Trelleborg fredagen den 13 september 2013
Höstvädret förvandlades plötsligt till sommar igen den gångna helgen och vi fick på nytt
temperaturer på upp emot 23 grader, för övrigt samma gradantal som det var i poolen!
Trots det fina vädret så lockades tyvärr inte mer än 620 åskådare till Vångavallen för att se
TFF ta emot serieledarna Husqvarna i söndags. Ett TFF som inledde med bländande spel och
en säker 2-0 ledning efter endast 18 spelade minuter! Ja man skulle till och med kunnat ha
gjort både tre och fyra mål i den första halvleken. Iistället släppte man in gästerna i matchen
och den andra halvleken blev en riktig nagelbitare innan domaren äntligen blåste av.
Slutresultatet 2-1 till TFF följdes även av önskeresultat där både Sylvia och Oddevold tappade
poäng i toppen. I teorin ser det onekligen bra ut för fortsättningen eftersom man möter både
Halmia (just nu 5:a) och Utsikten (just nu 6:a) på hemmaplan. Dessutom har man ingen av
topplagen kvar att möta utan resterande matcher är sen mot lag som just nu huserar på
platserna 9-13. Just nu andraplacerade Oddevold har i sin tur kvar att möta både Sylvia och
Husqvarna borta. Det är visserligen en bit kvar men det kan gå, det ska gå, det måste bara gå!!
Samma sak gäller för det svenska fotbollslandslaget som överraskade stort med att besegra
Irland i VM-kvalet i fredags med 2-1. Mot Kazakstan gjorde Zlatan visserligen mål efter
endast 27 sekunder, men sen blev det grus i maskineriet och målet blev även matchens enda.
Istället klev Andreas Isaksson fram och gjorde flertalet avgörande parader och räddningar!
Anders Svensson spelade sin 144:e landskamp mot just Kazakstan och blev därmed historisk
då han gick om Thomas Ravelli. Anders Svensson är just nu på en hedrande 18:e plats i
världen, men fram till topp tre är det ännu en bra bit med följande namn: 1) Ahmed Hassan,
Egypten 184 landskamper 1995-2012. 2) Mohammed Al Deayea, Saudiarabien 178
landskamper 1993-2006. 3) Claudio Suárez, Mexiko 177 landskamper 1992-2006.
Även Gylle AIF spelade så kallat landskamp den gångna helgen då man mötte Makedonija på
bortaplan och krigade till sig en viktig poäng efter 2-2. Gylles målkung Felix Harletun gjorde
Gylles båda mål och Tobias Gothred ersatte Thomas Vigren på ett ypperligt sätt som målvakt.
Samtidigt som all svensk fotboll går in ett avgörande skede så startar SHL eller Swedish
Hockey League, som man döpt om gamla Elitserien till inför denna säsong. Redan i morgon
är det premiärspel och i en av matcherna så tar nykomlingen Leksand emot Brynäs i ett riktigt
klassiskt hockeyderby! Mellan 1964 och 1977 vann båda dessa lag Elitserien inte mindre än
13 år av 14 och för oss som växte upp under den eran fanns det bara dessa två lag att hålla på!
Höstpremiär blev det även för Music Quiz på Tre Lyktor som i onsdags gick in på sitt femte
år och den 39:e upplagan! Kvällens tema var Jorden Runt och jag bjöd på en musikalisk resa
från Malmö runt jordklotet och tillbaka till Trelleborg på exakt 80 minuter! Vinnare blev lag
Ingelas Gossar som hade inte mindre än 78 poäng av 85 möjliga! Tvåor blev lag It takes 4 på
74 poäng och tror lag The Touristz på 72 poäng! Lag Ingelas Gossar hade även full pott (25)
på världens flaggor och erhöll specialpriset 2 vipbiljetter till Söderslätts Countryfestival!
Just Söderslätts Countryfestival slår 16.00 i eftermiddag upp portarna för årets stora
begivenhet ute i Anderslöv! Bara dryga timmen senare, 17.15 håller jag i en Country Quiz
med en doft av chili con carne mixad med både hö och häst! Rockkungen Little Gerhard intar
manegen 18.30 och mellan honom och Danne Stråhed, som uppträder 20.00, blir det en
presentation av vinnarna och prisutdelning. Huvudattraktionen Eva Eastwood går på 23.15.
På söndag är det 40 år sen som en annan kung avled. Klockan 20.35 lördagen den 15
september 1973 gick Sveriges dåvarande konung Gustav VI Adolf ur tiden efter en tids
sjukdom, han var då 90 år gammal. Den endast 27 årige sonsonen Carl XVI Gustaf, blev då
Sveriges nye konung. Som sitt valspråk antog han: För Sverige - i tiden! Borde det inte ha
varit: Kära Örebroare, nu vänder vi blad och går vidare ut i älskogen eh… älgskogen!
Veckans ödmjukaste: Björn Ranelid som just släppt sin senaste bok Förbjuden frukt från ett
fruset träd fick frågan om hur han själv såg på den. Svar: Det är ett litterärrrt mästerverrrk!

Till sist: Kritiken mot 5:2-dieten har växt kraftigt den senaste tiden och nu har även Mark
Levengood lagt sig i debatten: Här är min fina diet, 7:2! Ät balanserad bra mat 7 dagar.
Motionera 2 gånger i veckan. Rulla alla diet-profeter i tjära och fjädrar. Njut!!
Allra sist: I onsdags var det tio år sen Anna Lindh avled efter knivdådet dagen innan på NK.
Det var även tolv år sen 11 september-attackerna i New York då terrorister flög två plan in i
Twin Towers. Media uppmärksammade tioårsminnet på uppslag men inte ett ord om det
andra. En (1) kvinna avled 2003 medan det var inte mindre än 2 995 som omkom 2001…
Tre klassiska Countrylåtar att lyssna på inför Söderslätts Countryfestival:
•

•
•

Help me make it through the night – Kris Kristofferson – 1970
I walk the line – Johnny Cash – 1956
Always on my mind – Willie Nelson – 1982 (Original av Brenda Lee 1972)

Hands up! En tvättäkta cowboy gör entré julen 1966…
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