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Gitarristen Ola Gustafssons hockey-
blogg i NSD (Ola orerar) är en gläd-
jekälla. Hans förslag på nytt Luleå 
Hockey-intro är klockrent (AC/DC-
gitarristen Angus Youngsriff i låten 
Riff Raff).

Att Luleå Hockey 
väljer den jul-
röda matchdressen 
framför den gula 
retrotröjan.  

På NätHiNNAN har jag tv-bilder från en 
OS-final i pistolskytte där man i bild fick 
följa upplösningen. En 16-årig rysk yngling 
som bara var några skott från en första 
klassens sensation. Jag minns tv-bilderna 
och hur denne stackare kämpade mot sina 
egna nerver. Till sist blev nervpåfrestningen 
så stor att armen började skaka. Eftersom 
jag själv tävlat i skytte så vet jag hur fruk-
tansvärt hemskt det kan vara de gånger 
när man förlorat matchen mot sina egna 
nerver. I en sport som skytte straffas man 
brutalt eftersom varje liten skakning fort-
plantas ut i ge-
värspipan. Många 
hade säkert valt 
att fly och bara 
trycka av för att 
få ett slut på det 
helvete som det 
faktiskt innebär 
att förlora kon-
trollen så helt och 
fullt. Men den här 
killen kämpade 
och kämpade och 
med skicklighet och en hel del gnutta tur 
(ska väl också sägas) så satte han en sexa 
och det räckte för att han skulle bli OS-
guldmedaljör. SVT sände men hela det här 
otroligt dramatiska scenariot missade SVT-
kommentatorn. Det gick honom totalt förbi. 
Och jag fattade ingenting. Det här var ju 
något så oerhört spännande och jag kunde 
för mitt liv inte begripa hur man kunde 
undgå att se, och bjuda tittarna, på det. 

Det äR DäR Kalle Grenemark gör ett så 
bra jobb. Han ser sånt och kan också klä 
det med ord. Och att sitta som kommen-
tator handlar ju om att se just sånt. Kalle 
Grenemark kan sporten och han förstår sig 
på just skyttemomentet. Många gånger 
hade jag önskat att Christer Ulfbåge hade 
kunnat lämna ännu mer plats åt Kalle som 
jag anser vara en av de bättre bisittare som 
svt hittat. 

 
BLAND miNA PeRSONLiGA expertfavoriter 
finns Stig Strand, Ralf Edström, Niklas Wike-
gård och Mari Svan. I den här gruppen ham-
nar även mannen som lanserat begrepp 
som ”från stav till stav”. Nu ser jag fram 
emot en ny skidskyttesäsong  med svenska 
landslaget – och med Kalle Grenemark. 

När nerverna 
tar huvudrollen 

I en sport som 
skytte straffas 
man brutalt 
eftersom varje 
skakning fort-
plantas ut i 
gevärspipan

Snart drar världscupen i skidskytte igång och expertkom-
mentatorn Kalle Grenemark laddar för en ny tv-säsong. 
tittarsiffror på mellan 800 000 och en miljon är inte att 
leka med. 

– Det finns tittare som ringer och kräver att Kalle ska 
säga ”från stav till stav” minst tre gånger varje sändning, 
säger vapendragaren och svt-profilen Christer Ulfbåge 
och skrattar. 

BODEN I dag är Kalle Grene-
mark lärare vid Björknässko-
lans skidskyttegymnasium och 
där ansvarar han för träningen 
av framtidens stjärnor. Men 
det är extraknäcket som gjort 
honom till kändis. Efter nio år 
som aktiv på riktigt hög nivå 
och ytterligare nio som lands-
lagsledare fick han 2004 frågan 
om han ville börja som expert-
kommentator åt SVT. Sedan 
dess reser han runt och kom-
menterar världscupen i skid-
skytte tillsammans med SVT-
veteranen Christer Ulfbåge. 

– Personkemin funkade från 
första stund. Vi har jätteroligt 
när vi jobbar och förhopp-
ningsvis speglar det också av 
sig när vi sänder, säger Kalle 
Grenemark. 

Stigande intresse
Tittarsiffrorna har ökat succes-
sivt och med ett stundande OS 
och världscupvinnaren Helena 
Jonsson i toppslag finns alla 
möjligheter att sätta nya tittar-
rekord. 

– Utvecklingen har varit fan-
tastisk. När vi började var det 
ju ingen som trodde på skid-
skytte som tv-sport, säger han. 

Sportkommentatorn Chris-
ter Ulfbåge minns mycket väl 
hur snacket gick. 

– När Magda la av sa ju alla 
att det här är kört. Jag la av 
med att kommentera 1998 

för jag var så trött att bara åka 
runt. Sen kom en kille från 
SVT24 som precis hade star-
tat och frågade och tjatade och 
ville ha mig som kommentator 
till en vintersportsatsning. Jag 
sa att då måste vi ha en huvud-
sport att bygga det på och när 
de rådfrågade mig sa jag skid-
skytte, säger Christer Ulfbåge. 

En ren miljonsuccé
Cheferna på SVT var skeptiska 
men gav det till sist en chans. 

– Vi hade väl bara 100 000 
tittare i början men sen upp-
täckte de att det lockade tittare, 
fortsätter han. 

I dag har man tittarsiffror 
som ligger mellan 800 000 
och en miljon under en vanlig 
världscupsändning. 

Det är inget annat än en ren 
succé. 

– Vi har tittarmässigt slagit 
både alpint och längdåkning 
och det roliga är att väldigt 
många kvinnor tittar på skid-
skytte. Jag brukar säga att det 
är en Grenemarkeffekt (skratt).

Kalle Grenemark skrattar 
bara när han hör sin arbets-
kompis humor. 

– Jo, jag vet att han bru-
kar säga det. Så är det nu inte 
men det har lika fullt visat sig 
att sporten har lockat kvinnor 
mellan 30 och 60 år att titta och 
det är en grupp som vanligtvis 
inte ser så mycket på tv-sport. 
Det går väldigt snabbt och du 
vet kanske inte ens vem som 
vinner när sista skjutningen är 
gjord, säger Grenemark. 

Hett, hetare, skidskytte
Sedan lyfter han sporten som 
sådan och att den är som 
klippt och skuren för att föl-
jas i tv. Att det dessutom har 
kommit namn som Anna Ca-
rin Olofsson, Helena Jonsson, 
Björn Ferry och Carl Johan 
Bergman har medfört att skid-
skyttet kanske är hetare än nå-
gonsin. 

Den 30 november är det 
världscuppremiär i Östersund 

och totalt kommer Kalle Gre-
nemark att kommentera åtta 
av tio världscuphelger. Den 
stora höjdpunkten blir givetvis 
OS i Vancouver. 

– I Salt Lake City 2002 var 
jag ju med som ledare men 
i Turin 2006 så arbetade jag 
med tv. Ett OS är speciellt och 

givetvis ska det bli kul. Det är 
ju extra skoj när vi har två så 
pass bra landslag, säger han. 

Nära kokpunkten
Under de fem år som Grene-
mark och Ulfbåge har arbetat 
ihop har man hittat en bra ba-
lans. Men Kalle Grenemark är 

het och impulsiv – något som 
Christer Ulfbåge har fått er-
fara. 

– Kalle är oerhört entusias-
tisk. Ibland får jag nästan stop-
pa honom. I Oberhof sa jag vid 
ett tillfälle att när det är hundra 
meter kvar och upploppsstrid 
kan vi inte sitta och skrika i 

KALLE 
TIPPAR 
Så går 
det för 
svenskarna 

Anna Carin Olofsson
”Hon kommer att 
göra många bra täv-
lingar men jag tror 
inte att hon kommer 

att vara stabil över 
hela säsongen. Däre-
mot tror jag att hon 
kommer att ta medalj 
på OS”.

Helena Jonsson
”Risken är att när hon 
blir bättre som skidåkare 
går hon in på skjutvallen 
med högre puls och det 

kan leda till sämre skytte. 
Men jag tror hon kommer 
att fixa det för hon är så 
fruktansvärt stabil ändå. 
Top tre i världscupen”.

Björn Ferry
”På herrsidan är det tuf-
fare att tippa men jag 
sticker fram hakan och 
säger att Björn är bland 

de åtta bästa totalt. Det 
är ett OS-år och han har 
förberett sig minutiöst 
och han är sugen efter 
sin skadefrånvaro”.

Carl Johan Bergman
”Han är mer svårbe-
dömd. Han kan vara fågel 
men han kan ha sämre 
dagar. Han kommer att 

slå till med jämna mel-
lanrum. Han tränar med 
Jonas Edman och det kan 
mycket väl börja betala 
sig nu”. 

Fredrik Lindström
”En ung kille som 
gjorde en fantastisk 
säsong redan i fjol. 
Han kommer att 

kunna överraska och 
ta poäng i vissa lopp. 
Större krav än så 
ska man inte ha på 
honom”.

Laddad för en  ny säsong

 Som lärare på Björknäs skidskyttegymnasium 
är Kalle Grenemark med och fostrar framtidens 
stjärnor. Extra träffade honom under ett skyt-
tepass på den nybyggda 50-metersanläggningen 
på Rödbergets skyttestadion.

 Karl-Gunnar ”Kalle” Grenemark har Boden som bas men reser sedan fem år med världscupcirkusen i       skidskytte där han bildar ett tv-team med Magdalena Forsberg och Christer Ulfbåge.  fOTO: JOakiM nORDlunD

käften på varandra. Det är 
inte en lyssnare som hör vad 
vi säger, säger Ulfbåge. 

Våldsam avslutning
Kort därefter blev det en 
mycket dramatisk finish där 
en svensk var med i en se-
kundstrid. Grenemark hade 

ju fått munkavle under de 
sista hundra metrarna och 
han lyckades nätt och jämt 
behärska sig. Men när seg-
rarens skidspets skar mål-
linjen var han så laddad och 
upphetsad att samtidigt som 
han började prata så slog han 
ut med armarna och träffade 

sin arbetskompis över bröst-
korgen. 

– Jag ramlade ju av stolen 
och höll ju för fan på att bry-
ta ryggen, säger Ulfbåge och 
skrattar gott. 

Sedan blir han allvarlig. 
– Kalle är fantastiskt bra att 

jobba med. Han kan ju spor-

ten, han har lätt för att ut-
trycka sig och han har blivit 
väldigt populär.

Snart väntar en ny säsong 
med nya upploppsstrider och 
nya analyser signerade Karl-
Gunnar Grenemark.

 JOAKIM NORDLUND

Kalle Grenemark: Expert
med rekordpublik i sikte

 Christer 
Ulfbåge.


