Trelleborg fredagen den 4 juni
Så blev det då äntligen sommar till sist men det är ju märkligt att det skulle dröja ända tills i
onsdags. Fram till dess har regn, stormbyar och drivis avlöst varandra och ett tag var jag helt
säker på att vi var på väg mot höst istället…
För första gången i modern tid saknade Sverige bidrag i ESC-finalen, och det skedde i Oslo i
lördags. Svensk media dundrade om röstfel och att Sverige bara var tre poäng ifrån finalen,
men spelar det egentligen någon roll om man blir näst sist, sist eller missar finalen helt…?
Tyskland och låten Satellite segrade överlägset men själv förstår jag ingenting eftersom jag
hade tippat vinnarbidraget först på en 24:e plats och Cypern som vinnare, vilka slutade 21:a…
Gammal var äldst när lag Tom Prahl och Alf Westerberg tog hem vinsten i det för TFF
specialdesignade FootballMusicQuiz på Idala Gård i lördags. Med 67 poäng av 70 kan man
inte vara annat än imponerad av de båda coacherna, full teoretisk fotbollskoll med andra ord!
I veckan hölls även vårsäsongens sista Music Quiz på Tre Lyktor med tema Sommarlåtar och
One Hit Wonders. Niklas och Lasse tog hem sin fjärde seger, och i och med att Calle även var
med i laget blev det som att lägga ytterligare två lager tjock grädde på den redan krämiga och
välsmakande tårtan. Ja, 87 poäng av 90 möjliga säger väl det mesta om den saken…
I kvalet för It takes 2 i morgon kommer det att bli mer ovisst än på många år. Inte mindre än
17 av de sammanlagt 25 tidigare finalisterna genom åren finns med i startfältet och alla slåss
om de tio åtråvärda finalplatserna. Dessutom finns det i år en hel del outsiders och uppstickare
bland både nya och tidigare tävlande.
I morgon har dessutom Lovehandles smygpremiär för sin nya platta som man signerar på
ICA Maxi mellan klockan 11 och 14 för signeringspriset 80:-.
Visst var det en bedrift av Robin Söderling att slå Roger Federer i kvartsfinalen av Franska
Öppna, men om det ska bli Bragdguld får han nog ta hem finalen på söndag också…
Om endast sju dagar startar Fotbolls VM! Tänk ändå så mycket roligare det hade varit om
Sverige hade varit med bland de 32 lagen…
Sebastian Eguren i AIK tog till sist en plats i Uruguays 23-mannatrupp och är därmed den
ende spelaren från Allsvenskan. Vilken tur att man gjorde ett två månader långt uppehåll!
Med en mix mellan rutinerade rävar och det tidigare U-21 laget så har Erik Hamrén lyckats
pussla samman en riktigt bra landslagstrupp med något som faktiskt kan stavas spelglädje.
Seger mot Bosnien med 4-2 i lördags följdes upp med en ny vinst mot Vitryssland, där
Chippen Wilhelmsson gjorde matchens enda mål direkt kalkerat från Kurre Hamrin 1958.
Frågan om Zlatans vara eller icke vara som landslagsspelare får vi vänta till hösten att se.
Gylle skulle bara åka till Kyrkheddinge och hämta hem tre poäng mot seriejumbon. Då blev
det som det brukar, spelet låste sig och det blev en onödig, men kanske nyttig 0-1 förlust.
Göta Kanal 3 kan faktiskt vara den sämsta film jag någonsin sett! It’s complicated med
Meryl Streep och Alec Baldwin var däremot ganska rogivande och småmysig…
Långköraren Lost har nu avslutat sin sista säsong i amerikansk tv men avslutningen gav
tydligen fler frågor än svar. Jag har fyra avsnitt kvar att se medan tv 4 knappt ens är halvvägs
genom säsongen. Man skyller dessutom den dåliga sändningstiden, onsdagskvällar kl. 23.05,
på att man har för lite tittare. Det är väl inte så konstigt med lite tittare den sändningstiden…
Dennis Hopper, kanske mest känd för att både ha regisserat och spelat huvudrollen i den
klassiska filmen Easy Rider 1969, dog i lördags i sviterna efter sin prostatacancer vid 74 år.
47 år på måndag! Var i hela friden har de sju senaste åren tagit vägen? Eller var det 17…?
Tre av många höjdare från One Hit Wonders katalogen:
 King of the cops – Billy Howard (1977) Kojak, Columbo & McCloud träffas…
 OK Chicago – Resonance (1974) Instrumental låt som följer en biljakt i Chicago.
 America for beginners – Latin Quarter (1986) Brittiskt 80-talsband med höjdarlåt.

Det går att vinna fyra gånger! Men då gällde det inte It takes 2…
Lasse (vä) och Niklas (tvåa fr.hö) tog hem sin fjärde seger i Music Quiz med laget It takes 3.
Calle (tvåa fr.vä) har varit med två av dessa gånger. De fyrfaldiga vinnarna tävlar även på
lördag i It takes 2 och då i det nykomponerade laget Baccarudas.
Vågar man sig på en gissning att de båda även återfinns bland finallagen den 26 augusti…?
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