Trelleborg fredagen den 16 augusti 2013
Under den gångna veckan känns det som om hösten har krupit allt närmare. Temperaturen
har sjunkit åtskilliga grader och regnet har gjort intrång med jämna mellanrum. Vi har dock
klarat oss bra jämfört med många andra ställen där stora mängder nederbörd fallit. Hårdast
drabbat blev Umeå med omnejd där regnet orsakade stora problem, men även Helsingborg
översvämmades i onsdags morse efter att ha fått 70 mm på bara någon timme!
Regnet strilade även ner när Usain Bolt och de övriga finalisterna ställde sig i startblocken
för finalen på 100 meter i Moskva under söndagskvällen. 9,77 sekunder senare hade Bolt tagit
ytterligare ett VM-guld, det sjätte i karriären. I morgon är det final på 200 meter och på
söndag avslutas VM med stafetterna över 4x100 meter, efter det har världens snabbaste man
med största säkerhet även tagit både det sjunde och åttonde VM-guldet. Inte minst med tanke
på att hela fyra jamaicaner fanns bland de fem bästa i finalen av hundrametersloppet…
Även i damernas 100-meterslopp blev det jamaicanskt då Shelley-Ann Fraser-Pryce
utklassade allt motstånd och tog hem guldet i ren Bolt-klass på 10,71, den femte bästa tiden
någonsin. Det är dock en bra bit kvar till Florence Griffith-Joyners världsrekord på 10,49 som
sattes i Indianapolis den 16 juli 1988. Det svenska rekordet är ännu äldre och sattes av Linda
Haglund i Moskva 1980 då hon blev fyra i OS-finalen på 11,17.
Den tidigare etiopiskan Abeba Aregawi fick svenskt medborgarskap så sent som för ett år
sen och i februari i år satte hon ett nytt svenskt rekord med 3:58,40 på 1500 meter. Igår
infriade hon alla förväntningar och tog Sveriges hittills enda medalj i form av ett guld, bravo!
Däremot så får Michel Tornéus och Erica Jarder i längdhopp, Moa Hjelmer på 200 och 400
meter, Angelica Bengtsson i stavhopp och Tracey Andersson i slägga alla underkända betyg!
Vi står även inför en oerhört intressant fotbollshöst i Europa! I morgon startar Premier
League (England) och La Liga (Spanien) medan Serie A (Italien) väntar tills nästa helg. Ligue
1 (Frankrike), Bundesliga (Tyskland) och Eredivisie (Holland) är däremot redan igång sen en
dryg vecka. I Expressens 204-sidiga sportmagasin Ligaguiden finns allt man behöver veta om
dessa sex viktigaste fotbollsligor med spelprogram, betyg och statistik på verkligen allt!!
Med statistik kan man även bevisa det mesta. Förra året gjorde Lionel Messi hela 46 mål och
hade 12 assist, han var därmed inblandad i 51 % av Barcelonas 115 mål. Zlatans motsvariga
siffror var bara 30 mål och åtta assist, men ändå var han enligt just statistiken viktigare för sitt
lag eftersom han var inblandad i hela 55 % av PSG:s mål, men PSG gjorde 46 mål färre…
Zlatan var även tongivande i träningslandskampen mot Norge i onsdags med sitt hattrick och
där det svenska landslaget till sist vann med 4-2. Inför matchen hade det mest vart snack om
Kim Källströms petning men efteråt var det den 24-årige ersättaren Albin Ekdal, proffs i
italienska Cagliari som fick mest uppmärksamhet. Speciellt för sin suveräna första halvlek!
Tremålsskytten Zlatan har på sina 91 landskamper nu gjort 44 mål, ett mer än Gunnar
Nordahl gjorde på sina 33 landskamper 1942-48. Nu hägrar Sven Rydells rekord på 49
landslagsstrutar, något Örgryteforwarden lyckades göra på endast 43 landskamper 1923-32.
TFF har i sin tur omstart i division ett på söndag och möter då FC Trollhättan på bortaplan,
ett Trollhättan som har fått ihop 24 poäng på sina matcher jämfört med TFF:s 26 pinnar.
Gylle AIF var riktigt illa ute i derbyt mot BK Skansen på Stadion i fredags innan Felix
Harletun lyckades sätta 1-1 med endast tre minuter kvar av matchen. Eftersom serieledande
Vellinge FF överraskande nog förlorade mot den tidigare jumbon Pelister med 1-2 hårdnar det
till ytterligare i tabelltoppen där Vellinge och Gylle båda ligger på 30 poäng. I morgon 14.00
möter Gylles stjärnor lokalkonkurrenten Skegrie på bortaplan i ytterligare ett derby, ett
Skegrie som i nuläget ligger på tredjeplats med 27 poäng, men med en match mindre spelad…
I helgen som gick samlades fem andra stjärnor på Bäckaskog Slott utanför Kristianstad för att
spela in den åttonde säsongen av Stjärnorna på slottet. Lasse Åberg, Claes Månsson, Leif

Andrée, Maria Lundqvist och Malena Ernman bildar en intressant kvintett som ska bjuda tvtittarna på sina innehållsrika kändisliv med start i SVT på självaste juldagen.
Mästarnas Mästare spelas in först i september i norra Kroatien, men Frank Andersson har
redan fått lämna återbud efter att ha drabbats av hjärtsvikt. Den 57-årige tidigare brottaren
opererades akut i veckan och mår efter omständigheterna ändå väl. Nu återstår att se vem som
ersätter Frank och kompletterar gänget med bl a Kajsa Bergqvist och Sven-Åke Lundbäck…
Säsongens fjärde mästare korades i tisdags när vi höll den sista av årets Sommar Quiz på
Dalabadet inför hela 74 deltagare. Segrade gjorde Skål en annan dagz med Niklas Månsson
och Jeanette Härnberg som fick ihop hela 46 poäng av 50 möjliga. Precis bakom på andra och
tredje plats kom lag Sandells och lag Grillspjutspetsarna med vardera 45 poäng.
Nu återstår det dessutom endast två veckor tills det är dags för den nionde finalen av It takes
2 som äger rum på den 37:e upplagan av Palmfestivalen. I veckan hade vi informationsmöte
med finalisterna och i de fem lagen finns inte mindre än tre finaldebutanter. Det kommer även
att bli två helt nya vinnare oavsett hur det går i finalen den 31 augusti!
Till sist: På tisdag börjar skolorna igen, och det är efter ett sommarlov som kanske kommer
att gå till historien som ett av de varmaste och soligaste på många år!
Allra sist: Idag är det 36 år sen som Elvis Presley hittades livlös på badrumsgolvet i
Graceland. The King förklarades död den 16 augusti 1977 klockan 15.30 på sjukhuset Baptist
Memorial i Memphis Tennessee. Elvis blev endast 42 år gammal, men legenden lever kvar!
Tre personliga favoritlåtar ur Elvis Presleys digra katalog:
•
•
•

Good rocking tonight – (1954) Originalet gjordes av Roy Brown redan 1947.
In the ghetto – (1969)
Promised land – (1973) En lysande cover på Chuck Berrys hit från 1964.

I torsdags morse träffade jag TFF:s nyförvärv Edward Ofere på en nätverksträff.
Han kommer närmast från italienska Lecce, spelade för Malmö FF 2005-10 och har
även 3 A-landskamper för Nigeria på sitt CV! Prisa fotbollsguden, frälsaren är här!
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