Trelleborg fredagen den 3 juni
Det har varit si som så med värmen de senaste veckorna men nu är sommaren ordentligt på
ingång och i helgen ska det bli upp mot 27 grader varmt. Äntligen! som Gert Fylking sa.
Passande nog kom solen precis lagom till att de extra helgdagarna. Igår hade vi röd dag
eftersom det var Kristi Himmelfärdsdag och på måndag den 6 juni firar vi vår Nationaldag.
Först 1983 blev den 6 juni vår Nationaldag och 2005 även helgdag, innan dess hette dagen
Svenska flaggans dag. Nationaldagen firas till minne av dagen då Gustav Vasa valdes till
Sveriges kung 1523, något som han sen var ända fram till sin död vid 64-års ålder 1560.
Det klassiska uttrycket att roa sig kungligt har fått en helt ny innebörd efter de så kallade
komprometterande bilderna där Kungen sägs vara fotograferad när han varit på stripp- eller
sexklubb. Men eftersom Kungen inte kan påminna sig det hela är det ju heller inte sant. Alla
vet ju att det man inte minns har ju aldrig heller hänt! Eller så är det som författaren till boken
Den ofrivillige monarken sa i veckan: Kungen har inte lärt sig ljuga med trovärdighet.
Är det bara jag som tycker att Kungen plötsligt blivit väldigt lik Peter Magnusson…
De som såg Champions League-finalen i lördags talade om en total uppvisning av världens i
särklass bästa lag Barcelona som fick anrika Manchester United att se ut som statister.
I morgon är det skarpt läge då Sverige möter blåbärsnationen Moldavien i EM-kvalet i
fotboll. Zlatan Ibrahimovic saknas efter en fotskada men annars verkar alla andra i det
svenska landslaget vara hela och rena. Det känns som om Zlatan kommer att behövas
betydligt mer på tisdag när man möter Finland. fit for fight mot Finland på tisdag.
Allsvenskan vilar därför fram till den 11 juni och TFF till den 13:e då man möter Örebro
borta. Om TFF hade besegrat Syrianska hade man nu legat femma, nu är man istället tia.
Efter fem raka vinster på lika många matcher för Kalmar håller nybyggda Guldfågelarena på
att bli en ointaglig borg för smålänningarna. Vilket motståndarlag ska bli först med att plocka
Kalmar, göra en hönsgård av försvaret och få en fjäder i hatten…?
Gylle har bara vunnit en match av åtta och återfinns nu på kvalplats nedåt. I morgon möter
man jumbon V. Ingelstad på Stadion och då är en trepoängare absolut nödvändig!
Ingemar Stenmark hade egentligen allt att förlora men var som vi vande oss under 70- och
80-talet bäst när det verkligen gällde. En gladare och mer värdig vinnare av den tredje
säsongen av Mästarnas Mästare går inte att hitta. Inte en mer vältränad heller för den delen…
Sveriges kanske färgstarkaste idrottare genom alla tider har gått ur tiden. Ricky Bruch satte
svenskt rekord i diskus med 71,26 i november 1984 och än idag är där ingen som ens varit i
närheten av detta resultat. Mitt bästa minne av honom var när han 1975 var med i tävlingen
Superstars och kastade medicinbollen så långt att den gick rakt in i väggen! Ricky spelade
även rollen som Labbas i Ronja Rövardotter 1984. Ricky avled i måndags 64 år gammal.
TFF:s mittfältare och radarpar Kristian Haynes och Magnus Andersson var oslagbara när
jag höll Fotbolls- och Music Quiz för den allsvenska klubben på Idala Gård i fredags. Tränare
Tom Prahl blev bara tvåa, men å andra sidan hade han ingen Iphone till hjälp…
I morgon är det dags för kval till den sjunde upplagan av It takes 2. Ett 30-tal lag gör då upp
i Malmrossalen om de fem åtråvärda finalplatserna den 27 augusti på Palmfestivalen. Lag
Baccaruda med Niklas och Lasse är finalklara sen tidigare som regerande mästare.
Veckans löpsedel: Kikki säger sanningen i ny bok. Det måste vara förfäran över regeringens
förslag om att höja skatten på vinboxar med 25-30 %!
Tre minnesvärda EM i fotboll:
• 1992 – Danmark vann finalen och Sverige spelade semifinal mot Tyskland.
• 2004 – Sverige och Danmark spelade 2-2 och Italien blev därmed utslagna. I
kvartsfinalen mot Holland förlorar Sverige bittert efter straffar.
• 1988 – En lysande final där maskinen Holland besegrade Sovjet med 2-0.

En Kronas nya firmabil, en Honda Civic 1,8 limited edition hämtades ut förra veckan.
Samtidigt köpte en god vän till mig 2010-års modell av Ferrari 458 Italia med en V8-motor
på 4,5 liter och 570 hk som gör 0-100 km/h på 3,4 sekunder och en toppfart på 325 km/h!
Nåja min bil är i alla fall en 2011, för vem vill köpa en gammal bil…
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