Trelleborg fredagen den 23 oktober
Rock the Boat III blev inte bara en publikmässig succé med 146 deltagare, det blev även en
formidabel fullträff som rockfest! Lovehandles fick båten att gunga rejält och efterfesten i
bandets hytt blev minst lika häftig med Jack Daniels bror och Sort Guld på besök.
Gylle klarade av att besegra Kvidinge på bortaplan i kvalet till sexan men det blev en
onödigt spännande tillställning där Gylle tog en tidig ledning på straff med frilägesutvisning
på köpet. Trots tio man kunde Kvidinge kvittera med tio minuter kvar men på övertid
lyckades ändå Gylle bärga segern med en frispark till 2-1 som strax efter även blev 3-1 och
avancemang till sexan. Bra jobbat grabbar, nu är årets stora mål uppnått! 
TFF blev bestulna på en poäng mot Elfsborg av domare Michael Lerjéus som gick på en nit
då han blåste straff efter att Elfsborgs Stefan Ishizaki slängt sig i straffområdet. Ishizaki ska
nu provfilma för nästa Beckfilm där han är tilltänkt som Gunvald Larssons dörrmatta.
Att stänga av Ishizaki i efterhand måste väl ändå vara ok eftersom det var straff han ville ha!
Chockförlust för Barca i Champions League hemma på Camp Nou mot ryska Rubin Kazan i
tisdags. Då hjälpte det inte att Zlatan gjorde sitt första CL-mål för Barcelona…
Sven-Göran Eriksson var aktuell som ny förbundskapten för det svenska herrlandslaget i
fotboll, hade inte damlandslaget varit mer lämpligt med tanke på hans s.k. ”meritlista”…
I tisdags kom så beskedet att Henrik Larsson slutar med fotbollen, även om det förutspåddes
redan i förra veckans krönika. Henke lämnar som en av svensk fotbolls största, kanske till och
med den allra störste genom tiderna! Allra bäst minns jag språngnicken mot Bulgarien 2004!
Såg ni straffmålet i ishockey som en nioårig kille i Boston gjorde? Det var det värsta jag sett!
Vägvisaren är tillbaka på Sveriges sydligaste udde. Wow! Trelleborgs Kommun imponerar!!
Startfältet för Melodifestivalen 2010 ser dock inte imponerande ut på förhand…
Linda Bengtzing är inte heller med men kommer till Trelleborgsgalan den 19 november.
På söndag fyller min mormor 91 år! Tänk vad mycket hon har upplevt som är född 1918!
Veckan citat: Somna aldrig osams med dig själv kommer från låten Fribiljett mot himlen
med Lars Winnerbäck från hans nya platta som bara är sådär riktigt, riktigt lysande!
Tyska gruppen Rammstein har hittat ett nytt grepp för att sälja sin nya skiva. I boxversionen
finns sex dildos avbildade från gruppens medlemmar i naturlig storlek, handbojor och
glidmedel. Ja just det, skivan är nog också med längst ner i lådan någonstans.
Undrar just om Spice Girls kommer att ge ut något motsvarande i sin jubileumsbox…?
P-vakterna i Malmö har skaffat filmkamera i mössan. Vad är där för fel med clownnäsa?
Parlamentet och Annika Andersson hamnade i rejält blåsväder efter att ha drivit med Ulf
Larssons sista önskan att bli begraven med sina hundar. Jag frågade komikern Özz Nüjen
tidigare i år om man kan skämta om allt. ”Nästan allt, men inte om den 11 september, jag
hade en släkting som omkom där…” Oj, jaha… ”Ja det var han som flög det ena planet!”
Anna Anka är heltaggad för att komma med i årets Let’s Dance. Här nedan är den första
bilden från repetitionerna där hon kör en utomhus-lambada tillsammans med Snopp Dog.

Bäst just nu:
• Lovehandles. Visade på nytt att man är ett riktigt bra och tight rockband och väl värda
all framgång de kan få. Det känns som om Trelleborg börjar bli för litet för bandet nu!
• Gylle AIF. Det var moral att vända 1-1 från hemmamatchen till vinst med 3-1 i den
avgörande bortamatchen i kvalet till sexan! Nu vill vi inte se sjuan igen!
• Muse – The Restiance. Blandar friskt på sin femte platta brittisk rock med symfonisk
rock inspirerade av Queen och synth a´la Depeche Mode och Ultravox. Intressant!

Det blev ett gästspel även under årets Rock the Boat där arrangören sjöng Rocking in the
free world på nytt tillsammans med Lovehandles.
Nästan som en direktrepris från KulturKrock…!
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