Trelleborg fredagen den 3 september
Så var då även den 35:e Palmfestivalen lagd till handlingarna. Efter allt regnande blev ändå
vädret kanonbra och trelleborgarna gick man ur huse. Det var faktiskt så det blev för mycket
av det goda då festivaltältet blev totalt överfullt under Perikles uppträde på fredagen.
Perikles gör aldrig någon besviken, men tyvärr kan man inte säga detsamma om Highlights
som uppträdde på lördagen. Ett riktigt mediokert coverband som rider runt på det faktum att
man var med i årets Melodifestival. Och som faktiskt bara blev näst sist i andra delfinalen…
Tittin som uppträdde på torsdagen var däremot lysande och detsamma var David Batra!
It takes 2 har sen starten 2005 höjt ribban lite för varje gång, så också i år. Sällan har man sett
ett mer välfyllt tält redan vid tävlingsstarten 15.00 då inte en sittplats fanns att uppringa. Till
och med de drygt 800 svarspapperna som vi tryckte upp till publiken tog slut och Millennium
som var krögare i tältet pratade efteråt om publikrekord. Storfavoriten Baccarudas med
Niklas Månsson höll för trycket och vann till slut i finalen mot tjejlaget Nørds Inc med 25-21.
Janne Barks version av Hon gör mej galen var så otroligt bra att originalet med Mäster själv
(Ulf Lundell) nästan hamnar i andra hand, helgen största ståpäls!
Det var en ära att få jobba med en artist av Jannes kaliber! Ödmjukheten själv och ändå har
han jobbat med hela eliten. Den 30 oktober är han tillbaka på Riffets 5-årsjubileum. Kul!!
Ännu en vecka närmare valet och partiernas negativa kampanjer för att smutskasta varandra
bara ökar. Alla kör med samma smutsiga trick så ingen är bättre än någon annan. Men varför,
räcker inte de politiska partiernas egna positiva argument till för att övertyga väljarna…?
Veckans Citat: Politiker är som Ikea-möbler. I butiken ser allting bra ut, men när man får
hem dem saknas alltid några skruvar. David Batra filosoferar på Palmfestivalens inspark.
Malmö FF är ny serieledare efter att man vunnit mot Elfsborg och Helsingborg förlorat mot
Örebro. Med tanke på restprogrammet för lagen så lär det nog förbli så resten av serien också.
Kan man verkligen förena att heja på Malmö FF och samtidigt rösta på Sverigedemokraterna
med tanke på namn som Vincentz, Fernandez, Ricardinho, Molins, Hamad, Pekalski,
Figureido, Aubynn, Elanga, Durmaz och Mehmeti i Malmölaget…?
TFF låg länge under med 1-0 men tog till sist en pinne uppe på Strandvallen mot
tabellfemman Mjällby. Kristian Haynes gjorde TFF:s mål efter en hörna och kampen om en
Allsvensk plats 2011 går vidare. Närmast möter TFF AIK lördagen den 11 september.
Det är nämligen EM-kval mot Ungern på fredag och mot San Marino på tisdag som gäller
för det svenska fotbollslandslaget. Sex poäng känns som ett måste för Hamréns nya landslag!
Hamréns kanske viktigaste pusselbit blev italienare i lördags. Efter bara ett år i Barcelona så
lämnar Zlatan klubben för AC Milan och redan i söndags presenterades han inför 50 000 fans.
Ihop med Pirlo, Pato, Ronaldinho, Robinho och Inzaghi kan detta bli hur bra som helst!
Gylle kom tillbaka som vinnare i lördags och slog Holmeja med 3-1. Det innebär att man
ligger kvar på tredje plats inför i morgon då man möter jumbon Janstorp på Gylle Stadion.
IFK Trelleborgs handbollssektion har målat in sig i ett hörn med protesterande spelare,
obetalda spelarlöner, skulder upp över öronen och hotande konkurs. Tråkigt nog sker det just
året som man fyller 100 år som förening. Ingen vidare timing med andra ord…
Veckans ICA-reklam är lysande med ICA-Stig bakom kulisserna som hans riktiga jag,
Hasse Mosesson. Visste ni att Hasse spelade flöjt i Nationalteatern under tidigt 70-tal…?
I morgon fyller min mor år, grattis en dag i förväg! 
Veckans inköp: Ett halvt hus på Lodvägen. Sambo, två plastbarn och pool ingick i priset! ;)
Tre minnesvärda möten mellan Sverige och Ungern i fotbollskval:
• VM-kval 1973 – Ralf Edström nickar in 3-3 och Sverige går till VM 1974!
• VM-kval 2005 – Zlatan stänker in bollen från snäv vinkel och gör 1-0 i 91:a minuten!
• VM-kval 2009 – Zlatan magar in bollen i 94:e minuten och avgör med 2-1!

Med en snittålder på 44,5 år så såg årets finalfält ut så här efter prisutdelningen av It takes
2!
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