Trelleborg fredagen den 27 september 2013
Hösten har smugit ännu ett steg närmare under veckan och den första nattfrosten ligger nu
bara runt hörnan och lurpassar. På tisdag går vi dessutom in årets tionde månad som även är
årets längsta. Jo oktober blir ju automatiskt det eftersom vi den sista söndagen i den månaden
återgår till normaltid. Det i sin tur gör att vi får hela 25 timmar under just det dygnet!
Oavsett väderlek så har jag hela den gångna veckan haft en knallblå himmel! Från och med i
tisdags är jag nämligen ny Marknadschef hos Trelleborgs FF! Med stor stolthet och glädje tar
jag mig an den tuffa men spännande uppgiften att axla Barbro Bengtssons mantel. Nyheten att
jag fått mitt drömjobb släpptes i måndags via både press och sociala medier och sen dess har
mängder av gratulationer och lyckönskningar glädjande nog strömmat in! Bara genom olika
Facebooksidor har det i nuläget inkommit över 700 likes och gratulationer, fantastiskt!
Naturligtvis var jag på läktarplats när TFF vann sin måstematch med 3-1 mot Torslanda på
Vångavallen i söndags. Som en extra bonus förlorade dessutom TFF:s tre största konkurrenter
Husqvarna, Oddevold och Sylvia sina respektive matcher, vilket gör att man bara är tre poäng
ifrån serieledarna och två ifrån en kvalplats. TFF:s match mot Qviding på konstgräs och
bortaplan på söndag kommer med andra ord att bli oerhört betydelsefull för fortsättningen!
Qviding inledde med att ta endast fyra poäng under de 12 inledande omgångarna men har
under de nio senaste ryckt upp sig ordentligt och inte förlorat en match! Det kommer att bli en
ordentlig rysare att hålla koll på via mobilen från klockan 17.00…
Gylle AIF förlorade visserligen seriefinalen mot Vellinge FF med klara 4-0 förra fredagen,
men har i princip redan räddat en kvalplats till division 5! Man behöver bara klara oavgjort
mot Türk Anadolu på Gylle Stadion i morgon. Skulle man misslyckas med det har man även
Pelister kvar att möta den 5 oktober i den allra sista omgången, det ska man bara fixa!
Kvalspelet sker sen i ett dubbelmöte hemma och borta under helgerna vecka 41 och 42. Vem
som blir kvalmotståndare beror helt på vilken placering man hamnar på…
Allt kvalspel kommer att vara avklarat lagom tills vi slår upp portarna till Söderslätts
Fotbollsgala i Parken den 23 oktober. Det blir tredje året för galan som arrangeras av Gylle
AIF, Trelleborgs Allehanda och En Krona. Själv är jag kvällens konferencier och jag håller
även i det Fotbolls Quiz där förstapriset är ett bidrag på 8 000 kronor till ett träningsläger som
Bertil Olsson och Here We Go har skänkt. Flera andra överraskningar utlovas också under
kvällen innan Diamantorkestern från Svedala spelar upp till dans.
Som en dans gick det även för Henrik Stenson som i helgen tog hem segern i PGA-slutspelet.
Segern i Atlanta gav 37-åringen hela 11,4 miljoner i prispengar. 11,4 miljoner dollar alltså!!
Minst lika stekhet i musikvärlden är den 24-årige svenska discjockeyn Tim Bergling, eller
Avicii som han är mer känd som. Under den endaste vecka som hans album True funnits på
Spotify har det strömmats mer än sex miljoner gånger, vilket är rekord! Samma album gick
direkt in på Englandslistans andraplats i veckan och han ligger även kvar på femteplats på
amerikanska Billboardlistans med låten Wake me up. Det stora svenska musikundret är
betydligt mycket mer än bara ABBA, Roxette och Ace of Base och lever i högsta grad!
Det gör även Bokmässan i Göteborg som igår drog igång sin 29:e upplaga sen starten 1985.
Själv har jag bara varit där en enda gång och det var när Skogs Boktryckeri ställde ut 1996.
Då fick jag träffa Henning Mankell, Lasse Åberg, Steffo Törnquist och Viveca Lärn, samt
Charlie Christensen som tecknade en personlig och dedikerad Arne Anka till mig! Rumänsk
litteratur är dock årets tema, vilket låter ungefär lika spännande som att se färg torka…
En av huvudpersonerna på Bokmässan lär bli Jonas Jonasson, författare till succéromanen
Hundraåringen som klev ut genom fönstret och försvann, som släpptes 2009. Den har till dags
dato sålt i drygt 700 000 ex bara i Sverige och är utgiven i ytterligare 25 länder. I veckan
släpptes uppföljaren Analfabeten som kunde räkna, och precis som föregångaren är det en

fantastisk skröna som är skriven med både humor och värme. Kanske finns den även i just ditt
julklappspaket, det är ju mindre än tre månader kvar till jul nu…
Till sist: Jag har visserligen blivit TFF:are på heltid, men jag kan inte annat än imponeras
stort av Malmö FF som i onsdags besegrade Helsingborgs IF i det allsvenska Skånederbyt,
med utklassningssiffrorna 3-0 och på självaste Olympia! IFK Göteborg vann i sin tur mot
Gefle med 3-1 och hakade som enda lag på MFF i guldstriden en poäng bakom. Med fem
omgångar kvar rankar jag dessutom lagens respektive restprogram som ungefär lika svåra!
Tre favoriter med Bachman-Turner Overdrive, Randy Bachman fyller 70 år idag:
•
•
•

Roll on down the highway – (1974) Not fragile
Rock is my life and this is my song – (1974) Not fragile
Four wheel drive – (1975) Four wheel drive

Företrädaren och efterträdaren! Idag är det Barbro Bengtssons sista dag på TFF efter
nästan tio år som Marknadschef! Jag önskar Barbro stort lycka till med hennes nya
arbetsgivare, elithandbollsklubben H43 i Lund! 
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