
Trelleborg torsdagen den 6 juni 2013

Vår första sommarmånad fick ingen lysande start solmässigt. Det var regn och blåst både 
lördag och söndag och dessutom en föga imponerande sommartemperatur…
Idag firar vi den svenska Nationaldagen vilket vi gjort sen 1983, men det var först 2005 som 
den även blev en helgdag! Innan dess var den 6 juni bara Den svenska flaggans dag!
Nationaldagen i Trelleborg bjuder på Trelleborg Triathlon på Dalabadet, med runt 230 
deltagare som ska simma, cykla och springa, Nisse Landgren och Bohuslän Big Band på scen 
samt Trelleborgs Motorshow med bilar, motorcyklar och mopeder i centrum.
Senast vårt svenska landslag i fotboll spelade match på just Nationaldagen blev det förlust 
mot Danmark i VM-kvalet 2009. Förlusten går fortfarande under epitetet De gula skornas 
förbannelse då Kim Källström missade en straff i inledningen av matchen – med gula skor! 
Förlusten gjorde att Sverige sedermera kom att missa Fotbolls-VM i Sydafrika 2010…
När Sverige på nytt spelar VM-kval i morgon så hoppas vi att Källström lämnat sina gula 
varianter där hemma och att han istället låter Zlatan ta alla eventuella straffar. Då står 
nämligen Österrike för motståndet på den klassiska Ernst-Happel-Stadion i Wien. Inför den 
matchen mötte vårt svenska fotbollslandslag Makedonien i måndags i Malmö. Det blev 
visserligen vinst med 1-0 genom ett nickmål av den oerhört duktige och endast 21-årige 
Alexander Kačaniklić, men effektiviteten framför mål saknades precis som mot Irland i mars.
Effektiviteten för säkerheten var heller inte speciellt god på Swedbank Stadion i måndags 
där tre ungdomar tog sig in på planen och fram till Zlatan utan att någon säkerhetsvakt ingrep. 
Tyvärr börjar företeelsen på våra svenska arenor att bli en trist vana!
Däremot var det kul att se den forne TFF-backen Rasmus Bengtsson, som numera spelar i 
holländska Twente, tillbaka i landslaget, även om han bara fick några få minuter i slutet.
Handbollsspelaren Andreas Nilsson är en annan trelleborgare i förskingringen. Förra 
sommaren tog han OS-silver med det svenska handbollslandslaget och i helgen kunde 23-
åringen även kröna sin karriär med att vinna Champions League i handboll med sitt tyska lag 
Hamburg SV. En stenhård finalbatalj mot Barcelona slutade med Hamburgseger, 30–29 i en 
kokande Lanxess Arena i Köln. Andreas gjorde inget mål men fixade i alla fall en straff!
Trelleborgs FF lyckades i sin tur få 0-0 på bortaplan mot serieledande Husqvarna i en tidig 
seriefinal och det var faktiskt TFF som låg närmast segern. Tio poäng på de fyra senaste 
matcherna bådar verkligen gott inför måndag då bottenlaget Lunds BK gästar Vångavallen!
Även Gylle AIF återfinns i toppen av tabellen efter åtta omgångar och 1-0 mot Vellinge FF på 
Stadion i fredags. På lördag väntar dock en tuff match mot Türk Anadolu på bortaplan, ett lag 
som precis som Gylle ligger på 19 poäng och bara har två mål sämre i målskillnad... 
På just målskillnad kan man även säga att kvalet för It takes 2 avgjordes i lördags! Mellan de 
sju bästa lagen skiljde endast sju poäng och tyvärr fick laget på den nesliga sjätteplatsen se sig 
bestulna på finalplatsen med endast en halv poäng! Det var annars 29 lag som såg chockade ut 
när tävlingen startade med Vera Lynn och We’ll meet again från 1939 och därefter en låt per år 
(75 stycken) fram till 2013. Dessutom ficka man 25 kluriga bilder på rocklegender att urskilja. 
De fem lag som var bäst och gick vidare till finalen på Palmfestivalen den 31 augusti blev Die 
Panzerknacker, Spice Girls, Nørds Inc, Beat less och Sven Sabbath. Endast två av de tio 
finalisterna är i år kvinnor men å andra sidan är de faktiskt med i samma lag! Dessutom 
kommer jag att presentera årets gästartist under nästa vecka. Det blir en rockande skånska 
som vi kommer att få se som Tone Norums uppföljare på den nionde finalen den 31 augusti.
Igår hölls även den 38:e upplagan av Music Quiz på Tre Lyktor med temat Quattro Stagioni 
– De fyra årstiderna. Även om det inte serverades någon Vivaldi-pizza under kvällen så 
verkade de 60 deltagarna oerhört nöjda med quizkvällen som även var den sista för säsongen 
på Lyktan. Vinnare blev lag The Calzones med de båda veteranvinnarna Niklas och Lasse som 
hade 71,5 poäng av 85. Lag Gör-Il blev tvåa på 70,5 och lag Jan-Ing trea på 69 poäng.



Tisdagen den 2 juli är det istället premiär för året Sommar Quiz på Dalabadets Restaurang 
Upplägget blir samma som förra året där de tävlande själv väljer tio musikgenrer för kvällen! 
Sweden Rock Festival i Sölvesborg har bara en genre att välja på och det är hårdrock!  Igår 
var det premiär för årets begivenhet och en av de som spelade då var faktiskt glamrockarna 
The Sweet med Andy Scott i spetsen! SRF är för övrigt en av få festivaler i Sverige som har 
lapp på luckan och man räknar med drygt 33 000 personer fram till och med lördag. Årets 
dragplåster är annars Kiss, Rush, Europe, Status Quo, Asia, Saxon och Rick Springfield…
Nybildade Southern Band har fyra hårdrockande medlemmar med Trelleborgsanknytning i 
Rickard Harletun, Mats Olsson, Lasse Eriksson och Jocke Magnusson. I helgen var man 
uttagna till att tävla i Scandinavian Blues Contest på Bluesfestivalen i Mönsterås. Man vann 
visserligen inte men fick i alla fall ta emot Publikens pris, vilket kan sägas vara minst lika fint 
det. Ett stort och härligt grattis till er boys!
Till sist: Idag reser vi till sydligare breddgrader, närmare bestämt till Berlin, för att fira min 
50-årsdag som märkligt nog infaller redan i morgon... Jag menar, jag fyllde ju 30 nyss!  

Tre höjdare med tre 70-talsband från Sweden Rock Festival: 
• Detroit Rock City – Kiss – Destroyer (1976)
• Mystery Song – Status Quo – Blue for you (1976)
• Teenage Rampage – The Sweet (1974)

Den allra första födelsedagen firades med tårta hos mormor och morfar 
på Gislövs Läge den 7 juni 1964… Det känns knappast som 49 år sen!!


