Trelleborg fredagen den 8 oktober
Gylle AIF var bäst när det gällde och vann både seriefinalen mot Skansen och division sex
med fem poängs marginal! Inte så pjåkigt av ett lag som spelade i division sju så sent som
förra året och som då lyckades kvala sig till sexan som sista lag.
Jag har lovordat tränarparet Rickard Harletun & Ola Persson tidigare men kan inte nog
trycka på vilken betydelse det har med tränare som har en blandning av erfarenhet från spel i
högre serier, taktiskt tänkande och en förmåga att kunna göra ett lag av alla individualister!
297 åskådare blev dessutom till ett prydligt publikrekord på Gylle Stadion, där det tidigare
rekordet var från en jippomatch mellan TA-laget och Höllvikens Gif 1995…
Lika bra gick det inte för TFF som mötte Malmö FF i årets sista Skånederby inför storpublik
med 9045 åskådare på Vångavallen. Det var dukat för fest men TFF:arna bjöd aldrig riktigt
upp till dans. Faktum är att det inte kändes som om TFF ens tagit med dansskorna, utan man
förlorade mot ett bättre MFF som nu är på väg mot det allsvenska guldet med stormsteg!
För ett knappt år sen hjälpte han Frankrike till VM efter att han missat Thierry Henrys
hands, i söndags dömde Martin Hansson den billigaste straff jag sett, resultat 0-2 till MFF…
Kändes bara lite märkligt att höra Malmöklacken skandera Heja di blåe under hela matchen
med tanke på att TFF spelade i blått och MFF i rödvitt…
Årets match på tisdag i Amsterdam! Sverige möter Holland i EM-kvalet i fotboll!
Vi slipper i alla fall benknäckaren Nigel de Jong som plockats bort ur den holländska truppen
efter att ha knäckt benet på USA:s Stuart Holden, karatesparkat Xabi Alonso i VM-finalen och
förra helgen gett Newcastles Hatem Ben Arfa dubbelt benbrott efter ett fult påhopp.
I morgon skulle John Lennon fyllt 70 år om inte den besatte och psykiskt störde Mark
Chapman skjutit honom utanför Dakota Building i New York den 8 december 1980. Eller som
Chapman själv sa efteråt: Beatles förändrade världen, men jag förändrade Beatles…
Visste ni förresten att den avlidne filmstjärnan Tony Curtis faktiskt är ett av alla kända
ansikten på omslaget till Beatles platta Sgt Peppers lonely hearts club band från 1967!
Martin Ljung gjorde Curtis sällskap till de sälla jaktmarkerna i torsdags och ytterligare en
folkkär ikon har därmed lämnat oss. Martin jobbade mycket med Povel Ramel och gjorde
alster som Rock-Fnykis, Ester och Guben i låddan. Martin Ljung blev 93 år gammal.
Med tanke på att Sverigedemokraterna själva säger att de inte är rasister så förstår jag inte
varför man lämnade Storkyrkan när biskop Eva Brunne predikade om just rasism…
Kändisfotografen Bingo Rimér har skrivit sina memoarer där sex- och spritorgier dominerar
handlingen. Finns där verkligen någon som vill läsa om det och än värre… köpa skiten?
Ozzy Osbournes självbiografi är däremot väldigt gripande, där han som inte ännu fyllda 18
år kommer i fängelse och som 30-åring får veta att han har både ADHD och dyslexi.
Sjukdomar som inte blev riktigt kända förrän långt fram i våra dagar. Han blev ändå sångare i
ett av världens mest kända band, Black Sabbath; Ozzy Osbourne – the Prince of Darkness.
Han är både uttjatad och överetablerad, men när jag såg det timslånga programmet om
Sveriges roligaste man så kan jag bara kapitulera, för Robert Gustafsson är faktiskt det! Jag
hade dessutom glömt hur fruktansvärt bra Nile City och Torsk på Tallin verkligen är!
Veckans låt: Larz Kristerz – Han har köpt en ny traktor. Nä, jag bara skojade!
Ett av de roligaste humorprogrammen, Modern Family är tillbaka i tv 4 på söndagar!
Veckans Äntligen: Nobelpriset i litteratur gick i år till peruanen Mario Vargas Llosa. Att
Gert Fylking råkade fylla 65 år precis på samma dag var väl bara en bonus…
Ozzy Osbournes tre höjdarlåtar:
• Mama I’m coming home – Singel från No more tears – 1991
• Bark at the moon – Titellåten från plattan med samma namn – 1983
• Dreamer – Ballad från Down to Earth – 2001

Det var ända sen 1978 som Gylle AIF tog en serieseger i A-lagssammanhang men 32 år är ju
ingen lång väntan när man väntar på något gott! Pontus Andersson (trea från vänster i raden
längst ner) gjorde matchens enda mål vilket betydde 1-0 mot Skansen i årets sista match.
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