Trelleborg fredagen den 6 augusti
Det har varit första arbetsveckan efter semestern för många den här veckan. Med andra ord,
svår ÅNGEST! Sån tur att jag inte tog ut så många semesterdagar i sommar!
Tänk så mycket man skulle ha hunnit med i sommar och så lite som verkligen blev gjort! Å
andra sidan är det inte varje år vi har möjligheten att ligga på stranden, och bli chokladbruna
från strålarna av den varma och gassande solen, under större delen av sommaren.
Att Tommy Körberg var en estradör av hög klass det visste jag, men att han skulle vara så
inihelvete rolig som han var, det hade jag inte en aning om!
Veckans citat 1: Jag har tre barn, ett av varje! Tommy Körberg uppfinner det tredje könet.
EM-silver till Emma Green som imponerade enormt i höjdhoppet i Barcelona och var enda
svensk som var bäst när det verkligen gällde! 2,01 är dessutom en ren bragd!
Höjdhopp är numera den enda Green som räknas i friidrott för Sveriges del!
Tio sekunder jag inte vill missa: Ikväll springer Usain Bolt på DN-galan i Stockholm. Han
får två miljoner kronor för besväret vilket innebär en timlön på cirka 720 miljoner…
TFF tog chansen att sätta nytt rekord i antal vinster i följd i Allsvenskan när de vann med 1-0
mot Halmstad i måndagskväll. En fantastisk bedrift av vårt blåa lag som nu helt plötsligt bytt
ut den förhatliga jumboplatsen mot en elfte plats med endast två poäng upp till en sjätteplats!
Nu väntar tuffa matcher med Kalmar, Helsingborg och Mjällby borta samt Häcken hemma.
Veckans citat 2: Det hade varit tungt om vi bara fått en poäng, eller två… Helsingborgs
tränare Conny Karlsson ger hjärnan semesterledigt efter vinsten med 3-1 mot Häcken.
I tisdags hade Gylle sitt genrep mot Smygehuks FF, topplag i division fem. Matchen slutade
2-2, vilket är en framgång för Gylle som möter Ystadlaget Charlo måndag kväll på Stadion!
När jag ser det forna jugoslaviska invandrarlaget Pelister komma allt längre bakom de andra
lagen i division tre kan jag inte låta bli att tänka på vad som hade hänt om inte styrelsen med
ordförande Jörgen Johansson i spetsen lagt sig i laguttagningen tidigare i våras…
Spaniens VM-lag fick böta motsvarande 73.000 kronor för delaktigheten i 13 gula och ett
rött kort i finalen. Men å andra sidan fick de 210 miljoner kronor av Fifa för VM-guldet…
En som råkade betydligt värre ut var Nordkoreas förbudskapten Kim Jong Hun som efter de
tre förlusterna i VM tvingas till straffarbete på en byggarbetsplats 14 timmar om dagen.
Spelarna klarade sig undan med att bli utskällda i sex timmar av 400 nordkoreanska ledare…
Fredrik Winge meddelar efter förra veckans krönika: ”Extremitet är inte någon böjning på
ordet extrem utan en utskjutande kroppsdel som arm eller ben på en människa eller ett djur.”
Där ser man… fredagskrönikan berör alla, alltid – på ett eller annat sätt!
Blir man inte bara så trött av att se Leif Silbersky som försvarare varje gång det är ett större
fall som media bevakar. Denna gång är det Helikopterrånet som gav 39 miljoner i byte.
I tisdags höll jag i en ny variant av Music Quiz på Köpmansmagasinet i Smyge och det blev
succé direkt för Sveriges sydligaste Sommarkryzz. Jag hade hellre sett att TA skrivit några
rader inför det hela än efteråt, men så är det när kommun och media lever i skilda världar.
Mannen bakom låtar som Håll om mej, Sång för april och Tootoolah, ställer in hela sin
planerade höstturné. Peter LeMarc drabbades av cancer i november och är mentalt slut.
80-talsikonen Adam Ant förstod inte alls varför hans uppträde fick avbrytas men Rolling
Stones klassiker Sympathy for the Devil är kanske inte direkt den låt man bör ta i kyrkan…
Då gick uppträdet desto bättre för Shamrock på Gislövs Marknad i lördags kväll! Och inte
blev det sämre av att Rickard Harletun från So What förstärkte på ett par låtar!
Svenska höjdhoppare man minns:
• Patrik Sjöberg – Svensk friidrotts bad boy som satte världsrekord med 2,42 1987.
• Kajsa Bergqvist – Hoppade 2,06 utomhus, innehar världsrekordet på 2,08 inomhus.
• Stefan Holm – Vann OS Guld i Aten 2004 och har 2,37 som personbästa.

Lag Mimosa, med Marianne Karlsson till vänster, drog det längsta strået när Sommarkryzzet i
Köpmansmagasinet i Smyge fick avgöras genom lottning. Inte mindre än tre lag hamnade på
65 poäng av 68 möjliga. Tvåor blev Silversurfarna och treor The Garlic Girls.
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