Löjliga sporter och den efterföljande karriären
Ibland funderar jag på sporter och deras mening. Sport är bra. Det håller kroppen i trim, om man
inte dör på kuppen. Redan för flera tusen år sedan användes olika typer av sportevenemang för att
stilla befolkningens blodtörst. Genom att arrangera kamper mot lejon, tjurfäktning eller tornerspel
med lansar och hästar kunde samhället ge befolkningen den blodtörst de behövde.
Nåväl, på senare tid har jag funderat på de mest fjantigaste och löjligaste sporter jag kan komma på.
Här kommer en lista med motivering och i vissa fall en tröst till utövarna.
I stigande ordning:
6. BOXNING. Ja, varför inte? Om man gillar att puckla på andra människor utan att riskera att bli
anmäld för misshandel, så är boxning en helt perfekt sport. Nackdelen är att utövarna inte bara får
spruckna läppar och krossade näsben och ögon. Misshandel med betalande publik! ☺ Man får även
sin hjärna att tappa förnuftet, om man nu hade någon innan man började med sporten. Framtiden
efter karriären är lysande. Man kan ju alltid bli ”indrivare”, rånare eller som Tyson en B-skådis.
5. Brottning. Ha ha. Det är ju inget annat än våldsamt hånglande med människor av samma kön.
Sporten existerar hos båda (alla?) kön. Det hade varit intressant att se en brottningsmatch mellan
könen.
4. Golf. Urlöjligt! En promenad med en pytteliten boll som har en tendens att hamna i sandlådan
eller i skogen och en ung pojke som går bakom och levererar den käpp som utövaren behöver för
varje slag. Tänk dig att det bakom varje ishockeyspelare finns en caddy som levererar rätt klubba för
utövarens slagskott, handledsskott eller dragskott. Men utövarna har en fin framtid som
trädgårdsmästare. Om det hade varit en sport hade vinnaren utsetts på en kvot mellan antal slag och
den tid det hade tagit för att få bollen ner i de 18 hålen. – Speed Golf.
3. Trav. Kanske den fånigaste av alla sporter? Det beror inte på de stackars hästarna utan på
regelverket. Tänk dig formel 1. Du får inte använda alla växlarna in växellådan. Om du kör för fort
(galopp), så måste du lägga dig sist i heatet. Dessutom, hur kan man ge namn åt ett djur på det
sättet. Vad sägs om Staro Vodka on Ice, Järnspiken, Raggmunken, Deweycheatumnhowe? Skulle du
namnge ditt husdjur något sådant?
2. Curling. Ja vad ska man säga om denna sport? Annat än att utövarna har en lysande framtid som
städare.
1. På vinnande plats i denna bottenliga. Gång. Det finns stora likheter med travsporten, nämligen att
utövarna inte tillåts att använda alla växlar i växellådan. Men det fånigast enligt min mening är att
utövarna ser ut som mannekänger på catwalken, med sina höftrörelser, uppspelade i 10 gånger den
verkliga hastigheten.
Andra kandidater till denna lista är speedway. En motorsport där tävlingarna heter matcher, där de
tävlande har löjliga mössor på hjälmarna och lagen har namn som slutar på -arna och.
Om du kan komma på ytterligare löjliga sporter, så svara gärna på detta inlägg.

