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Regn, regn, regn och åter regn! Novembervädret har verkligen satt sin våta prägel under den 
gångna veckan! Jag tror faktiskt inte att vi har haft en enda dag som det varit uppehåll… 
Dessutom närmar det sig jul med stormsteg, på söndag är det inte mer än tre veckor kvar till 
den första advent och redan den 19 november får vi reda på vad som blir Årets Julklapp enligt 
HUI, Handelns Utredningsinstitut. Om man får tro förhandstipsen så blir det hälsoarmbandet!  
Årets julskivor är också på ingång och redan nu finns plattor med Sanna Nielsen, Mary J 
Blige och Kelly Clarkson samt inkommande alster med Malena Ernman och Susan Boyle. 
Även Bruce Springsteen kastar sig nu in i julhandeln. För vad är nya singeln Dream baby 
dream, om inte en julsingel med stämningsmusik från Asbury Park, New Jersey! 
Inte juligt men väl djuriskt var temat på onsdagens Music Quiz på Tre Lyktor där vi hade 
besök i djungel och i skog av namn som Samantha Fox, Magnus Uggla, Cat Stevens, The 
Monkees och naturligtvis… The Animals! Lag Hound Dogz med Niklas och Per segrade med 
76,5 p av 86 möjliga. Därefter följde Lag Janne-Ingela-Ingela med 68,5 p och Lag NIPENIL 
med 67,5 p! Nästa Music Quiz hålls den 4 december med temat TV-stjärnor! 
Fotbollsstjärnor blir det gott om annars på måndag då den årliga Fotbollsgalan sänds i 
SVT. Förra året tilldelades Zlatan Ibrahimovic utmärkelsen Årets mål för sitt mål mot 
Frankrike i EM. Två dagar senare gjorde han sitt fjärde mål mot England (4-2) med en 
cykelspark som rankades i samma klass som Maradonas andra mål i VM 1986 för Argentina 
mot England! Zlatan bör alltså vinna Årets mål för ett mål han egentligen gjorde förra året... 
Att Zlatan tar hem priserna för Årets anfallare och Guldbollen kan väl redan anses som klart! 
Om bara en vecka är det dessutom dags för den första playoff-matchen mellan Portugal och 
Sverige. Både Zlatan och Ronaldo verkar vara i storform och det kommer säkert att bli en tuff 
match mellan de två giganterna såsom en kamp på liv och död på dåtidens Colosseum! 
Sveriges U-17 landslag har i alla fall överträffat allt vad förväntningar heter genom sin fina 
semifinalplats i VM! Väl där blev det visserligen 0-3 mot Nigeria, men man hade faktiskt en 
hel del målchanser under matchen. Nu väntar istället Argentina i match om tredje pris idag. 
Liv eller död gäller även alla svenska kvalmatcher som just nu spelas. Halmstad har fördel 
inför returen mot GIF Sundsvall på Örjans Vall på söndag efter 1-1 i onsdags och i kvalet för 
Superettan gäller det för Varberg och Värnamo att hålla stången mot Oddevold och Dalkurd. 
GIF Sundsvalls lagkapten Kevin Walker har därför en hel del i skallen just nu, för han är 
även en av de sex finalisterna som fortfarande är kvar i årets Idol. Ikväll sjunger han Mauro 
Scoccos låt Till dom ensamma och Veronica Maggios hit Välkommen in. 
Välkommen tillbaka kunde jag hälsa TFF:s nygamle tränare Conny Karlsson, när han 
gästade Vångavallen i måndags! Just Conny var den tränare som senast tog upp TFF från 
Superettan 2006 och som även tränade dem 2007 i Allsvenskan innan Tom Prahl tog över. 
Sen dess har Conny även hunnit med att ta fem titlar i Helsingborgs IF 2010-12, däribland 
SM-guldet 2011. Nu är det en rejäl satsning mot eliten som gäller för TFF anno 2014!! 
I Gylle AIF fortsätter Fredrik Bengtsson som tränare och inom kort kommer även hans 
tränarkollega att presenteras. Enligt Sigge och TA-sporten blir det en rutinerad och genuin 
småklubbstränare från bygden. Det blivande division fem-laget sägs på de senaste passen 
inomhus ha varit omkring 25 spelare! Det kan kanske bli riktigt kul i TA-cupen i år! 
Riktigt lika kul ser det dock inte ut att bli i den fjärde säsongen av Så mycket bättre. Det är 
kanske för tidigt att döma ut Lill Lindfors & Co efter bara två program, men jag anser inte att 
det lyfter på samma sätt som förra året när Magnus Uggla, Pugh, Darin, Olle Ljungström och 
inte minst Miss Li var huvudpersoner. Så mycket bättre har tyvärr blivit så mycket sämre… 
Däremot lyfter jag på hatten för Gunde Svan som lyckats komma tillbaka på ett fantastiskt 
sätt efter sin långdragna twarsjukdom och som i sitt nya tv-program I huvudet på Gunde Svan 



utmanar världsstjärnor som Magdalena Forsberg, Pernilla Wiberg och Annika Sörenstam i 
deras egna sporter. Tjejerna verkar dessutom vara samma skrot och korn som tjurskallar! 
Till sist: Det började med att jag klippte min tofs och skaffade mig ett jobb. I veckan klippte 
även finansminister Anders Borg av sin hästsvans. Nu är det bara Zlatan kvar, men han 
kommer nog att ha kvar sitt jobb till skillnad från vad Borg har efter nästa val… 
Allra sist: På söndag firar vi Fars Dag!  Samma dag är det traditionell Mårtensafton som ofta 
firas med gåsmiddag. Högtiden firades förr i hela Sverige, men är i dag främst förknippad 
med Skåne. På en klassisk gåsamiddag serveras svartsoppa som förrätt, därefter gåsen med 
alla tillbehör, och till sist en skånsk äppelkaka som efterrätt.  
 
Tre låtar som beskriver den gångna veckan: 
 • Hand i hand – Magnus Uggla – Malmö FF:s tränare Rickard Norling och 

sportchef Per Ågren har bråkat hela året. Lagom till medaljutdelningen kom de 
tillsammans – hand i hand! 

• November rain – Guns’N’Roses – Är det någon som märkt att det regnat under 
den gångna veckan…? 

• Animal – Def Leppard – Djuriskt var temat på onsdagens Music Quiz och vad är 
mer djurisk än en djurlåt med de döva leoparderna!  

 

 
 

Redan lagom till Fotbolls-VM i England 1966 hade jag siktet inställt på att jag skulle bli 
heltidsanställd i en fotbollsklubb, däremot anade jag kanske inte att det skulle bli på 

marknadssidan drygt 47 år senare… 
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