Då ärat (?) ditt namn flög över jorden…….
- Elitidrotten – Quo Vadis??? Vart är elitidrotten på väg?
Det här var debattkvällen då man inte ryggade för några ämnesval. Problematiken kring olika
idrottsfrågor – och då speciellt elitidrotten – skulle synas i sömmarna. En högkvalificerad
panel, bestående av medaljtyngda herrar: Stefan Holm Olympisk Guldmedaljör, fyrfaldig
världsmästare och nu elittränare fanns på plats liksom Ulf Karlsson som förde svensk friidrott
till sin framgångsrikaste period i modern tid och som i egenskap av tränare fört långt över 100
egna adepter till blågult. Bengt-Åke Gustafsson vann två VM-guld i ishockey innan han i
rollen som förbundskapten lyckades med konststycket att 2006 lotsa fram Tre Kronor till guld
i såväl OS som VM.
Och nog flög VIS´ namn över jorden efter den debatten! VIS väljer nu att vänta med referat
från detta café i avvaktan på att diverse juridiska frågor haft sin gång.
Här följer ett collage med bilder från caféet.

I publikvimlet såg man Thomas Karlberg (i blått), supervisor på tennisens ATP-tour. Vi kan
väl säga att det är Karlstads främste idrottsdoldis!!

Bland åhörarna sågs Hans ”Slampen” Andersson som har vunnit ett par SM på långa häcken
för 40 år sedan medan Thomas Jansson i egenskap av förbundskapten lett det svenska
simlandslaget till många internationella medaljer.

Haveri med headset! Bengan ger Anders ”akuthjälp” efter en sprakande inledning….

I soffan satt Bengt-Åke Gustafsson från Karlskoga, Stefan Holm med rötter i Forshaga och
Karlstad-pojken Ulf Karlsson och i fåtölj till vänster Anders Borgström, debattens moderator
och han har, liksom Ulf, fått sin idrottsliga fostran i Karlstad.

VIS´ ordförande, Patrik Sandin, var en av åhörarna som passade på tillfället att ställa vassa
och visa frågor till panelen

Paneldebatt med olympisk aura: Bengt-Åke Gustafsson ledde svenska ishockeylaget till
GULD i Turin 2006 efter skicklig matchning, Stefan Holm vann GULD i höjdhopp i Atén
2004 efter gastkramande final och Ulf Karlsson anförde som förbundskapten friidrottstruppen
i Atén 2004, där, utöver Holm, Christian Olsson och Carolina Klüft också erövrade GULD.

Och självklart hörde Janåke Halth till de frågvisa, fattas bara annat för en som ingår
i gruppen som ansvarar för frågesporten Värmlands Idrottsvetare!

Stefan Holm, ledamot i Internationella Olympiska Kommittén och själv olympisk
guldmedaljör, lät en del av visdomsorden få ett olympiskt skimmer.
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