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Alexander Lundholm utsedd till årets sportjournalist!
Radiosportens Alexander Lundholm mottog Svenska sportjournalistförbundet, SSF:s pris som Årets Sportjournalist 2018 under
tisdagskvällen.
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Svenska sportjournalistförbundet, har delat ut pris till Årets Sportjournalist sedan 1987. I år tilldelas priset till Radiosportens Alexander
Lundholm med motiveringen:

”Med en spänningsframkallande stämma, fångas de dramatiska ögonblicken med journalistik blick och känsla, i såväl direktsända
sammanhang som i de dramatiserade återblickarna.”

– Jag är extremt glad! Det känns otroligt häftigt och overkligt. Många av mina största förebilder och idoler har tagit emot det här priset genom
åren, att jag nu finns på samma lista är helt galet. 

– Jag blev väldigt rörd och stolt när jag fick höra motiveringen. Att juryn lyfter fram min bredd betyder mycket för mig. Jag har alltid känt mig
betydligt tryggare med att göra reportage än att referera i direktsändning. De senaste åren har jag jobbat hårt med att bli bättre på att
referera och jag är så glad att det nu är en del av motiveringen, säger Alexander Lundholm.

Alexander Lundholm har varit på Radiosporten sedan 2009 när han började som praktikant. Han är programledare, reporter och
friidrottskommentator. Han har de senaste åren varit kommentator även vid stora mästerskap som OS i PyeongChang. Han programleder
också den populära podden Radiosporten Dokumentär och gjorde tidigare under 2018 OS podden ”Det Olympiska Spelet” där han tog upp så
vitt spridda ämnen som Eddie the Eagles speciella historia, Nazisternas propaganda i samband med vinter OS i Garmisch-Partenkirschen och
Ingemar Stenmarks framgångar.

– Det är otroligt roligt. Vilket erkännande för det jobb som Alexander gör och vad stolt jag blir som VD för Sveriges Radio. Alexander är en
naturbegåvning både i studion, där han blivit en välkänd röst för Radiosportens regelbundna lyssnare, och som radioberättare. Alexander
sätter Radiosporten på den digitala kartan och fångar upp en ny och yngre publik via både Radiosportens dokumentärpodd löpande och
tidigare också i specialpodden ”Det Olympiska Spelet”. 

– Alexander förtjänar verkligen sin plats bredvid andra tidigare vinnare och radiostorheter som Åke Strömmer, Lasse Granqvist och Tommy
Åström, säger Cilla Benkö, vd på Sveriges Radio.  
 

Lyssna på Alexander Lundholms referat av Armand Duplantis EM-guldhopp

Lyssna på Radiosporten Dokumentär  

Tidigare vinnare finns här: http://www.sportjournalisterna.se/2018/10/04/vem-tycker-du-ar-arets-sportjournalist-2018/  
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För kommentar: Alexander Lundholm, via Sveriges Radios växel, 08 – 784 5000 eller alexander.lundholm@sverigesradio.se  eller Markus
Boger, chef Radiosporten via 08-784 5000 eller markus.boger@sverigesradio.se eller via Claes Bertilson, presschef, 070-327 7807


