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OLA LINDHOLM
WILD KIDS
OUTSIDE Varför har Wild Kids blivit
så populärt även för vuxna?
OLA Därför att Wild Kids visar en dröm,
medan många andra program visar
en mardröm. Och just nu behöver vi
drömma.

Vilket jobb är mest utmanande?
Kamratposten eller Wild Kids
Kamratposten. Det är väldigt mycket
mer utmanande att vara chefredaktör
än programledare. Utmaningen med
Wild Kids fanns i början när vi skapade
programmet. Idag är det en stor, säker
organisation som levererar.

Hur många kids lockar ni ut naturen
genom programmet?
Det vet jag inte. Men det jag vet är att
väldigt många kalas har wild kids-teman
nu för tiden, och dessa passar ju bäst i
naturen. Dessutom tror jag många lockas
till lägerliv och andra liknande aktiviteter.

MICKE LEIJNERD
MÄSTARNAS MÄSTARE
OUTSIDE Vad är framgångsreceptet?
MICKE Vid sidan av tävlandet får vi också
följa utmanarna laga mat, munhuggas
och snacka minnen tillsammans. Det är
kanske därför programmet har blivit så
populärt, det blir utmaningar och spänning åt tävlingsmänniskorna, socialt spel
åt de som gillar dokusåpa.

Vad kan vi förvänta oss till våren?
Ett saltstänkt äventyr med många överraskningar och fantastiska deltagare.
Hela serien är snyggare än någonsin och
tävlingarna coolare.

Tar stjärnorna tävlingarna på allvar?
Oja. På högsta allvar. Det här är ett gäng
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Svenskar gillar fysiska utmaningar – både på gymmet, i skidspåret och på TV:n. I vår drar
Wild Kids igång en ny säsong och under vintern rullar Mästarnas mästare och Robinson
– program som lockar mängder av tittare. Men vad är det vi lockas av, förutom att se den
interna (och mycket intressanta) ﬁghten mellan Stefan Holm och Patrik Sjöberg)? Vi
frågade programledarna.

man inte behöver uppmana till strid. De
var så tända i Malta att vi snarare behövde
dämpa dem.
Och Brolin?
Jag trodde väl att han hade ... lagt sig på
soffan liksom. Men det har han inte. Han
är den som har imponerat mest.

30-TALETS HENRIK WINDSTEDT
Det var med Olle Rimfors allt började. Vissa påstår att skidpionjären har lagt grunden
till den svenska skidåkningen. ”Utan Olle ingen Stenmark”, påstår de som vet. Vi bad ett
av hans barnbarn, Fabian Rimfors, som nyligen skrivit boken om Olle, ge en bild av den
tidige Henrik Windstedt.
OUTSIDE Vem var Olle Rimfors?
FABIAN Han var en riktig fjällräv med ett abnormt skidintresse, framför allt för utförsåkning, som slutligen smittade av sig på större delen av Sveriges befolkning.
Hur hade svensk skidåkning sett ut utan Olle?
En del gamla rävar säger ”utan Olle ingen Stenmark”. Faktum är att utan Olle Rimfors
och hans skidkumpaners insatser under 20-, 30- och 40-talet hade förmodligen den
alpina skidåkningen fått fotfäste betydligt senare. Förmodligen först på 50- och
60-talet som i Finland.

Skidkungen Olle Rimfors gör sin klassiska volt, här i Storlien 1931. Bilden,
som fotades med glasplåt, såldes som
vykort i hela svenska fjällvärlden under
många år. Kolla bindningarna!
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Vem är dagens Olle Rimfors?
Det är svårt att jämföra pionjärer med efterföljare. Hur duktiga de än är får de sällan
lika historisk påverkan. När det gäller långfärder är det väl Ola Skinnarmo som ligger
närmast till hands. Eller kanske skidåkaren Henrik Windstedt (Olles granne i Ullån)
– en för tiden exceptionell skidåkare som både behärskar berget och volterna.
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Vad var hans största bidrag?
Även om Olle kokade skidvallor, anlade backar, snickrade Rimforspulkor, utbildade
tiotusentals i skidskola och gjorde Sveriges första slalomskida så är hans största gärning
förmodligen popularisering av utförsåkningen genom sin och Sigge Bergmans resa till
Alperna 1934. Under den gick de bland annat i skidskola hos världsberömde Hannes
Schneider och deltog i alpina VM. Boken, På skidor i Alperna, blev en bästsäljare i klass
med 1934 års Nobelpristagare i litteratur.

