Trelleborg fredagen den 28 oktober
Natten till söndag återgår vi till normaltid igen efter sju månader. Vi ställer alltså tillbaka
klockan en timme och har plötsligt en söndag som varar i hela 25 timmar.
Normaltid, eller vintertid brukar samtidigt innebära att det nu är legalt för handeln att plocka
fram julsakerna. Det återstår nu 57 dagar tills det är jul men bara 30 till första advent…
Att julen skulle få firas i frihet det här året hade nog inte en enda Libyer tankarna på för ett år
sen, när den tunisiske frukthandlaren satte fyr på sig själv och blev den droppe som fick
bägaren att rinna över. Tunisien blev först att göra uppror mot sin diktaturregim och i
kölvattnet följde både Egypten och nu Libyen. Syrien, Iran, Nordkorea, Kina, Vitryssland och
Kuba står alla på tur att avsätta sina förtryckare, för demokratin segrar alltid till slut!
Socialdemokratin har skakat i sina grundvalar den sista tiden och under Håkan Ljugholts
gråt-och-förlåtturné, som nådde Malmö i måndags, presenterade Sifo sossarnas sämsta siffror
sen 1967 med endast 25,5 % av väljarstödet, ett fall med hela 10 % på mindre en månad.
Med samma fart är man i princip nere på noll lagom till årets slut.
Hur mycket TFF:s stöd sjönk när laget degraderades till Superettan är oklart men tränare
Tom Prahl säger sig sakna motivation för en fortsättning och lämnar därför tränarposten.
Prahl tog tre guld och ytterligare sex medaljer under sina 18 år som allsvensk tränare, varav
två i TFF (tredje och fjärdeplats 1992-93), men jag tror ändå att höjdpunkten för honom var
1994 när TFF slog ut Blackburn i Uefacupen efter 1-0 borta och 2-2 i hemmareturen.
Om det blir Alf Westerberg som tar över som huvudtränare lär klargöras inom kort. Enligt
media har redan en hel del lycksökare hört av sig och vill ha jobbet.
Annars är ju Sven-Göran Eriksson ledig! Svennis blev i måndags entledigad från sin uppgift
som manager i Leicester City i veckan efter 0-3 mot Millwall i Championship League.
Med tanke på att det lär kosta 11-12 miljoner att engagera Svennis så får man nog klona
Rune Andersson i minst lika många delar som miljoner…
Det är nog en sju-åtta år sen som Gylle AIF:s kassör Niklas Olsson och jag diskuterade
möjligheten med att arrangera en lokal fotbollsgala under ett styrelsemöte på klubben. Vi
kände att tiden inte var riktigt mogen för det då och har därför låtit idén bida sin tid fram till
nu, för i morgon arrangerar nämligen Gylle AIF första galan någonsin för småklubbsfotbollen
på Söderslätt tillsammans med Trelleborgs Allehanda och En Krona.
Tyvärr har själva fotbollsåret tunnsått med framgångar för Söderslättslagen och räknar man
in även TFF och Höllviken så har inte mindre än tio lag fått stiga ner en serie. Men även
under ett skitår finns det många som gjort bra prestationer, och under kvällen kommer inte
mindre än elva priser delas ut på scen. Själv ska jag vara konferencier för Söderslätts
Fotbollsgala och efter prisceremonin blir det inte mindre än Perikles som bjuder upp till dans.
Här presenteras några alternativa och mindre seriösa förslag till pris på galan i morgon:
Årets Fiasko: FC Trelleborg hade siktet inställt på serieseger och division två 2012, nu blir
det omstart i fyran efter ett riktigt magplask och en tränare som lämnar redan efter första året.
Årets Huliganer: Behar hade några stycken, samtliga av dem dock på fotbollsplanen.
Årets Ras: Gylle AIF inledde året storstilat men rasade i takt med att innebandyn startade.
Årets Hundring: Pelister släppte in 100 mål efter förluster med 0–8, 3-10, 0–15 och 3-16!
Tyvärr missar jag förra årets bästa tv-program Så mycket bättre i morgon kväll, jag får
istället sikta in mig på reprisen under söndagen. I det första avsnittet tolkar de övriga
artisterna Tomas Ledin, en artist som jag själv haft lite svårt för de senaste 20 åren…
Bland förra årets artister i Så mycket bättre fanns Plura som annars är sångare i Eldkvarn.
Ett Eldkvarn som är dubbelt aktuella med skivsläpp. Den 9 november ser De berömdas aveny
dagens ljus och bara en månad senare är det dags för release av jubileumsboxen Den goda
skörden – de första 40 åren, med 178 låtar fördelade på 10 CD. Till detta hör ett USB-minne

med hela 490 låtar samt en 154-sidig bok. Att bandet hette Piska mig hårt när man startade
1971 har dock inget med Pluras kommande straff för kokaininnehavet att göra!
Anders Norman som är Höllvikens egen Tony Carey har även han nytt alster på gång inom
kort. Fem nya låtar och fem tidigare men nyinspelningar kommer att finnas på plattan.
Anders höll dessutom i den Music Quiz som jag deltog i under veckan på St Gertrud i
Malmö. Efter två omgångar utslagsfrågor vann vårt lag Fem på rymmen med Niklas, Calle,
Lasse, Kent och jag. Kul att äntligen få tävla i musik en gång och ännu roligare att få vinna!
Alla som någon gång har spelat rundpingis i skolan på 70-talet vet vem Kjell Johansson var.
Det var han, Stellan Bengtsson och Hasse Alsér som fick namnge Stigas tre populäraste
bordtennisracketar på den tiden. Smeknamnet Hammaren fick han för sitt forehandslag som
var bland de hårdaste i världen. 1965 fick Kjell Johansson Svenska Dagbladets Bragdguld
efter att ha tagit EM-guld i singel året innan. 1973 tog han dessutom VM-guld i dubbel
tillsammans med just parhästen Stellan och var då bara några kantbollar ifrån att ta hem även
singeltiteln. I måndags avled Hammaren efter en kort tids sjukdom vid endast 65 års ålder.
Till sist: I tisdags fyllde min mormor 93 år! Stort grattis i efterskott!! 
De tre bästa Tintin-äventyren:
• Månen tur och retur – 1953 – Tintin åker till månen 16 år innan Apollo 11 landar där
med Neil Armstrong och Buzz Aldrin…
• Enhörningens hemlighet / Rackham den rödes skatt – 1943/44 – Tintin åker på
skattjakt i Söderhavet för att hitta en fregatt som sjönk på 1600-talet.
• De sju kristallkulorna / Solens tempel – 1948/49 – Tintin hamnar i Peru och får där
träffa Inkafolket på jakt efter den legendariska Inkaskatten.

Trelleborg HBK hade en gästspeaker under lördagens match mot Kroppskultur.
Det hjälpte dock föga för Trelleborgslaget som fick se sig besegrade med 21-24
efter 6-12 i paus och en riktig plattmatch. Till vänster på bilden syns även
damlagets tränare Fredrik Sörensson som skötte musiken under matchen.
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