Trelleborg fredagen den 15 april
Alla våra förväntningar på sol och värme infriades under helgen och om man får lita på alla
dofter i kvarteret så var nog grillen det mest använda köksredskapet både lördag och söndag.
Grillning blev det även här till sist efter fyra timmars grillmontering, biltur tillbaka till
inköpsstället för att hämta de skruvar och muttrar som saknades i paketen, delvis demontering
eftersom beskrivningen var helt galen samt fula svordomar, svett och tannagnissel…
Men jag hade i alla fall tur med vädret!
I tisdags var det exakt 50 år sen som den sovjetiske kosmonauten Jurij Gagarin blev den
första människan i rymden och även den första som kretsat runt jorden i en rymdkapsel. Det
skulle ta ytterligare drygt åtta år innan Neil Armstrong satte sin fot på månen, men detta fick
aldrig Gagarin uppleva eftersom han omkom året innan i ett flyghaveri endast 34 år gammal.
Samma dag var Steffo Törnquist i Trelleborg och höll en mycket intressant föreläsning om
livets njutningar. De provsmakningar vi gjorde visade dessutom att det faktiskt är njutbart att
kombinera Tequila med choklad och Rånäs brännvin med Pollykola…
IFK Trelleborg har grävt i sitt gamla medlemsregister och skickat ut tiggarbrev till de flesta
som en gång varit med i klubben. Jag tycker att den eller de personer som satt klubben i denna
prekära situation istället kunde vara så rakryggade att de pungar upp pengar från egen ficka.
Vångavallen är åter i spelbart skick och på söndag kl.16.30 tar TFF emot nykomlingen IFK
Norrköping. Allt annat än tre poäng är en omöjlighet om inte TFF ska sitta fast nere i
bottenträsket. Efter brakförlusten med 0-4 mot Gais i lördags är det inte utan att man blir
orolig. Visserligen saknade man fortfarande en hel del ordinarie spelare men det såg verkligen
oroväckande tunt ut, inte minst efter att Kristian Haynes blivit skadad i ett tidigt skede.
I helgen är det premiär inom småklubbsfotbollen och inte minst för Gylle AIF som är tillbaka
i division fem, något man inte varit sen de GYLLEne åren 1995-96. I morgon tar man emot
Rydsgårds AIF på Gylle Stadion kl.14.00 och en första hint fås om man är fågel eller fisk.
Dessutom väntar DM-match i den tredje omgången i Båstad redan på onsdag.
Zlatan var tillbaka i Milan-tröjan men det blev en kort comeback eftersom han på nytt fick
syna det röda kortet. Nu väntar en ny avstängning på tre matcher och Ibra förvaltar verkligen
epitetet Fotbollens Bad Boy med god hand ihop med Manchester Uniteds Wayne Rooney!
Det bästa med att Färjestad blev svenska mästare i ishockey igår är att man slipper ta upp
sändningstid i tv4 under ytterligare två kvällar…
Att Daniel Sedin skulle göra om tvillingbrodern Henriks bedrift och vinna NHL:s poängliga
redan året efter sin bror är definitivt ingenting jag hade satt pengar på innan säsongen!
Den korta sekvensen från Mästarnas Mästare där 55-årige Ingemar Stenmark hoppar barfota
130 cm upp på en mur från stillastående är oerhört imponerande!
Music Quiz hade i onsdags temat 50- och 60-tal och drog som vanligt fullt hus i
restaurangen. Vinnare blev som väntat lag Three-bop-a-lula och experterna Niklas, Calle och
Lasse med inte mindre än 81 poäng av 85 möjliga. Nu väntar tema Rock den 11 maj.
Efter att Rock-Ragge lämnat oss förra lördagen avled även Leif ”Burken” Björklund i
torsdags vid en ålder av 68 år. Sverige har blivit två rockkungar fattigare på mindre en vecka.
Lägg dessutom till att Rock-Olga avled förra året så återstår i princip bara Little Gerhard…
I morgon är det kickoff för det sjunde året av It takes 2 då vi har våra första annonser för
anmälan i Trelleborgs Allehanda. Nu hoppas jag på rekord i antalet anmälda lag!
Ja, då var 99 krönikor skrivna. Missa inte den 100:e som är redan på Skärtorsdag!
Tre föreläsare jag skulle vilja arrangera i Trelleborg:
• Gunde Svan – Vinnarskallen som gick från skidåkare till lekledare.
• Mats Olsson – Expressens eminente sportkrönikör som alltid berör.
• Benny Andersson – En av de fyra som satte Sverige på popkartan 1974.

Att arrangera och vara konferencier för tv4:s nyhetsankare
Steffo Törnquist och hans föreläsning var en ren… njutning!
Foto: Mats B. Nilsson

