Årets idrottsvetartävling 2015:

Semifinalerna mycket mer
spännande än finalen
Upplaga nummer elva av Idrottsvetartävlingen är genomförd – och finalseger
nummer två för paret Kenth Gustafsson och Ove Sandberg ett faktum. Finalen,
där motståndarna var Björn Landegren och Ulf Johansson, blev långt ifrån lika
spännande som de båda semifinalerna.

Ove Sandberg och Kenth Gustafsson

Foto: Lars-Gunnar Olsson, Sveriges Radio

I finalen tog Gustafsson-Sandberg kommandot redan från första frågan. Sedan
släppte de aldrig taget, och när den sista frågan var ställd och besvarad stod de
som slutsegrare med de klara siffrorna 39,5-28,0.
Bland annat lade Gustafsson-Sandberg beslag på samtliga fyra poäng som stod
till buds i snabbfrågorna. Där handlade det om att kunna hemkommunerna för
lagen Asplöven, Vita Hästen, Pantern och Almtuna. Här visade minnesfenomenet
från Kalix Ove Sandberg (född 1946) än en gång en snabbhet som hans betydligt
yngre motståndare inte alls kunde matcha.
Det är ingen hemlighet att tävlingskommittén från VIS (Ingvar Börjeson, JohnErik Johansson och Anders Ajaxson) är måttligt förtjusta i snabbfrågorna. Att de
ändå finns med har med deras ”radiomässighet” att göra – den särskilda nerv
som följer av att ingen betänketid finns.
Segern för Gustafsson-Sandberg var ingen skräll. Dels har de vunnit en gång
tidigare (2013), dels vann de årets kvaltävling i stor stil – som enda lag kom de
där över 80 poäng.

Landegren-Johansson fick alltså ännu en gång bita i det sura äpplet. Många hade
nog önskat att Björn Landegren skulle få stå högst upp på prispallen denna gång.
Men så blev det inte. Han har nu avverkat sju finaler utan att vinna någon av
dem. (Hans partner Ulf Johansson har en finalseger, som han vann tillsammans
med John-Erik Johansson tidigt i tävlingens historia.)
Årets semifinaler bjöd till arrangörernas glädje på två lag som aldrig tidigare nått
så långt: i första semifinalen Anders Utter och Jörgen Norell, från Gräsmark,
respektive Västra Ämtervik, i andra semifinalen Sven Peterson och Lars Olsson,
från Karlstad respektive Grums. Båda lagen hävdade sig väl – Utter-Norell ledde
klart i halvtid mot Gustafsson-Sandberg, medan Peterson-Olsson blott var en
halv poäng från en utslagsfråga mot Landegren-Johansson.
- Det blir nog semifinalerna som gör att vi framför allt kommer att minnas 2015
års upplaga av vår tävling, tror Ingvar Börjeson.
Antalet deltagande lag i år uppgick till 18, att jämföra med bottennoteringen 14
lag från 2014. Tävlingskommittén låter sig dock inte nöja med detta. Bland annat
kan det bli fråga om att flytta den bakre tidsgränsen, alltså 1945, för att ge
frågorna en yngre profil.
Den enkät som kommittén i år gjort – och riktat till årets samtliga deltagare –
visar att det finns en tydlig majoritet för en gränsflyttning på minst tio år, det vill
säga till 1955 eller senare.
Radio Värmlands chef Ulla Walldén ser mycket positivt på samarbetet med VIS
om Idrottsvetartävlingen. Efter finalen tog hon och tävlingskommittén varandra i
hand på att försöka få åtminstone ytterligare en radiostation i landet att följa i
Värmlands fotspår. Ullla Walldén hoppades att Sveriges Radios nya
regionbildning ska öppna sådana möjligheter.
Men en grundförutsättning är förstås att det finns något mer idrottshistoriskt
sällskap än VIS som ställer upp och svarar för frågetillverkningen. Hittills har det
gått trögt – ofattbart trögt, tycker frågemakarna hos VIS.
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