Trelleborg fredagen den 5 mars
Att aldrig, aldrig kasta yxan i sjön! Att aldrig ge upp! Att aldrig ge vika hur omöjligt det än
verkar och ser ut! Det var just den oerhört viktiga egenskapen som gjorde att våra underbara
curlingdamer tog guld! Igen!! Kanadensiskorna gjorde en jättemiss, troligtvis den enda på
hela matchen, men den inträffade i det absolut sista spelet! Det gäller som man brukar säga
när det gäller sport, att köra för fullt ända in i kaklet!
Att jag gick själv gav upp klockan halv tre när det såg så hopplöst ut för svenskorna inför den
tionde och sista omgången är ju en helt annan historia…
Tre Kronors oförmåga redan i kvartsfinalen bäddade för en drömfinal mellan USA och
Kanada. Och vilken final det blev! Sällan har jag sett en hockeymatch som innehöll så mycket
kamp och spänning där Kanada till sist segrade efter mål av Sidney Crosby i sudden death.
Att se den gamle Neil Young på läktaren under finalen kändes också ganska häftigt!
På tal om att se och träffa kändisar… Min gamla arbetskamrat från AGI, Paul Lindström
mailade i veckan att han bor granne med Roger Daltrey, sångaren i the Who, och att Roger
spontanuppträtt på den lokala puben vid ett flertal tillfällen. Coolt!
Själv kan jag stoltsera med att ha flugit till London och suttit strax bakom… Little Richard!
När jag pluggade i Stockholm 1998-2000 hade vi killar i klassen en intern tävling om vem
som träffade på de mest kultiga kändisarna som vi kallade Jag mötte Lassie. Minns att
vinnaren till sist blev den som träffade på Christer Petersson… På Systemet!
Lars Lagerbäck skulle ha föreläst på TFF:s kickoff i onsdags men kom tyvärr inte. Där
fanns dock tolv miljoner skäl till att han inte åkte från Nigeria!
Tränarna Tom Prahl och Alf Westerberg har inte haft det så lätt inför årets Allsvenska
premiär då mycket skador och snötäckta planer förstört upplägget men såg ändå med
tillförsikt fram mot den kommande säsongen och räknar med att TFF ska bli minst sexa!
Allsvenska spelare var där också gott om och lagkapten Dennis Melander presenterade
truppen på sedvanligt sätt med glimten i ögat.
Melander tog för övrigt med sig stridsvagnen Fredrik Jensen till Tre Lyktor i onsdags för att
delta i Music Quiz där temat var Schlager. Inte mindre än 85 deltagare satte nytt rekord och
rekord blev det också i resultatet där Zorro tog hem vinsten med inte mindre än 100 poäng,
alltså full pott! Oerhört imponerande!! Schlagernörden fick därmed ett ansikte, eller två…
Att få se Melodifestivalen live på Malmö Arena var en upplevelse! Jag förstår dock inte
varför vi skulle ha ljusblå och vita flaggor att vifta med, det kändes nästan som att sitta mitt i
Malmö FF:s klack, brrr!
Varför Py Bäckman såg ut som en upphottad Ozzy Osbourne blev jag heller inte klok på.
Däremot kändes det stort, ja till och med riktigt stort, att få se sin gamle barndomsidol ClaesGöran Hederström stå på scen och sjunga Det börjar verka kärlek banne mej!
Att Anna Bergendahl skulle ta sig till Globen som första artist var en klar överraskning! Jag
blir dock inte förvånad om tvåorna, Pernilla och Neo, tar sig till final via Andra chansen!
Själv missar jag det hela eftersom jag åker till Knislinge tillsammans med grabbarna i
Shamrock för att gå på Pudelfest och kolla in ett presumtivt band för Rock the Boat IV.
Radio SMF i Trelleborg har hamnat i blåsväder efter att de propagerat för rökning i
direktsändning. Som om det verkligen skulle vara det värsta som Radio SMF gjort…
Jordbävningen i Chile kan ha gjort att jordens axel flyttat sig och förskjutit tiden. Det är
visserligen bara en miljondels sekund men vi tidsoptimister hittar alltid orsaker till försening!
Veckans Höjdare
• Melodifestivalen. Första gången live och första gången på Malmö Arena!
• TFF:s Kickoff. Om nio dagar kör det igånG!
• Music Quiz på Tre Lyktor. Rekord på rekord!

Med full pott i Music Quiz kan man bara lyfta på hatten!
Pehr Saurow och Mats Drakenholt satte ett nytt rekord.
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