bli tilt. På spel
med hög bonus tar man inte gärna den
risken.

U N DE RLÄG E

Ponera den jobbiga situationen att du i en
avgörande match är player 2 och inför sista
kulan ligger under med sådär lagom lite,
kanske 80-100 miljoner och du är inte i närheten av en multiball. Det räcker inte med att ta
ett skillshot och därefter hämta ut bonusen
utan du måste göra lite mer. Vad väljer man?
Vad är säkrast att gå på? Rent generellt skulle
jag säga att starta en mode är det säkraste
och därefter sätta några skott. Vet du att du
har Alcatraz multiball som är fjärde awarden i
Safehouse på gång? Då skulle jag sätta den
som första val istället. Och håll för alla gudars
skull kulan borta från vänster outlane där
outlanehäxan är extremt elak.

M at s Run sten (Road Show)
Per Ahl en i u s (Di rt y H arry )

Strategi & taktik

Helena Walter är en av landets bättre spelare, och man ser
henne ofta långt framme i slutspel. Tävlingar har hon spelat i
nästan ett decennium, och under den tiden har hon naturligt
vis samlat på sig en hel del kunskap.
Här ger hon sin syn på hur hon brukar spela på Attack from
Mars och Theatre of Magic, samt en hel del andra vanligen
förekommande spel. Som en van tävlingsspelare ofta gör,
analyserar hon vad som är bra, vad som är mindre bra och
vad man bör undvika.
Theatre of Magic (Bally, 1995)

Taktik för tävling
SKI LLSH O T

Jag brukar välja Illusion i första hand och 2x
combo i andra. Välj den illusion du vill ha
genom att växla med flipperknapparna innan
du skjuter iväg bollen.
Kula 1 väljer jag alltid Levitating Woman.
Under den skjuter du i centerrampen (det
första skottet ger 11 miljoner, det andra 12 miljoner och så vidare. Värdet maxar inte, så ta
så många du hinner innan tiden är slut.
Du har nu en fin, trygg grundpoäng, cirka 150
miljoner plus att du nu stavat “Magic” och därmed tänt lockarna.
Kula 2 väljer jag Straight Jacket Escape, som
ger 60 miljoner efter 10 bumperträffar. Du ska
ju ändå åka till bonuslanes (vänsterloop) så
några miljoner extra där skadar ju inte. Ju fler
modes desto mer bonus sedan också. Tyvärr
är det för farligt att starta fler modes/illusions
efter detta.
Kula 3 väljer jag 2x-combo, som ger dubbla
poäng för combo-skotten. Jag kommer att
skjuta mycket comboskott i vänster loop nu
så det passar bra. Om jag inte kan välja illusion inför kula 2 väljer jag 2x-combo då
istället.

M U LTI BO LL

Tänds ju efter 5 magicskott i centerrampen eller Metamorphosisrampen (höger ramp).
Skippa högerrampen till att börja med, den är
ofta för farlig. Jag tycker man ska köra på att
tända och ta båda multibollarna så fort som
möjligt. Så snart den första är färdigspelad —
fokusera på den andra direkt. Inget åka
vänsterloop ännu.

Du har fem sekunder på dig att ta 100 miljoners-jackpoten när multibollen startar. Sedan
startar de vanliga jackpotarna på 50 miljoner
och du ökar värdet på dem med 5 miljoner
varje gång du åker i inner- och ytterloopar
samt i högerrampen. Välj helst att mata
vänsterloopen då det är ett ganska säkert
skott plus att du får bort några bollar från
spelplanen ett tag. Det kan vara värt att öka
jackpoten åtminstone 20 miljoner innan du
tar den eftersom det krävs fler och fler träffar
på trunken för att tända om jackpotarna.
Vänta inte för länge med att ta dem bara. Att
skynda sig att ta ut multibollarna (helst kula
1) ger hyfsat höga poäng som psykar din motståndare.

I LLU SI O N S

Tar du via skillshot, det är för farligt att skjuta
på trunken annars. Du kommer att missa
skott när du kör Palle-loopen* och då få en
och annan träff där. Om kickouten från trapdoor är kontrollerbar så kan du starta illusions. Alltså — skjut bara på trunken om den
är öppen och då en illusion är redo att startas.
(Reds. anm: “Palle-loopen” är också känd som
vänster loop, och det är oftast där som Patrik “Palle” Bodin brukar slänga iväg sina kulor.)

C O M BO S

Är hetast att ta via vänsterloopen/Theatreloopen, “Pallestyle”. Du kommer, som sagt,
inte få många kompisar genom att tröka
vänsterloop 100 gånger, men det är vad du
ska satsa på efter att du tagit de två multiobollarna. Du får combos som börjar på 2 miljoner, sedan 4 miljoner, 6 miljoner och så
vidare. Du stavar även till “Theatre” här och
kan då ta Theatre-jackpot i trunken. Den jackpoten ska du bara gå på om kickouten från
trap door är snäll, så klart, annars fortsätter
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du bara mata vänsterloop. Du kan skjuta lite
lösare i början så kulan stannar vid bonuslanes och bygger upp bonusmultiplikatorn. 8x
är ju mumma, särskilt när du spelat länge och
byggt upp en bra bonusgrund.

Taktik för highscore
Du vill ju till Grand Finale och min erfarenhet
är att man oftast har Illusionslampan kvar att
tända till sist. Välj därför Illusions-skillshotet
när det är möjligt och i andra hand Advance
Clock (som man också ofta har kvar till
slutet).
Målet är nu “Grand Finale” och för att komma
dit måste du ta följande:
• Illusions
• Midnight Madness
• Multiboll
• Theatre

I LLU SI O N S

Du behöver bara starta alla, inte klara dem,
för att tända Illusionslampan och komma närmare Grand Finale. Börja med Levitating Woman även nu och tänd multibollen via den,
plus få bra grundpoäng som stärker självförtroendet. Sedan spelar det ingen större roll vilken illusion du väljer, det kan dock vara bra
att starta någon innan multibollen så de körs
samtidigt.
Jag brukar ta Metamorphosis sist eftersom
den är svårast och farligast.

Foto: Hans Andersson

SKI LLSH O T

M I DN I G H T M ADN ESS

Få klockan att bli 12 genom att ta “advance
clock”. (Klockan sex får du även extraboll
tänd).
Du avancerar klockan genom att skjuta i
höger ytterloop, genom att ta det via skillshot, genom att skjuta på captive ball efter
lock 1 och lock 2, samt att du kan få klockan
på slump i trapdoor.
Under Midnight Madness skjuter du på trunken.

M U LTI BO LL

Starta den minst en gång. Satsa på att bygga
upp jackpotarna så mycket du bara vågar innan du tar dem.

TH E ATRE

Dessa illusions finns att välja på:

Stava till Theatre genom att åka vänster loop
och ta sedan jackpoten i trunken, en gång
räcker för att tända denna lampa.

ger 15 miljoner per träff på captive ball.

G RAN D FI N ALE

TI G E R SAW

TRU N K ESC APE

ger 17 miljoner per skott på trunken.

SP I RI T C ARDS

ger några hundra tusen per “spin” i spinners.
De ökar med typ 300 000 varje träff. Minns inte riktigt, men den ger hyfsade poäng.

SAFE ESC APE

ger 20 miljoner första träffen på trunken, 30
miljoner andra gången, och så vidare.

H AT M AG I C

ger 15 miljoner per träff i trunken.

M ETAM O RP H O SI S

tas i höger rampen. Första skottet ger 12 miljoner, andra 16 miljoner, tredje 20 miljoner och
så vidare.

LEVI TATI N G WO M AN

(se taktik för tävling)

STRAI G H T J AC KET

(se taktik för tävling)
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När du tänt de ovanstående fyra lamporna
tänds Grand Finale i innerlooparna runt trunken och du startar den genom att skjuta någon av dem. Nu ska du stava till “THEATRE
MAGIC” genom att skjuta valfria ramper och
loopar. När du tagit exempelvis en ramp
släcks den inte, utan du kan fortsätta ta bokstäver i samma ramp. Det bästa är nu om du
kan mata samma ramp tills du tagit alla bokstäverna, förslagsvis centerrampen eller vänsterloopen. De 12 skotten ger 50 miljoner
styck och om du klarar alla får du ytterligare
500 miljoner. Du har 60 sekunder på dig att ta
alla skotten.

Ö VRI G T
BO N U S X. Är naturligtvis väldigt viktigt även för
highscore, särskilt när man kommit så här
långt.
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VAN I SH . Försök plocka ut Tiger Saw-multibollen

hellre än att få fyrabollars multiboll (räcker
gott med tre bollar och Tiger Saw kan ge extremt höga jackpotar på captive ball). Efter
tredje Vanish tänds en extraboll.

TRAPDO O R/ BASE M E N T AWARDS. Här finns det myc-

ket smask — slump-extrabollar, “pinball” som
kan ge extraboll, start av Illusions, Advance
Clock och annat skoj. Skjut i den när den är öppen, satsa inte på att tända trap-door genom
att skjuta på sidotargets på sidorna av centerrampen. Trapdoor tänds titt och tätt ändå
“tack vare” stolpträffar.

Attack from Mars (Bally, 1995)

Taktik för highscore
Riktigt höga poäng skyfflar du hem genom att
spela länge och bra. Och då särskilt under
Victory Laps (VL) som startar efter Rule the
Universe (RTU). RTU & VL är alltså huvudmålet
för spelet, utöver det är det bara Total Annihilation (TA) som är värt att hetsa upp sig över.

SKI LLSH O T

Till skillnad från taktik i tävling är det nu värt
att ta ned skölden via super skillshot (håll in
vänster flipper samtidigt som launch). Det är
många skepp som ska tas innan man når RTU
och att skjuta på skölden är annars för farligt.
Läs mer om skölden nedan.

H U R DU TAR DI G TI LL RTU

Du måste ta/tända de sex blå lamporna för
att tända RTU:
• 5-way combo
• Superjackpot
• Total Annihilation
• Förstöra alla skepp
• Martian Multiboll
• Superjets

SU PE R J AC KPO T

Målet med vanlig multiboll är att ta superjackpotten och tända den lampan. När du väl
tagit den finns ingen större anledning att ta
fler multibollar. Då superjackpotten är
överstökad skjuter du på skeppet tills det
förstörs. Får du fler multibollar efter att du tagit superjackpoten så föreslår jag att du
struntar i jackpotar och fokuserar på att
förstöra skepp. Regeln för mig är att förstöra
ett skepp per multiboll (vanlig eller TA). Det är
dock värt det att bygga upp multibollen så att
du bara har en lock kvar när du startar RTU –
så att du kan starta MB direkt när VL börjar.

TO TAL AN N I H I LATI O N (TA)

TA ger väldigt mycket poäng när du startat
många, det är inte så viktigt att spela bra på
de typ tre första. När du väl tagit 5-way combo och superjackpotten under vanlig MB bör
fokus vara på att bygga upp och ta så många
TA som möjligt. De resterande blå lamporna
tänder du nästan automatiskt om du spelar
ett tag och är inget att lägga krut på. Ha
skölden nere (via superskillshot) så du kan
förstöra alla skeppen när du kör TA:s. Den
första TA:n startar på 50 miljoner och ökar
med 5 miljoner per skott (i ramper & loopar)
och lockrampen ger “uppsamlingsjackpottar”
(totala poängen du ditills tagit i ramper &
loopar får du igen i en klumpsumma). Den
andra TA:n startar på 75 miljoner och alla
efterföljande TA:n startar alltså på 25 miljoner
högre än den tidigare TA:ns startvärde. TA:n
maxar på 250 miljoner (beror dock på vilken
ROM man har i spelet).

FÖ RSTÖ RA SKE PPE N

Det är ju ett gäng skepp att ta och det kan vara lockande att skjuta hej vilt på dem, håll
dock disciplinen och mata ramper och loopar
som en maskin i stället. Jag lovar att en hel
del skott kommer missas och då får skeppet
träffar ändå.

Kombinera ramper och loopar 5 gånger i
snabb följd. Öppna looparna genom att skjuta
3 gånger i båda ramperna och båda ytterlooparna, om looparna inte är öppna stoppas
kombon då bollen inte kan åka runt och stannar vid bonuslanes. Satsa att ta 5-way combo
så tidigt som möjligt under omgången, det
kan vara knäckande att ha den lampan kvar
till sist.
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Foto: Hans Andersson

5 - WAY C O M BO
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REG E L 1 : SKÖ LDE N .

Ta ned skölden med superskillshot i första
hand. Om du “måste” skjuta på skölden så gör
det om du en träff kvar samt är nära start av
någon multiboll.

REG E L 2 : SKE PPET

Skjut på skeppet endast under multiboll, särskilt mycket smattrande där under ballsaveperioden uppmuntras. Som sagt, satsa på att
förstöra ett skepp per multiboll (vanlig eller
TA), förutsatt att du redan tagit din viktiga superjackpot. Satsa på jackpotar när skeppet är
förstört.

M ARTI AN M U LTI BO LL

Enligt min erfarenhet är den inget att stressa
med, den kommer flera gånger under en omgång utan att man måste tänka på att bygga
upp den. Om den startar och kulan ballar ur
och härjar runt så du träffar tre targets kan
det vara värt att ta det fjärde. Man har ju relativt lång tid på sig att starta Martianerna så
det kan vara idé att starta en annan multiboll
först — skotten man går på då är ju mycket säkrare än stolpar. Under TA:s och vanlig MB:s
ballsave kan du tryggt skjuta Martian-targets
och starta även den multin.

SU PE RJ ETS

Startar du utan ansträngning om du spelar ett
tag. Det enda som är värt att notera är att
videomode tänds i Stroke of Luck (SOL) när du
tänt superjets-lampan.

KLARA RTU

När alla sex blå lampor ovanför flipprarna är
tända är det dags att starta RTU i SOL-koppen. Multiboll startar och du ska fokusera på
att ta en moving superjackpot som startar i
vänster loop och går åt höger. Om du tar en
släcks den inte utan den fortsätter röra sig, så
fortsätt jaga. Målet är att ta 5 miljarder innan
multibollen är slut. Du kan se på displayen hur
mycket poäng du har kvar att ta innan du
klarat det. Observera att du har ganska lång
gracetime efter att multibollen slutat, så
fortsätt jaga superjackpotten — alternativt
dundra på skeppet om du har väldigt lite
poäng kvar att ta. Om du klarar poänggränsen blir spelet och displayen svart och sedan
startar VL.

VI C TO RY LAPS (VL)

VL får man resten av kulan efter RTU och de
startar på 100 miljoner och maxar på 500 miljoner. De tas i ramper och loopar och tänds
om genom att skjuta på skeppet (jämför
LOTR:s VL efter TT-multibollen). Värdet på VL
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ökar även med 10 miljoner för varje träff på
skeppet. Innan du ens startar RTU ska du,
som sagt, helst ha byggt upp en vanlig MB
och/eller en TA så du bara har ett skott kvar
för att starta dem. När VL startar ska du alltså
helst ha mycket nära till multiboll då det finns
väldigt mycket poäng att hämta nu. Smattra
ordentligt på skeppet när multibollens ballsave är aktiv för att öka värdet på VL så mycket
som möjligt redan från början. Undvik skeppet om du inte har multiboll, det är för farligt.
När MB/TA tar slut – bit ihop och bygg upp
nya. Kom ihåg att du bara har dessa viktiga
VL den aktuella bollen ut, kan tyvärr vara rätt
psykande. Du får poäng både från MB/TA och
VL samtidigt, men det är bara VL-poängen
som visas på displayen. Om du spelat många
TA på vägen mot RTU kan du ha varit så
duktig att du maxat TA-jackpottarna till 250
miljoner per skott, samtidigt kan du få upp till
500 miljoner per VL-skott, vilket innebär
friska 750 miljoner per skott!

Ö VRI G T

Ta en hurry-up som ger 1 miljard genom att
skjuta tre gånger i vardera ramp och vardera
loop (samma skott man tar för att starta TA)
utan att träffa skeppet under tiden.
När du väl tagit en RTU är det relativt nära till
nästa. Lampan för Mars (skeppen) kommer
att vara tänd från början så du behöver inte
förstöra fler skepp! Om du tog MB:s superjackpott och/eller spelade TA under VL
kommer även dessa lampor att vara tända.
Du kan få väldigt mycket bonus om du spelat
VL och om du spelat långa omgångar. När du
tagit RTU behöver du ju inte förstöra några
fler skepp (skölden kommer vara nere hela
tiden och varje träff där ger 100 miljoner —
inget att gå på), så då är det inte lika hett med
super skillshot. Du kan ju ta ramper/loopar
med superskill, men jag rekommenderar att
du tar vanliga skillshot när du kommit långt i
spelet och bonusen kan bli hög. Jag har fått
över 100 gånger bonus och det gav över 10
miljarder!
Det finns 5 extrabollar: Efter att ha förstört
det andra skeppet, tänt 10 SOL (via in- &
outlanes), ibland i videomode, efter 10 skott
på skölden under Strobe Multiboll och framslumpad i stroke-of-luck.
Du kan få kossor i videomodet i stället för
skepp genom att trycka på launch-knappen
när kossor visas på displayen när du åker i
ramperna. Fördelen med detta är att kossorna
är större och mer lätta att träffa än de vanliga
rymdskeppen.
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Detta ämne kan man prata en del om, men
kortfattat tycker jag att man ska fokusera på
att spela multibollarna (många av både TA
och vanliga). Det lär inte bli aktuellt med Rule
the Universe och därför bör man inte använda superskill till att ta ned skölden, utan till att
“fylla” ramper och loopar (få alla tre träffar
som krävs för att klara rampen/loopen på
endast ett skott). Jag brukar ta ned skölden
endast till det första skeppet (för att det inte
ska bli så många farliga felträffar på skölden,
som skickar kulan sdtm) med super skillshot
och sedan kör jag ramper/loopar.

Fish Tales (Williams, 1992)
Bara Monster Fish! Det är mycket sällan någon tar superjackpottar under tävling och de
små jackpottarna ger inte många poäng jämfört med Monster Fish (MF). Skotten i centerramperna är normalt mycket säkra (om man
håller sig i dem), det enda läskiga är returen efter man tagit fisken.
Dock mycket läskigare att satsa på multiboll
och superjackpot. Den första MF är på 20 mil-

joner, nästa 30 miljoner och den maxar på 50
miljoner. Jag har tagit över 800 miljoner i tävling genom att bara mata MF och hamnar i
princip alltid över 100 miljoner och det brukar
räcka i de flesta tävlingsmatcher. Under ballsaveperioder tycker jag du ska satsa på att ta
Long Cast och tända kulan. De skott du missar
på centerramperna träffar ju ofta kulan och
då kan du tända Video Mode, med mera.

Indiana Jones (Williams, 1993)
Gå bara på Multiboll! Det tar cirka sex skott
att starta den — ned med droptargets, lock,
ned med droptargets, lock, ned, lock. Mode
Start är för farligt, kulan studsar ofta ur alternativt skickar ut kulan elakt efter att man
startat ett mode.
Under multiboll — locka 1 kula och ta dubbel
jackpot. Det är min erfarenhet att det inte är
värt att satsa på att locka två för att tända
trippel jackpot, det skiter sig för ofta och blir
ingenting i stället. Ta alltså dubbeljackar tills
du tänder Super (brukar gå ganska fort)och
smiska sen på captive ball så det sprutar om
det! Superjackpotten startar på 80 miljoner
och ökar med 10 miljoner per träff. Om det
skulle vara så att du rinner med alla kulor ut-

63

Foto: Joan Lindblad

Taktik för tävling

Strategi & taktik
om en ska du så klart inte ta en ensam super i
panik. Det är bara att bygga upp en ny MB där
du då startar med Superjackarna tända — med
tre nya friska kulor.

dunka på Ted tills man tänder lockarna. Eller
inte förresten. Man borde vara så cool att
man bara spelar sitt vanliga spel och går om
ändå!)

Cirqus Voltaire (Bally, 1997)

Twilight Zone (Williams, 1993)

Börja med att tända och ta Juggler Multiboll i
vänster loop — det är det säkraste och
snabbaste sättet att starta multiboll och få
ihop en het grundpoäng.
Kör sedan centerrampen tills du får Strike an
Arc. Missarna kommer träffa stolpar och tända High Wire multiboll i samma ramp. Min
bästa idé för vad du ska göra resten av omgången är att fortsätta mata vänster loop och
centerrampen.
(Lite svårt att säga hur du ska göra med Ring
Mastern, det finns ju fina poäng där när man
kombinerar Frenzy och någon multiboll, farligt, farligt skott dock. Har legat sömnlös och
grubblat över honom! Den första Ring Mastern är ju ganska lätt att ta, så du kan under
kula 1 få skjuta på honom efter att du tagit en
Juggler multiboll och åkt en bunt gånger i
centerrampen.)

Finns inte mycket att säga om spelet. Satsa
på ramperna och därmed multiboll och Power Ball Mania. Modes är inte så viktiga, men
de är samtidigt oundvikliga — om kulan
kommer ned från centerloopen måste du ju
använda den övre vänsterflippern och då
skjuter man ju i pianot och startar ofta ett
mode. Det är för farligt att bara släppa ned
kulan. Naturligtvis är det förbjudet att skjuta
slotmachine.

Road Show (Williams, 1994)
Ta skillshot för souvenir och start city. Åk i
ramperna för miles och de heta bonus x:en. Ta
nya städer så fort du kan efter du tänt dem,
du vill komma till de modes som ger bra
poäng och då särskilt Kansas City och Nashville, där du får två kulor. De modes som är farliga (i princip alla som inte går ut på att åka i
ramperna), exempelvis New York, ska du ignorera och bara fortsätta mata ramper. Säkra, fina skott, om man hittar högerrampen vill
säga. Man kan testa spinnern under kula 1 och
se om kulan skickas tillbaka snällt därifrån.
Du ska aldrig använda den övre flippern och
skjuta på Red, då den för det mesta returnerar
rakt ned i vänster outlane. Låt i stället bara kulan studsa på targeten nedanför spinnern, kulan ska komma snällt ned till höger flipper.
Man kan behöva ge spelet en liten stöt precis
när kulan träffar targeten på vissa spel, du
märker väl. Om du har ett mode igång får du
där även en träff på modet, dock kan du bara
få det en gång. Om spinnerskottet visar sig vara säkert är det bara att köra på där för miles
och souvenirer, börja dock med att ta alla
bonus-x i ramperna.
(Strunta i multibollen, den kommer om den
kommer. Det finns en liten risk att man får
panik på kula 3 om man ligger långt efter sin
motståndare och då kan det vara befogat att
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Terminator 3 (Stern, 2003)
Varje kula startar med Skill shot, och där är
Mystery, RPG och Bonus x bäst.
Ja, då var det dags att mata ramper som en
maskin igen. Kör helst på i dem tills du tänt
alla Command Center i vänster loopen, det är
väldigt skönt att ha detta gjort under kula 1.
Du får ju payback time på vägen, men fortsätt
bara skjuta ramperna. Plocka sedan ut gobitarna i vänsterloopen — Weapon, Sequrity Level, Hurry Up, Video Mode, extraboll (ger
poäng i tournament mode) plus assault multiboll. Detta kommer oftast att räcka för vinst
i tävlingsmatch. När du tagit detta kan du få
testa att locka för vanlig multiboll, det brukar
vara säkrast att göra detta via vänster flipper.
Om det inte känns säkert så börja om med att
mata ramper och tänd nya Command
Centers. När RPG är tänd i höger loop ska du
plocka ut den — extremt fina poäng. Du ska
dock inte hålla på att skjuta RPG-targets på
högerbanken för att tända den, den kommer
när den kommer.

Lord of the Rings (Stern, 2003)
Skillshot i Path of the Dead, för att samla
själar. Starta sedan War of the Ents för att
samla själar och få en gåva. Det modet är för
övrigt det enda modet som bör tas utan att
köra en multiboll samtidigt. Rampa sedan till
Two Towers multiboll. Om kulan åker i höger
inlane så satsa på vänster loop och POTD för
fler själar och Return of the King multiboll
snabbt. Fellowship multiboll kommer ju av sig
själv. Principen är att vara sparsam med
modes, men om ringen suger bra tycker jag
man kan få ta War of the Ents, som sagt, samt
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starta modes som passar de olika Multibollarna — innan start av multibollen då. Warg Battle passar ju fint till TT och Gandalf vs Saruman
till Fellowship. Modes som inte “passar” multibollen kan ju annars störa fokusen på att ta
jackpottar.
(Om du har nära till att tända Gollum multiboll, så prova att satsa på det innan du plockar ut någon av de andra multibollarna. Min
erfarenhet säger dock att det är bäst att ignorera honom.)

Creature from the Black Lagoon (Bally, 1992)
Slå kulan/skjut hårt så den åker runt och ned
via KISS, timad så att du tänder alla KISS-bokstäver med detta enda skott. Oftast innebär
det att skjuta iväg kulan när K:et längst ned lyser. Nu har du tänt F i F-I-L-M, som du behöver för att tända multibollen. Det är dock inte
prio 1 att starta den, utan att gå på Move your
Car (MYC). Den ger kanske inte lika mycket
poäng som en bra multiboll kan ge, men den
är så mycket säkrare att gå på. Man kan dessutom ta mittenskottet med båda flipprarna.
Du skjuter centerskottet fem gånger för att
starta din första MYC. En nedräkning från 8
miljoner till 3 miljoner börjar — skynda dig att
ta centerskottet nu så fort du kan.
Nästa skott i mitten ger 2 gånger poängen du
tog på det första skottet, 3 gånger det tredje
och 4 gånger poängen det fjärde skottet. Du
kan få cirka 80 miljoner första svängen. Nästa
MYC startar efter åtta centerskott. Satsa alltså
järnet på att ta många MYC, helst 2-3 stycken i
alla fall innan du satsar på något annat. Kulan
kommer ju ned via höger loop efter att du
skjutit upp i mitten och det brukar i princip alltid gå att bara låta kulan studsa när den
kommer ned till flippern.
Du kommer snabbt att tända L i F-I-L-M när
du går på centerskottet. Stava PAID i
bonuslanes en gång bara.
När du siktar på centerskottet kommer du
ibland att missa och då träffa Snack Bar
Targets (bankerna vid sidorna om centerskottet). Där tänder du I i F-I-L-M. Ibland kan
man tända Snack Bar Targets genom att skjuta i centerhålet (där man tar jackpot, med mera). Det brukar vara ett ganska säkert skott
som matar till höger flipper.
Om du har kulan på vänster flipper kan du ta
SLIDE i högerkoppen för att få M i F-I-L-M.
Om du bara har M kvar för att starta multiboll, men har kulan på höger flipper, och vill
ha över den till vänster, kan du ramp-passa kulan via högerrampen (där big points, video
mode, med mera finns). Detta gör du genom

att skjuta iväg kulan rakt upp när den ligger
precis vid “roten” av höger flipper.
Under multibollen tycker jag du ska ta jackpot
så snart som möjligt. Det är extremt ovanligt
att någon lyckas gångra upp till 4x-jackpot
via vänster rampen. Efter jackpotten ska det
upp och bumpras fram en superjackpot. Du
kan få testa vänster rampen en gång för att
se om den är lätt och gångra upp till typ 2xsuperjackpot, men jag skulle nog ändå rekommendera att du tar ut även supern
snarast möjligt.

Scared Stiff (Bally, 1996)
Gör ett löst skott in i spindelhålet och snurra
spindeln, ta inte vanligt skillshot. Smacka heller inte på Crate, du vill inte starta den
multibollen över huvud taget i tävling.
Anledningen till detta är att du vill undvika att
starta “självmordet” att kämpa med Stiff-OMeter. Under den rackarn kan du heller inte
tända Coffin multiboll eller något annat. Plus
att du kommer löpa med kulan.
Med spindeln väljer du först “Extend Coffin
multiball” (Din multi kommer att förlängas
om du rinner, samt att du genast tänder alternativt får en lock.) Välj även, om du får
chansen, “Double Trouble” i spindelsnurran
om du har nära till multiboll. Skjut alltid i
spindelhålet, om du får använda plungern,
oavsett om spindeln är tänd eller inte.
Mata sedan vänster rampen för att tända
Coffin-locks som sedan tas i vänster loop.
Fortsätt rampa och locka tills Coffin multiboll
startar. Efter den första multibollen börjar du
om på vänster ramp för att tända om lockarna igen och igen och igen. Jag lovar att det lönar sig jämfört med Stiff-O-Meter! Varje skott
i vänsterrampen ger även ganska bra poäng.
Jag kommer inte riktigt ihåg vad de börjar på,
men jag har varit uppe i minst 250 000 per
skott och kör man en drös skott där så är man
ju mångmiljonär inom kort!

Tales of the Arabian Nights (Williams, 1996)
Börja med att smiska på GENIE tills du tänder
lockarna. Locka sedan 1 kula. Snurra sedan
lampan tills du startar Lightning Lamp. Skjut
sedan Bazaar-hålet och välj där 3x-lampa.
Skynda dig nu att locka tvåan och sen skjuta
på GENIE för att starta multibollen. Ta en
jackpot och satsa sedan på att snurra
lampan, det finns grova poäng att hämta där
vid 3x-scoring. Det brukar tändas en eller två
till jackpottar av sig själv och då kan du ju ta
dem, du ska ju ändå sikta åt samma håll. Men,
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fokus på lampan i första hand alltså. Strunta i
mode och att rädda prinsessan (du kommer
dock få ett par modes av bara farten) utan det
är alltså lampan som gäller, välj alltid 3xlampan i Bazaar (om möjligt).

Bram Stoker's Dracula (Williams, 1993)
Börja med att köra högerrampen om du har
kulan på vänster flipper alternativt vänsterrampen om du har kulan på höger flipper.
Vänsterrampen är ju hetast så satsa på att få
in siktet på den, här tänder du MIST multiboll,
Castle-lockar (samt startar Castle multiboll)och startar gullungarna Rats & Bats. Startar du Rats eller Bats ska du bara fortsätta
skjuta vänster alternativt höger ramp, det är
för farligt att gå på bumprarna eller något annat knas. MIST tänds ju ganska snart via vänster ramp, men starta inte den multibollen (i
mittenhålet) förrän du har en alternativt två
lockar kvar till start av Coffin multiboll (som
du tänder och startar i höger ramp) samt en
lock kvar på brudarna (Castle Multiboll).
När alla tre multibollar är nära start tar du ut
MIST först. Den kan vara svår att starta (träffa den svävande kulan) om de andra multibollarna är igång redan, för många störande
kulor som härjar runt. Ta sedan (förslagsvis)
den sista Castle-locken och starta den multibollen, välj den före start av Coffin multiboll
eftersom vänster ramp är svårare att ta än
Coffin. Sedan startar du Coffin, oftast brukar
den sista locken eller till och med de två sista
trilla in i Coffin av sig själva nu när man har
de andra multibollarna igång.

The Addams Family (Bally, 1992)

Ramp-stol-ramp-stol... Ingen multiboll.

Discover Hotel Monolith (2-ball) eller Farley
Claymore. Under Farley rekommenderar jag
att du skjuter upp i Battlefield — där får man
löjligt många träffar på honom och mucho
poäng!
Gå annars på nästa vanliga multiboll.

White Water (Williams, 1993)
Kör på modes. Det är väl egentligen inte
modes, utan gåvor. Du tänder gåvorna i Insanity Falls (den långa rampen på övre
spelfältet, med gul lampa) och startar/tar
dem i Big Foot Bluff (övre rampen med röd
lampa.) Godbiten du vill åt, och som ofta är
avgörande för vem som vinner matchen, är
Whirl Pool Challenge (2-ball). Drömmen är
här att hålla en kula på vänster flipper medan
man tar ned den andra kulan från kickouten
med höger flipper, skjuter in den i lock-hålan i
mitten för att sedan ta fina poäng i den lilla
Big Foot Bluff-rampen. Whirl Pool startar på 5
miljoner per skott i Big Foot och sedan ökar
de med 2 miljoner per skott. Var sjätte skott
får du dessutom “Complete Whirlpool” som
ger 20 miljoner första, 40 miljoner nästa och
maxar på 100 miljoner.
Man åker ju ofta in i mitten-grottan och vid
missade skott träffar man ibland stolparna,
som tänder lockarna, vid sidorna av ingången
till grottan så det lär bli åtminstone en multiboll också.
Satsa, så klart, på 3x-jackpotar. 5x-scoring innan är överkurs, men lyser det modet så åk
Big Foot strax innan starten av multiboll. Inte
hålla på och bumpa fram 5x-scoring så klart.

H el en a Wa lter

The Shadow (Bally, 1994)
Välj helst Light Lock, Light Khan och i tredje
hand Vengeance som skillshot. Du vill till multiboll så snart som möjligt för en fin startpoäng. Skjut i mitten (aningen farligt, men
värt det åtminstone under kula 1) för att tända och ta lockar. Kör sen multibollen. Battlefield till vänster om locken är ett hyfsat säkert
skott (i det här ganska galna spelet) och ger
mycket poäng. Glöm inte att tända Khan i inlanes och försök starta med den övre flippern
när kulan kommer nedför höger loop. Efter att
du haft vanlig multiboll alternativt Khan multiboll en gång kan du få testa att skjuta i
mode-koppen. Hittar du det, lite knepiga
skottet, är det mycket bra. Helst vill du starta
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I match mellan två spelare hamnar man ofta i situ
ationen att man får välja position, alltså att vara et
ta eller tvåa.
Instinktivt väljer de flesta spelare bana två, men
Mats Runsten har funderat lite på detta och
lägger fram några mer eller mindre vettiga argu
ment för att det oftast är bättre att vara spelare ett.

Spelare ett eller spelare två?
Fördelen med att vara tvåa skulle delvis vara att man kan kika lite hur bollar studsar och utskjut beter sig, men framför allt att man vet hur mycket
poäng motståndaren har och att man kan ändra sin strategi efter det. Det
är ett rimligt resonemang, men på hur många spel ändrar man egentligen
strategi? Det finns så klart några sådana spel, exempelvis CREATURE FROM THE
BLACK LAGOON där du kan se om du behöver en multiboll och i så fall vilken
multiplikator som krävs.
Men på väldigt många spel, som exempel kan nämnas THE ADDAMS FAMILY,
TWILIGHT ZONE , MEDIEVAL MADNESS, ATTACK FROM MARS, DIRTY HARRY, ROAD SHOW, PINBALL MAGIC , CONGO etc., så spelar man väl på precis som man skulle ha gjort
om man spelade ensam.
Och om man ändå gör det skulle man lika gärna kunna vara etta, så vad
skulle fördelarna med det vara då?
Jo, enligt min mening finns det ett antal, mest psykologiska, fördelar:
Börjar du med en bra eller rent av riktigt bra boll sätter du hård press på
motståndaren. Precis som Lyman Sheats gjorde mot oss andra i EPC-finalen 2007 när han som spelare ett drog in 122 miljoner på sin första kula på
MEDIEVAL MADNESS. Börjar du med en dålig kula så sätter du ändå viss press
på motståndaren. Han tänker: “Aha, här har jag en bra chans att dra ifrån
direkt”, men skulle han misslyckas med det han så försätts han i vanmakt
och obalans och han undrar varför han inte tog chansen när han fick den.
2. Skulle du efter din tredje boll ha en stor ledning så är ju allt frid och
1.
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fröjd. Motståndaren sitter med huvudet i skruvstädet och måste prestera ordentligt på sin sista kula.
Har du bara en knapp ledning hamnar motståndaren i en, enligt mitt tycke, nästan mer obehaglig situation. Han vet att han borde klara av att slå
dig, men just därför kan han börja tänka saker som “Det vore så jäkla typiskt
om jag skulle sumpa det här”.
Ett praktexempel från mina egna matcher är kvartfinalen mot Fredrik
Lindberg i SM 2007. I avgörande set på THE SHADOW hade Fredrik efter sin
sista kula en ledning på cirka 50 miljoner. Ingenting alltså. Jag behövde bara
göra något, vad som helst, för att vinna. Men direkt infann sig kraftiga obehagskänslor och jag visualiserade skräckscenarier som alla handlade om
stolpe ut. Givetvis spelade jag übernervöst och sköt stolpe ut och gick inte
förbi.
Du har trots allt “semiposition” på motståndaren inför kula två och tre. Du
ser vad han har gjort och behöver du justera strategi kan du göra det då.
3.

På vissa spel kan det vara rent praktiska fördelar med att vara först också.
Om man spelar på ett DR WHO där lockarna inte rensas inför spelare tvås tur
så är två snabba lockar ett bra recept för att frustrera motståndaren. Likaså
på spel där den som lockar först får chans på skillshots medan den som
kommer efter går miste om det, till exempel THE ADDAMS FAMILY, NO GOOD GOFERS
eller kanske ROAD SHOW.
4.

Jag vet inte om de här teorierna egentligen håller. Man kanske bara kan vända på resonemanget och säga att allt jag har skrivit lika gärna kan gälla om
man är spelare två, men jag tänkte nog pröva att spela etta ett tag framöver,
så fortsätt gärna ni andra att välja bana två! I
M at s Run sten
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Säljes: Flipper
Hur många spel säljs och köps i Sverige under ett
år? Vad kostar de?
Flippermarknaden är en liten, outforskad djungel
och definitivt svår att få grepp om.

Att på ett säkert sätt få fram information om prisläge och det totala antalet
affärsuppgörelser som inkluderar flipperspel är i princip omöjligt, trots att
det är en relativt liten marknad.
Men vissa linjer går att urskilja i det som skulle kunna kallas statistiskt
underlag. Grovt sett sker merparten av flipperförsäljningarna i fyra huvudgrupper. De nyproducerade spelen, som säljs av distributörer, utgör förmodligen en ganska begränsad grupp. Spelen är förhållandevis dyra (cirka
40 000 - 45 000 kr) och kunden har ofta en nackdel i att den inte har
möjlighet att prova varan innan köp.
Köp via Internet utgör troligtvis den största gruppen, men det är inte
fakta ristat i sten. Blocket och svenska flippersällskapet är förmodligen det
säkraste sättet för en köpsugen att hitta flipperspel. Utbudet av begagnade
spel är varierande och omsättningen på spel till salu är ofta ganska god.
Den som letar efter en speciell speltitel kan dock få vänta i åratal utan
napp, men sedan hitta två-tre möjliga objekt inom loppet av bara några
veckor.
På blocket är prisbilden ganska hög, och fyndmöjligheterna är ganska
små, men de finns, och oftast inkluderar det snabb hantering både i
kontakt med säljare och affärsuppgörelse.
Svenska flippersällskapets kår av säljare erbjuder sina spel till en
kundkrets som är mycket insatt och som inte sällan känner säljaren i fråga.
Annonserna här är ofta mycket detaljerade, med beskrivningar av
funktion, skador och liknande. Spekulanterna är trots detta sällan nöjda,
utan vill allt som oftast ha tillgång till bilder för att själv avgöra varans
skick. I och med att försäljningen sker på ett forum får såväl säljare som
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köpare också finna sig i att det fälls kommentarer om både det ena och det
andra, från såväl spekulanter som andra.
Det senare kan mycket väl vara skälet till att många flipperförsäljningar
sker direkt mellan köpare och säljare, utan några mellanhänder eller
annonseringar, vilket här utgör den fjärde gruppen. Marknadens begränsade
storlek och dess få aktörer gör att såväl säljare som köpare många gånger
känner varandra sedan tidigare, och att båda parter vet om vem eller vilka
som för tillfället har en viss speltitel, samt om den är till salu och ungefär
vilket pris affären betingar.
som säljs direkt utan någon annonsering är förstås
fullständigt omöjligt att svara på utan att genomföra en större undersökning.
Däremot går det att få indikatorer på en av grupperna, och den ger en
intressant bild på säsongsvariationer och några spel som stigit eller sjunkit i
säljfrekvens under de senaste åren. I och med svenska flippersällskapets
sökbara forum, går det utmärkt att leta fram gamla annonser gällande
flipperspel.
Genom att söka på ordet “säljes” på forumet och bara plocka ut de
annonser som gäller flipperspel (inte reservdelar eller dylikt), får man en
grov bild av när på året som de flesta vill avyttra sina spel, samt hur många
annonser det är per år.
H U R M ÅN G A FLIPPERSPEL

Antal gånger sökordet "säljes" finns i kombination med annons för flipperspel.
2007
2008
2009
2010 2011 (janjun)
70
52
59
70
51
Vilken månad har flest respektive minst antal träffar enligt ovan?
År
2007
2008
2009
2010
Flest
Nov
Sep
Feb
Maj
Minst
Jun & Dec
Jul & Aug
Jun
Jul
Träffar per månad 2007  2010 enligt ovan
Jan
Feb
Mar
22
25
26
Jul
13

Aug
18

Sep
23

2011(janjun)
Jan & Mar
Feb

Apr
15

Maj
22

Jun
14

Okt
30

Nov
30

Dec
13
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Som synes är sommarmånaderna juni och juli generellt svaga försäljningstider, vilket inte är så konstigt eftersom det är semester. Däremot är det
intressant att årets toppmånad skiftar så mycket som den gör. Men
statistiken som ges av små tal som det här rör sig om, blir trubbig. Som
mest rör det sig mellan 9-14 annonser, medan antalet för minst ligger
mellan 1-4.
Alla spel som på forumet annonseras ut till försäljning blir ju heller inte
sålda, men grovt kan man nog anta att 3 av 4 eller kanske till och med 4 av
5 spel får ett nytt hobbyrum att stå i.
, så är nästan det enda man kan säga om den att
den har ökat under de senaste åren. Här är det dock än svårare att hitta
tillförlitliga siffror, men bara genom att ha studerat utgångspriset i
annonserna på forumet under några år, kan man se att vissa spel stigit med
mer än 50 procent på två-tre år. Man ska här också notera, att det bara är
vissa titlar som rusat i höjden, och att det fortfarande finns en hel del spel
som i stort sett befinner sig i samma prisklass som de gjorde för några år
sedan.
Genom att söka på ord som ingår eller utgör förkortningar av olika
populära speltitlar, ges en vag indikation på att det som sagts innan, att en
del spel tenderar att helt försvinna från “marknaden” i något eller några år,
för att sedan dyka upp i flera annonser.
THE ADDAMS FAMILY är ett stabilt försäljningsobjekt. Från början av 2007 till
mitten av 2011 fanns det 22 annonser, som minst två under 2007 och som
mest sex under 2009 och 2011. Ett annat populärt spel, ATTACK FROM MARS,
verkar vara inne i en svacka. Under den undersökta perioden hittades 23
annonser, men sedan slutet av 2009 bara fyra. Däremot fanns nio annonser
ute under 2008.
CREATURE FROM THE BLACK LAGOON , slutligen, kan nog sägas vara ett ganska
stabilt spel, i alla fall när det gäller det rent marknadsmässiga. 21 annonser
hittades under perioden, och som mest handlade det om sex annonser per
år (2009 & 2011), som minst två (2010). I
VAD G ÄLLER PRISBILDEN

H an s Andersson
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Två helger i maj
Ett dygns strömavbrott hade faktiskt inte varit värre.
Strömmen kan alltid komma tillbaka.
Förbud däremot, stoppar allt.

VAD ÄR DET som är så fantastiskt med det här? Vad är speciellt med det?

Det är mitten av maj och jag har nu insett att jag inte kan skriva om VM i
Vårgårda, att jag inte har någon kraft eller vilja att sälja in det till en tidningsredaktion.
Säkerligen tvåhundra gånger har jag tänkt över hur jag ska få flipper-VM
att bli intressant även för fullständigt oinvigda människor, och tvåhundra
gånger har tankarna slutat i något hummande och så har jag zappat kanal.
I takt med att jag insett att jag inte kommer att kunna skriva om IFPA 8,
så har jag också insett att det är för att jag är lite för nära. Skulle jag skriva
om det så skulle det bli för svårt för mig att göra ett bra jobb därför att jag
har blicken i min navel. Så jag väntar med att skriva.
Christian Balac var en av de som såg till att det blev en gemensam lokal i
Alingsås. Det var 2006. Året efter drog hans egen tävling igång, och februari
fick en flippermässig höjdpunkt. För femte året i rad genomförs nu Balacs
Pinball Party, och den här gången flyttar spelen ut från bunkern. 2011 är
året då han kommer att avsluta sin arrangörskarriär med BPP 5 och IFPA 8.
Det har han i alla fall sagt runt fikabordet i bunkern, men i och med att
alla närvarande varit påverkade av kaffe, nikotin, novus och autosol så tar
man inte alltid så allvarligt på vad som sägs där.
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EN AV TANKARNA som faktiskt lyckades ta form när jag skissade på att sälja

till tidningar var den om den tunga biten med att arrangera en tävling.
Bilden var glasklar. Tre män står böjda över varsitt spel, sönderlyssnad
hårdrock maler sönder stereon, skruvljud, klickande och verktygsrassel ljuder emellanåt och från de tre männen hörs spridda mumlanden och trötta
svordomar.
Det märkligaste i situationen är att varje gång någon säger “fan”, “junk”
eller “skrotspel” — helt utan kraft eller inlevelse — så är det alltid någon annan som på grund av att den är så inne i sina egna tankar, på allvar och
uppriktigt frågar: “Vad sa du?”, som om de precis hade missat början på ett
intressant resonemang.
Så var det i alla fall en gång i april när jag tillsammans med Christian
Balac och Markus Salo stod och renoverade spel. Det är ju fullt möjligt att
det spelades svensktopp alla de gånger jag inte var där, och att bunkern såg
ut som Disneys tomteverkstad med små sagofigurer som hjälpte till att ta
isär spelen och putsa plaster.
Var det så, så nog hade de återställt lokalen på ett rejält sätt, för den såg
ut att vara beredd på ännu några insjunkna mumlanden nästa gång jag
bunkrade.
Men inte tusan är det något speciellt. Var enda liten friidrottstävling,
danskväll och gothfestival har ju folk som står och sliter i förväg för att få
saker och ting klara. Det är inte speciellt, och det kommer aldrig att vara
speciellt. Men utan småslitet inför arrangemang, kommer det inte att fungera. Det är trots allt det speciella med det.
det alltså att fraktas cirka 70 spel och första helgen, då BPP spelas, kommer drygt 140 tävlande dit. Helgen eſter kommer
världens 64 bästa spelare, i alla fall räknat vid årets början och med det
förbehållet att en del av de faktiskt 64 bästa tackat nej och blivit ersatta av
andra som rankas lägre.
Vårgårda är en industriort, till och med när industrisamhället mer eller
mindre upphört. Den brukar rankas som en god företagarkommun, stoltserar emellanåt med melodifestivalveteranen Fredrik Kempe, ibland med
bröderna Fåglum men är i storlek inte mycket mer än ett järnvägsstopp.
Men den har Folkets park. Det har även Alingsås, vilket hade varit ett närmare ställe att hålla tävlingarna på, men nu blev det av olika skäl Vårgårda
TILL VÅRGÅRDA KOMMER
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som blev spelplats. Och åker folk till en liten plats utanför Pittsburgh för att
spela i det ena VM:et, så kan de nog tänka sig att åka till Vårgårda för att
spela i det andra.
gör ju att flipper börjar dras med den sjuka som boxningen
länge dragits med. Vem är egentligen världens bäste spelare om det finns två
som vunnit varsitt VM?
Det ena världsmästerskapet, PAPA (Professional & Amateur Pinball Association) har i alla fall spelats sedan 1993, då den tredje upplagan av tävlingen genomfördes. På PAPAs hemsida hittar man inga noteringar om de
två upplagorna som bör ha föregått PAPA 3. Men när man tänker på att spel
som DEMOLITION MAN och INDIANAPOLIS 500 inte fanns att tillgå vid detta tillfälle,
så blir det ett flippermässigt perspektiv på att det var rätt länge sedan.
Tävlingsformen är öppen för alla, och de svenskar som varit över och spelat berättar om att kvalet består av så många försök som du vill betala för,
att spelen är rejält svåra att bemästra och att det krävs riktigt bra insatser
för att få till ett komplett kvalentry, som består av fem olika spel.
Det andra världsmästerskapet, IFPA (International Flipper Pinball Association) startade 1991 och hann till IFPA 4 innan det blev ett uppehåll. Först
2008 var det dags för IFPA 5 och nu med den internationella inriktningen att
varannat år går tävlingen i USA, varannat i Europa.
IFPA samlar ihop de 64 högst rankade på World Pinball Player Rankings
(WPPR) och låter dem spela 24 fyrmannamatcher följt av ett långt och tungt
slutspel, allt under en helg för att se vem som är bäst.
Sådan är alltså skillnaden mellan PAPA och IFPA, och det är därför svårt
att utse en solklar världsmästare.
TVÅ OLIKA VM

“MAN ÄR HELT CHOCKAD ”,

säger Fanny Sunesson. “Det går liksom inte att
fatta”. Vi tittar på varandra och jag nickar och säger något till svar. Klockan
är runt sex på kvällen, fredagen den 20 maj. Vi befinner oss på scenen på
dansbanan i Vårgårda Folkets park och på trägolvet i lokalen står ett trettiotal spel uppställda. Elen är framdragen. Karl Broströms nygjorda system
för scoreinmatning rullar på datorerna. Spelen är i fantastiskt bra skick. Folk
är sedan flera timmar på plats för att inleda fredagens kval.
Men spelen är avstängda, och måste så förbli hela helgen. Den femte
upplagan av Balacs Pinball Party kommer aldrig att spelas.
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Tisdagen den 17 maj får Christian Balac tillsammans med några andra en
polisanmälan som gäller brott mot automatspelslagen och lotterilagen. Den
gör gällande att tävlingen Balacs Pinball Party 5 och IFPA 8 som är tänkta
att spelas två på varandra följande helger inte är förenliga med svensk lag,
då IFPA 8 erbjuder prispengar.
En intensiv kamp börjar, och Patrik Bodin och Christian Balac har flera
gånger om dagen kontakt med Lotteriinspektionen för att lösa situationen.
Men klockan 15 fredagen den 20 maj, när Balacs Pinball Party ska dra
igång, står spelen fortfarande avstängda. Claes Wikner och jag står i solskenet utanför dansbanan och värmer oss i solen, och Claes oroar sig för
Balacs hälsa.
– Den senaste timmen har jag sett honom tända cigaretter oavbrutet.
Och dessutom har han en snus inne hela tiden. Det är risk för nikotinförgiftning där, säger han.
Vi skrattar lite åt det hela, skämtar vidare som man brukar göra. Och så
gör de flesta som anlänt till parken för att spela i en av landets större tävlingar. Runt borden sitter folk ner och pratar om spel de köpt, ska köpa eller fel som ska åtgärdas. Vi pratar också om tävlingen, och skojar om olika
förslag på hur vi ska lösa det om vi inte får något tillstånd från Lotteriinspektionen. Flera gånger säger någon att vi ska köra omkring i västsverige
och stanna hos olika personer som har ett eller flera spel hemma, bara för
att klara av kvalet.
– Du har ju sju spel hemma, och några kan ju dra till Högsbo, och så har
vi fyra spel hemma hos honom och ett gammalt skrotspel hos hans granne.
Vi skrattar lite grann och fortsätter att snacka om händelseutvecklingen,
dricker lite kaffe i den soliga eftermiddagen och hoppas att vi snart ska få
klartecken till att börja spela. För mig som nyligen fått reda på hur det ligger till, är oron mer inriktad på om vi ska hinna med att kvala under
kvällen, inte om vi ska få tillstånd att överhuvudtaget spela. Det finns bara
inte.
kommer beskedet: Det är avblåst. Tävlingen får inte
genomföras. Det är ofattbart för oss som står runt Christian Balac när han
tvingas meddela att den tävling som han och Markus Salo har varit sysselsatta med sedan september året innan inte får genomföras.
Många av oss klarar inte riktigt att ta in det. Balac tvingas också tala om
MEN RUNT FEMTIDEN
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det för schweizare, tyskar och andra långväga gäster att det inte blir något.
Vem kan förstå det? Spelen står ju därinne. Allt är klart. Allt är färdigt.
NÅGRA DAGAR SENARE har det ändå sjunkit in. Tisdagen den 24 maj

anländer
jag till parken vid middagstid för att hjälpa till med att göra i ordning inför
IFPA 8.
– Vi måste ju ändå tro att VM blir av, säger Christian Balac.
På en pirra lyfter jag på ett av de spel som jag under några av vinterns
dagar och kvällar stått och plockat isär, putsat, satt ihop och funderat på var
de överflödiga skruvarna skulle ha suttit. Jag kanske har lagt ner runt 15–20
timmar på spelet, tiden är väldigt svår att uppskatta, och nu kör jag iväg det
eftersom det bara skulle varit med på BPP 5. Det känns egendomligt tomt att
ha lagt ner tid på spelet, burit det uppför en trappa, kört det på lastbil till
Vårgårda, ställt upp det, testspelat det, putsat glaset, och sedan packa ihop
det och köra undan det i väntan på transport hem till bunkern.
24 maj kommer beskedet från Lotteriinspektionen. Tillstånd har getts för
att hålla IFPA 8 i Vårgårda Folkets Park. Christian Balacs och Patrik Bodins
hästjobb har gett resultat, tillsammans med de 19E 000 kronor som tillståndet
kostat.
Förutom att tillståndet gör det möjligt att genomföra IFPA 8, så är nog det
mest intressanta med papprena att någon på Lotteriinspektionen har lyckats
förvanska titlarna på en del spel, trots att Balac skickat dem i digital form.
Sterns spel RIPLEY'S BELIEVE IT OR NOT heter av någon anledning ”Replays believe
it or not” och dessutom är tillståndet givet utan något krav på åldersgräns.
Christian Balac går runt och fixar i ordning lokalen inför det som skulle
blivit den andra tävlingshelgen. Spel ska flyttas, nya ska ställas upp, riktas,
justeras och på alla sätt ställas in inför att de 64 spelarna kommer.
– Det är ju skönt att tillståndet kom nu, och att VM är räddat, men det
känns ju nästan som om det kvittar, i och med helgens...ja, du fattar, säger
han och skakar på huvudet.
i Sverige under 2011 blev klart rätt så tidigt.
Stockholm, som är Sveriges starkaste flipperfäste, var riktigt intresserade av
att anordna tävlingen. Diskussioner fördes men utan att det riktigt kunde bli
något konkret av det hela. Framför allt var det lokalfrågan som var svår att
lösa.
ATT IFPA SKULLE SPELAS
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Christian Balac var också intresserad, och efter att ha anordnat två svenska
mästerskap och sett hur hans egen tävling växt år för år, skissade han på
att avsluta sitt arrangörsskap med flaggan i topp. Kunde man flytta BPP
från februari till maj, när IFPA var tänkt att spelas, så skulle man kunna
köra två stora tävlingar två helger i rad. Det skulle ändå behövas så mycket
spel bara till IFPA, så det var lika bra att lägga tävlingshelgerna tätt för att
få lite stordriſtsfördelar.
– Jag hade ju snackat både med bröderna Sharpe, de som håller i IFPA,
och med några av stockholmarna, så jag visste ju att det fanns chans att ta
hand om arrangemanget, säger Christian Balac.
Han hade fått bröderna Sharpes kravlista, och det var främst att man
skulle ha ett visst antal spel av olika ålderskategorier som var det svårare
att ordna. En grundtanke med IFPA är att tävlingen ska genomföras både
på gamla, medelgamla och nya spel.
Samtidigt som något riktigt paket inte kom från Stockholm, undersökte
Balac Alingsås flora av lokaler, men utan att hitta något riktigt bra.
– Jag behövde ju en lokal i 12–14 dagar, och det blev för dyrt var jag än
kollade. Men så fanns det hela tiden en nödplan i bakhuvudet, att ha det i
Vårgårda. En kille på jobbet var vice ordförande för Folkets park i Vårgårda, och när jag hade pratat med honom tog det bara några dagar tills det
var klart.
Han såg också till att ordna ett hotellpaket för de tävlande, och kollade
över resten av punkterna på kravlistan, och när det visade sig att arbetet i
Stockholm inte hade gett något resultat, skickade han över sitt färdiga paket till USA och fick klartecken att köra. Vårgårda skulle sättas på kartan
och samhällets storlek innebar en hel del fördelar.
– Matställen finns ju ett gäng på fem minuters avstånd, jag hade kontakter i och med att jag jobbar i byn och i övrigt var det ganska enkla småsaker på listan. Samt en tekniker som kunde åtgärda spelen.
Teknikern hade han redan inkluderat i arbetet, och utan Markus Salos
arbete hade tävlingen förmodligen aldrig blivit av.
– Jag visste ju innan att det skulle bli sjukt mycket jobb, men jag hade
nog inte föreställt mig riktigt vad det innebar. Framför allt hade jag nog
trott att det skulle komma mer hjälp utifrån än vad det blev. De tre sista
månaderna var det direkt från jobbet till bunkern, kvällar och hela helger
som jag bara stod och mekade, säger Christian Balac.
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– Hur många timmar jag
och Markus la ner på det här
kan eller vågar jag knappt
räkna på.

Den som till slut vann IFPA 8 var 30årige Cayle
George, från Seattle, USA.
Efter två dagars kvalande hamnade han på en
tredje plats, och klev in först i slutspelets tredje
omgång.
Där började han med att besegra schweizaren

rullade Michael Trepp med 4–1, och slog sedan i kvarts
arbetet på. Först i förhållande- finalen ut Tobias Lund med 5–3 och Zach Sharpe i
vis lugn takt, där ett spel då semin med samma siffror. I finalen mötte han
och då packades ihop för att tyske överraskningen Andreas Harre och vände
underläge till seger med 4–2.
långt senare köras upp till
Vårgårda, men runt november Cayle Georges lugna spelstil, med små, lätta
och julhelgen tog förberedel- klappningar på spelet för att kontrollera kulan
serna fart. Och även om ar- och en flipperteknik i toppskick var imponerande
betstakten närmade sig det att se, men också hans metodiska nötande och
omänskliga frampå vårkanten, repetetiva poänginsamlande. Bland annat på At
så strömmade anmälningarna tack from Mars stod han och spelade multiboll
om och om igen, och tog superjackpottar om en
in, detalj efter detalj löstes miljard gång efter annan.
och spel efter spel blev klart
för en eller två tävlingshelger.
– På tisdagen den 17 maj fick jag ett mail i telefonen, där det stod »polisanmälan«. Tänkte ju först att det var någon som skojade med mig, men när
jag bläddrade i meddelandet var det en femsidig anmälan. Det gällde misstanke om brott mot lotterilagen och automatspelslagen och var skickat från
Lotteriinspektionen till mig, Patrik Bodin, Vårgårda kommun, Folkets park
och polisen i Alingsås.
Christian Balac hade aldrig i sin vildaste fantasi föreställt sig att något
liknande kunde hända, men med bara tre dagar kvar till tävlingsstart insåg
han nu att läget var prekärt. Efter en stunds jagande fick han tag i Patrik
Bodin, Sveriges representant i IFPA. De båda började arbeta för att hitta en
lösning, och fick bra hjälp av just Lotteriinspektionen, den myndighet som
hade skickat anmälan.
– Vi frågade dem vad vi behövde göra för att kunna genomföra tävlingarna, och de svarade med en lista på saker. Bland annat skulle vi se till att texter om prispengar skulle bort från diverse hemsidor, och betala in en
tillståndsavgift om 19E 000 kronor, säger Christian Balac.
Arbetet med att rädda tävlingarna gick framåt, men tiden var knapp.
UNDER HÖSTEN 2010
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Först hade de tänkt att Balac skulle ansöka om tillståndet, men som privatperson behövdes det utdrag från belastningsregister och liknande, och de
insåg att detta skulle dra ut på tiden. Istället blev det ett bolag där Patrik
Bodin är delägare som skulle stå bakom ansökan, men då de inte lyckades
nå en av de andra delägarna slutade det med att föreningen Stockholm
Pinball ansökte om tillståndet. Tillståndsavgiften betalades dock av Bodin
själv.
Detta skedde på torsdag morgon, med mindre än två dygn kvar till starten av BPP 5. Något svar på om de beviljades tillstånd kom inte under torsdagen, så Balac och Bodin ringde på fredagmorgonen för att höra vad som
hände.
Först på fredag eftermiddag, nära två timmar efter att första kvalande
skulle ha tryckt igång sitt första spel, fick de beskedet.
– Det jag fick höra var att de inte hade hunnit behandla klart ärendet,
att tiden inte räckt till, säger Christian Balac.
av Balacs pinball party spelades därför inte, och
under hela helgen stod flipperspelen uppställda, färdiga men avstängda.
Räddningsaktionen måste dock fortgå, och först gällde det att få tag i så
många som möjligt för att de inte skulle åka i onödan. Folk befann sig i bil,
på järnvägsstationer, på väg till flygplatser när de fick beskedet. Några
hade redan kommit dit och fick slokörade vända, många efter att ha vädrat
sitt missnöje över myndighetssverige eller andra utpekat skyldiga.
– Det var nog runt 60–70 personer som redan hade kommit, och jag lyckades stoppa ett femtiotal.
Under måndagen tog Balac åter upp kontakten med Lotteriinspektionen,
och efter att ha sett till att hela listan med åtgärder uppfyllts, kom så
tillståndet under tisdagen.
– Jag kommer faktiskt inte ihåg riktigt vad jag sa eller kände då, men en
sak som Lotteriinspektionen faktiskt ska ha heder av, är att de normalt tar
en månad på sig för att behandla ett sådant här ärende, och nu avsatte de
en person som bara jobbade mot oss och som gav oss snabb behandling.
Det är ju bara surt att vi hade behövt ha det ännu snabbare.
Det som gjorde att Lotteriinspektionen polisanmälde tävlingarna, var
enligt Christian Balac en privatperson som hört av sig till myndigheten
och ifrågasatte arrangemanget. LI valde dock inte att gå vidare med ärenDEN FEMTE UPPLAGAN
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det. Men personen vände sig då till justitieombudsmannen, som i sin tur
vände sig till LI, och i det läget kunde de inte göra något annat än att
undersöka saken.
– Vad jag har förstått så trodde den här människan att det rörde sig om
något slags casino där vem som helst kunde gå in och spela bort pengar, så
hade den personen bara hört av sig till mig så hade jag ju kunnat förklara
hur det låg till, och då kanske inte hela cirkusen hade dragit igång.
– Under all tid som jag höll på och planerade och jobbade med det här arrangemanget, så fanns det inte på kartan att LI skulle göra något. Det har ju
spelats tävlingar i alla år utan att det hänt något.
Han hade tänkt sig att avsluta sin karriär som arrangör med två riktigt
bra tävlingar. Nu blev det bara en, och vad som händer i framtiden vet han
inte.
– Det är med rätt blandade känslor som jag tänker tillbaka på det, men
IFPA blev ändå faktiskt bättre än vad jag hade trott. Allt fungerade, allt rullade på och folk var nöjda. Bröderna Sharpe sa ju till och med det, att “det
kommer att bli svårt att uppnå det här igen”. Men det som hände helgen innan mörkar ju som sagt det hela, säger Christian Balac. I
Hans Andersson
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Patrik Bodin, du är Sveriges representant i
IFPA. Vad innebär det?
– Förr tog jag hand om alla resultatlistor, konverterade dem till ett format som data
basen kan läsa (eftersom de nästan alltid var felaktiga) och skickade dem till Josh
Sharpe och Brian Woodard på IFPA. Detta för att de skulle slippa ta hand om all
världens felaktiga resultatlistor.
Det blev för mycket jobb, och samtidigt fick jag nästan ingen hjälp alls med att få
IFPA 8 till Stockholm, så jag ruttnade på alltihop. Det slutade med att Mats
Runsten tog hand om ovanstående, och om jag har förstått saken rätt så har han
fått de flesta av arrangörerna att faktiskt skicka listor i rätt format.
Så nu innebär det mest att jag lyssnar på vad svenska flipperspelare tycker och
tänker, och försöker att föra fram en samlad åsikt när vi diskuterar olika frågor i IF
PAforumet, samt hjälper Josh och Zach med vad de nu kan behöva hjälp med
härifrån. Till exempel att hantera svenska myndigheter...
Hur är IFPA organiserat och vilka är det som
bestämmer i olika frågor?
– Bröderna Josh och Zach Sharpe sitter i toppen. Sedan har de Brian Woodard
som ansvarig för tekniken, samt de gamla flipperlegenderna Roger Sharpe och
Steven Epstein som gråa eminenser i bakgrunden. På den europeiska sidan är vi
ett femtontal country directors från lika många länder. Besluten växer fram ur dis
kussioner i forumet, ibland med konsensus och ibland inte. Påfallande ofta tycker
vi svenskar (och Holland) som jänkarna (vi är lika tävlingsinriktade), medan övriga
européer är mer eller mindre inriktade på mässor och nöjesspelande. Hela be
slutsprocessen är väldigt informell, och ärligt talat så är det ju egentligen inte så
mycket att ta beslut om. Vi européer delar även ut EPC till olika länder, och då hål
ler amerikanarna tyst.
När fick du först reda på att det kunde bli
problem med BPP5 och IFPA8?
– När jag fick en polisanmälan i min elektroniska brevlåda. Och det bara tre dagar
innan Balacs Pinball Party.
Var det enbart Lotteriinspektionen (LI) som
ni förde diskussioner med, eller pratade ni
med Polisen, JO eller några andra myndigheter?
– Vi pratade med LI, Vårgårda kommun och den lokala polismyndigheten. De loka
la myndigheterna var hela tiden på vår sida. Även LI var ytterst hjälpsamma, även
om vi inte var överens i sakfrågorna.
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Vilka krav ställdes för att tillstånd skulle kunna ges?
– Vi fick fem punkter:
1. Inga prispengar,
2. 19 000 SEK — oavsett om det beviljades eller inte.
3. En lista på samtliga 74 spel — inklusive serienummer.
4. Tillstånd från den lokala polisen.
5. Tillstånd från kommunen.
Dessutom krävdes, från en privatperson:
1. Utdrag från bestraffningsregistret.
2. Utdrag från näringsfrihetsregistret.
Dessa tar normalt veckor att få fram, vilket vi inte klarade. Återstod alltså en juri
disk person (ej enskild firma), där kraven inte var lika hårda. Jag har ju diverse fö
retag, men inget av dem gick att använda av olika anledningar.
Men för några år sedan fick Stockholm Pinball ett ryck och bildade en riktig före
ning, så jag ringde och väckte Robert Eldrim och Johan Småros klockan tre på na
tten, samt samlade sedan in personuppgifter från alla styrelsemedlemmar, så det
blev till slut Stockholm Pinball som fick stå för tillståndet.
Tillståndet beviljades först på tisdagen den
24 maj. Hur tycker du att LI skötte hanteringen?
– Å ena sidan tycker jag att de var väldigt tillmötesgående, med tanke på att en be
handling normalt tar runt en månad. Å andra sidan tycker jag att de i deras »upp
lysning om möjligt avslag« på fredagen — klockan 17.00 samma dag som Balacs
Pinball Party skulle ha börjat — var lite väl petiga. De påpekade saker som vi rim
ligtvis inte kan påverka — till exempel saker som stod på Vårgårda Kommuns
hemsida, och att vi inte gått ut med återbetalningsinfo (hur skulle vi kunna göra det
innan vi inte ens visste om något skulle återbetalas?).
Då borde de utan att ha förfelat sitt uppdrag ha kunnat ge oss tillståndet, och bara
bett den lokala polisen att se till att saker gick rätt till.
Men i stort blev vi väl bemötta och fick betydligt mer attention från deras sida än vi
rimligtvis kunde begära.
Du betalade 19 000 kronor för ett tillstånd
som gällde i en knapp vecka. Har du något
hopp om att få igen de pengarna?
– Jag har ju fått igen dem — från IFPA och BPP. Men från LI — nej, inte mycket till
hopp, men jag kommer att lämna in en sådan begäran.
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Kommer du på något sätt att gå vidare med
det här ärendet?
– Ja, på alla sätt och vis. Med LI, med JO och med politikerna. Nuvarande situa
tion är inte rimlig nånstans, och är en kvarleva från 70talets hemska “folkhem”, då
allting som inte skedde i Unga Örnars regi var farligt för våra barn. Idag är me
delåldern i vår sport tillräckligt hög för att till och med jag ska känna mig ung på
tävlingarna, så risken för barnprostitution får väl anses ha minskat rejält sedan la
garna stiftades...
Har du något hopp om att det snart ska kunna gå att anordna större flippertävlingar
(med eller utan prispengar) utan att söka
tillstånd?
– Ja. Jag anser att LI har tolkat lagarna fel, och att det inte behövs något tillstånd
för ett så tillfälligt arrangemang som en flippertävling, och jag tror inte att det är
omöjligt att vi får rätt på den punkten.
Alternativt kan vi leva med någon sorts ambulerande eller prisdifferentierat
tillstånd, där det inte kostar 19 000 varje gång Boxholm ska köra månadstävling.
I efterhand, fanns det något som du och
Christian Balac borde ha gjort för att förhindra den situation som uppstod?
– Ja och nej. Att situationen över huvud taget uppstod kunde vi inte göra något åt.
Men vi tog en chansning när vi ansökte om tillståndet. Vi stod inför valet att ansöka
om tillstånd för tävlingarna en och en, alternativt ett kombinerat tillstånd för bägge.
Om vi hade valt att ansöka om separata tillstånd, så hade Balacs Pinball Party
med största sannolikhet fått sitt tillstånd i tid, och troligen hade även IFPA fått sitt
tillstånd veckan efter. Detta eftersom det aldrig hade varit tal om några prispengar i
samband med Balacs Pinball Party.
Men då hade det kostat 38 000 SEK istället för 19 000. För att spara 19 000, så
chansade vi alltså på att vi skulle få det kombinerade tillståndet i tid för bägge täv
lingarna. Med andra ord så offrade vi Balacs Pinball Party för dessa 19 000, vilket
jag kanske ångrar lite grann så här i efterhand. Men vi hoppades som sagt på att
få tillståndet i tid för att kunna arrangera bägge tävlingarna, och beslutet togs av
mig och Balac i samråd.
Dessutom togs det innan vi visste hur vi skulle finansiera tillståndet. Visst, blir täv
lingarna av så har man anmälningsavgifterna att ta av, men om nu bägge tävlingar
na hade fått avslag?
Folk har varit väldigt förstående gällande den ekonomiska biten, men det hade
ändå varit en risk att personligen ligga ute med 38 000 i ett sådant läge. I

Hans Andersson
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En flipper som inte fungerar som den ska,
förstör ett i övrigt helt perfekt spel. Låt oss
betrakta detta som fakta.
Varje flipper i ett spel ska löpa lätt mellan viloläge
och maxläge. Den ska direkt falla tillbaka till viloläget
när man släpper knappen. Om den inte faller direkt, kallas
det för “sticky”.
Flippern ska i viloläge linjera med den linje som inlaneguiden har. Denna regel har dock flera skolor. Vissa anser att man
ska ha en rak linje av inlaneguide och överkant på flippern, andra att
man ska dra en tänkt linje i mitten av flippern, från bas till spets, och
låta den ligga parallellt med inlaneguidens linje.
Det viktiga är att man renoverar och justerar sina flipprar när de
börjar kännas slöa, missriktade, sticky eller på något annat sätt hämmar
spelupplevelsen.
I ett folkbildande syfte följer här en instruktion för hur man håller
flipprarna i god ordning.

Flipperrenovering
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A

Skruva med en
insexnyckel bort
coilstop:en. Den sitter i ena
änden av spolen med två
insexskruvar.
Detta gör att du kan plocka
bort spolen och försiktigt låta
den hänga i sitt kablage. Se
till att plocka ur den gamla
coilsleeven och torka gärna
av spolen.

B

Med ett eller två verktyg
lossar du sedan flippern
från crankfästet. På vissa spel
behöver du motdra med en
insexnyckel, medan andra har
en bricka som är fastlåst i ett
läge, så där behöver du bara
en hylsnyckel eller liknande.

C

Hela länkanordningen
(plunger, länk och
crank) sitter fast i flipperplattan med en fjäder. Kroka
av den så att du inte sliter
fjädern i onödan när du ska
byta länken. Vanligtvis sitter
det en insexskruv och en
mutter som håller fast länken i
crank:en, men det kan
förekomma både det ena och
det andra. Se till att du inte
tappar bort metallbussningen
som sitter i länkens hål.
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D

Låt oss stanna upp ett
ögonblick och betrakta
de delar som utgör själva
flipperlänken. Vågrätt har du
insexskruven som håller fast
länk och plunger (nedan) med
crank (ovan). I mitten ligger
metallbussningen som sitter i
hålet på länken.
Se till att du har brickor på
båda sidor av skruvningen. Du
ska kunna dra åt hårt,
samtidigt som länken ska
kunna röra sig utan hinder.

E

Åtta träskruvar håller
fast flipperplattan i
spelplanens undersida.
Skruva ur dem så att du kan
byta plastbussningen. Även
om den skulle se fräsch ut, så
är det viktigt att byta även den.
Anledningen till att du måste
skruva loss hela plattan, är att
bussningen är fastsatt med
skruv (syns på bilden) och
mutter, som du endast
kommer åt från baksidan
plattan (se bild 5).

F

Med flipperplattan
demonterad är det enkelt
att ta loss plastbussningen. Se
till att börja med att skruva
loss muttrarna, så att du inte
går i nybörjar- /dumskallefällan
och bryter sönder skruvarna
när du försöker skruva ur dem
först.
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G

Låt oss stanna upp ett
tag och se efter vilka
delar du bör byta. Från
vänster till höger syns plastbussningen, coil sleeve, länk
plus plunger samt coil stop.
Beroende på slitage och
funktion hos övriga delar i
hela flipperkonstruktionen byts
även de, men de här fyra är
de viktiga. Visst går det att
spela även med gamla delar
som rengjorts, men detta är
slitdelar, och de kostar inte
många kronor. Köp nya,
montera och njut av en flipper
som fungerar som den ska.

H

När du har satt tillbaka
plattan i spelplanen och
fått det mesta på plats, är det
läge att skruva fast flippern i
crankfästet igen. Den ska
skruvas fast så att flippern går
att vrida, men utan att den
glider. Detta för att du lätt ska
kunna justera flipperns vinkel
senare.
Se också till att coil:en löper
genom spolen utan några
problem. Därför är det viktigt
att den sitter bra i höjdled, så
att den inte går snett in i
spolen.

I

Med flippermekanismen
på plats är det dags för
finliret. Sätt på det nya
gummit på flippern, så att det
blir lättare att se och mäta.
Personligen föredrar jag att
inlaneguiden och flipperns
överkant löper längs en rak
linje, men det finns också de
som förordar att den tänkta
centrumlinjen från flipperns rot
till dess spets ska löpa parallellt med inlaneguiden. Detta
gör att flippern droppar lite
grann.
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J

När du justerat vinkeln
på båda flipprarna och
dragit åt dem, måste du också
se så att de i maxläge slår lika
högt. Det kan vara svårt att se
med blotta ögat, särskilt om
grafiken på spelplanen inte
har någon horisontell linje som
man kan gå efter.

K

De verktyg du behöver
för att renovera
flipprarna är följande: En hylsa
(1 /4"), insexnyckel (5/32"), en
tång för att montera fjädern,
en fast nyckel (5/1 6"),
skruvmejsel till bussningen
och ytterligare en fast nyckel
(3/8").
Naturligtvis kan det förekomma andra dimensioner,
men som utgångspunkt ska
det här räcka långt.

L

När du tror att du är klar,
återstår det sista: att
provspela. Känslan i flipprarna
är det viktigaste, och du
märker snart om det är något
som inte verkar stämma, så
spela runt en stund och känn
efter hur de beter sig.
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Den sena starten
, när jag var en harmlös liten Under namnet Hieronymus har Martin
pojke, brukade jag följa med min bror in till de Falkman gjort sig känd i Stockholms
flipperkretsar. Hans blogg "Life in the
centrala delarna av Helsingborg. Vi tog bussen, outlane" rör sig kring nybörjarens
som alltid var orange och hade mjuka plastiga perspektiv, om att känna glädjen
över att plötsligt förstå ett spel och
säten, och under de femton minuter som det funderingar över varför spellokalen
tog innan vi var inne i stadens centrum var all- alltid har öppet varje gång man är
tid förväntan som högst. Brorsan skulle näm- bortrest.
ligen allt som oftast gå på“spelhall” och det var ett stort äventyr att få följa med.
Jag minns den där spelhallen. Det var ett arkadställe som låg på Söder i Helsingborg (idag
ligger det bland annat en hamburgerrestaurang där), och jag minns att det ofta var varmt där
inne. Lokalen var uppdelad ungefär hälften–hälften mellan videospel och flipperspel, åtminstone är det så jag minns det — och min bror brukade allt som oftast hänga vid flipperspelen. Min bror är fem år äldre än mig. Detta var också ett problem; ett problem som skulle
sinka min flipperkarriär betänkligt.
Det var nämligen så, att jag var rädd för de stora killarna. Och trots att min bror var med,
vågade jag mig aldrig på att spela flipper när det var någon annan i närheten. Det var en
mycket obehaglig situation. De som spelade var i mina ögon riktiga värstingar. Mestadels
killar, ofta väldigt arga. De utstrålade beslutsamhet, och inte minst — kunnande. Herre gud,
vad pinsamt det vore om man som liten kille provade på att spela med de stora grabbarna
— och gjorde bort sig! Förmodligen skulle man få stryk, möjligen släpas naken genom
stadens gator och slutligen bli spottad på nere vid Kullagatan.
Min bror, han var inte heller den uppmuntrande sorten. O nej, det var inte så att han uppmanade mig att spela flipper, nejdå, jag misstänker snarare att han tyckte det var ganska
skönt att jobbiga lillebror höll sig på behörigt avstånd. Borta bland de videospels-spelande
småbarnen. Mitt flipperspelande vid denna tidsperiod, någonstans kring 1986, handlade således om att “passa på” att spela när ingen var i närheten. Det blev inte så mycket spelat, för
flipper var ganska populärt bland, vad jag åtminstone tyckte, de coola kidsen.
PÅ ÅTTIOTALET

, mer än tjugo år efter att jag först följde med min bror till spelhallen
drabbades jag av en liknande känsla som i flipperhallen i Helsingborg. Men denna gång
skulle jag gå på flippertävling. Min allra första flippertävling, i Stockholm. Platsen var
H ÖSTEN 20 0 8
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Kungsholmen och stället var hos några som kallade sig Flippergubben. Vid
detta lag hade jag spelat flipper aktivt i några månader. Jag gjorde nämligen
min riktiga flipperdebut (jag räknar inte det minimala ströspelandet i unga
år) först vid 32 års ålder. Från det att jag följt med brorsan till spelhallen i
Helsingborg, till dess att jag följde med en kollega till Söderbiljarden i
Stockholm, hade ett näst intill totalt flipperstiljte rått — med undantag för
att jag ett par gånger på nittiotalet faktiskt spelat JOHNNY MNEMONIC. Men annars var det total tomhet. Total avhållsamhet. Flipperspel, för mig, var något
jag spelat på min Amiga 500 — och inte med speciellt stor framgång. Det var
allt.
Att börja delta i flippertävlingar är för nybörjare ett ganska stort steg.
Framför allt mentalt. Rent flippermässigt vet du redan att du inte har något
att hämta mot de duktiga spelarna, men mentalt är det en ordentlig tröskel
som måste övervinnas. För det handlar åter om rädslan att göra bort sig. Att
bli sedd som en sopa, en talanglös nolla. Detta är en känsla som väldigt få
(men några!) människor tycker om — och jag gör det verkligen inte. Så, att
kliva ner hos Flippergubben och spela matcher mot folk i världseliten i flipper, det var nervöst. Ångestfyllt. Men nervositeten och ångesten släppte, och
det var som om en ny värld öppnade sig för mig. En värld med blinkande
lampor, ljudeffekter och silverkulor. Där det alltid är män som räddar kvinnor från monster, rymdvarelser och drakar — och där du aldrig kommer att
vara fullärd. Alla kan bli bättre. Och som nybörjare blir du verkligen bättre.
Det går långsamt, men det går framåt.
Vad man bör veta om flippertävlingar i Stockholm är att de arrangeras av
Stockholm Pinball. Jag lärde mig snabbt att det fanns flera olika tävlingsformer, och att en del av dem är mycket konservativa och andra är — mindre
konservativa. En månadstävling är alltid en månadstävling; man delas upp i
grupper på 6–8 spelare och efter gruppspelet blir det slutspel. Ett flipper-VM
är också alltid ett flipper-VM; fyramannagrupper, tillgång till öl, hjärtliga
kommentarer och ganska ojämn kvalitet på spelandet. Men en pokaltävling,
däremot, kan vara vad som helst, och brukar innehålla en del galenskaper.
Det är den regerande pokaltävlingsmästaren som bestämmer tävlingsform.
Livsfarligt.
Det finns i nuläget fyra lokaler där tävlingar hålls, och spelplatsen brukar
variera mellan dessa olika spelställen. Allt för variationens skull, även om
FISH TALES finns lite överallt och man aldrig slipper undan JUNK YARD. En annan
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"Klunsning" avgör spelordningen mellan Anders Birgersson (t v), Bally Hagman (t h) och
en tredje spelare vid en flippertävling i Stockholm.
Foto: Joan Lindblad

sak man lär sig oerhört fort är att Stockholm är fullt av överjävliga flipperspelare. Folk som verkar ha vuxit upp kedjade till ett flipperspel, uppfödda
på enbart bröd och vatten (och sedermera också öl). Eftersom Stockholm är
en stad dit många flyttar, hamnar många flippergalningar också här till
slut. Och det är på gott och ont. För samtidigt som det är enormt fascinerande och lärorikt att betrakta när Jorian Engelbrektsson, Jörgen Holm och
Mats Runsten spelar gör känslan av frustration sig väldigt ofta påmind.
Det finns helt enkelt väldigt många spelare som slentrianspelar skjortan av
dig på ett mycket förnedrande sätt. Dock slipper man att bli släpad naken
längs stadens gator (det finns redan tillräckligt många galningar i stan).
inte sist i min första tävling, inte ens näst sist. Jag
mötte Mats Runsten i min första eller andra match, på THE ADDAMS FAMILY —
och lyckades med konststycket att vinna, trots 450= 000 efter första kulan.
Mats såg lite konfunderad ut, och förbannade förmodligen i tysthet sitt loja
spelande, även om han är på tok för trevlig för att bli irriterad på riktigt
när han förlorar mot en glad amatör. Det är möjligt att man ibland har lite
fördel av att vara en okänd spelare, eftersom storspelarna omedvetet slappnar av lite. Oftast hjälper det ändå inte, men ibland har man lite extra tur.
Sist kom jag däremot i min andra tävling. Min frustration visste inga gränJ AG KOM FÖRRESTEN
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ser och till slut gick allting i baklås. Det var outlanes hit och SDTM dit. Det
var ett virrvarr av dåligt sikte, dåliga nerver och en smärtsam påminnelse av
hur många spel man inte spelat, och hur viktigt det faktiskt är att kunna ett
spel — eller åtminstone veta lite vad det går ut på. Per Holknekt läxade upp
mig på MATA HARI . Jag fick tre matcher i följd på STAR WARS EPISODE 1, som jag
aldrig spelat, och jag fick brutalt med stryk i alla tre matcherna mot Anders
Birgersson, Svante Ericsson och Jörgen Boström. Detta trots att framför allt
Svante med stort tålamod varit snäll nog att förklara vad spelet gick ut på
och hur man ska spela det. Det är också denna hjälpsamhet som gör flippervärlden speciell, i mitt tycke. Det diskuteras strategier, teknik och speltips
nästan överallt och det är nästan alltid helt okay att fråga en bättre spelare
om råd. Det tråkigaste svaret du kan få är “skjut där det blinkar”, och då kan
man ändå konstatera att det ju är helt rätt.
Det är aldrig heller långt till den konstruktiva coachningen i matchspel
och utmaningar. När man spelar mot Rolph Ericsson får man till exempel
oſta många hjälpsamma tips om sitt eget spelande, men även sköna
kommentarer kring spelets allmänna standard, dess outlanes, »Onkel Fester«
eller flipperspelandets lynnighet. Mot Runsten vet man att en “Jättekul.
Verkligen”-kommentar alltid ligger nära till hands och mot Helena Walter
vet man att det hjärtliga hånskrattet alltid väntar runt nästa hörn. Spelar
man mot Henrik Hultin vet man att den något återhållsamma förnedringskommentaren snart dyker upp, och möter man Bally Hagman bjuder han
både spelet och dig själv på en svängom.
För varje tävling jag medverkat i, har känslorna för flipperspelens värld
blivit starkare. Jag vill bemästra spelen. Jag vill spela spelen, inte att de spelar mig. Jag vill göra bättre ifrån mig på tävlingar, jag vill bli bättre på de
olika flipperteknikerna och inte ständigt glömma att bounce-passa eller
drop-catcha. Just den personliga utvecklingen är bland det roligaste med att
spela flipperspel. Det enda som gör mig lite nedstämd är att jag faktiskt inte
vågade fråga brorsan om jag fick vara med och spela när jag var tio år gammal. Tänk om… Då kanske tävlingarna inte bara varit roliga, utan även
framgångsrika. Men det kommer kanske en dag för framgång också. För,
som sagt, i flipperkretsar är man inte för gammal när man är 34. I
M a rt i n Fa lkm a n
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Kvinnor på flippertävlingar och träffar är en tämligen sällsynt
företeelse, vilket brukar vara en återkommande frågeställning
när pressen besöker SM.
Själv har jag som pressansvarig gett diffusa svar några gång
er till olika journalister och sagt att vi gärna välkomnar tjejer
och att flipper är könsneutralt och liknande, men att vi är
ganska dåliga på att locka in tjejerna i intresset.
Therese Lundgren menar att frågeställningen om bristen på
kvinnor lyser med sin frånvaro inom flippervärlden, trots att
det är en så vanlig fråga från pressen.
Här beskriver hon sina erfarenheter av att vara kvinna och
spela flipper, och det är en inte helt välkomnande bild hon ger.

Främling i flipperland
och jag och ett gäng tjejkompisar sitter och dricker öl på onsdagspuben i Gula
Villan ute vid Stockholms universitet. I entrén står ett ROAD KINGS. Ingen av oss har tidigare
spelat flipper men på något sätt väcker den där blinkande maskinen vårt intresse. Vi förundras över alla dessa killar som flockas kring spelet. Vad är det som är så märkvärdigt med
flipper? Och varför spelar inga tjejer? Vi sneglar mot flipperspelet, tittar på varandra och
säger lite trevande “Ska vi... prova spela?”
Ett par år följer med ett ganska intensivt spelande på pubar, grillkiosker och spelhallar. Vi
inser att vårt tjejgäng är ett rätt ovanligt inslag i dessa flipperlokaler och att själva spelen i
sig är utformade för en annan målgrupp än vår. Jag längtar efter att få vara en kvinnlig hjälte som räddar unga, lättklädda män i nöd. “Save me, save me!” skriker istället hjälplösa kvinnor med gäll röst i spel efter spel. Men det bekymrar oss ändå inte nämnvärt – det är ju så
roligt att spela!
ÅRET ÄR 1993
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Svårare att hantera är däremot de andra flipperspelarnas reaktioner. Ömsom
hyllningar för att vi är tjejer som spelar flipper. Ömsom förolämpningar för
att vi är tjejer som spelar flipper. Alltifrån den överdrivet imponerade killen
som utbrister “Wow, jag har aldrig sett en tjej som kan spela flipper förut!”
till snubben som inte tycker att vi har där att göra och med en överlägsen
ton säger “Ska spela det här spelet? Jaja, det lär ju gå fort!”. Redan där och
då uppstår insikten om att jag inte är en flipperspelare – jag är en tjej som
spelar flipper.
Åren går och flipperspelen börjar försvinna från krogarna. Jag skaffar mig
andra intressen som upptar min tid. Men tanken på flipper försvinner aldrig
helt och så småningom återupptar jag spelandet. Jag börjar hänga i det lilla
flipperrummet på Söders Hjärta och påminns om hur socialt och roligt det
är att spela flipper – alltid är det någon som börjar prata med en. Men välbekant är även känslan av irritation. Irritation över killar som förutsätter att
man inte begriper någonting, som utan att jag har bett om det och utan att
ens fråga om jag spelat spelet förut, börjar förklara hur det fungerar. Mina
påpekanden om att jag redan känner till reglerna tycks passera obemärkt
förbi.
ni

om en flipperförening som heter Stockholm Pinball och blir
nyfiken. Det är lätt att bli medlem – det enda som krävs är att skapa ett användarkonto på webben. Förväntansfullt loggar jag in och det första som
möter mig som ny medlem är Flippersnacket, ett forum där det pratas flipper men också en hel del annat. Det råder ingen tvekan om att det är ett forum för i första hand vita, heterosexuella män: det skämtas om kvinnor,
homosexuella och invandrare. Kvinnor beskrivs på objektifierande eller andra nedsättande sätt, lesbisk verkar vara ett skällsord och jag förstår att feminism i olika former är någonting som det är accepterat att förlöjliga.
Jargongen känns igen – det hade kunnat vara vilket hockeyomklädningsrum
som helst.
Även om mansdominansen var väntad så blir jag ändå besviken och jag
får lägga band på mig för att inte skriva arga inlägg, väl medveten om risken
att redan från start få stämpeln som den där jobbiga tjejen. Mina erfarenheter från andra, liknande sammanhang säger att som tjej gäller det att inte
vara för uppstudsig, samtidigt som man förväntas ha skinn på näsan och
»tåla lite skoj« (vilket ofta är detsamma som att skratta åt sexistiska skämt.)
JAG HÖR TALAS
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Bild från en av Stockholm Pinballs spelträffar.
Spelaren heter Helena Nilsson och representerar en minoritet inom flippervärlden: Kvinnor.
Foto: Joan Lindblad.

En svår balansakt. Så där är jag igen, i samma situation som jag befunnit
mig i så många gånger förr – jag anpassar mig för att få hänga med
grabbarna och kunna utöva mitt intresse. Känslan av att jag kliver in på
någon annans arena är påtaglig.
Jag börjar gå till Söderbiljarden tillsammans med min arbetskamrat
Martin för att spela flipper. Vi har förstått att det ska finns bra spel där och
det är också ett ställe där många av Stockholm Pinballs medlemmar brukar
hänga. Nu när jag inte längre spelar tillsammans med mina tjejkompisar
får jag erfara ett helt annat fenomen. Det är tydligt att många tror att jag
är Martins flickvän, och med det följer uppenbarligen föreställningen om
att jag spelar flipper enbart för att Martin gör det. Det är Martin man vänder sig till, det är Martin man pratar flipper med. Jag tycks ha gått från att
vara den okunniga tjejen till att bli det osynliga bihanget. Klart är i alla fall
att i andras ögon har min närvaro i flipperlokalerna helt andra orsaker än
ett eget genuint intresse för flipper. Som om jag vore på tillfälligt besök.
Det dröjer innan jag vågar anmäla mig till någon tävling, det känns ner98

vöst att möta flipperspelare på elitnivå. Men jag har ytterligare en sak att ta
ställning till och som gör att jag tvekar: kommer jag att orka med att ännu
en gång ge mig in i ett grabbigt sammanhang? Flippersnacket har inte direkt
övertygat mig om att jag kommer att trivas och jag vet ärligt talat inte vilket
som känns som den största utmaningen – att delta i min första flippertävling
någonsin eller att som tjej ta steget in i en så tydligt mansdominerad förening.
flipperintresse tar så småningom överhanden och
jag börjar trots allt att tävla. Jag får blodad tand, vill tävla mer, lära mig
hantera tävlingsnerverna, få koll på fler spel och utveckla min teknik. Men
mitt i allt detta finns också frustrationen över att inte bara få vara en flipperspelare bland andra. “Alla i Stockholm Pinball tycker att det är jättekul
att det kommer tjejer” får jag höra vid upprepade tillfällen. Och visst, det är
ju trevligt. Men ändå – jag är villkorad. Någon annan talar om att det är
okej att jag är här fast jag är tjej, det anses tydligen nödvändigt av någon
anledning. Jag känner mig både välkommen och avvikande på en och
samma gång.
Och om jag någon gång för en stund glömmer vilket kön jag har och helt
går upp i glädjen över att få spela flipper tillsammans med andra som delar
samma intresse, dröjer det sällan särskilt länge förrän jag blir påmind om
det. För bland män i flippervärlden verkar det vara viktigt att markera sin
position gentemot kvinnor närhelst de kan. Formeln är väldigt enkel: sätt
ihop ordet tjej med vilket annat ord som helst och vips så förstår alla att det
betyder att någonting är dåligt. Det fungerade redan i lågstadiet – enda
skillnaden nu mot då är att det är medelålders män som står för trackandet.
»Spela som en tjej« (för det vet ju alla – tjejer och spel är en sällsynt dålig
kombination), »tjejknack« ( knack på slutsiffra och alltså baserat på tur och
inte skicklighet) och den vanligast förekommande av de alla: »tjejdäng« (en
M EN M ITT N YU PPVAKN ADE

särskilt förnedrande form av stryk som kan drabba män i svåra stunder.)

Jag minns en diskussion jag hade med en flipperbekant på Söders Hjärta
förra sommaren. Han menade att det inte var så illa menat när folk använder uttrycket tjejdäng och att jag inte borde läsa in så mycket i det. Jag
frågade honom om han, efter att ha blivit slagen av till exempel en mörkhyad flipperspelare, skulle gå runt och ropa »invandrardäng« efteråt. Hans
skrattade över det otänkbara i en sån situation och utbrast:
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“Nej, naturligtvis inte. Men det är ju skillnad!”
“Exakt på vilket sätt skulle det vara skillnad?” undrade jag då.
Han tänkte efter stund. “Du har rätt. Det är faktiskt ingen skillnad alls.”
För det är precis så här det är; sexismen är en så självklar del av den grabbiga kulturen att den blir svår att se för dem som inte är direkt drabbade
av den. Och de som ser den drar sig för att ta upp frågan – sällan ser man
någon reagera överhuvudtaget. Män kritiserar inte gärna andra män när
det gäller sexism. Det enda som återstår är att ensam försöka utmana
sexistiska åsikter och stereotypa uppfattningar, i den mån man orkar ta
striden.
Ibland gör jag mina försök. Mottagandet är blandat, en del håller med,
andra viftar bort problemet och somliga går i försvarsställning. Min kritik
av sexismen på forumet uppfattas i vissa fall som försök till censur av den
öppna jargongen, trots att jag aldrig har förespråkat någon form av förbud.
Och för vem är jargongen egentligen öppen? Snarare uteslutande – om
man inte råkar vara en vit, heterosexuell man. Och varför tycks alltid vissa
mäns behov av att uttrycka fientliga och nedvärderande åsikter om andra
grupper i samhället (på ett flipperforum!) väga så mycket tyngre än att
öppna upp för att fler människor ska kunna delta och känna sig välkomna
in i flippervärlden?
börjar spela flipper och tror att det enda som spelar någon roll är det gemensamma intresset för flipper så är det lätt att bli besviken. Flipper är en av få tävlingsformer där män och kvinnor tävlar tillsammans och har egentligen alla förutsättningar att kunna bli en arena där
intresse går före kön, och där uppdelningen i flipperspelare och tjejer inte
behöver göras. Borde det då inte vara dags för den där flipperkällaren att
öppna upp portarna, vädra ut gamla dammiga föreställningar och på allvar
välkomna alla människor på lika villkor? I
OM M AN SOM TJEJ

Th erese Lu nd g ren
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Svenska flippersällskapet är inte så mycket ett säll
skap eller förening, som det är en webbsida som
de flesta flipperspelare regelbundet besöker. Sidan
har varit igång sedan 2002 och mannen som dag
ligen ser till att den funkar som den ska, är för de
flesta användare väldigt okänd.
Här berättar Luka Petric om sin dagliga timma
med sfs, varför han sällan syns på tävlingar och
hur vi som skriver sköter oss.
Hur hamnade du först på sfs, och
hur kommer det sig att du har den
roll du har?
 Det var Flippersällskapets grundare Stefan Ljungström som kontak
tade mig någon gång under 2002 för att hjälpa honom att starta ett
forum åt Svenska flippersällskapet. Jag tror det var som så att Ste
fan hade fått mina kontaktuppgifter av Arne på Nöjesmaskiner som
jag hade varit i kontakt med angående just ett flipperforum.
Jag och Stefan kom igång ganska snabbt och jag fick ta ansvaret för
de tekniskt tunga bitarna av webprogrammeringen för sfs. Från bör
jan var hemsidan en statisk sida som handuppdaterades av Stefan,
efter att jag kom in under 2002 så körde vi igång ett forum den 11
oktober, efter en periods utvecklande och testande .
Det stora hindret som vi brottades med då var att Svenska flip
persällskapet var uppdelat på två servrar. En som stod för domänen
svenskaflippersallskapet.com och innehöll orginalsidan och en som
hanterade allt som krävde databas och skript, alltså forumet. Men i
februari 2003 så började vi köra allt på samma server. Därefter så
rullade det på med forumuppdateringar och något senare så dök
“veckans fråga” och nyheterna upp också.
Det var under den här perioden som Stefan kände att föreningen tog
för mycket tid från honom och det med all rätt. Med tanke på att allt
som skulle göras i det gamla flippersällskapet krävde total hand
påläggning så hade Stefan rejält att göra i och med att föreningen
växte till sig.
Tror jag hittade någon postning i forumet från början på 2003 där
Stefan förkunnar att han nu lagt in de sista medlemmarna för hand
och hädanefter blir det automatiskt. Då var medlemsantalet 200. Jag
kommer inte riktigt ihåg vem som frågade vem och vad, men jag var
så pass insyltad så jag fick bli tronföljaren på sfs. Efter det så satte
ett febrilt arbete igång med att uppdatera alla gamla sfs sidor till dy
namiska sidor med förbättrad och förändrad funktionalitet. I augusti
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2003 så var det dags för nypremiären av det sfs som vi alla lärde
oss att leva med fram till årskiftet 2009–2010. Självklart så tillkom
det en del funktionalitet genom åren men det är först nu sfs känns
som en sammanhängande enhet.
Om du var med när sfs startade,
kan du beskriva hur det såg ut,
vad som skrevs och liknande
under den första tiden?

 Jag var inte med i sfs allra första början men som tidigare nämnt
så kom jag in relativt tidigt och var definitivt med när forumet star
tade upp. I forumets början så var vi kanske 5–10 tappra själar som
var aktiva men jag tror att det relativt snart efter starten fanns
ganska många som började följa med i forumet utan att skriva nå
got själva.
Diskussionerna var väl lite enklare än nu, inte så mycket spelhård
vara eller tävlingar utan mer snack om utställda spel och skicket på
dessa. Det kan kännas som om det var lite mer filosoferande kring
hobbyn överlag då det kändes som om alla var mer eller mindre
nybörjare på sitt sätt, fanns ju inte ett stort schysst svenskt forumar
kiv att plöja igenom som man som nybörjare kan göra nu.
Hur många medlemmar har sajten
haft under sin levnad? Första året
och jämfört med nu?

 Eftersom vi inte har någon funktion som rensar ut registrerade
medlemmar från våran databas så ökar ju antalet medlemmar hela
tiden. Tillväxten har väl varit ganska så kontinuerlig mig veterligen.
Möjligtvis så har tillväxten ökat något på senare år. Det verkar helt
klart som om flipperhobbyn fortfarande växer.
Hur gick diskussionerna när arbe
tet med sajten drog igång? Vad
var viktigt, och vad fick stryka på
foten?

 Det som ligger färskast i minnet är från den senaste omarbet
ningen av sidorna så det blir nog bäst om jag återger det. Tanken
var att väva ihop forumet och de övriga sidorna, både designmäs
sigt och funktionellt. Vidare så skulle de funktionerna som fanns på
sidan arbetas igenom för att göras mer användarvänliga och i en
del fall få mer funktionalitet för att öka mervärdet på dem. Relativt
långt ner på skalan kom att lägga till helt nya funktioner då detta
kan kräva mycket lång tid i implementations och testcykler. Från
början så jobbade vi på med ambitionen att vi skulle lägga till nya
funktioner i ett senare skede men när vi insåg hur långt tid det tog
att få klart den grundläggande ihopvävningen och putsningen så
var vi tvungna att omvärdera hur snart vi ville lansera den nya saj
ten egentligen.
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Vi insåg då att det var bättre att lansera den nya sajten så snart som
möjligt då den gamla sajten hade passerat sitt bäst före–datum med
råge. Ambitionen är självklart att vi ska öka sajtens funktionalitet allt
eftersom bra idéer dyker upp och blir klara att användas men nu så
kan vi fokusera hundra på det eftersom användarna har en modern
och fungerande sajt under tiden vi krånglar med nyutvecklingen.
I och med omgörningen av sajten i
slutet av 2009, så sände ju en del
människor in lite pengar som tack
och för driften. Var det första gång
en som detta skedde, eller har det
kommit pengar tidigare?

 Flippersällskapet har fått donationer tidigare också, vi gick aktivt ut
och bad om donationer när sajten var relativt ny och vi stod i valet
och kvalet om vi skulle flytta till eget webbhotell eller hur vi skulle lö
sa driften. Då trillade det in lite pengar som räckte för våra utgifter
och även var ett bevis på att arbetet uppskattades och på så sätt
tyckte vi det var värt att fortsätta med det. Efter det så har det trillat
någon slant då och då, men ganska så sällan. Men i samband med
nylanseringen så uttrycktes uppmaningar om donering från medlem
marna själva och det startade en ny våg av donationer. Efter det att
jag slutade plugga och började arbeta (och fick lön), så har jag stått
för en hel del av Flippersällskapets kostnader själv, vi har lyckats få
kostnaderna så pass hanterbara så jag tyckte det gick bra att göra
det. Men i samband med att donationerna nu har trillat in så kan nog
sajten stå på egna ben kostnadsmässigt ett tag fram över. Detta
förutsatt att inga oväntade kostnadsökningar inträffar. Jag vill nog
påstå att det budskapet som en donation för med sig är minst lika
stor som den ekonomiska bidraget. Att det trillar in en slant från nå
gon som ett tecken på uppskattning på allt arbete man lagt ner och
fortsätter att lägga ner, det är mycket värt.
Som moderator, hur tycker du att
snacket går? Har vi blivit trevligare,
värre eller är det ungefär samma
som i början?

 Jag tycker det är en väldigt trevlig stämning på forumet och det har
det varit för det mesta. Redan från början så var det en bra stämning
och jag försökte moderera så gott det gick så att det inte skulle spåra
ur. På något sätt så har alla samma ambitioner på Flippersällskapet
så stämmningen hålls på en bra nivå utan någon större moderering
från min sida nu för tiden.
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Hur kommer det sig förresten att
Sonar, som nästan hela flippersve
rige borde känna till namnet, myc
ket sällan syns på tävlingar?
 Det här är en svår fråga, jag är ingen vidare tävlingsmänniska fak
tiskt och till det en ganska dålig förlorare så jag har hållit mig från
tävlande. Jag var på FlipperSM 2003 och 2004 och insöp atmosfä
ren och träffade folk och detta var en höjdare att träffa alla dessa
trevliga medlemmar på riktigt. I början av 2005 så började jag arbe
ta efter mina år på högskola och i och med det fick jag arbete
ganska långt hemifrån, vilket gjorde att jag pendlade ganska myc
ket, vilket gjorde att jag inte riktigt ville ta mig tid att åka iväg och re
sa i hobbyns vägnar på den decimerade fritid man hade kvar.
Kort och gott så anser jag mig inte kunna ta mig den tiden som be
hövs för att fara runt på tävlingar, det i kombination med att jag inte
är vidare intresserad av tävlandet i sig gör att jag är något av en
doldis i detta tävlingssverige.
Hur många timmar lägger du i må
naden på att hålla koll på sajten,
koda eller på annat sätt sköta om
den? Vilka fler är med och styr si
dan?

 Hur mycket tid jag lägger på sajten varierar väldigt mellan olika
perioder beroende på till exempel arbetsbördan på jobbet och pri
vatlivet. Men jag skulle nog inte bli förvånad om jag lägger i snitt en
timma dagligen på allmän skötsel av sajten, alltså moderering, sup
port och liknande.
När sajten höll på och byggdes om så kunde jag under långa perio
der lägga 23 timmar på vardagar på att programmera och testa, då
var det skönt att man hade en bit att pendla med tåg och på så sätt
kunde reservera tid för det här. Ibland så slank det ner några tim
mar på helgerna också. Nu när arbetsbördan med sajten gått ner
något i och med lanseringen så kanske man vissa veckor lägger
5–10 timmar och andra veckor inget alls på utveckling av sajten,
detta såklart utöver den dagliga timmen i allmän support och mode
rering. Till min hjälp har jag Per Martinsson, som drog ett jämförbart
lass på den nya sajten plus att han hjälper till med moderering och
liknande också. Sedan så har historiskt sett David Kjellberg och
Torbjörn Molander hjälpt till med moderering och olika funktioner på
sajten.
Vad det gäller styrning av sidan sett till vad som händer med den i
form av förändring och förädling så har jag har varit ganska så själv
på den posten men på senare år har jag tagit hjälp av Per. Dock så
har jag hela tiden försökt att ha en dialog med medlemmarna också
för att kunna ta rätt beslut.
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När brukar det vara mest trafik till
sajten? Och hur mycket trafik är det
i medel?
 Vi kan säga som så att mellan midnatt och klockan sju på morgo
nen så är det ganska lite trafik, under en tredjedel av trafiken vid pe
ak. Efter det så är det ganska jämnt med trafik och bygger upp sakta
mot en peak runt 21–22 på kvällen. Sett över en månad så är det lite
skillnad mellan helg och vardag i form av att det är lugnare på hel
ger, men den skillnaden är inte stor.
Jag avstår att nämna några siffror på trafiken då jag tycker dessa sif
fror är svåra att tyda ur sin kontext. I

H an s Andersson

Svenska Flippersällskapet
Grundat
2 december 2001
Medlemskap
gratis
Antal användare
2 680
Antal användare som varit inloggade 2011
575
Antal postningar 2011
12 422
Antal användare som gjort en postning 2011
477
(källa: sfs 20110722, Luka Petric)
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Spelsystem
“Hur tävlar man i flipper?” är en fråga jag fått flera gånger från folk som inte är insatta i
detta nöje. Det är naturligtvis en relevant fråga, och jag brukar svara att antingen mäter
man sin poäng mot många andra som också spelat samma spel, och då gäller det att få till
riktigt höga poäng, eller så möts två spelare på ett spel och då gäller det bara att få mer
poäng än den andre.
Varje gång jag svarar så här håller jag tyst om alla andra läckra spelsystem som finns, av
hänsyn till att det blir svårt för en oinsatt att förstå, samt att det snabbt kategoriserar mig
som en människa med löjligt djupt intresse för ett specialintresse.
Men när det gäller spelsystem är jag en “mad scientist”, och nu är det dags att dela med
sig av alla märkliga former till resten av mänskligheten. De flesta är testade i skarpa lägen
och fria att använda för alla som vill göra något ovanligt.
börja med grunderna innan vi ger oss ut på djupt vatten. Flipperspel är baserade på poäng, och det är det enklaste sättet för en spelare att jämföra sig med en annan.
Det är dock viktigt att understryka att man helst bara ska jämföra poängen för två eller fler
spelare om de är tagna på samma spel. Inte bara samma speltitel, utan just samma exemplar
av spelet. Små skillnader i lutning, flipprarnas skick, åldern och studsigheten hos gummina
och en hel del annat gör stor påverkan på vilka poäng som man kan uppnå.
Grovt sett kan man dela upp tävlingsspel i två huvudlinjer, vilka av tradition används vid
de svenska mästerskapen. Först och främst används set-the-highscore, vilket innebär att flera spelare får ett eller flera försök på ett spel. Den bästa poängen som spelaren får antecknas
och jämförs med alla andra som gör försök på det spelet. Detta används i kvalet på SM, där
runt 150 spelare jagar plats i slutspelet.
I slutspelet används matchspel, där två spelare (emellanåt tre eller fyra) spelar samtidigt
på ett eller flera spel. Högst poäng per spel vinner omgången, och den spelare som vinner
majoriteten av omgångarna vinner också matchen. Precis som i tennis, inga konstigheter
med det.
Av tradition brukar alltid spelen vara inställda för att minimera slumpvisa belöningar och
att inte ge någon extraboll. Det senare är föranlett av att matcherna eller försöken annars
skulle hålla på allt för länge. På en del spel ökar man dessutom lutningen och ser till att göra
gapet till outlane så stort som möjligt, allt för att förkorta bolltiderna.
Om mer än ett spel används i en tävling av set-the-highscore format, så måste man använda sig av någon slags extern poäng (kvalpoäng eller liknande), för att rangordna de tävM EN LÅT OSS
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lande. Anledningen till detta är att olika spel har olika poängskalor, och att bara addera
poängen från de olika spelen blir inte rättvisande. En normal poäng på spel A kanske är 10
miljoner medan spel B bara ger 50H 000 poäng. Utan någon relativ kvalpoäng får ju spel A en
överdrivet stor vikt.
SM har i många år använt sig av kvalpoäng i en fallande skala, där bästa resultat per spel
givits 100 kvalpoäng (kp), näst bästa 85 kp, tredje bästa 78 kp, fjärde 72 kp och så vidare.
Skillnaden i kvalpoäng mellan två på varandra följande positioner minskar ju längre ner i
listan man hamnar. För varje spel som man gör ett försök på, tilldelas man kp enligt denna
skala, och de olika kp som spelaren samlar ihop adderas. Sålunda kan man på fyra olika spel
få maximalt 400 kp, vilket hände i SM senast 2006, då Jorian Engelbrektssons kvalande gav
förstaplatser på DEMOLITION MAN , NO FEAR, ROAD SHOW och THEATRE OF MAGIC.
I och med att man nästan alltid behöver en extern och relativ poängskala för att rangordna spelare, har man också möjlighet att experimentera med denna. Exempelvis kan man ge
bonuspoäng om någon spelare lyckas uppfylla utsatta mål, utöver själva poängsumman de
dragit in på spelet. Naturligtvis kan man också dra av kvalpoäng för diverse saker om man
tycker att det är rätt sätt att bedriva tävlingar.
är det viktigt att tänka på några olika detaljer. Hur många är med
i tävlingen, och kan man låta alla möta alla eller ska man dela in spelarna i grupper? Ska
man blanda gamla och nya spel, eller ska man ha olika klasser? Ska man genomföra matchspel med två, tre eller fyra spelare i varje match?
Det som brukar vara den starkast styrande faktorn är tiden. Alla möter alla i matchspel är
trevligt, men om det rör sig om mer än tjugo spelare kommer detta att ta en avsevärd tid.
Just när det gäller matchspel kan det vara värt att räkna lite på tidsåtgången. Exempelvis
så brukar kvartsfinaler och senare i SM kunna hålla på i närmare en timma, och då är det
fråga om matcher i bäst av tre, alltså på tre olika spel, där den som vinner två av omgångarna går vidare. En liknande uppgörelse i en månadstävling har däremot ofta fått en vinnare
på runt en kvart.
Vidare måste man se över upplägget på tävlingen, om en vinnare ska koras först efter
slutspel, eller om det räcker med att spela ett antal matcher för att utse dagens bäste spelare.
SOM TÄVLIN G SARRAN G ÖR

Tankar om slutspel

Många tävlingar genomförs i form av ett inledande kval med eſterföljande slutspel. Min erfarenhet säger att det uppskattas om alla förutsättningar är klara redan innan första kulan i
kvalspelet skjuts upp. Spelarna ska veta hur många som går till slutspel, hur poäng räknas
eller vad man nu har för system att rangordna dem och det är bra om man redogör för hur
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Foto: Hans Andersson

särskiljning av två eller flera spelare går till, ifall de hamnar på samma poäng.
Hur många spelare som ska gå vidare till slutspel är egentligen en trivselfråga lika mycket
som en praktisk. Tiden spelar in, liksom vilken nivå man vill hålla på tävlingen.
Jag själv brukar variera antalet som går till slutspel, till viss del för att de som oſta
kommer långt ner i listorna inte ska känna att de är körda, om det är standard att man bara
tar de fyra bästa till spel om medaljerna. Därför har jag ibland haſt åtta platser i slutspelet,
med elva startande. I större tävlingar är det dock vanligare att man har en hårdare linje i
fråga om mängden som tar sig vidare från kvalet, och en riktlinje är någonstans mellan en
tredjedel och en fjärdedel.
Värt att tänka på är också att det är bra att hålla sig till multiplar av fyra, då det underlättar slutspelets genomförande. Fyra, åtta, sexton och trettiotvå spelare innebär att man kan
ställa upp ett slutspelsträd där hälſten av spelarna åker ut i varje omgång.
Många föredrar utslagsmatcher mellan två spelare, då det bara gäller att vinna. En vanlig
invändning mot matcher mellan fyra spelare är nämligen att folk kan gå vidare utan att ha
vunnit.
När det gäller tidsåtgången bör man också tänka på hur många set matcherna ska spelas
i. En ensetare med tre kulor tar i de allra flesta fall kortare tid än en tresetare med fem kulor,
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men det är lika viktigt att tänka på den sportsliga aspekten. Normalfallet inom de flesta
svenska tävlingar brukar vara tre set om tre kulor, varje set på ett av tre utvalda spel. I
classictävlingar kan det dock vara värt att använda sig av fem kulor i varje set, då dessa spel
är lite mer lynniga i bolltiderna.
Innan kvalet startar bör det också vara klart med eventuella fördelar för de som kvalar
bäst. Ska ettan få hoppa över något steg i slutspelet? Ska bäst rankad få välja vem som börjar, eller ska den få välja två av de tre spelen i slutspelsmatchen?
Goda resurser

När man ska göra en rättvis tävling för flera spelare på flera spel, handlar det plötsligt om
matematik på en ganska hög och/eller abstrakt nivå, och där kan de flesta behöva en
hjälpande hand.
En person som erbjuder denna hand heter Richard DeVenezia och sidan WWW.DEVENEZIA.COM
innehåller lite smått och gott som rör “round-robin”, vilket på svenska betyder tävlingsschema där alla möter alla. Själv fick jag inom två dagar väldigt god och gedigen hjälp när jag på
hans forum eſterlyste ett system som lät 12 spelare matcha varandra på tio olika spel, utan
att någonsin spela två gånger på ett och samma spel. Vill man ha färdiga system, så kommer
det från hösten 2011 att finnas diverse filer och scorelappar till olika spelsystem för
nedladdning hos Hulabeck Mediabyrå (WWW.HULABECK.SE). Samlar man ett lagom litet gäng
spelare och har tävlingsformen att alla ska möta alla, så finns det ett trevligt verktyg för att
genomföra detta i olika spelomgångar. Spelare A står alltid still i figurerna nedan. Alla andra
spelare rör sig ett steg medurs eſter att varje omgång är avklarad.
A
F

B
E

C
D

Uppställningen i figuren ovan innebär att i omgång 1 spelas matcherna A-F, B-E och C-D.
När vi medurs rör alla spelare utom A, får vi uppställningen för omgång 2:
A
E

F
D

B
C

Omgång 2 utgörs således av matcherna A-E, F-D och B-C
Är man ett ojämnt antal spelare och vill spela matcher med två spelare, kan man lösa det
med att en plats i figuren (se nästa sida) innebär att man står över den omgången:
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A

B

C

G

F

E

D

Här blir matcherna A-G, B-F och C-E medan D står över.
Inför omgång 2 vrids alla spelare utom A ett steg medurs:
A

G

B

F

E

D

C

Vilket ger matcherna A-F, G-E, B-D och C står över.
Flippergolf

Vem som kom på detta spelsystem är för mig okänt, kanske bör vi betrakta det som så traditionellt att det tillhör folkloren? Man behöver några spel till detta, och varje spel är ett hål
på golfbanan. Arton spel är naturligtvis trevligt, men kommer att ta en stund. Spelen ställs
in på fem kulor och Tournament mode (TM).
Varje spelare får ett scorekort, och får ett försök på varje hål. För varje hål (spel) sätter
man upp ett mål som ska nås, och det är för det mesta roligare att hitta på ett mål som inte
är poängbaserat. Exempelvis kan man på INDIANA JONES ha målet att tända 8x bonus, eller på
WORLD CUP SOCCER att man ska tända Detroit.
Har man många hål kan det vara värt att ha några rena poängmål för att få lite omväxling, men charmen med flippergolf ligger till viss del i att tvingas utföra moment som man
normalt inte skulle satsa på. Klarar spelaren det uppsatta målet på första kulan, antecknar
man ett slag på scorekortet, och klarar den det först på femte och sista kulan blir det fem
slag. Om spelaren inte klarar att nå målet, så skriver man sex slag i protokollet.
En sak att tänka på är att det kan vara bra med mål som man som spelare tydligt kan se i
displayen eller på spelplanen, för att göra hela spelupplevelsen lite bättre, samt att man inte
måste förlita sig på att medspelaren är vaken. Försök även se till att blanda“långa” och “korta” hål, det vill säga lättare och svårare mål. Folk tenderar att tröttna om de får sex slag om
och om igen.
En annan detalj av vikt är att när man ställer om spel från tre till fem kulor, så blir spelen
mycket mer svårspelade. Kickbackar är inte tända, lockar måste tändas flera gånger och så
vidare. Så sätt gärna ner svårighetsgraden på hålen med tanke på detta.
Skyskrapan brinner

Receptet anpassat för ca 10–15 spelare. Tio spel väljs ut ur en samling, och varje spel får en
stapel, indelad i elva nivåer med den fallande kvalpoängskalan 12–10–9–8–7–6–5–4–3–2–1.
Antal nivåer och skala kan naturligtvis anpassas efter behov. Med dessa spel, indelade i ett
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antal nivåer och med en för varje nivå matchande kvalpoäng har vi nu ett vackert ramverk.
Vad som återstår i förberedelserna är att sätta in poäng i de olika rutorna, det vill säga, hur
många poäng ska man spela ihop på THE ADDAMS FAMILY för att få 10 kvalpoäng? Och ska man
behöva ha 4 miljoner för att få 1 kvalpoäng? Sätt skalan efter vilka ni är som spelar, och inte
efter hur ni tror att andra skulle sätta den.
När man sedan spelar, så kör man tre kulor i Tournament mode och utan extrabollar, och
efter avslutat spel kollar man hur många nivåer man nått, och kryssar i dessa så att det blir
lätt att avläsa.
Nu till den taktiska biten. Av de tio spelen ska varje spelare välja åtta. Två stryks och är
inte spelbara för den spelaren. Av de åtta som är kvar, ska spelaren dela in dem i en singel (1
spel), två dubblar (en dubbel = två spel) och en trio (tre spel).
Singeln innebär ett enda försök på det spelet. Varje dubbel innebär två försök på vardera
spel, och så även för trion. För singeln gäller alltså att välja ett spel som man tror sig få så
bra på, att man klarar att klättra högt upp i skyskrapan (nivåstaplarna antas ha en viss
likhet med skyskrapor, därav namnet) som möjligt på sitt enda försök.
På dubbeln och trion gäller dock lite andra aspekter. Låt oss säga att du gör en dubbel med
spelen INDIANAPOLIS 500 och THE SHADOW. Du genomför först dina två försök på I500 och når då
som högst nivå 4. Efter detta ger du dig på THE SHADOW och spelar final battle, dansar med
maskinen och imponerar på dina vänner och kryssar glatt i alla elva nivåerna som uppnådda.
Kruxet är bara det att det är den för dubbeln gemensamma högsta nivån som ger poäng,
vilket i det här fallet är fyra. På samma sätt är det med trion, bara att man där riskerar att
spela bra på två spel, men dra ned sig själv i skiten med det tredje spelet.
Det säger sig självt att man som spelare markerar vilka spel man valt för singlar, dubblar
och trios innan man börjar att spela. Av de i skarpt läge genomförda försöken framgår att
man bör låta spelarna få tillgång till regler, taktiska funderingar och poängnivåer en bra
stund innan själva spelandet, då det tar en stund att klura och inte minst förstå dessa.
Flipperbowling

Receptet blir optimerat vid 12 spelare, men går att genomföra med fler eller färre. Detta
spelsystem kräver elva matcher, då poängen som räknas är de som gäller i bowling. Är man
12 spelare, kör alla en match mot varandra på lite olika spel. Förslagsvis en match över tre
kulor, TM och inga extrabollar.
Varje spelare är utrustad med ett scorekort som påminner om ett från bowlinghallen. När
spelare A i första omgången möter spelare B på SCARED STIFF, så markerar A en strike i den
omgången, då dennes poäng räckte för vinst. Spelare B emellertid, tittar på siffra 3 och 2
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från slutet i sin poäng, och för i den ordningen in dem på scorekortet. Blir summan av dessa
tal lägre än tio, summeras de och förs ned i totalpoängsrutan. Blir summan däremot tio eller
högre har det inträffat en spärr, vilket i bowling innebär att du på dina två slag under en
och samma omgång, slagit ner samtliga tio käglor.
I detta fall väntar man lite med att summera totalpoängen, då en spärr ger rätt att räkna
in även det följande slaget i omgångens poäng. De bowlinginsatta vet förmodligen att en
strike ger rätt att räkna även de två eſterföljande slagen i poängen, vilket gör att man maximalt kan få 30 poäng per omgång. Detta system har troligen sin svåraste punkt i bowlingpoängen, men kika lite på nätet så hittar ni säkerligen en snabb guide i hur man räknar
poäng.
Papper- och pennaentry

Receptet anpassat för cirka 15 spelare. Ett medvetet steg tillbaka i en tid då vi gärna vill ha
onlineresultat, storbildsskärmar och poänginmatning med mobilkameror. Varje spelare får
ett set bestående av 13 små papperslappar, där varje lapp innebär ett entry. Och i detta fall
får man ett försök på ett spel för ett entry.
Vid de åtta spelen i lokalen ligger åtta pappskivor i lite styvare material, med plats för sju
resultat. På dessa skivor för man in sitt entry. Är man först till spelet skriver man ner sina
poäng på lappen och sätter fast den med ett gem eller dylikt på position 1. Näste spelare gör
sitt försök, skriver poängen och fäster antingen sin lapp på position 2 eller flyttar ner den tidigare lappen ett steg om så är fallet. När alla sju positioner har blivit lappade och ännu ett
entry slår sig in, flyttas den sämsta lappen till baksidan, även där fäst med ett gem.
På varje spel delas kvalpoäng ut till de sju bästa försöken. 10–7–5–4–3–2–1 är skalan och
samma spelare kan göra upp till tre försök på ett och samma spel, och därmed som bäst
kamma hem 22 poäng på det spelet. Grundtanken med papper och pennaentrysystemet var
att det snabbt skulle vara överskådligt vilka poäng som behövs, och det verkar ha fungerat
bra. Däremot krävs det en hel del pyssligt förarbete samt ärliga tävlanden då man själv fyller i sina poäng.
Nittonkulors

Detta spelsystem är förmodligen inspirerat av Mats Runstens “Ekonomens klagan”, men jag
är osäker på likheter och skillnader. Åtta spel ingår i tävlingen, och varje spelare har totalt
nitton kulor att fördela på dessa spel. Spelen är inställda på TM, inga extrabollar och 9 kulor.
De åtta spelen ger kvalpoäng enligt gamla SM-formatet (100, 85, 78, 72 etc.) Spelaren avgör
själv hur många kulor den vill spela på aktuellt spel, och avgör genom att skjuta upp nästa
kula eller att anteckna poängen.
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Lidköpings Emil Svensson ställer en allvarlig fråga till Stellar Wars under Classic-EM i Borås 2011. Under
tävlingen var det klassiskt kvalande med två försök på varje spel, och sedan slutspel för de bättre.
Foto: Hans Andersson

Tävlingen blir en balansgång där varje kula måste ge “bra betalt” i fråga om kvalpoäng. Exempelvis kan 300 miljoner efter en kula på WORLD CUP SOCCER ge ganska bra kvalpoäng just
för en enda kula, men det kan vara värt att fortsätta med en kula till om man står i tur att
starta en multiboll. Skulle den kulan rinna snabbt, utan att ha inkasserat några större mängder poäng, har dina två kulor nu inte dragit in särskilt många kvalpoäng per kula, och du
blir mer eller mindre tvingad att offra ytterligare en kula för att få igång den lukrativa multibollen.
Spelsystemet fungerar nog som bäst om man fortlöpande matar in spelares resultat, så att
andra kan se vilka poäng som krävs på olika spel.
Poängpromenad

Samtliga spel ställs in på fyra kulor, TM och inga extrabollar. Spelarna delas in i grupper om
två, tre eller fyra (så jämn indelning som möjligt är att föredra.) Grupperna går till var sitt
spel och börjar spela. Den som leder efter kula 1 får en stjärna. Efter tredje kulan får varje
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spelare två stjärnor för var spelare de besegrat. Fjärdekulan spelas aldrig, utan används bara
för att kontrollera om olika delmål är uppnådda och utdelning av stjärnor för detta (se exempel nedan.) Varje spel ska ha två delmål som vardera ger en stjärna.
Efter avslutad match går alla vidare till nästa spel, utom den spelare som poängmässigt
kommit sist. Den som står kvar får sällskap av spelare från en annan grupp och bildar därmed en ny grupp. Alla kommer att få spela samma antal matcher, men en del spelare
kommer inte att få gå runt hela banan, eftersom de ibland tvingas stanna kvar vid samma
spel. När man i slutet rangordnar deltagarna, räknas enbart antalet stjärnor. Nackdelen med
detta spelsystem är att man får spela mot samma spelare ganska ofta.
Exempel på delmål på olika spel:
Attack from Mars

1 stjärna för flest martianer
1 stjärna för poäng över 4 miljarder

World Cup Soccer 1 stjärna för flest gjorda mål
1 stjärna för att resa till San Fransisco
Indiana Jones

1 stjärna för att ha spelat 5 modes
1 stjärna för att ha tagit Dogfight Hurry-up

Procentuellt highscoresystem

Kvalsystem enligt set-the-highscore-modellen, men med en twist. Alla spel ställs på tre kulor, TM och inga extrabollar. Ett försök på varje spel. Poängen för varje spel antecknas och
ges en kvalpoäng i förhållande till medianvärdet bland de av samtliga spelare antecknade
resultaten.
Om fem spelare deltar, och på NBA FASTBREAK får följande poäng, så blir kvalpoängen enligt
nedan:
Spelare
A
B
C
D
E

Poäng
40
1 50
25
80
50

Kvalpoäng
80
300
50
1 60
1 00

Medianpoängen (alltså den poäng som hamnar i mitten om man ställer upp poängen på en
rad, från lägsta till högsta) är i det här fallet 50, och är värd 100 kvalpoäng. Alla spelare får
kvalpoäng i relation till medianvärdet, vilket gör att den här tävlingsformen kommer att
gynna de spelare som kan slå till med riktigt höga poäng.
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Till vänster en stege för åtta
spelare, till höger en för elva.
På varje nivå får två spelare
plats (förutom den ensamma
"väntplatsen") i den högra figuren.

Stege

I detta spelsystem gäller det att vinna matcher mellan två spelare. Alla spel ställs på tre kulor, TM och inga extrabollar. Man börjar med att dela in alla tillgängliga spel i lika många
grupper som stegen innehåller nivåer. Sedan lottas spelarna in på olika platser i stegen. Varje
nivå i stegen innehåller två platser, och matcherna utgörs av de spelare som är på samma
nivå. Har man ett udda antal spelare så måste det finnas en plats i mitten (se skiss ovan) där
en ensam spelare tvingas stå över en omgång.
När man lottat ut platserna går folk iväg och spelar. Den vänstra spelaren i varje nivå väljer från vilken grupp man ska välja spel, den högra spelaren väljer vilket av de spel man ska
använda och den vänstra spelaren väljer sedan vem som ska börja. Matchen utgörs av tre
kulor, dvs ett set.
Den som vinner får en poäng och flyttas sedan upp en nivå i stegen och placeras på vänstersidan i denna. Enda undantaget är i matcher på stegens högsta nivå. Då placeras vinnaren på den högra sidan av den högsta nivån.
Den spelare som förlorar, trillar ner en nivå och placeras på högersidan i aktuell nivå. Har
matchen spelats i stegens lägsta nivå, placeras spelaren på den högra sidan i bottennivån.
Eſter att man spelat ett lämpligt antal omgångar (sett till antalet spelare och den tid man
har att tillgå), så lottas stegen om. Den här gången rangordnar man samtliga spelare eſter
hur många vinster de tagit. Har en ensam spelare tagit flest vinster, placeras denne på toppnivåns vänstra sida. Är det fler som har lika många vinster drar man lott mellan dessa, och
placerar ut dem uppifrån och nedåt, vänster till höger.
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Denna omlottning görs dels för att blanda fältet så att man får möta fler spelare, dels för att
de duktiga som initialt lottats in långt ner, ska få en chans att förbättra sig. Efter omlottning
spelar man på samma sätt i lika många omgångar som under första halvan. Utöver antalet
vinster, ges också bonuspoäng efter placeringen i halvtid respektive full tid.
När denna tävlingsform hade sin premiär i Alingsås korades segraren genom den något
komplicerade formeln:
(spelarens antal vinster + bonuspoäng1 + bonuspoäng2) x (det totala antalet vinster som
spelarens motståndare tagit), men ett enklare sätt är förmodligen att låta de fyra eller åtta

som befinner sig högst upp i stegen spela slutspel.
Är antalet spelare udda, så får den som står i mitten en halv vinst per omgång där, och
eſter att ha väntat, flyttas spelaren upp en nivå, på den vänstra sidan. Den tomma platsen i
mitten fylls på nedifrån av den spelare som vunnit matchen i nivån direkt under den tomma
platsen. Riktigt trist är det att förlora matchen i nivån direkt ovanför “väntrummet”,
eſtersom man då faller ner två nivåer, till nivån direkt under detta.
Swiss-system

Dessa former av spelsystem lär ha sitt ursprung i Schweiz, eller på annat sätt vara influerade av alplandet. Basen i spelsystemet är att antalet spelare ska vara jämnt delbart med fyra, eftersom det spelas i fyrmannagrupper. En tävling som spelas på detta sätt är IFPA, där
åtta olika gruppspel utgör kvalificeringen.
IFPAs system gör också att gruppindelningen går från mycket diversifierat till att spelare
på samma nivå möts allt oftare. Exempelvis innehåller grupp 1 i omgång 1 spelarna som
rankas 1:a, 32:a, 33:a och 64:a, dvs den bäst och den sämst rankade spelar i samma grupp.
När man kommit till omgång 5 består grupp 1 av spelarna som rankas 1:a, 8:a, 9:a och 16:e,
och i sista omgången är det spelarna som rankas 1-4 som utgör grupp 1.
En kortvariant av detta system testades i Alingsås i juni 2010, där 16 spelare deltog och fem
omgångar genomfördes. Principen för gruppindelningen var densamma som i IFPA, men
något olik i utformningen.
Varje grupp utgörs i alla fall av fyra spelare som gör upp på tre olika spel. Vinnaren på
varje spel får 7 poäng, tvåan 5 poäng, trean 3 poäng och sist får 1 poäng. Över de tre spelen
kan man alltså få maximala 21 och minimala 3 poäng. Eſter att alla grupper spelat klart, delar
man in nya grupper eſter gällande poängställning. Den första gruppen baseras med fördel på
placering på världsranking eller liknande. I korthet kan man säga, att ju bättre man spelar,
desto bättre motstånd får man möta. I
H an s Andersson
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Hockey

Man bildar tvåmannalag: högst rankade med lägst rankade, näst högst med näst lägst och så
vidare för att lagen ska bli någorlunda jämnspelta. Kvalet består av ett antal matcher, till exempel alla mot alla om antalet tillåter.
Inför varje match utser lagen en anfallare och en försvarare. Laguppställningen presenteras utan att man vet motståndarens uppställning. Matchen spelas som en fyrmannamatch över tre kulor (tre perioder. ) Efter varje boll/period jämförs lagens anfallare med
motståndarnas försvarare.
Har anfallaren högre poäng än (motståndarens) försvarare får anfallarens lag en poäng.
Har förvararen högre får dennes lag en poäng. Detta innebär att efter varje kula/period får
varje lag antingen 0p, 1p eller 2p.
En match spelas som sagt i tre perioder och kan alltså sluta 6–0, 5–1, 4–2, 3–3, 2–4, 1–5,
0–6.
Exempel: A1 (anfallare) och A2 (försvarare) möter B1 (anfallare) och B2 (försvarare) på ROAD SHOW. Eſter kula ett har A1 300 miljoner, A2 750 miljoner, B1 200 miljoner, B2 150
miljoner. A1 leder mot B2 och A2 leder mot B2. Lag A leder med 2-0 eſter första perioden.
Period 2.
A1 450m – B2 700m (0–1 )
A2 800m – B1 600m (1 –0)
Period 3.
A1 1 ,5b – B2 900m (1 –0)
A2 950m – B1 1 ,9b (0–1 )

Matchen slutar 4-2 till lag A.
Not: (Ett lag kan alltså förlora en match trots att deras sammanlagda score är högre än
motståndarens.)
Man räknar matchpoäng i första hand och målskillnad i andra. De fyra bästa lagen går
till slutspel. Där löses lagen upp och de möter istället direkt varandra i man mot man bäst
av tre. Det vill säga A1 möter A2 och så vidare. Sedan fyrmannafinal.
Ekonomens klagan

Alla möter alla. Varje spelare får ett kort mindre än antalet deltagare. Vid 12 deltagare får alla 11 kort. Varje kort som används ger rätt att spela en kula till i matchen. Man klunsar om
startordning i första ronden. Det är fördelaktigt att vara spelare två.
I följande ronder så spelar den som var tvåa i förra ronden etta i nästa (och tvärtom). Var
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bägge spelarna etta eller tvåa i förra ronden så klunsar man. En match spelas i bäst av tre
kulor, men varje spelare får bara spela en kula var till en början.
Efter kula 1 får spelare A välja om han vill använda ett kort för att köpa en kula till. Eſter
att han har spelat den (eller passat) är det spelare B:s tur att välja om han vill köpa en kula
till. Samma förfarande eſter varje kula — spel eller pass. En spelare kan alltså använda 0, 1
eller 2 kort per match, förutsatt att han har så många kort kvar på handen. Kulor som inte
spelas skjuts bara iväg.
Det gäller att fördela sina kort väl över matcherna. Väljer man att spela några matcher
med tre kulor innebär det att man bara får råd med en kula i andra matcher. I slutspelet spelar man utan kort. Det är man mot man i bäst av tre. Första set spelas i bäst av en kula, andra set i bäst av två kulor och ett eventuellt tredje set i bäst av tre.
Ormen

Man konstruerar två spelplaner som påminner om Monopol-spelplaner men ändå inte.
Egentligen mer som ett T med några bisarra utväxter. Nåväl. Spelplanen består av exempelvis 21 rutor där varje ruta representerar ett på förhand valt spel.
Spelarna delas in i två grupper enligt ranking. Grupp A har alltså spelare 1, 4, 5, 8 osv och
grupp B har 2, 3, 6, 7 osv. Varje spelplan har två startpositioner och ett mål. Spelaren får
själv välja vilken av de två rutorna (spelen) han vill starta ifrån. Man spelar sedan det spel
som anges i rutan, och beroende på vilken score man får så får man flytta ett visst antal steg
på spelplanen, minst 1 och mest 4. Scorernas inflytande på stegmängden bestäms innan tävlingen.
Exempel hur det skulle kunna se ut på ROAD SHOW:
0 – 250m = 1 steg
250 – 500m = 2 steg
500 – 1 b = 3 steg
1 b+ = 4 steg

Eſter att alla är klara i första rundan flyttar de sina pjäser rätt antal steg och ser därmed vilket spel de ska spela sin andra omgång på. Ungefär 50% och 75% in på planen finns två röda
rutor. Den spelare (om någon) som först landar på en röd ruta får flytta tillbaka valfri motspelare (lämpligen den som ligger längst fram, men personlig fiendeskap kan diktera andra
val) två steg. Hamnar flera spelare samtidigt först på röd ruta straffas automatiskt den spelare som ligger längst fram (av dem som inte står på den röda rutan.)
De två (beror på antal) första i mål på varje spelplan går till final. I
M a t s Run sten
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Kan samma person göra både uppskattade och avskydda
spel? Jo, programmeraren Mike Boon har varit med om att
ge flippervärlden klassiker som Indianapolis 500, White Water
och The Shadow, men också sett till att vi emellanåt stöter på
titlar som de flesta verkar tycka sämre om.
Intervjun är gjord på engelska, och jag har valt att inte översätta eftersom jag tror
att det inte skulle göra hans svar rättvisa.
You left pinball for videogames in the late 90’s. We
re you then feeling that the future for pinball
wasn't safe, or was it all other reasons to the mo
ve?
 The industry was clearly in transition. Williams was downsizing staff, and the futu
re of pinball was not clear. The video game business was expanding rapidly, it see
med like a good time to get involved.
You have created software for a wide variety of
pinball games. Some of the games are highly lo
ved by the community, and some aren't equally
popular. Is any of the eight a special favourite to
you?
 There are special things about each game, and each project. I enjoyed working
on each one. Programming pinball machines is both challenging and fun. I would
have to say that White Water and Scared Stiff were my favorite projects.
Which of these games do you remember as the
trickiest to work with?
 Each game has its own special challenges. Addams Family had a lot of devices,
and was one of the first Dot Matrix display games. White water had a very complex
rule set. Indy 500 had the Turbo Charger ball lockup device. Those were the most
tricky to work on.
Only one of the eight games, White Water, is a
“free” concept, while the others, in various degre
es are licenced themes. What are the main diffe
rences between these two types when it comes to
creating a game, setting up rules and mechanics?
 Usually a licensed theme is tied to an existing movie, or a movie launch. For
licensed games, you need to consider how your ideas line up with the license, and
if they are true to the theme. You usually look through a script to find names for fe
atures and rules. Freelance games allow you much more creative freedom. Entire
rule sets are sometimes abandoned and rewritten.
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Spelplanen på Indianapolis 500 (Bally 1995) bär klara spår av Elvira and the Party Monsters, men det som verkligen skiljer spelen åt är
loopen som bär runt hela djupet i spelet, och bidrar till att det är ett av de snabbare man kan spela.
En intressant detalj är att det bara finns ett enda skott från överflippern, men att spelet trots det sällan upplevs som tråkigt.
I och för sig är det ett krävande spel, men det kanske är just därför som många av de bättre spelarna i Sverige har det som en favorit?

Is there anything that you feel you should have
fought for more in any of your games?
 Not really, each of the games came out pretty close to what was envisioned. Mini
mizing score inflation, and keeping the games from becoming too complex were
the two big issues I tried to address.
At the risk of being rude, is there anything in
your games that makes you wish to say “I'm sor
ry, but we were very young” to the pinball com
munity?
 I hope that the pinball community was able to love the games as much as we did.
We always tried to have a balance between the simple and the complex rules. We
also spent a good deal of time score balancing.
The question above has it's base in that swedish
players often seem to like The Addams family, In
dianapolis 500, White Water and Scared Stiff, but
are not keen to play Popeye or Gilligan's Island.
Is this a common view, or is it different in diffe
rent countries?
 There are so many things that factor into the overall success of a game. Gilligan’s
Island and Popeye both had compressed schedules, and other difficult circumstan
ces surrounding them. You do your best with what you are given, but there are a lot
of things that are out of your control.
What was your “heritage” when you came to
WMS, what games did you yourself enjoy and
what rule elements and game components did
you want to put in “your” games?
 I like to think that I grew up during the dawn of the modern pinball. We had a 7–11
very close to our home, and they always had pinball machines there. Evel Knievel,
Mata Hari, Pinbot, F14 Tomcat and Black Knight 2000 were my favorite machines.
I have always loved “build up to jackpot” and multiball rules.
How did the hardware evolve during your time?
Was every game a little better, or did the techno
logy upgrades take bigger steps?
 I started at the end of the System 11 era. After the switch to WPC, the hardware
was changing to reduce cost, but the changes did not have a big impact on pro
grammers since the processor remained the same. It became more and more
challenging as we added Dot displays and more complex toys that demanded mo
re and more CPU time.
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If you went back to programming
pinball today, is there anything you
would want to integrate or transfer
from the work with video games?

Mike Boons karriär
Labelette Company (1987 – 1991)

WMS (1991  1996)
 In video games, it is easier to imple
Midway Games (1996 – 2009)
ment rules that appeal to both novice
NetherRealm
Studios (2009 – )
and advanced players. You have a
much wider range of difficulty adjust
ments, and the “playfield” can be
changed to suit the level mastery the
player has. If I had a chance to go
back, I would spend more time working on ways to make games more appealing to
a wider audience. I always thought that we lost the casual player when we increa
sed the complexity of the rules. I think broad appeal should have been considered
more closely by the team during the playfield and rule design.
You worked with quite a lot of designers, but most
with Dennis Nordman (on White Water, In
dianapolis 500 and Scared Stiff). What would you
say is the common denominator on these games?
 Designers each have their own style. Dennis’s playfield designs lend themselves
well to the way I like game rules to be. Small simple to accomplish tasks that can
be rolled together to achieve a greater goal. Each of these games had that same
philosophy.
The Vacation Jackpot, Victory Lap, and StiffOMeter are all attempts to combine a
group of simple rules into a single complex one. I think this helps a game appeal to
a wider skill level of players.
Experienced pinball players can often pinpoint
that certain designers put their hands on a game,
and look for their quirks and trademarks.
Is there any way to see that a certain person been
doing the software?
 When you become familiar with the different playfield designs, it is definitely
possible to look at a playfield and have a good idea of who designed it. With softwa
re, it is not as straight forward. Pinball programmers can usually recognize rule ty
pes that a certain programmer likes, or display tricks that a programmer may like to
do, but I don’t know if any but the most avid players could play a game and determi
ne who programmed it.
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Mjukvara för WMS
Strike Master Shuffle Alley, 1991
Gilligan's Island, 1991 (Dot Matrix Display Software med Dan Lee)
The Addams Family, 1992 (med Larry DeMar)
White Water, 1993
Popeye saves the Earth, 1994
The Addams Family Gold, 1994 (med Larry DeMar)
The Shadow, 1994 (med Brian Eddy)
Indianapolis 500, 1995 (med Craig Sylla)
Who dunnit, 1995 (Lamp FX och diverse support)
Scared Stiff, 1996 (med Cameron Silver)

Are you disappointed about how the pinball has
evolved since you left the industry? WMS shut
down after two games with Pinball 2000 and
Stern has had hard times and seems to be stuck
in making only licenced theme games that rarely
makes a hit.
 It is unfortunate that that the industry is having such a difficult time. Pinball 2000
seemed to have a lot of promise. So many factors have played into getting pinball
to the place it is now that it is hard to look back and pinpoint something that could
have been done differently.
The news about the PROC board made people
dream about making their own pinball, or at least
change some of the graphics or make a lamp
glow. How many lines of code or how many
hours were required to make a working pin in the
90’s?
 A typical project lasted around 6 to 9 months. Most of the time the last few
months consisted of 80+ hour weeks. Pinball code is much more complicated than
you would think.
Is there any game that you really wished you had
done the software for?
 I would have loved to work on Pinbot. I

Hans Andersson
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Holland är ett land som har många
spelare som både är bra och har en in
tressant fotställning.
Få svenskar kan hålla fötterna lika brett
som Paul Jongma eller Albert Nomden,
och ännu färre kan se så koncentre
rade ut inför varje kula, till och med vid
förströelsespel.
Vane världsresenären och historieskriv
aren Mats Runsten har spelat flipper i ett
och annat land, och ger här sin person
liga rapport från

Dutch Pinball
Masters 2009
Tävlingen spelades alltså i en moderniserad lada ute på bondvischan i
Arnhem och en tung stank av koskit hängde i luſten helgen igenom. Gården låg i ett bibelbälte där man endast fick arbeta tre söndagar om året,
fick vi veta. Detta blev holländarna varse en söndag när de höll på att ordna i lokalen och hela byn kom med högafflar och facklor i händerna.
Ladan är holländska flipperförbundets klubblokal och tillsammans hade
de vid tävlingen cirka 80 uppställda maskiner från alla tidsåldrar, förutom
2000-tal.
Spelen var i gott skick men hade försetts med brantare lutning och känsligare tilt än normalt för att hålla ner bolltider. Alla tävlingsspel var inställda på fyra kulor.
I kvalet hade de 64 (eller 63 spelarna eftersom Peter van der Bergh fick
lämna återbud i sista stund) placerats ut i åtta grupper. Hälſten holländare
och hälſten övriga och om det kunde undvikas sattes inte spelare från
samma land i samma grupp. Man spelade alla mot alla inom gruppen och
samtliga fick ett litet schema där det framgick när man skulle möta vem på
vilken maskin och dessa scheman satt också på spelen.
Kvalet gick väldigt smidigt och gick nog till och med snabbare än
planerat.
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inte på några större överraskningar men
några få var att Roy Wils inte gick vidare, delvis tack vare Balac-däng (tack
vare, inte på grund av.) I samma grupp fanns även ett riktigt löfte, en
åttaårig kille från Tyskland som lirade riktigt vasst och bland annat spöade
Albert Medallion (då rankad 26:a i världen) på SCARED STIFF. Killen, vars
namn jag inte minns nu, var ganska nära Monster Multiboll. Han hade även
Roy Wils på gaffeln i deras match på GETAWAY.
Alla svenskar gick vidare utom Johan Småros som hade oflyt denna gång.
Han hade bara behövt en poäng till och då ska man veta att han till exempel
förlorade en match på ADDAMS med ynka två miljoner och en Twilightmatch
med tio.
Efter kvalet var det lagtävling. Sverige 1 formerades av Karl Broström,
Christian Balac, Henrik Tomson och från Lille i Frankrike inlånade Franck
Bona, medan Sverige 2 ställde upp med Per Holknekt, Svante Ericsson, Johan Småros samt jag själv. Sverige 1 inledde bra och hade 3 poäng efter två
matcher. Bland annat gjorde Bona en fin och för den matchen helt nödvändig upphämtning på ADDAMS när han på kula tre gick från 25 till 195 miljoner och partivinst. I en annan match hade Broström och Balac blot på
JOHNNY MNEMONIC . Tyvärr spelade laget illa i sista matchen mot Tyskland och
missade slutspelet med en poäng.
Sverige 2 inledde svagt med förlust mot Holland 1, ökade tempot något
och spelade oavgjort mot Schweiz och klarade sig sedan till slutspel genom
att övertygande vinna sista matchen mot Tyskland 2. I semifinalen mot
Tyskland 1 blev det dock förlust med 19-13 efter svagt spel från min sida. I
bronsmatchen väntade ett moloket Holland 1 (Jongma & co) men så dags på
kvällen var våra krafter helt uttömda och vi bjöd inget motstånd att tala om.
RESU LTATM ÄSSIG T BJÖD KVALET

av dubbel eliminering där vinnarsidan spelade bäst
av tre, tre bollar per parti och förlorarsidan spelade ensettare men fyrbollarspartier. Slutspelsträdet uppdaterades kvickt och presenterades mycket
överskådligt på en projektorduk.
Jag blev mycket förtjust i spellottningen som sköttes helt analogt med
hjälp av en tombola. Upptagna spel (tombolabollar) togs bort ur trumman
och man kunde alltså om ens nästa motståndare var ledig snabbt spela nästa
match. Ingen onödig tidsförlust för att vänta in hela omgången.
Allt detta gjorde att tidsschemat hölls imponerande väl.
SLU TSPELET VAR I FORM
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Slutspelet för min del, vilket är det jag har bäst koll på, såg ut som följer.
Match 1, Motståndare: Per Holknekt, 2–0

Vi spelade CIRQUS VOLTAIRE och Per hade ett visst grepp när jag råkade ut för
lite maskinkrångel på sista kulan. Per erbjöd omspel vilket jag accepterade
och förvaltade genom att vinna. Andra set var på WHITE WATER och jag vann
med cirka 320 mot 250 miljoner.
Match 2, Henrik Tomson, 2–0

Vi inledde på ett mycket brant THEATRE OF MAGIC. Frambenen var nedskruvade och bakbenen på max. Dessutom stod bakbenen på två tum tjocka träskivor. Våt dröm för Purre med andra ord.
Andra set var på ROAD SHOW vilket jag var lite nervös inför. Kvällen innan
hade jag förnedrat mig i lagmatchen och bara fått 100 miljoner på det, men
nu fick jag på en bra sistakula och landade strax över miljarden.
Match 3, Levente Tregova (Schweiz), 2–0

Kommer inte ihåg denna match alls faktiskt.
Match 4, Rene van Gool (Holland), 2–0

Rene var en man i femtioårsåldern som bara hade tävlingsspelat i 18 månader. Spelstilen var inte helt olik Dicks, med ganska yviga gester och
tekniskt spel. Han hade en skön vana att slå in skotten med handen med
ungefär samma rörelse som man toppar en forehand i pingis.
Vi spelade JOHNNY MNEMONIC där jag fick nöjet att dra in en fin superspinner (drygt 1 biljard) samt två hold bonus på kula ett medan han inte
fick något direkt gjort. Balac och Broström lovade i det läget att promenera
hem till Alingsås om Rene skulle vända detta.
De kunde tryggt ta bilen hem.
Andra set var på DIRTY HARRY, ett spel han inte kände till så väl.
Match 5, Paul Jongma (Holland), 2–0

Detta var sista matchen på vinnarsidan före finalen. Första set gick på
CIRQUS VOLTAIRE som krånglade oerhört mycket men inte till min nackdel
direkt. Paul fick en stund spela multi med bara en kula men blev sedan av
med en boll (och multi) när en funktionär skulle öppna luckan under spel.
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Jag fick ett par gratis sneaky locks och lite annat godis utan att förtjäna det
och kunde vinna med 64 - 49 miljoner.
Andra set var på GETAWAY där mina 120 miljoner eſter två bollar räckte.
Sedan vidtog lite väntan på att förlorarsidan skulle komma ikapp och vi fick
bland annat nöjet att se Tomson äta en lokal specialitet som närmast kan beskrivas som “bajskorv i bröd”.
Jongma gjorde processen kort med van Gool i en Johnnymatch på B-sidan
(32 - 1 biljoner) och till finalen hade de valt ut de fem bäst fungerande maskinerna och lottade mellan dem. Det blev CONGO och MEDIEVAL MADNESS.
Jag spelade lite semiskakigt på CONGO och landade på ganska blygsamma
750 miljoner med tänd och outnyttjad Skill Fire.
Paul hade cirka 400 miljoner inför sista och hade just spelat multi på kula
två. Han fick chans på Ghost Tribe-multin men satte inte hurryupen förrän
på 5-miljonersnivån, så det vapnet utnyttjades inte till fullo. Däremot började han samla diamanter till ny multi. Inför andra behövdes 15 diamanter
per lock. Han hittade 15 stycken i Mystery, 15 stycken nere hos apan i magen och sedan 15 stycken hos Amy. Sedan startade han mutlibollen och gick
enkelt förbi. Fint spelat av honom där.
Andra set var på MEDIEVAL MADNESS vilket är en maskin jag inte riktigt trivs
med i tävlingar. Paul körde sin nya taktik vilket är att gå på Barnyard multiboll. Han berättade att han tycker Catapultskottet är ganska enkelt och att
om bara bumprarna är tjänstvilliga så kan det vara ett riktigt lukrativt mode
och då går han mot det.
Jag spelade lite mer som medelsvensson och körde lite ramper och loopar
och så. Hade sedan oturen att träffa stolpen bredvid vänster ramp och studsa in bollen i koppen när endast Catapult var tänd, vilket startade en mycket
ovälkommen tvåbollars multi.
Nå, jag träffade inte särskilt mycket under resten av mitt parti och jag
tror Paul vann med ungefär 64 miljoner mot mina 7. Allt sammantaget var
det en riktigt trevlig tävling och inte minst väldigt välarrangerad. De siktar
på repris 2010 och jag hoppas det blir så. I

M ats Runsten

Redaktörens kommentar:
Texten skrevs redan år 2009. Både 2010 och 2011 spelades Dutch Pinball Masters i april och senaste gången vann Paul Jongma ytterligare en gång.
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Schweiz: Toppar & dalar

Förstagångstävlande svensken Björn Flodén håller i förfriskningarna medan undertecknad
lastar in Big Millions
Foto: Anders Flodén.
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Många av oss som läser denna bok har varit med
på ett antal flippertävlingar i Sverige och vet un
gefär hur dessa brukar gå till.
Linus Persson har periodvis bott i Schweiz och
då haft möjlighet att vara med på tre tävlingar där
nere, Gäuggeli 2010, WebGate Pinball Battle 2011
samt Gäuggeli 2011.
När jag skulle åka ner till Schweiz i början av 2010 kollade jag via WWW.PINBALLRANKING.COM upp om det fanns några tävlingar där under vintern. Positivt
överraskad hittar jag Gäuggeli som går av stapeln i Chur, bara en timmes
tågresa från min tillfälliga hemort. Perfekt!
Tävlingen hålls hemma hos arrangören Michael Trepp på hans sju maskiner. Startfältet är 20 man starkt vilket vore mycket lågt för en årlig tävling i
Sverige men ganska normalt i Schweiz. Som enda utlänning är man lite extra intressant och när jag kommer in hälsas jag av ett glatt “Jag älskar dig för
du är så snygg”. Det gäller att stoltsera med sina svenskakunskaper. Givetvis
har man också blivit uppkollad vad gäller WPPR-ranking.
KVALET VAR LITE annorlunda än vad man är van vid hemifrån: Först ett

försök per maskin, resultatet skrevs upp. Därefter var det fritt spelande i fyra
timmar, och förbättrade man sitt resultat på någon maskin fick man registrera detta, dock max två gånger per maskin. När tiden var ute fick man poäng
på varje spel enligt en fallande skala och samtliga gick till slutspel. Tävlingssystemet skulle nog inte fungera så bra i Sverige med många tävlingsinriktade spelare, men i den här tävlingen var det flera spelare med som spelade
bara för nöjes skull och gärna tog en matpaus mitt under brinnande kval så
alla fick nog spela så de var nöjda.
De med lägst rank hade i början bäst-av-en-matcher med möjlighet att
avancera uppåt, medan de högre rankade tillfälligt kunde luta sig tillbaka i
behagfull passivitet då de fick stå över de första omgångarna. Mot slutet var
det bäst-av-tre-matcher som gällde, och spelarna valde var sitt spel och det
tredje lottades.
När slutspelet var över stod utlänningen eſter många upphämtningar från
0–1 som segrare. Det kändes mycket bra att ta sin första seger utomlands
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och inbjudan till att försvara guldet dök upp i inkorgen lagom till jul. 2011
års upplaga blev något mer välbesökt av 25 personer och kvalet mer likt
svenska tävlingars med två försök per spel. Till slutspel gick 16 personer
och hade man skött sig så bra att man hamnade på övre halvan hade man
råd att förlora en match eſtersom det var dubbeleliminering detta år. Sveriges hopp sumpade sina chanser med en snabb kulförlust på tredjekulan i
en jämn match. Puttade till spelet i vredesmod och fick tiltvarning, däreſter
i snabb följd dubbel danger, ballsave och tilt. Tack och hej.
WebGate som spelades i februari 2011 bjöd som sig bör i detta land på
Schweiziskt tävlingssystem. Detta innebär att man spelar matcher hela
vägen och man får hela tiden möta motståndare som skött sig ungefär lika
bra som en själv, det vill säga, vinner man första matchen får man i nästa
möta en annan vinnare, förlorar man den möter man en förlorare i matchen eſter det och så vidare. När det förutbestämda antalet matcher spelats
klart har man en lista över resultatet. Denna tävling bjöd dessutom på en
final mellan de fyra bästa. En trevlig tävlingsform för oss som uppskattar
matchspel.
N ÅGOT SOM PÅ DE tävlingar jag bevistat känts lika viktigt som flipperspe-

landet har varit maten. På Gäuggeli var det grillat som gällde, och på
WebGate dukades det i pausen upp hemlagad lasagne, färskt bröd och en
föredömligt komponerad sallad med mozzarella. Den enda tävling jag spelat i Sverige som gastronomiskt kan mäta sig med schweizertävlingarna är
Mangans Flipperfest i Borås, som också den brukar landa på drygt 20 deltagare. Givetvis är det ofta deltagarantalet som gör det mer eller mindre
omöjligt att organisera något liknande i Sverige där man för det mesta är
hänvisad till det lokala gatuköket eller pizzerian. I

Li n u s Persson
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Följande sidor innehåller den korta terminologin som används inom
flippervärlden. Listan kan inte sägas vara fullständig, men ger en
god inblick. För ytterligare och djupare information hänvisas till den
utmärkta webbsajten Internet Pinball Database (www.ipdb.org).

Spel (tillverkare och år)
24
A13
AFM
AP
AVA
BBB
BBBB
BBH
BDK
BF
BK2K
BOP
BR
BS
BSD
CC
CFTBL
CP
CSI
CV
DD
DH
DM
DW
EATPM
EB
EBD
ES
F14
FG
FH

24 (Stern 2009)
Apollo 13 (Sega 1995)
Attack from Mars (Bally 1995)
Austin Powers (Stern 2001)
James Cameron's Avatar (Stern 2010)
Big Bang Bar (Capcom 1996)
Bugs Bunnys Birthday Ball (Bally 1991)
Big Buck Hunter Pro (Stern 2010)
Batman: The Dark Knight (Stern 2008)
Batman Forever (Sega 1995)
Black Knight 2000 (Williams 1989)
The Machine: Bride of Pinbot (Williams 1991)
Black Rose (Bally 1992) eller Banzai run (Williams 1988)
Breakshot (Capcom 1996)
Bram Stokers Dracula (Williams 1993)
Cactus Canyon (Bally 1998)
Creature from the Black Lagoon (Bally 1992)
Champion Pub (Bally 1998)
CSI (Stern 2008)
Cirqus Voltaire (Bally 1997)
Dr. Dude (Bally 1990) eller Devil's Dare (Gottlieb 1982)
Dirty Harry (Williams 1995)
Demolition Man (Williams 1994)
Doctor Who (Bally 1992)
Elvira and the Party Monsters (Bally 1989)
Eight Ball (Bally 1977)
Eight Ball Deluxe (Bally 1980)
Earthshaker (Williams 1989)
F14 Tomcat (Williams 1987)
Family Guy (Stern 2007)
Funhouse (Williams 1990)
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FS
FT
GI
GNR
HD
HS2
I500
IJ
IJ4
IM
JB
JCA
JD
JM
JP
JY
LAH
LOTR
LW
LW3
MA
MB
MM
MSF
NBA
NBAF
NF
NGG
PM
POP
POTC
PZ
RBION
RCT
RFM
RS
SC
SM

Flintstones (Williams 1994)
Fish Tales (Williams 1992)
Gilligan's Island (Bally 1991)
Guns'n Roses (DataEast 1994)
HarleyDavidson (Bally 1991 eller Stern 1999 & 2002)
The Getaway: High Speed II (Williams 1992)
Indianapolis 500 (Bally 1995)
Indiana Jones: The Pinball Adventure (Williams 1993)
Indiana Jones (Stern 2008)
Ironman (Stern 2010)
Jack*Bot (Williams 1995)
James Cameron's Avatar (Stern 2010)
Judge Dredd (Bally 1993)
Johnny Mnemonic (Williams 1995)
Jurassic Park (DataEast 1993)
Junkyard (Williams 1996)
Last Action Hero (DataEast 1993)
Lord of the Rings (Stern 2003)
Escape from the Lost World (Bally 1988)
Lethal Weapon 3 (DataEast 1992)
Mousin' Around (Bally 1989) eller Mario Andretti (Gottlieb 1995)
Monster Bash (Williams 1998)
Medieval Madness (Williams 1997)
Mary Shelley's Frankenstein (Sega 1995)
NBA (Stern 2009)
NBA Fastbreak (Bally 1997)
No Fear (Williams 1995)
No Good Gofers (Williams 1997)
Pinball Magic (Capcom 1995)
Popeye Saves the Earth (Bally 1994)
Pirates of the Caribbean (Stern 2006)
Party Zone (Bally 1991)
Ripley's Believe it or not (Stern 2003)
Rollercoaster Tycoon (Stern 2002)
Revenge from Mars (Bally 1999)
Road Show (Williams 1994)
Safecracker (Bally 1996)
SpiderMan (Stern 2007)
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SOP
SP
SS
ST
STTNG
SW
SWE1
T2
T3
TAF
TDK
TFTC
TL
TLW
TMNT
TOM
TOMMY
TOTAN
TRS
TS
TSPP
TZ
WD
WCS
WOF
WPT
WW
WWF

The Sopranos (Stern 2005)
South Park (Sega 1999)
Scared Stiff (Bally 1996)
Starship Troopers (Sega 1997)
Star Trek: The Next Generation (Williams 1993)
Star Wars (DataEast 1992)
Star Wars: Episode 1 (Williams 1999)
Terminator 2: Judgement Day (Williams 1991)
Terminator 3: Rise of the Machines (Stern 2003)
The Addams Family (Bally 1992)
Batman: The Dark Knight (Stern 2008)
Tales from the Crypt (DataEast 1993)
Tron: Legacy (Stern 2011)
The Lost World Jurassic Park (Sega 1997)
Teenage Mutant Ninja Turtles (DataEast 1991)
Theatre of Magic (Bally 1995)
The Who's Tommy Pinball Wizard (DataEast 1994)
Tales of the Arabian Nights (Williams 1996)
The Rolling Stones (Stern 2011)
The Shadow (Bally 1994)
The Simpsons Pinball Party (Stern 2003)
Twilight Zone (Bally 1993)
Who Dunnit (Bally 1995)
World Cup Soccer (Bally 1994)
Wheel of Fortune (Stern 2007)
World Poker Tour (Stern 2006)
White Water (Williams 1993) eller Whirlwind (Williams 1990)
WWF Royal Rumble (DataEast 1994)
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Diverse flippersajter
www.ipdb.org
www.pinball.org
www.svenskaflippersallskapet.com
www.stockholmpinball.com
www.sdtm.se
www.sternpinball.com
www.jerseyjackpinball.com
www.p4p.no
www.slamtilt.se
www.marcospecialties.com
www.pinrepair.com
www.pinballrankings.com
www.ifpa.com
www.papa.com
www.tiltwarning.com/blog
www.pinballnews.com
www.pinupps.se
www.spilledilla.com
www.boraspinball.se
www.flippersm.se
www.stockholmopen.nu
www.pinballhighscores.org

Internet Pinball Database
Stor samling med rulesheets
Svenska Flippersällskapets forum
Stockholm Pinballs sida
West Coast Pinballs sida
Stern
Jersey Jack Pinball
Reservdelar till spel
Reservdelar till spel
Reservdelar till spel
Info om renovering av spel
Flipperspelarnas världsranking
IFPAs sida
PAPAs sida
Bl a videoguider till olika spel
Nyhetssida om flipper
Uppsala Pinballs sida
Norsk flippersida
Borås pinball, info om BPO
Svenska mästerskapen
Stockholm Open
Highscorelistor på olika spel

Tävlingar
BPO

Borås Pinball Open

BPP

Balacs Pinball Party (Alingsås)

EPC

European Pinball championship

IFPA

International Flipper Pinball Association,
ett av två världsmästerskap.

IO

Interpool Open (Malmö)

PAPA

Professional and Amateur Pinball Association,
ett av två världsmästerskap.

PMO

Pinball masters open (Lidköping)

PW

Pinball Workshop (Sandefjord, Norge)

SM

Svenska mästerskapen

SO

Stockholm Open
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Flipperordlista
Backbox

Sitter längst bak på spelet, ovanpå kabinettet. Innehål
ler kretskorten som styr spelet, samt på nyare spel
också en eller flera displayer och högtalare. Dessutom
har den en dekorativt funktion, vilket framträder på
dess backglass. Flipperspelet är som bredast över
backboxen.

Backglass

En dekorerad glasskiva som är placerad i fronten av
backbox.

Bolltråg

Kulornas “hem” under spelplanen. Är placerat mellan
outhole och plungern, och ser till att rätt antal kulor
skjuts ut till plungern.

Bumper

Rundad speldetalj som har till uppgift att slå till kulan.
Reagerar vid beröring, och slår då via en spole under
spelplanen upp en s k “kjol” som skjuter iväg kulan.

Captive ball

En kula som i princip sitter fast. När kulan som är i spel
träffar captive ball, skjuts denna iväg i ett mycket be
gränsat utrymme och triggar en switch. Det finns också
varianter där captive ball består av två kulor; den
första som blir träffad sitter fast och för bara över rörel
seenergin till en lös kula ovanför, som en s k
“Newtonvagga”.

Coil

Den metallstav som löper inuti en spole. Se Spole.

Coilstop

En böjd metallplåt som är placerad i anslutning till spo
len, och stoppar staven (“coil”) när den skickats iväg
av spolens magnetfält. Det ljud som hörs när man tryc
ker in flipperknapparna är när coil möter coilstop.

Combo

Ett moment i spelet där kulan tar två eller fler utpekade
vägar utan att det går för lång tid däremellan eller ut
an att någon annan switch berörs. Finns nästan bara
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på modernare spel. Exempel på vanligt förekom
mande combos är att först skjuta upp kulan i en ramp,
och därefter i en loop. Comboskotten är ofta upp
byggda på att det utan större hinder ska gå att utföra
det påföljande skottet efter att det föregående är av
klarat.
Diverter

En del spel är utrustade med ramper eller liknande där
kulan kan ta en av två vägar, och diverterns funktion är
att låta kulan gå åt det håll den ska, i likhet med hur
matvaror för två olika kunder skiljs åt på ett kassaband.

Droptarget

En target med den extra funktionen att den vid träff
dras ned så att toppen kommer i jämnhöjd med spel
planen. På äldre spel är de ibland placerade bakom
varandra, så att man bara kan träffa dem en åt gång
en. Droptarget kallas emellanåt också för “kex”.

Guide

En yta eller kant i plast eller metall, som leder kulan i
en bestämd riktning.

Habitrail

En slags räls i vilken kulan rullar. Utgörs vanligen av
två–fyra metallstänger som håller kulan kvar i spåret,
och leder den från en position ovan spelplanen till en
av spelets inlanes.

Hål

Har ungefär samma syfte som en kopp. Skillnaden är
att hålet kan rymma mer än en kula, samt att kulan via
gångar under spelplanen kan komma i spel via ett an
nat hål. Jmf kopp.

Inlane

Guidad gång på utsidan av slingshot som ger kulan i
retur till flippern. Jmf outlane.

Insert

En facetterad och för det mesta, textförsedd plastdetalj
som är nedsänkt så att den ligger i jämnhöjd med
övriga spelplanen. Under sitter en lampa, som tänds för
att signalera insertens budskap.
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Kabinett

Den trälåda som utgör själva spelet. Finns i princip i två
bredder, standard (22 ½") och widebody (25").

Kickout

Den mekanism som ser till att kulan lämnar kopp eller
hål. Drivs av en spole, och ger från en kopp en ganska
lätt stöt på kulan, medan stöten är hårdare om det är
från ett hål som kulan ska upp.

Knocker

En spole placerad i backbox som slår mot en träyta,
för att signalera att gränsen för frispel är uppnådd. Kal
las ofta “knack” på svenska, efter det ljud som uppstår.

Kopp

Ett grunt hål i spelplanen, där syftet är att kulan ska
stanna en kort stund. Att kulan tvingas till en paus beror
på att koppen aktiverat något som tar tid, antingen att
spelet ska inkassera spelarens bonus eller att ett upp
drag startar, vilket kräver en stunds information på dis
playen. Jmf hål.

Lane

En trång passage för kulan, vanligast i formen av s k
“rolloverlanes”, där flera lanes i rad är placerade
ovanför bumprarna. I varje lane finns en switch, och
varje gång kulan passerar tänds eller släcks en lampa
kopplad till respektive lane. På äldre spel ökas
bonusmultiplikatorn när kulan passerat genom samt
liga lanes, medan modernare spel oftast har funktio
nen att spelaren kan “bläddra” de tända lamporna
och därför inte behöver få kulan att passera samtliga
lanes, utan det räcker med samma antal passager
som det är lanes i grupp.

Loop

En guidad bana som kulan kan ta på spelplanen. Finns
huvudsakligen i två varianter — innerloop och
ytterloop — där den senare löper över spelets hela
bredd. Ett skott i loopen går upp på ena sidan och
kommer ner på andra.

Mode

Ett ofta tidsbegränsat moment i spelet där det gäller att
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träffa vissa skott och mål med kulan. Kallas även “upp
drag” på svenska. Igångsättandet av ett mode kan in
nebära att det normala spelet upphör temporärt, vilket
betyder att skott som i vanliga fall bygger upp mot
multiboll eller jackpot, nu resulterar i annat. Det är inte
ovanligt att ett uppdrag kan bygga på att skjuta mot
mål som ger farliga returer, vilket gör att många spela
re väljer att “tajma ut” det, det vill säga att fånga kulan
och hålla den i cradle tills dess att uppdraget avslutas.
Nudge

På svenska “stöt” eller “stöta”. Spelarens medel — föru
tom diverse flippertekniker — att få kulan dit man vill.
Genom att stöta i spelet på olika sätt kan kulan ändra
riktning.

Opto

Switchmekanism där två optiska element — sändare
och mottagare — känner av om kulan passerar.
Ljusstrålen bryts då och switchen reagerar. Ljuset från
en opto går inte att se med blotta ögat, men syns i ex
empelvis en mobilkamera.

Outhole

Det hål längst ned på spelplanen som leder till
bolltråget. Begreppet används dock sällan, utan man
hänvisar istället till att kulan rinner.

Outlane

Guidad gång på utsidan av inlane, som leder kulan till
outhole. Jmf inlane.

Plunger

Fjäderbelastad spak som nästan alltid sitter på högra
sidan av spelet, och används för att skjuta upp kulan i
spel. Finns i manuellt, halvautomatiskt och automatiskt
utförande. Det automatiska utförandet syns framför allt i
att det istället för att spaken sticker ur spelet, istället sit
ter en knapp eller någon form av avtryckare där.

Post

Stolpe i plast eller metall med en gummiring i kulans
midjehöjd. Bär ofta upp en plastdetalj eller annan
speldetalj.
138

Proximity sensor

En magnetisk detektor, som placerad under spel
planen känner av om kulan rullar över. I övrigt samma
funktion som en switch eller opto.

Ramp

En i genomskinlig plast utformad väg för kulan, som
lämnar spelplanen för en färd uppåt. Vanligen leds
kulan tillbaka till en inlane via en habitrail eller genom
att rampen fortsätter.

Rollover

Kan dels syfta på en rolloverlane, dels på en ofta
stjärnformad plastdetalj som är placerad på spel
planen. Sticker upp några millimeter och aktiveras av
att kulan rullar över den, men ändrar också kulans rikt
ning genom sin fjädrande funktion och sin utformning,
då centrumpunkten är något högre än kanten.

ROM

På kretskorten i backbox sitter ett antal ROM:ar (Read
Only Memory). Dessa innehåller mjukvaran som styr
spelet. Finns ofta i olika versioner till varje speltitel, och
innebär viss skillnad i regler eller annat.

Skillshot

Ett moment i spelet som är aktivt när en kula ska
skjutas upp, och består i att spelaren ska träffa ett
speciellt mål, antingen genom att ge plungern lagom
kraft eller genom att skjuta iväg kulan i rätt ögonblick.

Slingshot

En av de grundläggande spelplansdetaljerna. Är till
formen trekantig och är placerad ovanför och strax ut
anför flipprarna. Har vanligen två slagarmar innanför
gummiband, som skickar iväg kulan vid kontakt.

Spinner

Återfinns för det mesta i början på en loop, och består
av en plast eller metalltavla som är horisontellt
upphängd med en kraftig ståltråd. Kulan träffar
undersidan av spinnern, vilket leder till att den snurrar
runt och ger ifrån sig ett nästan fräsande ljud, som
uppstår när spinnerns rörelse fortplantas till en switch
mekanism som slår från och till.
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Spole

Den egentliga “motorn” i ett flipperspel. Nästan allt i ett
spel som har rörelse i en riktning, drivs av en spole.
Spolen består i princip av lindad koppartråd som vid
strömsättning genererar ett starkt magnetfält som drar
åt sig en rund metallstav. Staven (“coil”) i sin tur är
kopplad till en mekanism på spelplanen och överför
kraften till den.

Switch

En detektor som sitter monterad under den bana som
kulan kan ta, eller som är kopplad till något annat fö
remål på spelplanen. Fungerar ungefär som en ström
brytare, och växlar mellan lägena öppen–stängd när
kulan rullar över, träffar eller på annat sätt aktiverar
switchen.

Target

Ett förhållandevis litet mål för spelaren att träffa. Sitter
ofta i grupp och har en rund eller fyrkantig form i enfär
gad plast. Bakom varje target brukar finnas ett mjukt,
fjädrande material som dämpar lite av kulans kraft vid
träffen.

Tilt

Mekanismen som ser till att spelaren inte kan skaka el
ler lyfta spelet utan att det straffar sig. I kabinettets
vänstra sida är en pendel fäst. Runt pendeln sitter en
ring som tillåter pendeln viss rörelse. När pendeln och
ringen får kontakt, registreras detta. Äldre spel tiltar —
spelet blir tillfälligt strömlöst och kulan rinner ner till
bolltråget — vid första kontakten, medan standard är
två varningar före tilt på nyare spel.

Tournament Mode

En inställning på modernare spel som gör att slumpvisa
belöningar försvinner. Används oftast vid tävlingar, för
att spelet ska erbjuda så lika möjligheter och
utmaningar som möjligt för flera spelare.

Wizard mode

Många moderna spel har Wizard mode som en final i
spelet, vilken inträder när spelaren uppfyllt ett antal
uppställda villkor, vanligen att starta alla de vanliga
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uppdragen. Wizard mode ger oftast bra betalt poäng
mässigt, men på några spel kan det i tävlingssamman
hang vara värt att inte sträva mot att starta det.

Flippertekniker
Alla tekniker benämns med sitt engelskspråkiga uttryck, dels ef
tersom det är de etablerade uttrycken, dels för att flera av dem sak
nar bra svenskspråkiga motsvarigheter.
Alley pass

Ett svårt alternativ till post pass. Med kulan i cradle
släpps flippern ner och slås upp först när kulan rullat ut
på yttersta spetsen. En lyckad manöver gör att kulan
skjuts över förbi motstående flipper och upp i dess inla
ne. Risken för att man tappar kulan är hög, men om
det är viktigt att få över kulan till motstående flipper
samt trigga dess inlaneswitch är denna teknik tillämp
lig. Men väldigt svår att lyckas med.

Bounce pass

Flippern hålls nedfälld när kulan kommer mot den.
Studsen mot gummit och flipperns vinkel gör att kulan i
de allra flesta fall hamnar vid motstående flipper.

Chill (maneuvre)

På spel där det finns en smal, gummiklädd metallpost
strax nedanför och mitt emellan flipperspetsarna, kan
spelaren hålla flipprarna stilla om kulan faller i mitten,
eftersom den kommer att studsa upp igen. Risken är
dock att man missbedömer kulans bana och uppstud
sen uteblir.

Cradle

Flippern hålls uppe och utgör tillsammans med inlane
guiden en vinkel, där kulan kan vila.

Cradle separation

När två eller fler kulor är i spel, finns det möjlighet att
stoppa upp en kula med hjälp av en cradle. Om två
eller fler kulor fångas i denna blir det svårt att få till nå
got vettigt skott, och därför måste man få bort minst en
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av dem till motstående flipper. Genom att göra
samma moment som vid en postpass, fast med lite
större fördröjning, kommer den kula som ligger längst
ut på flippern att kort skjutas iväg medan den eller de
inre ligger kvar i cradle. Det optimala är att den iväg
skjutna kulan via studs på kula och flipper hamnar vid
motstående flipper.
Drop catch

Samma teknik som när en fotbollspelare tar ner en boll
på foten. Flippern hålls uppe och släpps ner strax innan
kulan ska träffa den. Gummit fungerar dämpande och
kulan kommer att lägga sig och sakta börja rulla utåt
på flippern. Det gäller därför att omedelbart vara be
redd på att ta nästa skott.

Live catch

En av de svåraste teknikerna, och som känns lika fy
siskt omöjlig varje gång man lyckas med den. Genom
att slå upp flippern så att den når sitt högsta läge sam
tidigt som kulan träffar flippern, kommer kulan för ett
kort ögonblick att ligga helt stilla, innan den rullar ner i
cradle. I och med att marginalerna är mycket små —
flippern och kulan rör sig snabbt — är risken för miss
lyckande väldigt stor. Men belöningskänslan när man
lyckas med en live catch är värd väldigt mycket.

Loop pass

Ännu en teknik för att flytta kulan till motstående flip
per. Från ena flippern skjuts kulan i en ytterloop på
spelet. Kulan kommer att återvända till den flipper
därifrån den sköts upp, och när den får kontakt med
gummit gäller det att släppa ner flippern. Rätt utfört
kommer det att resultera i att kulan studsar över till
motstående flipper. För sent släpp leder till att kulan
studsar i slingshot, för tidigt släpp gör ofta att kulan
rinner.

Post pass

Kulan ligger vilande i cradle. Flippern släpps ner och
slås omedelbart upp, vilket gör att kulan slår upp i
slingshotposten och studsar därefter över till flippern
på motstående sida. Beroende på hur slingshotposten
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är placerad i förhållande till cradlepunkten är post
pass lättare eller svårare att utföra.
Slap save

När kulan faller i mitten, kan man ibland rädda kvar
den i spel genom att slå upp båda flipprarna, med en
liten tidsfördröjning. Den första flippern träffar kulan och
ger den en svag riktningsförändring som ofta är till
räcklig för att den andra flippern ska träffa kulan och
skicka iväg den.

Tap pass

En passningsteknik som bara går att använda på vissa
spel (främst de som har bladswitchmekanism istället
för optisk vid flipperknapparna). Med kulan i cradle
släpps flippern, och slås sedan upp ett nästan
omärkligt kort moment, vilket gör att kulan gör en kort
båge och mjukt landar på motstående flipper. Ansla
get på flipperknappen ska inte vara med fingerspet
sen, utan med lätt kupad hand, så att man trycker in
knappen väldigt kort distans och tid. Faran med en tap
pass (eller “dutt”, som är det svenska uttrycket) är att
man antingen slår för hårt, vilket resulterar i en
okontrollerad kula, eller för löst eller inte alls, vilket
resulterar i ett av de försmädligaste rinn som kan före
komma.

Tip save

Om kulan faller mot yttersta spetsen av flippern kan
det ofta vara otillräckligt med en bounce pass, då ku
lan inte kommer att studsa upp mot den andra flip
pern, utan nedanför denna. Om man istället håller upp
flippern kommer skillnaden i höjd göra att kulan stud
sar över till motstånde flipper. I
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