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- Ikke i nærheten
Bedre kjønnsbalanse i FIS er bare 
noe av det hun ønsker å gjen-
nomføre som president.

Overfor Dagbladet avslører 
hun planer om å finne en dedi-
kert sponsor som kan sørge for 
like premiepenger til kvinner og 
menn i hopp og kombinert.

- Virkeligheten er at 
TV-pengene og sponsoravta-
lene for kvinnene ikke er det 
samme som for menn. Det er 
ingen spørsmål om presta-
sjonene og nivået, det er fan-
tastisk, men likevel er ikke 
inntektene i nærheten. Den 
økonomiske byrden blir i dag 

Helt siden forrige årtusen 
har Sarah Lewis hatt kon-
tor i FIS sitt hovedkvarter 
i Oberhofen i Sveits. Her 

har hun hastet fra møte til møte, 
bestemt framtida til skisporten og 
nødvendigvis også gått noe på do.

Mens køen ofte hopet seg opp 
utenfor herretoalettet under sto-
re konferanser og møter, smatt 
Lewis helt uforstyrret inn på 
dametoalettet.

Den var hun stort sett 
nesten helt alene om å bruke.

For antallet kvinner i lederrol-
ler i FIS har vært lav siden stiftel-
sen i 1924. I løpet av Lewis sine 
23 år som medlem av FIS-rådet, 
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I over 20 år var Sarah 
Lewis den eneste kvin-
nen med en større 
lederrolle i Det inter-
nasjonale skiforbundet 
(FIS). Om hun blir tide-
nes første kvinnelige 
FIS-president skal de 
siste forskjellene mel-
lom kvinner og menn i 
vintersportens mektig-
ste organ viskes ut.

Sarah Lewis kan bli første kvinnelige FIS-president:

storE ForsKjELLEr: norge 
tok sølv i mixed-konkurransen i 
VM, men kvinnene får fremdeles 
mindre premiepenger enn gutta. 
Foto: terje Pedersen / ntB

var det bare én annen kvinne som 
ble valgt inn.

- Følte du deg noen gang alene?
- Det var veldig deilig å aldri 

ha kø til toalettet, svarer Lewis 
raskt og ler høyt før hun blir 
mer seriøs:

- Jeg følte meg aldri alene. Selv 
følte jeg at jeg var veldig på lik lin-
je med resten av rådsmedlemme-
ne. Selvfølgelig var det forskjeller, 
det så vi med det som skjedde til 
slutt. Men jeg mener kvinner vil 
bli bedre representert når det blir 
en bedre kjønnsfordeling i rådet, 
sier Lewis til Dagbladet og påpe-
ker kjapt at mennene som er der 
nå gjør en god jobb.

lagt på arrangørene, men sånn 
kan det ikke være, forklarer 
Lewis til Dagbladet.

I en beregning gjort av NRK i 
mars kom det frem at herrehop-
perne forrige sesong fikk utbetalt 
til sammen 20 millioner kroner 
i premiepenger. Kvinnene fikk 
bare 3,3 millioner kroner. Også i 
kombinert er det store forskjeller.

Lewis peker på sponsormar-
kedet som en løsning:

- Dette er en super mulighet 
til å vise hvor forpliktet man er 
til kvinner i idretten. Dere har en 
fantastisk utøver i Maren Lundby. 
Hva med at dere i stedet for å vin-
ne alle medaljene, blir med og bi-

UT MOT FORSKJELLER: 
– IKKE I 
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HistorisK MuLigHEt: sarah 
Lewis har muligheten til å bli 

tidenes første kvinnelige presi-
dent i Fis. Foto: tom traschel
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FIS Mats Årjes, den svenske mil-
liardæren Johan Eliasch og den 
tidligere alpinisten Urs Lehmann.

Norges skiforbund har bestemt 
seg for å støtte Mats Årjes.

Ønsker bedre kjønnsbalanse
Ett av hennes store mål som pre-
sident, er å skaffe seg selv litt len-
gre kø til toalettet.

- Kvinner og menn er for-
skjellige, og er ulike i hvordan 
man forstår og avgjør saker. Jeg 
mener FIS vil bli en bedre or-
ganisasjon med flere kvinner 
representert. At Jelena Välbe 
stiller til valg nå er fantastisk. 
Vi kan sørge for at det blir mer 

«KVINNER OG MENN 
ER FORSKJELLIGE, OG 
ER ULIKE I HVORDAN 
MAN FORSTÅR OG  
AVGJØR SAKER.»
SARAH LEWIS

 

 i sKYggEn: i over 20 år var sarah Lewis gene-
ralsekretær under den mektige Fis-presidenten 
gian-Franco Kasper. Foto: terje Pedersen / ntB

drar til å legge forholdene til rette 
for utøverne? Dette er riktig tid 
til å vise hvilken lederrolle Norge 
har, mener Lewis som skryter av 
den rollen Lundby har tatt i kam-
pen for likestilling i hoppsporten.

Kan bli tidenes første
Lewis var generalsekretær i FIS 
i over 20 år, men fikk i oktober 
i fjor sparken helt ut av det blå 
og i en pressemelding forklarte 
forbundet at det skyldtes en total 
mangel på tillit.

Selv vil hun ikke dvele ved 
fortida, men fokusere på fram-
tida. Den avgjøres innen kort 
tid. Fredag 4. juni kan hun bli 

tidenes første kvinnelige pre-
sident i FIS.

Mektige Gian-Franco Kasper 
har bestemt at 77 år er en per-
fekt alder for å pensjonere seg 
og dermed vil FIS stemme fram 
sin 5. president siden stiftelsen i 
1924. Lewis sine motkandidater 
er den svenske visepresidenten i 

kvinner i ledelsen ganske så 
kjapt om vi vil. Samtidig kan 
vi ikke miste den erfaringen 
og kunnskapen vi har i dag, 
men vi må finne den rette ba-
lansen, forklarer Lewis.

Hun forteller at hun har møtt 
på problemer som eneste kvinne 
blant «pampene» i FIS, men vil 
ikke gå inn på detaljer.

- Med et politisk mandat vil 
de problemene forsvinne, sier 
hun kort.

Lewis har ei lang liste med 
saker hun ønsker å utfordre FIS 
på som president. Ved siden av 
ønsket om bedre kjønnsbalanse i 
forbundet vil hun ha større fokus 

på klimaendringer, støtteordnin-
ger til arrangører og forbund som 
følge av inntektstap i forbindelse 
med corona, en digital transfor-
masjon og enda bedre utnyttelse 
av forbundets kommersielle po-
tensial.

Men først må valget vinnes.
- Jeg er helt klar og jeg kan le-

vere fra første dag. Jeg bor åtte 
minutter fra FIS-kontoret. Alle 
vet hva de får med meg og det 
vil være en bonus for forbundet 
å få sin første kvinnelige presi-
dent. Det vil høyne profilen til 
FIS i hele samfunnet, avslutter 
den britiske presidentkandida-
ten.


