Trelleborg fredagen den 18 oktober 2013
Det kändes visserligen lite märkligt att ta en veckas semester efter att bara ha jobbat två
veckor på Trelleborgs FF, men det var den deal vi gjorde. Så istället för att börja min tjänst
den 1 oktober så startade jag redan veckan innan och fick på så vis även några dagar att gå
ihop med min företrädare Barbro Bengtsson, innan det stora allvaret startade.
Natten till söndagen den 6 oktober kl. 04.20 blev vi så hämtade av en taxi som körde oss till
Sturups flygplats och ett flygplan med destination Alanya i Turkiet. En veckas avkopplande
semester på det nybyggda hotellet Sea Planet med resort & spa i Kizilot utanför Side, stod på
programmet för mig och Heléne tillsammans med fyra andra goda vänner. Vid hade inte ett
moln så lång ögat kunde nå under hela veckan, och temperaturtoppar på 34 grader gjorde att
vi fick en härlig solsemester tillsammans med två andra vänner Efes och Raki. All-inclusive i
all ära men det blir ganska tjatigt i längden, så kvällsutflykten till Restaurang Aphrodite i Side
och dagsutflykten till basaren i Manavgat kändes faktiskt som oerhört befriande!
Vädret i Sverige bjöd under vår Turkietvecka på Brittsommar och det passade ju alldeles
utmärkt med tanke på att det var just Britta som hade namnsdag den 7 oktober. När vi kom
åter veckan senare var den dock som bortblåst och vädret bjöd istället på både kyla och regn.
Den viktiga VM-kvalmatchen mellan Sverige och Österrike spelades under Turkietvistelsen
men vi följde den endast sporadiskt, streamad från Kanal 5 på en läsplatta med undermålig
bild. Men vad gjorde väl det när Sverige lyckades vända sitt 0-1 underläge till vinst med 2-1
efter Zlatan Ibrahimovics klassmål i den 86:e minuten, ett mål som även säkrade fortsatt playoffspel redan innan avslutningsmatchen mot Tyskland, och tur var väl det…
Zlatan säkrade med största sannolikhet därmed också sin åttonde Guldboll, den sjunde i rad!
Tobias Hysén fick i sin tur ett bra skyltfönster när han gjorde årets mål på en vänstervolley
rakt upp i krysset. Kanske den 31-årige anfallaren får en ny proffschans i Europa efter sina två
landslagsmål i tisdagens avslutningsmatch i VM-kvalet mot Tyskland. Hyséns 3-4 mål var
annars en av få ljusglimtar i en match där Sverige släppte in hela fem mål under 35 minuter…
Förlusten innebar även att Sverige missar seedningen i måndagens lottning till play-off och
därmed blir vi lottade mot antingen Portugal, Kroatien, Grekland eller Ukraina. Å andra
sidan slipper vi Frankrike, Rumänien och Lars Lagerbäcks Island… Playoffmatcherna spelas
den 15:e och 19:e november och därefter ska samtliga 32 landslag vara klara för VM 2014.
Även jag gjorde min första landskamp i tisdags! Visserligen bara som arrangör av EMkvalmatchen mellan Bosnien/Hercegovina och Irland på Vångavallen, men ändå…
Efter TFF:s platta fall mot Skövde med 0-5 i baken trodde man att kvaldrömmen till
Superettan var borta, men även Oddevold förlorade poäng och TFF ligger med två omgångar
kvar, nu bara två pinnar efter. Mycket tack vare vinsten mot Utsikten i söndags då man
kopierade Sveriges koncept att ligga under med 0-1 i paus för att sen vända helt och vinna
med 2-1 efter ett segermål i slutet! På måndag står redan nedflyttningsklara LB-07 för TFFmotståndet medan Oddevold möter Kristianstad på söndag, det kommer att bli spännande!
Gylle AIF:s kval till femman känns däremot kört efter förlusten på Gylle Stadion med 2-4
mot Näsby. En vinst med 3-0 på bortaplan krävs i morgon och det känns inte helt troligt.
Fotbollsåret för Gylle stördes naturligtvis av att tränaren Dimos Mpatsiaris fick sparkas men
rent fotbollsmässigt har man oavsett kvalresultatet gjort en helt klart godkänd insats 2013.
Årets besök hos Tommy Rosberg och hans Beatlesutställning blev tyvärr utan kvalvinnarna i
It takes 2 som fick nya förhinder. Det hindrade dock varken mig eller Niklas Månsson som
fick en trevlig lördagseftermiddag i Gislövs Läge. Beatles förresten… visst är det märkligt att
mannen i fråga har en utställning om Beatles när det egentligen är Rolling Stones han gillar!
Att medlemmarna i just Rolling Stones gillar kvinnor är väl ingen nyhet och just kvinnor,
eller Ladies var temat när Music Quiz på Tre Lyktor i onsdags firade sin 40:e upplaga och
samtidigt uppmärksammade Rosa Bandet. Vi hade inte mindre än 78 deltagare i 30 lag och ett

fantastiskt snitt med 62 p av 85 möjliga. Vinnare blev lag 3G utan täckningz med inte helt
okända Niklas, Lasse och Per som hade hela 80,5 p! Lag Fröknarna Persson och lag Harbour
Bridge hamnade strax efter på 74 poäng. Nästa Music Quiz har temat Djuriskt och avgörs den
6 november… Om nu inte TFF går vidare till kvalspel för Superettan 2014, för då flyttas
quizen fram en vecka till den 13:e. Besked om detta kommer senast den 26 oktober. Jag själv
ser naturligtvis helst att vi har quiz den 13:e och att TFF kvalar den 6:e!
Till sist: Semesterveckan i Turkiet bestod av åtta dagar varav två söndagar, vilket gjorde att
jag tyvärr missade de två senaste avsnitten av den svenskdanska och helt utmärkta tv-serien
Bron. På söndag ska jag försöka komma ikapp, men timmen innan är det premiär av den
fjärde säsongen av Solsidan på tv4 och då får vi se vilka skratt som Alex, Anna, Fredde,
Mickan och Ove Sundberg har att bjuda på i villorna runt Saltsjöbaden i Nacka kommun…
Till sist: Percy Nilsson erkände i veckan det vi redan vetat sen länge, att han borrat hål i
däcket på Hemglassbilen. Bedrövligt att Malmö Redhawks starke man inte kunde gett oss
sanningen direkt. En lögnare är alltid en lögnare och Percy tillhör nu en excellent skara ihop
med bl a Magnus Hedman, Sven Nylander, Bill Clinton, Lindsay Lohan och… Pinocchio!
Tre favoritlåtar med kvinnliga artister (eller avdelningen: Bakom varje framgångsrik
kvinna står en förvånad man):
•
•
•

Because the night (1978) Patti Smith (skriven av Bruce Springsteen)
Only women bleed (1990) Lita Ford (skriven av Alice Cooper)
Högre mark (1995) Idde Schultz (skriven av Staffan Hellstrand)

Heléne och jag fick uppleva en fantastisk solnedgång under den sista kvällen i Turkiet!
Foto: Jerry Malmström

