Trelleborgs FF – Kick Off 2009
Parken Trelleborg 2009-03-30
………………………………….
Inför den Allsvenska starten är den stora frågan hur det ska gå för TFF. Efter några år
med lindansande runt nedflyttningsstrecket är det nu dags att etablera sig på den övre
halvan av tabellen. I alla fall om man ska lita på förhandstipsen hos föreningens profiler
som vavade.se fick tillhanda under TFF:s Kick Off i Parken i Trelleborg, med mindre
än en vecka fram till premiären.
Ett drygt hundratal sponsorer hade bänkat sig i Parken tillsammans med spelare, ledare och
styrelse och fick som start höra den levande fotbollslegenden Ralf Edström hålla föredrag om
sin långa och framgångsrika karriär som fotbollspelare. En onekligen innehållsrik och
intressant historia som startade på Stora Valla i Degerfors i slutet av 50-talet och som sen
förde honom runt på de stora arenorna i världen, innan han avslutade i Örgryte på 80-talet,
faktiskt utan att spela en enda match. På senare år har han gjort sig ett namn som
kommentator på Radiosporten, något han verkligen brinner för. Även om det ibland blåser lite
snålt och det kommer erbjudande om att sköta Zlatans trädgård istället…
Men så mycket TFF har det inte blivit för Ralfs del de senaste åren.
- Det är tyvärr inte så ofta jag fått möjligheten att se och kommentera TFF, menade han
nästan lite ursäktande eftersom det inte var han som bestämde vilka matcher som
skulle kommenteras.
På sin typiska värmländska avslutade han föredraget med en rolig historia och drog ner
skrattsalvor och applåder från den roade publiken.
TFF:s marknadschef Barbro Bengtsson kontaktade artisten Danne Stråhed i höstas angående
en idé om att få gjort en ny hymn till TFF.
- Det var absolut inte något fel på den tidigare TFF-hymnen Kopparslagaren med
Fram för framgång, men jag kände att vi skulle försöka hänga med i tiden, menar
Barbro.
Hon har även svårt att dölja den stolthet hon känner för Danne Stråheds arbete.
- En fantastisk hyllning till hela Trelleborg, det är underbart! utbrister hon med det
varma leende som bara Barbro har.
För säkerhets skull tog Danne Stråhed hymnen Blå som stål två gånger i rad, och vi lär säkert
få höra den många gånger än på Vångavallen.
När det gäller allsvenskt guldtips och TFF:s placering så var de flesta vi pratade med i Parken
ganska överens, det är Elfsborg eller IFK Göteborg som kommer att vara de två
guldaspiranterna.
Huvudtränaren Tom Prahl trodde på Elfsborg och tippade TFF någonstans mellan fjärde och
tionde plats.
- Stabiliteten i backlinjen kretsar en hel del kring Rasmus Bengtsson och hur länge han
får vara kvar i TFF, menade Prahl.
Årets nyförvärv är han dock mycket nöjd med, inte minst de etablerade spelarna.
- Joakim Sjöhage och Marcus Pode är två riktigt bra nyförvärv!
Barbro Bengtsson var som vanligt optimistisk i sitt tips.
- Jag har satsat 100 kronor på Svenska Spel att vi slutar på fjärde plats och jag är helt
övertygad om att vi kommer att klara det också, sa Barbro och gav sitt guldtips till
Göteborg.

Även Ralfs tips låg på Blåvitt, ett lag som han själv representerade i slutet av 70-talet.
- Det kommer att stå mellan Elfsborg och IFK Göteborg, men jag tror att Göteborg har
ett starkare lag och tar hem guldet i år.
Hur det går för TFF var han dock inte riktigt klar över.
- Jag har ännu inte gjort mitt tips till radiosporten, jag ska hem och fila på det nu. Men
jag tror nog ändå på TFF som nia eller tia… Placeringen i tabellen hänger en hel del
på hur länge Rasmus Bengtsson stannar i TFF, avslutade Ralf.
Per-Anders Abrahamsson påpekade i sin egenskap som ordförande att det i år är ett historiskt
år för TFF.
- Aldrig förr har TFF varit tippade så högt upp i förhandstipsen, vi brukar få husera
som underdog bland de två-tre understa lagen. Vi får väl se om det är positivt eller
ej…
Han ville dock inte ge något tabelltips för sitt eget lag.
- Nej, jag nöjer mig med att säga att vi hamnar på den övre halvan av tabellen.
Som jag ser det har vi i år den bästa truppen i klubbens historia och får vi bara vara
skadefria kan vi matcha vilket lag som helst i Allsvenskan.
Efter EM-uppehållet i fjor spelade vi till och med bättre mot de etablerade lagen än
vad vi gjorde mot bottenskiktet. Grundtryggheten vi fick med ”Prahleffekten” är
definitivt inte sämre i år.
I sitt guldtips garderade Abrahamsson sig.
- Jag tror att det blir Göteborg och Elfsborg som kommer att göra upp om guldet.
Kalmar får det svårt, de har förlorat för många av sina spelare och kommer eventuellt
att tappa någon till. När det gäller stockholmslagen så är det nog bara AIK som kan
matcha i toppen, jag tror varken Hammarby eller Djurgården hamnar på den övre
halvan i år. Och Malmö har inte bättre lag på papperet i år jämfört med 2008, men
man vet ju aldrig om deras unga talanger blommar ut under året.
De båda lagkaptenerna Mattias Thylander och Dennis Melander presenterade samstämmigt
sina lagkamrater på scen. De var dock inte helt ense om var det allsvenska guldet hamnar men
tipsen de gav var ingen större skräll.
- Jag tror att det blir Göteborg, sa Thylander.
De har en stark och jämn trupp och är dessutom är riktigt bra kamratgäng.
- TFF naturligtvis… nej jag tror nog att det blir Elfsborg, tillade Melander med glimten
i ögat.
Danne Stråhed hade ingen som helst koll på varken Allsvenskan eller TFF.
- Nej jag har faktiskt ingen som helst aning! Jag har ingen koll alls när det gäller
fotboll, det är bara musik som gäller för min del.
I dessa tuffa tider så kan det inte var lätt att vara marknadschef, speciellt inte för ett allsvenskt
fotbollslag där mycket bygger på sponsring och Goodwill. Men Barbro ser inte problemen.
- Vi har faktiskt ökat våra sponsorintäkter i år trots gällande konjunkturläge!
Ambitionen är att varje dag lära något nytt och kunna bidra med något. Har man bara
roligt så blir det mycket lättare att jobba, påpekade hon som avslutning.
Fotnot.
Allsvenskan har premiär söndagen den 5 april då TFF tar emot Brommapojkarna på
Vångavallen kl.15.00.

”Där kommer Edström, volley, åh vilket skott! Samma kalasskott som vi minns mot, första
målet, mot Uruguay. Och precis från samma läge, med samma vänster, med samma höjd. Och
jag tror nästan lika bra fart på bollen också... Åh, vad är klockan?”
(Bengt Grive kommenterar direkt i tv när Ralf gör 1-0 mot V.Tyskland i 24:e minuten den 30
juni 1974 i VM, matchen slutade 2-4.)
Peter Kronström

