Trelleborg fredagen den 1 april
Att ställa om klockan till sommartid är inte enbart av positiv natur. Visserligen är det ljust
fram till nästan åtta på kvällen men i gengälld är det nära på mörkt när man stiger upp.
Dessutom saknar jag den förlorade timmen starkt vid just den tiden på morgonen…
Idag är det den 1 april vilket är den enda dagen på året då det är legalt att luras. Om man inte
är politiker förstås, för då går det att göra det året runt.
Synd att det inte var 1 april redan igår för då hade kanske TFF inte behövt spela sin
allsvenska premiärmatch i Malmö på söndag. Nu är det kanske inte bara TFF som blir
drabbade av Vångavallens dåliga underlag, Förutom det faktum att TFF får en match mindre
hemma får MFF en hemmamatch mer än övriga 14 lag, vilket i slutet kan avgöra guldstriden.
TFF hade för övrigt kickoff i Parken i måndags och förutom presentationen av en ny arena i
norra delen av Trelleborg föreläste den förre världsmästaren i slalom, nämligen Thomas
Fogdö. Motivation var ämnet för kvällen och med tanke på den olycka som Thomas var med
om den 7 februari för 16 år sen, när han under ett träningspass bröt ryggen och hamnade i
rullstol, så visste han garanterat vad han pratade om. Hoppas bara att spelarna lyssnade noga
på hans vishet så att de kl.16.30 på söndag kan vara motiverade att ta tre poäng oavsett plan.
En annan gammal slalomåkare gjorde entré i tredje säsongen av SVT:s populära tävling
Mästarnas Mästare. Ingemar Stenmark satte ribban direkt och är klar storfavorit till att ta hem
hela tävlingen. Den som imponerade mest var dock inte Ingemar, utan nu 69-åriga
maratonlöparen Evy Palm som hade starkast armar och vann den första deltävlingen, otroligt!
Jessica Andersson besegrade brottaren och storfavoriten Frank Andersson i finalen av Let’s
Dance, det hade jag inte satt pengar på efter hälften av programserien. Jessica har sakta men
säkert växt ut till en riktig ballerina och var också bäst när det verkligen gällde.
Undrar bara om Frank gav silvermedaljen till taxichauffören på väg ut till Bromma…?
Inte långt från just Bromma ligger Råsunda där Sverige mötte Moldavien i tisdagens EMkval match. Man kan sammanfatta 90 minuters spel med orden spänt och nervöst, dålig
rörelse och en missad straff. Det enda som i princip var positivt var vinsten med 2-1.
Småklubbsfotbollen drar igång på bred front först om två veckor men Gylle känns väl
förberedda inför starten i division fem och krossade förra helgen Gislöv med hela 5-1. Redan
igår började man sin grästräning och i helgen möter man Hakoah i den andra omgången i DM.
Den 16 april kl.14.00 är det avspark i femman på Stadion då Rydsgård gästar Gylle.
Dan Hylander släppte förra veckan sin första riktiga studioplatta på 17 år, Den försenade
mannen. Det känns som om tiden stått stilla sen uppbrottet med Raj Montana Band 1985 (jo
där var en kort återförening även sommaren 1997) och speciellt hör man det i den lysande
inledningslåten Aldrig för sent att bli ung. Janne Bark och hans bandmedlemmars medverkan
drar inte direkt ner betyget heller och Raj Montana kan lugnt sova vidare i sin djupa dvala.
I morgon blir det ös i Parken då Rocka med oss släpper loss bandet Zebra Kings från Växjö.
Med på scen även den här gången är Hasse Anderssons sångfågel från showerna i Slagthuset,
trelleborgaren Carina Persson, som trevligt nog kommer att underhålla i pauserna.
Idag är det premiär för min nya hemsida på www.krona.nu som Henrik Engdahl och Jonatan
Hanson så eminent renoverat och uppdaterat. Tack grabbar ni har gjort ett lysande arbete!!
Idag är det dessutom exakt 50 år sen som det var påskafton 1961, då mina föräldrar gifte sig.
Det betyder att de just idag firar Guldbröllop! Snacka om aprilskämt, men grattis ändå!
Tre grymma aprilskämt genom tiderna:
• Big Ben – 1980 rapporterar BBC att världens mest kända klocka ska bli digital.
• Öland – 1950 skriver GP att Öland lossnat och flutit in mot den svenska kusten.
• Färg TV – 1962 sänder TV-nyheterna ett inslag där det räcker att man sätter en
nylonstrumpa över bildrutan på den gamla svartvita TV-apparaten för att få färg-TV.

Så här såg de ut den 1 april 1961, Gun och Willy Kronström
som just idag firar Guldbröllop, stort grattis!!

