Profilen
Rickard Fagerlund
Rickard Fagerlund är tidernas mest frispråkige förbundsordförande alla kategorier.
Den 17 september var han gästföreläsare i
samband med mässan Mötesarenan i Ejendals Arena.
I 19 år var han ordförande i Svenska hockeyförbundet. En sökning i Google efter
namnet Rickard Fagerlund får datorn att
glöda av alla reaktioner på uttalanden han
gjort genom tiderna.
– Jag förstår det. Det kan bero på att jag
anser att det ska vara högt i tak i debatten,
samtidigt som ingen kan köra sitt eget race.
Det ska vara ordning i ledet.
– Dessutom anser jag mig kunna presentera obekväma åsikter eftersom jag kan
ishockey. Jag har varit spelare, klubbledare
och gått hela vägen till nivån som förbundsordförande. Men jag vill poängtera
att jag alltid skilt på personer och åsikter.
Därför har jag inga ovänner på grund av
mina uttalanden, trots att det ibland brunnit
i gardinerna.
Sedan tystnar han och tillägger:
– Ja, undantaget är väl uttalandet om damhockey. Det kommer jag att få lida för hela
livet.
Rickard Fagerlund berättar att den historien började en kväll när en journalist från
Expressen ringde och frågade vad han ansåg om damhockey i OS.
– Jag svarade att det kändes tveksamt eftersom OS är så speciellt och damhockeyn
inte var så utvecklad organisatoriskt. Inget
mer hade hänt om jag stannat där. Så råkade jag säga en sak till – som skapade
stormen:
– För övrigt anser jag att kvinnor ska vara
vackra och inte spela hockey.
Därmed var orkanen ett faktum.
Det finns få ledare som blivit intervjuade
så ofta som Rickard Fagerlund. Ändå anser
han sig aldrig ha blivit felciterad:

– Har det någon gång blivit konstigt i media beror det på att jag varit för otydlig mot
journalisten.
Nu besökte han Leksand och Ejendals
Arena. Det är ett besök med känslor eftersom Rickard Fagerlund har ett stort hjärta
som klappar för ishockeyn i Leksand. Han
är också väl förtrogen med Göthes verksamhet,
– Det stämmer. Jag har flera gånger besökt
Falun och haft kontakt med företaget. Jag
kände bland annat Håkan Östlunds far.
Det är kanske därför som han har pressat in
besöket i Leksand i sitt tighta program. I
dag kan man nämligen kalla honom för
konsult i ishockey.
Han lämnade Bukarest i Rumänien på
morgonen, där han besökt en hockeyturnering, för att dyka upp i Leksand samma
eftermiddag. Nästa dag på förmiddagen
satte han sig på ett plan till Vancouver i
Kanada, där han ska arbeta för att Sverige
ska få arrangera ett kommande hockeyVM.
– Visst är det tufft, men besöket i Leksand
ville jag inte missa, säger Rickard Fagerlund.

