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Nei til fotball i beste sendetid!
Bjørn Roger Rasmussen (BRR) sin gamle blogg

Velkommen til min gamle blogg!

Denne bloggen blir ikke lengre oppdatert. Min nye blogg er tilgjengelig på adressen:

http://blogg.brr.no/

NEI TIL FOTBALL I BESTE SENDETID!

Skrevet av Bjørn Roger Rasmussen i protest
Lørdag - 03. oktober 2009

Jeg vil slå et slag for gruppa "Nei til fotball i beste sendetid!" på Facebook. Det finnes faktisk

mange i dette land som slettes ikke er fotballinteresserte.  Kan ikke sport og fotball sendes på

egne sportskanaler i stedet for å plage oss som ikke er interesserte?

Det er irriterende å slå på fjernsynet en kveld for å oppdage at favorittprogrammet utgår eller at nyhetssendingen er

flyttet pga. fotballen har førsteprioritet. Det er også irriterende at den nyhetssendingen som likevel blir sendt på annet

tidspunkt ofte både er forkortet i lengde og ikke minst at til og med i denne sendingen blir det meste av tiden brukt på å

fortelle om fotballkampen som har vært.

I tillegg til å sende en fotballkamp starter de ofte showet lenge før med å fortelle og analysere hvordan kampen vil gå.

Etter at kampen er avsluttet skal de samme personene gjerne nok en gang analysere og fortelle hvorfor det ikke gikk

slik som de trodde det ville gå innledningsvis. Kan de ikke i det minste bare sende fotballkampen og kutte ut tullpreket

før og etter kampen?

Det finnes egne sportskanaler allerede. Kunne ikke all fotball og sport ha vært flyttet til disse slik at vi som ikke er

interesserte slipper å få vår TV-kveld ødelagt av uinteressante sportssendinger?

Nei til fotball og annen sport i beste sendetid på de ordinære TV-kanalene!
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