Trelleborg fredagen den 12 november
På söndag är det Fars dag om någon nu glömt detta. Eller så kan man göra som min far, få
för sig att det var redan förra söndagen och undra varför ingen hörde av sig…
Fars dag har sitt ursprung i 1910-talets USA och kom till Sverige 1931 då dagen firades i
juni. Den senarelades dock för att ligga bättre i förhållande till Mors dag och infaller därför
numera på andra söndagen i november i hela Norden, utom i Danmark.
Världens längsta allsvenska har varat från mars till november men är nu över. Malmö FF
var bäst när det gällde som mest och tog hem SM-guldet! HIF föll bokstavligen på mållinjen.
Att TFF skulle sluta på femte plats var ingenting jag hade satsat pengar på i somras när laget
låg sist efter VM-uppehållet, det ska ärligt erkännas. Med tanke på den magnifika hösten och
en andraplats i tabellen efter VM kan man fundera över hur bra det egentligen kunde ha gått.
Eftersom TFF bara tog tre poäng av tolv mot Åtvidaberg och BP så var det kanske rätt lag
som försvann ner i Superettan. Mot Gefle tog man full pott så de får gärna kvala sig kvar.
Smolk i bägaren: Mindre än 48 timmar efter matchen TFF – Örebro (1-0) presenterades
Andreas Drugge som go gubbe i IFK Göteborgs tröja på klubbens hemsida.
På måndag är det årets Fotbollsgala och vem som får Guldbollen är mer ovisst än vanligt.
Zlatan får min röst, trots att han haft ett mellanår har han ändå dominerat svensk fotboll!
Om han kommer på galan återstår att se, hörde att där var någon som slatt’an på träningen.
Det hette att det stora allmänintresset gjorde att både Expressen och Aftonbladet publicerade
både namn och bild på den 38-åring som misstänks vara den nya Lasermannen och ligga
bakom skotten i Malmö. Tjena! Det var säkert inte för att sälja fler lösnummer nä…
När kungen uttalade sig i älgskogen om den påstådda älskogen i boken Carl XVI Gustaf –
Den motvillige monarken förra veckan så sa han sig inte ha läst den än. Kanske inte så
konstigt med tanke på att den ännu inte släppts som ljudbok.
Med tanke på just kungaboken, minns ni det dråpliga inslaget som David Hellenius och Peter
Magnusson gjorde i Hey Baberiba när kungen är på studiobesök på tv4 och träffar på
nyhetsuppläsaren Anna Lindmarker? En riktig tv-klassiker!
Undrar om Drottning Silvia nu rensat bort alla plattor med Army of Lovers ur cd-hyllan?
Babsan ska vara med i Melodifestivalen nästa år. Vad blir nästa steg, Stefan & Krister?
David Hellenius var helt lysande som Torsten Flinck, när han i Hellenius Hörna ringde till
Lars-Åke ”Babsan” Wilhelmsson och istället föreslog en duett till just Melodifestivalen.
Kikki Danielsson pratar med sin döde far… Jag trodde att hon hade slutat dricka sprit!
Som Tommy Körberg mycket riktigt sa redan i somras så släpper han i slutet av månaden sin
första studioinspelade platta på 22 år. Plattan har namnet Songs for drinkers and other
thinkers där samtliga låtar handlar om alkohol utan försköning i den krassa verkligheten.
Och så var det precis som vanligt igen efter att 48-årige Geir Rönning röstats ut ur Idol.
Trots att ikonen Michael Jackson varit död i över ett år fortsätter han att beröra. I veckan
släpptes den postuma singeln Breaking News. Jacksons familj menar dock att det inte är
Michael som sjunger medan skivbolaget, producenten och managern säger precis tvärtom.
Kanske Kikki Danielsson kan ta uppdraget att fråga Michael för en Chardonnay-box…?
Den tolfte upplagan av Music Quiz med tema Disco & Dance hölls i onsdags på Tre Lyktor.
Vinnare blev Hernandezez featuring Niklas & Calle med 74 poäng av 81. Bra jobbat!
Musikföreningen Riffet firade sitt 5-årsjubileum i lördags med Beatleskväll och massor av
gäster som Horst Fascher, Olle Nilsson och inte minst det lysande Trellebelle Ukulele Band!
De tre bästa discolåtarna från 70-talet:
• Kung Fu Fighting – Carl Douglas blev 1974 en av pionjärerna för discomusiken.
• Staying Alive – Bee Gees skrev musiken till filmen Saturday Night Fever 1977.
• I Was Made For Loving You – Kiss förenade hårdrock med disco 1979.

Hmm, och jag som var helt säker på att Fredsdagen infaller
den 21 september och inte den 5 november…

