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Den gångna helgen 27-29 januari besökte jag Östersund och våra SM-mästerskap allround för
herrar och damer. En verklig deju vu – upplevelse ! Här har jag varit förut och sett SMtävlingar på skridsko kändes det som när solen på lördagen strålade över Fyrvalla
Skridskobana, med mycket folk, snabba banor, förväntansfulla blickar, färgglada dräkter på
åkare, eldkasar från utomhuseldstäder med värme till publik, varm soppa, utropandet av
varvtider från Kenth Borgström (vilken oerhört kompetent speaker!) och sist men inte minst
de glada funktionärerna vilka ständigt rörde sig kring banan för insatser med tillsyn, fixande,
hjälpande, spolande, tidtagning, startande, varvräknande m.m.
Nu hade jag aldrig varit på tävlingar på Fyrvalla tidigare men ändå infann sig känslan.
Legendaren Sigge Ericsson berättade för mig att gamla Fyrvalla där han tävlade en gång för
IF Castor låg strax intill, nu sedan länge borta för bebyggelse. Kan det ha varit mediabilder
och annat som jag som ung pojke tagit del av som gjorde att jag kände igen mig? Eller var det
faktumet att själva tävlingarna och inramningen med publik gjorde att jag kunde få en känsla
av hur det var en gång när sporten var i ”ropet” och SM - tävlingar runt om i landet
uppfattades som något stort? Vet inte men en skön känsla var det. Kändes som att vi är på väg
tillbaka till omfattning och engagemang som en gång fanns kring svensk skridsko inom
hastighet. Känslan förstärktes inte minst sedan Nils van der Poel, ungdomsåkare, knep andra
platsen på 5 000 m. Strongt och mycket roligt. Sedan kan man inte undvika att höja Johan
Röjler till skyarna. Denna man som genomgått operation och svårigheter kommer till SM och
uppträder med samma pondus och säkerhet som tidigare och kammar hem
allroundmästerskapet återigen. Hatten av också för Sebastian Falk, sammanlagd 3:a och som
veteran tar en pallplats. På damsidan visade Johanna Östlund att hennes satsning denna
säsong med träning i Inzell har varit av godo och hon tog hem damklassen segrande i alla
distanser precis som Johan.
Känslan av att vi är på ”g” igen inom hastighet, blev också förstärkt av att vi nåddes av
beskeden från Italien att David Andersson, SK Trollhättan ännu en gång hade slagit svenska
juniorrekord, två stycken. Vad skall det inte bli av denne åkare! Nu gäller det ändå att vi inte
ställer en massa förhoppningar och tryck på denne talang att han skall bära alla icke infriade
drömmar sedan länge på en ny svensk världsstjärna. Vägen dit är lång och låt David få växa
med uppgiften i den takt han och hans tränare stakar ut, inte vad vi andra skulle önska. Det är
tufft att trots osedvanlig talang gå till världsnivå och låt oss inte grusa den möjligheten David
har genom att lägga dit tryck från drömmar om framgång vi andra bär på.
Till IF Castor med Alf Hurtig och hans arrangemangskamrater vill jag framföra ett stort tack
för arrangemanget. Till Thomas Fuchs vill jag också framföra ett tack för de insatser han i
egenskap av fastighetsägare för a4 Campus – det vi kallar Campus Östersund – har gjort för
anläggande av skridskobanan samt all medverkan i arrangemanget. Ni var alla strålande
duktiga för att det skulle bli så där bra som det bara kan bli när känslan för sporten finns i
kombination med stark vilja !
I dag torsdag den 2 februari 2012 då jag skriver detta finns en debattartikel i DN där ett antal
specialförbundsordföranden tar till orda i en för – kanske framförallt – mindre förbund viktig

fråga. Jag har skrivit under artikeln för oss i Svenska Skridskoförbundet.
Genom avtal har det blivit klart att bl.a. SVT inte kommer att få rättigheter att sända från
kommande OS-tävlingar i Sochi 2014 0ch Rio de Janeiro 2016. Mediebolaget MTG har köpt
rättigheterna och därmed finns risk att många svenskar missar OS och framförallt de mindre
sporternas deltagande i OS. Vi vet att OS och TV-sändningar därifrån, så här långt, har lyft de
deltagande idrotterna – stora som små – kommersiellt svaga som starka. Nu är detta hotat! De
kommersiella kanalernas intresse för att visa de mindre sporterna är givetvis relativt sett lågt
samt också lågt att visa dem gratis på sätt vi vant oss vid.
För oss i Svensk Skridsko vore det förödande om vi efter ett kämpande för att bli
kvalificerade till OS och där på plats noterar att vårt tävlande gick relativt spårlöst förbi
hemma med mindre tittare än vad som genom åren varit fallet. Ett sätt att bryta detta hot är att
Sveriges riksdag med stöd av ett EU-direktiv inför en s.k. lista på sportevenemang som det
skall vara möjligt att se avgiftsfritt TV-sändningar från. Så har man gjort i Finland,
Storbritannien, Tyskland, Irland och Italien.
En sådan lista innebär inte, att evenemangen behöver sändas i en viss kanal. Däremot att
evenemanget sänds utan kostnad i en viss kanal som når ut i hela landet. MTG, som har
rättigheterna för kommande OS, har chansen med sådan lista leva upp till de förväntningar vi
har på hur TV-sändningar från OS skall gå till.
Nu behandlas i dagarna i kulturutskottet men även konstitutionsutskottet frågan om att också i
Sverige införa en s.k. lista. Vi hoppas att utskotten lägger förslag till riksdagen som uppdrar
till regeringen att i samråd med idrottsrörelsen utformar en evenemangslista.
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