
Trelleborg fredagen den 12 juni 
 
Idag är det skolavslutning och studenten runt om. Det innebär att det i dagarna är inte mindre 
än 30 år sen jag gick ut nian och 28 år sen jag själv tog studenten. På den tiden innehöll 
Söderslättsgymnasiet blivande storheter som Björn Kjellman, Amanda Ooms och Mikael 
Pernfors! Och så Torgny Jönsson naturligtvis, en kändis han också på sitt sätt… 
Att få stryk av Danmark på Råsunda under självaste Nationaldagen, genom att missa en 
straff och bjuda på matchens enda mål är rena mardrömmen. Då hjälper det inte att man 
besegrar blåbäret Malta med 4-0 fyra dagar senare. Nu måste resterande fyra matcher vinnas i 
höst om man över huvudtaget ska ha en chans att nå VM i Sydafrika nästa sommar, och hur 
lätt blir det!? Zlatan såg inte ut att älska Kim Källström under Maltamatchen, men som 
lagkapten och världsstjärna kan han väl få lov att ta sig vissa friheter. Nu väntar vi bara på att 
världens bästa lag, FC Barcelona, ska bli hans nästa adress, och att Kim hamnar i Holmeja… 
Kevin Borg som vann Idol i våras är från Malta och sjöng båda nationalsångerna innan 
matchen mot just Malta. Jag är glad att inte var den totalt tondöva Johan Palm som fick det 
uppdraget med tanke på han just släppt sitt första debutalbum. Jo det marknadsförs så, och 
skulle det mot förmodan råka bli ett andra debutalbum så är förslaget att spela in det live så 
att alla flickskriken överröstar hans totalt omusikaliska stämma. Jag var övertygad om att 
Idolvinnarna aldrig skulle bli något men Agnes som vann Idol 2005 överraskar ordentligt och 
har fått en rejäl hit i England med låten Release me. Själva låten överraskar dock inte ett dugg. 
Det gjorde ingenting att Robin Söderling förlorade klart mot Roger Federer i finalen av 
Franska Öppna. Bragden var redan ett faktum på vägen dit och inte minst semifinalen där 
Söderling lyckades vända ett 1-4 underläge i femte och avgörande set till vinst med 6-4! 
Hockey i mitten av juni känns helt fel trots att det är mer spännande än någonsin i Stanley 
Cup. Detroit med Lidström, Zäta, Holmström & co har i natt chansen att vinna hemma mot 
Pittsburgh i den sjunde och avgörande finalmatchen och ta hem den groteskt stora bucklan för 
andra året i rad. Heja Sverige! 
Gylle tog sin tredje raka seger när man besegrade Lilla Beddinge med 3-0 förra lördagen. Nio 
poäng och 15-2 på de senaste tre matcherna ger i nuläget en kvalplats till sexan. Sista 
vårmatchen går på bortaplan mot Örtofta den 18 juni, då kan man ta sig upp till andra platsen. 
I morgon är det kval till It TAkes 2 för femte året. 5-års jubileum då…? Nja, Trelleborgs 
Allehanda kallar det för det, men eftersom det bara är fyra år sen starten så fyller vi ju bara 
fyra, trots att det är femte gången. Inte mindre än 39 lag har i år anmält sig och det är rekord. 
Återstår att se vilka finallag som får den näst intill omöjliga uppgiften att besegra Radio 
Active i finalen den 29 augusti. Lycka till alla ni 78 som vågar medverka! 
Att gå ner i vikt är det lättaste som finns, det har vi alla lyckats med tusentals gånger. Att 
hålla vikten därefter är däremot det svåraste som finns. Alltid finns det någon dålig 
bortförklaring, en öppnad vinbox eller något gott i kylen som måste ätas upp. Men nu är 
ursäkterna slut och sommarkort på Colosseums Gym inhandlat. Att gå ner i vikt handlar om 
att äta bättre och att röra sig mer, inte om att straffa sig själv. Däremot finns det ju ingen 
anledning att belöna sig själv hela tiden utan bara när det känns att man verkligen är värd det. 
Igår fyllde Helene Katic i Partille 40 år och idag blir min far 71, grattiskramar till er båda! 
 
Bäst just nu:  

• Gymmet. Jag trodde väl aldrig ens själv att jag skulle komma dit… Men det är faktiskt 
inte så tokigt när man väl kommer igång och märker att det händer något. Att träna 
tillsammans gör det dessutom till kvalitetstid. Tack Helene!  

• Asbach Uralt. På 46-årsdagen öppnade jag den flaska brandy som jag fått på min18-
årsdag. Korken var torr men innehållet var ändå helt perfekt efter 28 års lagring! 

• Fotbollskanalen.se. En riktigt bra sejt där nyaste nytt finns att läsa om just fotboll.  



 
 
Priset till kvalvinnarna i It TAkes 2 är sen några år tillbaka en specialförevisning av Tommy 
Rosbergs Beatles utställning. Förra året var det Blue for 2 som vann och fick en oförglömlig 
eftermiddag på Gislövs Läge. Tommy återfinns längst till höger på bilden och vid trummorna 
hittar vi Dalköpinges svar på Keith Moon. ;) 
 
 


