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Ledaren 
TV-sport 
Som sann motorentusiast blir jag riktigt irriterad över SVT:s minst sagt insnöade syn på hur licenspen-
garna fördelas när det är dags att köpa in program, framför allt då det gäller sporten. Jag är ingen vän 
av fotboll, det ska gudarna veta. Denna sport där vuxna män blir dödligt skadade av att låtsas ramla 
och blir liggande livlösa i hopp om att domaren ska vifta med det röda kortet. Fansen, eller rättare sagt 
huliganerna mördar varandra i klubblagens namn och gör sitt bästa för att svärta ner världens största 
sport. Det här är sporten där man spottar varandra i ansiktet, slåss, skallar näsan av varandra, filmar, 
arrangerar läggmatcher, dopar sig, skriker på domaren, och i övrigt beter sig som riktiga neandertala-
re, både i tv-soffan och på plan. Som sagt jag är ingen vän av fotboll, men jag förstår varför just denna 
sport ockuperar de flesta kanaler på bästa sändningstid. Det finns 500 000 licensierade fotbollsspelare 
över 15 år i detta land och totalt en miljon klubbmedlemmar! Folk gillar fotboll och tittar vi på det enor-
ma utövarantalet i Sverige är det inte mer än berättigat, tyvärr.
Nu till min irritation. För ganska precis en vecka sedan höll jag på att sätta kvällskaffet i luftstrupen när 
sportreportern på ett intressant och inlevelsefullt sätt proklamerade följande:—Väntan är över, äntligen 
drar världscupen i längdskidor igång och vi sänder naturligtvis direkt.... blablabla.
Vem i helvete har suttit och väntat på att världscupen i längdskidor ska dra igång? Ingen jag känner i 
alla fall. Och det är här min irritation kommer in och jag spräcker en ven i pannan när jag står och hop-
par i tv-soffan. Är det för att vi för tjugo trettio år sedan hade några framgångsrika sportutövare i län-
gdskidor, tennis, slalom som fortfarande just dessa sporter dominerar i tv-rutan? Ingen kunde ge mig 
ett rakt svar på hur många aktiva längdskidåkande seniorer det finns i detta land. Till slut fick jag siffran 
16 000 stycken. Skrattretande, du vet väl att det samtidigt finns cirka 36 000 licensierade motorsportu-
tövare samma land, Sverige alltså?
I söndags upptog skidskyttet för damer större delen av Sportnytt. Hallå skidskytte för damer? Vänta 
jag måste lägga mig ner och andas? Hur många skidåkande damer med gevär kan det finnas i detta 
land, och ännu viktigare, vem bryr sig? Jag kan svaret på dessa frågor, det första svaret är att det finns 
exakt 140 stycken aktiva skidskytte-damer och det andra svaret är att ungefär lika många är intresse-
rade. Jaja, vi vet att Magdalena Forsberg både lyckades åka skidor och skjuta prick på sin tid, men det 
var då det, nu är Sverige totalt värdelös i den disciplinen. Att sedan sportjournalisternas glädjevrål al-
drig vill ta slut när Björn Ferrer vinglar in på en femteplats emellanåt rättfärdigar inte heller det all pub-
licitet, det finns för övrigt 210 aktiva herrar med skidor och gevär! Vem vrålade av lycka i studion när 
Anders Ericsson tog sitt sjunde VM-guld i sporten Enduro? När han krockade med sin teamkollega och 
närapå dog på kuppen, fick han däremot mer uppmärksamhet än han fått under hela sin karriär. När 
Mattias Ekström spöade skiten ur alla (och då menar jag alla, inklusive Schumacher) i Race of Cham-
pions höjdes det knappt ett ögonbryn på TV-sporten.
Friidrott är jag inte heller direkt förtjust i, men inser att Karolina Klüfts framgångar har engagerat det 
Svenska folket. Att sedan hennes bleka pojkvän som alltid grinar i direktsändning när han har rivit ut 
sig alldeles för tidigt i någon ointressant tävling får oförtjänt mycket sändningstid, får mig att byta kanal. 
För övrigt brukar det alltid komma fram i efterhand att alla som vinner något oavsett friidrottsgren är 
dopad på ett eller annat sätt, en skitsport helt enkelt.
Men de oändliga timmar av tennis och slalom då? Hallå vakna! Björn Borg gör kalsonger nu och In-
gemar Stenmark säljer lägenheter i Thailand. Vår storhetstid är över i dessa sporter för länge sedan. 
Anja Person tror jag anses av sportfanatikerna nu vara större än Ingmar någonsin var... men nu när 
jag skulle skriva hennes namn så fick jag verkligen fundera vad hon egentligen heter. Visst är hon stor 
i klicken av de verkligen intresserade, men hon får inte Sverige att stå stilla när det är dags för andra 
åket...
Detta till trots så sänds timme in och timme ut av dessa sömnpiller till sporter. Visst finns intresset 
hos många människor som går ner i spagat när Jens Byggmark och Anja P emellanåt levererar, men 
i övrigt tycker jag att merparten av alla timmars utsändning är helt oproportionerlig. I samma sekund 
som Tony Rickardsson slutade, gjorde också TV:s speedwaysatsning det, men på något underligt sätt 
fortsätter den sövande och urtrista längdskidåkningen år in och år ut. Vem har förresten bestämt att 
konståkning ska vara ett stående inslag i TV-tablån? Ta för den delen hela OS-cirkusen som sänds 
dygnet runt i flera veckor, det är så man mår dåligt. Just publiciteten gör att dess utövare i vissa fall 
tränar och lever sin idrott, som ett jobb alltså. Detta är möjligt tack vare all tv-tid och drabbar alltså våra 
motorsportutövare indirekt, då tv-tiden redan är bokad för dessa ointressanta sporter.
Jag läste i Expressen att vi i Sverige drabbats av så kallad damfotbollsfeber, när det var VM eller OS. 
Drabbade vem då? Tydligen drabbades någon helt annan, då damfotboll är lika tråkig som vanlig fot-
boll, fast i slowmotion. Visst har motorsporten gått framåt på sistone och visst får vi emellanåt se en 
rally eller Formel-1 bil i tv-rutan, och här har det skett en uppryckning vad det gäller nivån, men när 
det gäller all annan motorsport, är den på en ren dagisnivå. Merparten av den sända motorsporten 
kommenteras av amatörer för amatörer. Råkar det vara ett tvåminuters reportage från Gotland Grand 
National eller VM-crossen i Uddevalla, är det hela på en femårings nivå, så de är helt säkra på att alla 
friidrottsmuppar också ska förstå.
Det här är en motorcykel. Vrider man på handtaget till höger låter det brum. Ibland snurrar hjulet så att 
det sprätter lera, då är det tur att man har crossglasögon... Jag skulle vilja höra tittarreaktionerna om 
en amatör skulle kommentera fotbollsfredag, så att vi motoridioter förstår. En fotboll är rund, får man 
den på näsan gör det ont, målvakten har klibbiga handskar, och i flaskan har han sportdryck, dricker 
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man för fort kan man få en kallsup...
Det hela beror på att det helt enkelt inte finns motorkunnigt folk på SVT och för den delen inte på TV4 
heller, om man bortser från Bosse Bildoktor.
Varför begreppet motorsport finns blir jag inte heller riktigt klok på? Det är en milsvid skillnad mellan 
trial och rallycross, dragracing och banracing. Det är sällan eller aldrig fotboll, handboll, och pingis 
nämns i förbifarten. Å nu blir det bollsport... Det känns som om vi ska vara glada för allt som brummar 
i rutan och att vi ska nöja oss med det, oavsett motordisciplin, men ska vi verkligen det? Nä fy fan! Dra 
ut alla med bestämmanderätt på TV-sporten oavsett kanal och ställ dem i skamvrån, eller ge dem åt-
minstone pension så att nytt folk med nya infallsvinklar tar deras plats istället. Vi har massor av heta 
Svenska idrottsmän inom motorsporten som gör väsen av sig runt om i världen, släpp fram dessa, och 
ge dem den sändningstiden de förtjänar. I slutändan vill jag påpeka att jag inte vill förringa våra Sven-
ska idrottsstjärnors prestationer, trots att det kanske lät som det. Jag gillar Anja och Karolina, men 
ogillar den överdrivna publiciteten. Jag vill bara framhålla att allt ska vara proportionerligt och att det 
måste ske ett nytänkande då det gäller vad som ska sändas i vår TV. Detta gäller naturligtvis inte län-
gdskidåkning som borde förbjudas enligt lag eller åtminstone aldrig sändas i någon form, nä förresten, 
förbjud skiten... Fram för TV-sänd motorsport med proffs bakom mikrofonerna så att vi experter får det 
vi förtjänar.

Chefredaktör Björn Friström
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Missa inte vårt stora 
utbud av begagnade 
maskiner!

Finansiering ordnas 
enkelt.

Följ Teamets framgångar på 
www.dieyoung.se 

Med en ny fräsch Team satsning 2007/2008
siktar nu Team Snow n´ Racing mot toppen.

Bland våra nya stjärnor hittar ni meriterade förare så som 
Svenka mästaren i 600 Pro stock 2005, Ted Lindborg, tätt 
följd av uppstickare som Tom finne, Robin Norberg och Ulf 
Lif. Och inte att förglömma Petra Lindeborg, en utav de 
mest lovande damerna inom snowcross sporten.

Daniel Bodin jobbar sig upp mot den absoluta världs
toppen i freestyle.

Fredrik Överbring, banar väg på 
asfalts banan, och har stora
potential att nå toppen.

  600 H.O IQ Shift, 600 RMK 144, 600 RR,
      700 Dragon IQ,  700 Dragon RMK 155,
           700 Dragon SwitchBack,  800 Dragon RMK 155,
               800 Dragon RMK 163, FST IQ Cruiser, IQ FST,
                   RMK Shift, Supersport, SwitchBack FST,
                       Trail RMK, Trail Touring DeLuxe, Widtrak LX
                           120 Dragon,   340 Transport,
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AutoMek Umeå   090-148400
Mats Skoter Föllinge   0645-41037
Kalix Snöskoter   0923-12070
Temab Granö   0933-40014
Temab Lycksele   0950-10480
Bohlins Järbo   0290-70402
Revelj Racing   0684-12059
Yamahacenter Luleå   0920-18585
NTC Data Fritid Arvidsjaur 096-17990

Öhlins Återförsäljare:

Hedeviken 507
0684-12059, 12275

www.reveljracing.se

Worldchampion
 06-07
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Byggd för dina laster.
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www.bamsepulkaN.com

Tillbehör, Takräcken, överdragskapell, extra dragkrok, 
handikappanpassning, samt reservdelar

Stand

För närmaste ÅF. ring Plast&pulka AB, Leif 0695-30084, 070-5129068
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