Trelleborg fredagen den 4 oktober 2013
Oktober månad gjorde sitt intåg i tisdags och märkligt nog så presenterade den sig med att
producera den mest fantastiska regnbåge jag någonsin sett, strax efter klockan 18 på kvällen!
En regnbåge är ett meterologiskt och optiskt fenomen som uppträder som ett fullständigt
ljusspektrum i form av en båge på himlen då solen lyser på det nedfallande regnet. Klarast
uppfattas regnbågen då halva himlen fortfarande är täckt med mörka moln som ger regn och
man själv befinner sig under klar himmel som betraktare. (Källa: Wikipedia)
Att komma ihåg färgerna i regnbågen är dessutom ganska enkelt om man bara lär sig ordet
ROGGBIV, en minnesregel som står för Röd, Orange, Gul, Grön, Blå, Indigo och Violett.
Om det svenska fotbollslandslaget kan prestera något liknande fenomen framöver återstår
dock att se. Förbundskapten Erik Hamrén tog i veckan ut den svenska truppen till VM-kvalet
mot Österrike och Tyskland. Andreas Isaksson är visserligen axelskadad men fanns ändå med
bland de 23 som ska försöka fixa biljetten till Rio nästa sommar. Om en vecka står Österrike
för motståndet på Friends Arena och bara fyra dagar senare avslutas kvalet mot Tyskland på
samma plats. Sverige har tre poäng mer än Österrike så en svensk vinst nästa fredag innebär
även att Sverige är klara för minst playoff-spel. Ett oavgjort resultat innebär däremot att
Sverige måste ta poäng av Tyskland i sista matchen, eftersom Österrike troligtvis vinner över
Färöarna i sin sista match. Österrike har dessutom bättre målskillnad än Sverige redan nu, så
en svensk förlust kan bli riktigt ödesdiger och då tror jag inte det spelar någon roll hur många
matematiker vi tar till hjälp. Eftersom Sverige har fem poäng mindre och sämre målskillnad
än Tyskland, så är chansen till förstaplatsen och en direktkvalificering i princip bara teoretisk.
Det krävs i så fall att Tyskland förlorar sina båda matcher och att Sverige vinner sina…
Veckans Zlatan: Den som köper mig köper en Ferrari. Och en sån måste köras på motorväg
i högsta fart. Pep Guardiola körde på landsvägen med diesel. Han borde köpt en Fiat istället!
Den sista omgången i småklubbsfotbollen spelas i helgen och då avgörs det om det blir
kanon eller kalkon. IFK Trelleborg har fortfarande chansen till en kvalplats till division två,
men det krävs i så fall att man vinner mot Staffanstorp samtidigt som Nosaby förlorar mot
Tomelilla. För FC Trelleborg handlar det istället om att undvika en kvalplats ner till femman.
Bosniska Behar har i sin tur chansen till en kvalplats upp till fyran och för Skegrie och Gylle
gäller kval upp till division fem. De båda lagen är dock mer eller mindre tvingade till att ta
poäng i sina respektive matcher mot Näset och Pelister för att vara säkra på sina kvalplatser.
Ingen slår dock den prestation som IFK Trelleborgs damlag gjort under året med att vinna
sin serie och att göra det obesegrad! Av 16 matcher vann man 15 och fick 43-7 i målskillnad.
Seriesegern innebär dessutom att man är ensam om denna bedrift inom Trelleborgsfotbollen!
För TFF:s del innebar förlusten i den svåra bortamatchen mot Qviding att man på nytt
tappade mark mot topplagen. Man hade ledningen med 1-0, men lyckades inte knyta ihop
säcken. Efter mindre lyckade ingripanden och individuella misstag av TFF:arna gjorde istället
hemmalaget tre raka mål och så var den dagens förstörd. Det blev inte bättre av att Magnus
Andersson blev utvisad och att både Husqvarna och Oddevold vann sina matcher…
Märkligt nog har TFF faktiskt fortfarande chansen, trots att man är sex poäng efter
serieledarna och fyra från kvalplatsen. Det finns nämligen hela tolv poäng att spela om och
Husqvarna och Oddevold möts den 12 oktober. Hoppet är som sagt det sista som lämnar en…
Den nuvarande TFF-hymnen Blå som stål hade premiär 2009 och är skriven och framförd
av Danne Stråhed. Nu tar Danne även över som delägare i Dannegården och då blir det ju
Danne-gården på riktigt! Ska bli intressant att se om det äntligen kan bli snurr på hotellet.
Nyheten om att jag utsetts som Marknadschef på Trelleborgs FF blev faktiskt den femte mest
klickade nyheten på Trelleborgs Allehandas hemsida den gångna veckan. Den trista nyheten
om att 70 jobb försvinner på TT-Line toppade listan, medan förra årets Melodifestivalvinnare
Robin Stjernberg bara hamnade på en niondeplats efter sitt besök på Valengallerian!

1975 hamnade låten Bang en boomerang på en tredje plats i Melodifestivalen framförd av
duon Svenne och Lotta. Ikväll spelar samme Svenne med efternamn Hedlund i Vellinge med
sitt gamla Hep Stars. Av de gamla medlemmarna återstår dock bara Svenne själva.
Till sist: Den amerikanske författaren Tom Clancy avled i tisdags. Han debuterade 1984 med
boken Jakten på röd oktober som också blev film 1990 med Sean Connery i huvudrollen.
Även böckerna Patrioter och Påtaglig fara har filmatiserats, men då med Harrison Ford i
rollen som Jack Ryan. Tom Clancy blev endast 66 år gammal.
Till sist: Idag är det Kanelbullens Dag! Det är en årlig temadag, instiftad 1999 av Kaeth
Gardestedt som vid tidpunkten var projektansvarig för Hembakningsrådet. När Kanelbullens
dag lanserades var tanken även att det skulle vara en omtankens dag, så tänk på det!
Tre favoritlåtar med Hep Stars, som uppträder i Vellinge ikväll:
•
•
•

Cadillac (1965) Brand new Cadillac i original med Vince Taylor 1959.
Sunny girl (1966) Skriven av Benny Andersson, senare ABBA-medlem.
Mot okänt land (1967) Originalet gjort av Ian Tyson vid namn Four strong winds.

I måndags installerade jag mig på mitt nya kontor som Marknadschef för TFF!
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