Trelleborg fredagen den 4 september
Pamfestivalen är över för den här gången och slutsumman av det hela får definitivt anses
som väl godkänd. It TAkes 2-finalen tog upp den mesta tiden för min del, men det blev ändå
Lovehandles, festivalkorv, lokalmynt, Jetset, Arvingarna och en och annan öl under helgen!
Man behöver dessutom inte tvunget gilla dansbandsmusik för att lyssna på Arvingarna! De
fyra goa gubbarna från Partille spelade allt från rock till schlagers på Palmfestivalen.
Jag är ingen stor fan av damfotboll men visst blir det spännande i kvarten mot Norge idag!
Sverige möter Ungern på lördag och det är vinna eller försvinna som gäller för våra blågula
fotbollshjältar. Halvskadade Zlatans vara eller icke vara är därför av livsviktig betydelse!
I VM-kvalet 1973 gällde det att inte förlora och efter en otroligt spännande match blev det till
sist 3-3 på Nepstadion i Budapest, efter att Ralf Edström nickat in kvitteringen i 77:e minuten.
Efter vinst mot Malta och omspel i snömatchen mot Österrike gick Sverige sen till VM 1974!
Det blev även mycket fotboll i måndags kväll. MFF-HIF slutade 0-0 men för en del av fansen
slutade det långt tidigare. Ett 150-tal huliganer omhändertogs redan innan matchstart, och ett
30-tal av dessa blev bussade till Smyge av alla ställen. Där tog de med sig plaststolarna från
kiosken. Jag får ju hålla med Erik Lundström, att hur fan tänker man då inom polisen!
Men redan 1912, för snart 100 år sen, slogs Örgrytes och IFK Göteborgs supportrar efter ett
derby. Då fanns inte ens (Gamla) Ullevi, den byggdes 1916. Tänk att fotbollsvåldet är äldre!
Efter att ha ”pausat” med Fotbollskväll efter MFF-HIF var det Barcelona – Sporting Gijon
där Zlatan i 82:a minuten gjorde sitt första och förlösande Barcamål på en dödsföraktande
språngnick. Det betydde även slutresultatet 3-0 till Barca! Viva la Ibra! Viva Barca!
AIK blev som jag förutspådde för svåra för TFF på Råsunda och vann med enda målet.
Igår sände SVT Skräckministeriet. Hörde att Dennis Melander i TFF var förbjuden att titta
på programmet eftersom skaderisken ansågs alldeles för hög för lagkaptenen!
Rasmus Elms nya klubb Alkmaar låter som om man är full och ska försöka säga Kalmar…
Gylle krossade Helsingkrona med 7-2 i går kväll. I morgon möter man Öresund på Stadion.
Finnkampen kändes lite avslagen efter VM, men vi ska absolut inte förringa fyra segrar.
Showen bara fortsätter! Nu ska Usain Bolt satsa på längdhopp till OS i London 2012.
Dessutom utmanar han Cristiano Ronaldo på 100 meter… med en fotboll.
Sportspegelns Stopptid visade Gunder Hägg i söndags och det är egentligen en sorglig
historia om en fantastisk idrottsman. Han satte världsrekord i princip när han ville men
stängdes av 1946 för brott mot amatörreglerna. Hade man gjort det idag hade där inte varit
många kvar… Proggruppen Blå tåget kallade sig Gunder Hägg ett tag men tvingades byta
namn 1972 efter en strid med den gamle löparen. Hägg dog 2004 vid 85-års ålder.
Visste ni att det går att köpa män som hatar kvinnor på Coop? Man kan tydligen även få dem
hårt inslagna som presentförpackning.
Torsten Flinck vill inte vara med i Melodifestivalen nästa år eftersom Sverige sände ett
bidrag till ESC i Spanien 1969 under Franco-regimen. Vilken tur att vi ändå gjorde det!
Whitney Houston är tillbaka mot alla odds, det trodde man inte när man 2005 såg bilder av
en gravt sönderknarkad uteliggare som tappat både sina tänder och hår.
Äntligen kan vi på nytt höra fågelsång (Fuglesang) i rymden!
Idag fyller min älskade mamma Gun år. Grattis på födelsedagen önskar din favoritson! 
Bäst just nu:
• Publiken! En fantastisk publik under It TAkes 2-finalen fick nästan tälttaket att lyfta
när man ”lallade” med i Proclaimers låt 500 miles.
• Peter Löfqvist. Bilderna på Vavade.se från Palmfestivalen är bland de bästa jag sett!
• Radio Active. Tog sin tredje raka seger i samma tävling med sammanlagt 83 poäng av
100 möjliga. Därmed fick man också behålla vandringspokalen för evigt.
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”See me driving down the street
I’m just not looking good
I’ve got both hands off the wheel
I’ve got you running
I’m listening to music you can hear
I got pretty music in my ear
I’m a Dancebander, yes I am!” ;)

