
Trelleborg fredagen den 12 april 2013

April månad är en nyckfull tid gällande vår väderlek och speciellt när den riktiga våren låtit 
vänta på sig. Låt oss bara hoppas att den snö som föll i söndags också blev den sista för 
säsongen! I helgen kommer våren och efter regn så kommer alltid solsken!
Om man ska lita på väderexperterna så kommer det att bli en kall vår som först i maj månad 
stabiliseras. Kylan och högtrycken håller i sig ända fram tills i mitten av juni och först i juli 
får vi njuta av den efterlängtade sommarvärmen. Å andra sidan har experterna haft fel förr…
Experternas tips har på nytt tillfallit TFF inför årets fotbollspremiär. Den här gången gäller 
det division ett södra och vi får hoppas att TFF kan axla favoritskapet på ett bättre sätt än vad 
man gjorde i Superettan förra året, då man åkte ur efter en katastrofsäsong. Efter 1-6 mot 
Varberg tog man sig samman och besegrade division två-laget BW 90 med 1-0 i lördags, det 
var dock långt ifrån en övertygande vinst. Tränare Anders Grimberg saknade dock åtta man i 
sin förstauppställning men räknar ändå med att ha de flesta tillbaka lagom till avspark på 
Örjans Vall i Halmstad, lördag 15.00, då IS Halmia står för premiärmotståndet.
Lördagen bjuder även på seriepremiär i division sex södra då Gylle AIF gästar konstgräset 
på Rosengårds Södra och möter KSF Srbija Malmö. Gyllelaget som har två nya tränare i 
Fredrik Bengtsson och Dimos Mpatsiaris har under försäsongen dragits med en extrem tunn 
trupp och kan få det rejält kämpigt i år. Visserligen har man värvat målsprutan Filip 
Bengtsson från Lilla Beddinge men på förlustkontot står klasspelare som Anders Johnsson, 
Anders Nilsson, Fredrik Sjöstedt, Joppe Nilsson och Ola Persson. Istället är det Vellinge, 
Skansen och Skegrie som tippas göra upp om seriesegern och de två sistnämnda lagen möts 
faktiskt i ett spännande lokalderby redan i premiären nu på lördag inför en väntad storpublik.
I den andra omgången av Allsvenskan spelades årets första Stockholmsderby inför hela 
43 463 åskådare på Friends Arena när AIK spelade 0-0 mot Syrianska. Det var även den 
högsta publiksiffran i Allsvenskan på 35 år. Rekordet som fortfarande står sig efter snart 54 år 
är från 1959 då Örgryte mötte IFK Göteborg på Nya Ullevi och ligger på 52 194 åskådare!
Annars var det Stockholms Stadion och ett päron som fick mest uppmärksamhet under 
veckan. Efter att Mjällby tagit ledningen med 1-0 i den 37:e minuten haglade flaskor, mynt 
och andra saker in på plan från Djurgårdssektionen. Ett päron träffade Mjällbys Gbenga 
Arokoyo som såg ut att få frukt-ansvärt ont och matchen bröts redan där. Allt annat än 3-0 till 
Mjällby känns som otänkbart men i det här fallet kommer det sportsliga helt i andra hand… 
Nu måste ta mig fan vår regering ta tag i huliganproblemet och inte bara sticka sina huvuden 
i sanden! England som tidigare haft de största problemen av alla har tagit till hårdhandskarna 
och tvingar nu dömda huliganer att infinna sig på den lokala polisstationen vid avspark. På så 
vis har man även lyckats avskräcka andra så kallade fotbollssupportrar från att ställa till bråk. 
Det är hög tid för Reinfeldt att tuffa till sig och kopiera det brittiska huligankonceptet!
I årets upplaga av Champions League fanns dock inget engelskt lag med när kvartsfinalerna 
avgjordes i veckan. Titelförsvararna Chelsea åkte ut redan i gruppspelet och för Arsenal och 
Manchester United blev det respass i åttondelsfinalerna. Paris Saint Germain med Zlatan i 
spetsen gjorde ytterligare en stormatch och hade ledningen med 1-0 i 20 minuter, sen släppte 
Barcelona in Lionel Messi som spelade fram till slutresultatet 1-1 och Barcelona var vidare 
till semifinal efter fler mål på bortaplan. För Zlatan blev det ett nytt misslyckande och han har 
nått semifinalen endast en gång under tolv år (i sex olika klubbar) och då med just Barcelona 
2009/10, ett Barca som nu har nått semifinalspel hela sex år i rad och som vunnit tre av sju år. 
Semifinalerna blir nu en spansk-tysk uppgörelse mellan Barcelona, Real Madrid, Dortmund 
och Bayern München. De sistnämnda blev dessutom tyska mästare redan den gångna helgen.
I Mästarnas Mästare gick Magdalena Forsberg och Berndt Johansson vidare till final från 
den första gruppen. Det kändes dock inte helt ok att Berndt, som hamnat sist i de flesta av 
deltävlingarna, slog ut Torgny Mogren i ännu en nattduell. Om tävlingen ska överleva måste 



SVT ändra sitt regelverk och dessutom återgå till det ursprungliga formatet utan delning!
Några sportstjärnor finns dock inte med när den åttonde upplagan av Stjärnorna på slottet 
spelas in på Bäckaskogs slott utanför Kristianstad i sommar. De fem som vi till jul kommer att 
få lära känna närmare är Leif Andrée, Malena Ernman, Maria Lundqvist, Claes Månsson och 
den kanske mest intressante av dem alla, Lasse Åberg alias Stig-Helmer Olsson!
Deltagarna till den fjärde säsongen av Så mycket bättre börjar också trilla in och där verkar 
Lill Lindfors vara helt klar. Övriga artister som sägs vara aktuella är Ebbot Lundberg från The 
Soundtrack of our Lives, Bo Sundström från Bo Kaspers Orkester, rapparen Ken Ring, Joppe 
Pihlgren från Docenterna samt Agnes Carlsson och Titiyo.
Den engelska järnladyn Margaret Thatcher som var premiärminister i Storbritannien 1979-
90 har avlidit efter en lägre tids sjukdom. Hon var en färgstark men kontroversiell politiker 
som var hatad av många men respekterad av än fler. Margret Thatcher blev 87 år gammal.
Brittiskt var även temat på onsdagens Music Quiz på Tre Lyktor som naturligtvis öppnades 
med den brittiska nationalsången God save the Queen. Den populära frågetävlingen startade 
med flygmalajen George Formby från 1936 och avslutades med David Bowie 77 år senare 
och lockade inte mindre än 75 deltagare i 32 lag. Kvällens vinnare blev Lag The Jolly Goods 
med Niklas Månsson och Lasse Jönsson med fantastiska 81,5 poäng av 85 möjliga!
Om exakt en vecka blir det mer quiz på Tre Lyktor men då under namnet Ladies Knight som 
även lockar med en härlig tjejmeny, goda drycker, uppträde med sång och musik samt stand-
up! Fortfarande finns ett fåtal biljetter kvar att kunna köpa till Lustkortspris på nämnda krog.
Till sist: Skånskan Jenny Walldén vann helt rättvist Sveriges Mästerkock i onsdags, grattis!
Allra sist: Nordkorea fortsätter sina provokationer och kan snart vara en… parkeringsplats!

Tre favoritlåtar från det brittiska 60-talet: 
• Mello Yellow – Donovan (1966)
• Nights in white satin – The Moody Blues (1967) 
• Crossroads – Cream (1969)

Söderslätts Fotbollsgala hade kick-off på Tre Lyktor i tisdags och i samband med det
arrangerade jag även en mindre Fotbolls Quiz för de som var där. Delat 1:a pris gick till Sigge
Hansson, TA (i mitten) och Bertil Olsson, Here we go (till höger) som båda hade 41 poäng av
50 möjliga. Thomas Nilsson, TA (till vänster) blev 3:a på 40 poäng, så det var en hård kamp!
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