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Den sjätte säsongen av It takes 2 drog igång i lördags med den årliga kvaltävlingen där 
fem lag gick vidare till den stora finalen i tältet på Palmfestivalen. Rekryteringen för 
tävlingen är god då vi kunde konstatera att ca 25 % av årets tävlingsdeltagare var med 
för allra första gången. 
 
Eftersom Radio Active tog sin tredje rakat seger vid förra årets final så var de automatsikt 
uteslutna till att få delta tillsammans, det hade dock inte hindrat en av vinnarna, Niklas 
Månsson, att bilda ett nytt lag tillsammans med lumparpolaren Lasse Jönsson. De båda hade 
dessutom fyra färska titlar från säsongens Music Quiz på tre Lyktor och fick därför också stå 
som storfavorit. 
För sju av deltagarna var årets kval det sjätte i ordningen, alltså full pott. Fyra av dessa hade 
dessutom chansen att ta sig till final för sjätte gången i ordningen, alltså maximal utdelning 
även där.   
Som vanligt var det oerhört koncentrerat i leden och alla såg mycket laddade ut inför den 
timme innehållande 56 korta låtsnuttar från 1955-2010 samt 44 enpoängsfrågor i kronolgisk 
ordning. Tyvärr hade fem lag lämnat sena återbud så det blev till sist 29 lag som gjorde upp 
om de attraktiva platserna i finalen, inte så illa även om vi inte nådde fjolårets rekordantal i 
deltagare. 
Niklas och Lasse tog som lag Baccarudas en väntad seger med 81 poäng av 100, men därefter 
blev det tufft där Nørds Inc, Spicegirls och Double Trouble alla hamnade inom en halv 
poängs marginal på placeringarna två till fyra. Med just en halv poäng tog dessutom 
Ystadbaserade Rixmästarna II den femte och sista finalplatsen före Tomelillakillarna Blue 
For 2, som därmed missade finalen för första gången, liksom Henrikssons på åttonde plats. 
Medelpoängen låg på 46 poäng, och den tål att jämföras med 45 poäng från 2008 och 45,5 
poäng från 2009, en helt perfekt upplagd svårighetsgrad med andra ord. 
 
Fotnot. 
Finalen går i Festivaltältet på eftermiddagen den 28 augusti på Palmfestivalen. Janne Bark 
som uppträtt med Ulf Lundell och Dan Hylander kommer att vara artist och sidekick under 
finalen. Väl mött på plats! 
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