Trelleborg fredagen den 1 oktober
Idag intar oktober månad almanackan, de röda löven faller i allt snabbare takt och nu känns
det som om hösten är här på riktigt. Sommartiden får vi dock behålla ett tag till, det dröjer
ytterligare en månad innan vi får tillbaka den timme vi varit av med sen i mars…
Från och med idag är inte längre 50-öringen giltig som betalningsmedel. Öret finns dock
kvar som räkneenhet där 1-49 öre avrundas nedåt och 50-99 öre uppåt. 50-öringen går att lösa
in på bank fram till och med mars nästa år. Inom kort kommer även 2 kronan och 200-lappen.
På söndag gör Gylle och Skansen upp om vem som tar steget direkt upp i femman. Båda
lagen vann i lördags sina respektive måstematcher, Gylle över Minnesberg med 4-2 och
Skansen över Gislöv med 8-3. Samtidigt förlorade V. Ingelstad och är därmed utan chans till
seriesegern. För Gylle räcker det med oavgjort då man har två poäng till godo på Skansarna,
men det kan bli ödesdigert för Gylle att tänka på något annat än att vinna!
Tyvärr får Gylle klara sig utan sin skyttekung Daniel Person på söndag eftersom han fick sin
tredje varning i Minnesbergsmatchen efter att lite onödigt sparkat bort bollen vid avblåsning.
Oavsett utgången på söndag så har de båda tränarna Rickard Harletun och Ola Persson gjort
en heroisk insats och fått ett homogent lag av de många olika individualisterna. Jag blir
dessutom förvånad om inte både Gylle och Skansen återfinns i femman under 2011…
Direkt efter seriefinalen i sexan är det dags för årets stormatch i Trelleborg då Malmö FF
kommer till Vångavallen för att möta TFF. Lillebror har ju som vana att sätta käppar i hjulet
för sin storebror men då gäller det att höja sig rejält efter dippen mot Åtvidaberg i tisdags.
11 dagar kvar till VM-kval och Holland – Sverige. Nu laddar vi!
Det är väl självklart att Magnus Hedman ska frias från anklagelserna att ha betalat för sex
med den 20-åriga prostituerade rumänskan, han har ju sagt att han inte har några pengar!
Dum, domare eller dummast, det är frågan! En ecuadoriansk fotbollsdomare som dömde i
Fotbolls VM 2002 greps på JFK i New York med 6 kilo heroin i bagaget. Kanske inte så svårt
att räkna ut vad han hade för något i pipan…?
Eldkvarns folkkäre sångare Plura Jonsson blev i veckan dömd till tre månaders fängelse för
kokaininnehav. Så går det när man är Utanför lagen och har Tuff lust på Himmelska dagar!
Egentligen hette han Bernard Schwartz men för allmänheten var han känd som Tony Curtis,
filmstjärnan som spelade mot Marilyn Monroe i filmen I hetaste laget och mot Roger Moore i
serien Snobbar som jobbar. I onsdags somnade Tony in för gott vid en ålder av 85 år. RIP!
Bonnie Elizabeth Parker blev bara 23 år gammal och är mer känd som den ena halvan av
den ökända bankrånarduon Bonnie & Clyde. Idag skulle hon fyllt inte mindre än 100 år!
Tre bra filmer att rekommendera: Invictus, The Ghostwriter och Mannen under trappan.
Radioprogrammet Tracks med Kaj Kindvall går i graven till årsskiftet efter mer än 26 år
och 1000 program i etern. Disco-Kaj som haft monopol på monopolet ända sen Kvällstoppen
härjade i början av 70-talet har tröttnat på att topplistor inte längre är i ropet och lägger ner.
I morgon blir det Beatles för hela slanten då jag tillsammans med kvalvinnarna Nørds Inc
från It takes 2 ska besöka Tommy Rosbergs Beatlesutställning, en av årets höjdpunkter!
På måndag är det Kanelbullens dag, då är det helt legalt att käka detta kaloririka bakverk av
vetemjöl, mjölk, jäst, socker och smör samt kryddad med kanel och kardemumma.
Samma dag är det 40 år sen Janis Joplin dog av en överdos heroin. Hon blev den tredje
medlemmen i det inte allför glamorösa sällskapet The Forever 27 Club.
Gylle AIF:s bästa säsonger 1947-2010:
• 1978 – Vann sexan överlägset med ett klassiskt lag lett av Rolf ”Jolfen” Jönsson.
• 1995 – Sjätte plats i femman efter att det bästa Gyllelaget någonsin spelat jämnt med
både Bjärred och MBI. Dessutom blev man fjärde bästa lag i kommunen detta år.
• 2010 – Oavsett resultatet av året så har Gylle gjort en fantastisk säsong!
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