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Kall den for Horedserien!
Fotballsesongen er over og seriemesterskapet
forlengst i boks. Seriemestorskapet - hvilken
serie? Det heter da vitterliE Tippeligaen. Men
det ordet har knapt vært i bruk siden tidlig på
L990-tallet, da daværende fotbatlpresident
Omdat formante landets journalister om at
<<I{usk, det heter fippeligaen! > Det hjalp jo
ikke det skvatt, for selvlandets sportsjourna-
lister hadde store lvaler mot å bruke en så
ffiffi[<\ete, usetriøs, 4$B^klingende og rett og
KS* fiottete betegnål$e. Så det ble til at de i
stedet (og det giafdt ikke minst dere iAften-
posten) fant opp trøtte og uinspirerte alterna-
tlver som <<Tbppserien>> og kEliteserien>.Og
siden <Tbppserien>> etterhvert ble forbeholdt
darnene, er det blitt til at dere nå konselivent
siw og skr.furer <Elites,erien>. trkke bare formelt
ukerrrekt, men heller ikke særlig spenstig!

Hole in one
ARNS ${St"f;

Hvorfor ikke heller la det gode gamle navnet
<<Hovedserien>> komme til heder ogverdighet
igjen? Bring gjerne forslaget videre til Norges
Fotballforbuud! (Jeg har en fornemmelso av at
Aftenposten * og i særdeleshet <<Hole-in-one)>
- har større påvirkningskraft enn undertegne-
de overfor Kafior4 Espelund & Co.).

ODD GUNNAR 5KAGfi5TAO

HOLE: Den skrivende pressen ønsker ikke å
danse med den til enhver tid gjeldende spon-
sor. Derfor har vi heller ikke kalt Gilde-serien i
håndball for noe annet enn eliteserien. Ellers
stemmer det at <Hole in one> har voldsorn på-
virkningskraft overfor NFF. Kåflord ringte og
spurte om de kunne utvide eks Nordby jr-serien
(eliteserien) til 16 lag, og det ha.r jeg sagt la til.
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God dag, Hole!

Fotballsesongen nærmer seg slutteh, og seriemesterskapet er forlengst i boks.

Sen'emesterskapet, - hvilken serie! Det heter da vitterlig Tippeligaen. Men det

ordet har knapt vært i bruk siden tidlig på 1990-tallet, da daværende

fotballpresident Omdal formante landets journalister om at "Hlrsk, det heter

Tippeligaen!"

Det hjalp jo ikke det skvatt, for selv landets spottsjournalister hadde store kvaler

mot å bruke en så krøkkete, useriøs, mafia-klingende og rett og slett f jollete

betegnelse

Så Oet ble ti l  at de i stedet (og det gjaldt ikke minst dere i Aftenposten) fant opp

trøtte og uinspirerte alternativer som "Toppserien" og "Eliteserien". Og siden

"Toppserien" etterhvert ble forbeholdt damene, er det blitt t i l  at dere nå

konsekvent sier og skriver "Eliteserien". Ikke bare formelt ukorrekt, men heller

ikke særlig spenstigl Hvorfor ikke heller la det gode gamle navnet "Hovedserien"

komme ti l heder og verdighet igjen?

Bring gjerne forslaget videre ti l  Norges Fotballforbund! (Jeg har en fornemmelse

av at Aftenposten - og i særdeleshet "Hole-in-one" - har stØrre påvirkningskraft

enn undertegnede oveffor Kåf3ord, Espelund & Co.).

Med vennl ig hi lsen,

Odd Gunnar Skagestad.


