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Therese Johaug reiste fra Gardermoen i går kveld

Får bred

I morgen skal Therese
Johaug (28) slåss for sin
egen karriere foran tre
dommere i Sveits. Hjemme
i Norge har hun store deler
av befolkningen i ryggen.
I en landsomfattende spørreundersøkelse svarer
hele 76 prosent at
Johaug bør få delta
i OL i Sør-Korea
kommende vinter.
Bare 8,5 prosent
Anders K.
svarer at den popuChristiansen lære utøveren ikke
bør få delta.
Undersøkelsen ble utført av InFact på oppdrag for VG på fredag.
Det var bare fire dager før Johaug
skal få dopingsaken sin opp for
idrettens voldgiftsrett (CAS) i Sveits.
Dommen på 13 måneders utestengelse fra Norge ble anket av
FIS. Får Johaug 16 måneder eller
mer i Sveits, ryker OL.

Får støtte

– Det er hyggelig og positivt for
Therese at så stor andel av folket
har denne holdningen til en mulig
OL-deltagelse, sier Johaug-manager Jørn Ernst til VG.
– Føler hun det slik i hverdagen også?
– Ja, hun opplever stor grad av
støtte i hverdagen. Hun blir stoppet på gaten og folk tar kontakt.
Både med henne og meg. Folk ønsker henne lykke til, og sier at de
vil ha henne tilbake i sporet.
Støtten kommer til syne i flere
svar i den ferske spørreundersøkelsen. Halvparten av de spurte
mener den norske dommen på 13
måneders utestengelse var for
streng. Derimot mener 27 prosent
av den var passe, mens bare 8,5 prosent mener dommen var for mild.
Seks av ti nordmenn mener tilliten til Therese Johaug er enten
uforandret eller styrket i etterkant
av den pågående dopingsaken. De
eldre er gjennomgående mer positive til Therese Johaug og hennes
situasjon enn de yngste i befolkningen.

Var uoversiktlig

Manageren hennes erkjenner at
28-åringen har kommet seg godt
ut av situasjonen hva gjelder omdømme. Det var ingen selvfølge da
Johaug gråt for åpen scene og saken
eksploderte i norsk offentlighet 13.
oktober i fjor.
– Man gjorde seg noen tanker i
oktober, men situasjonen var veldig massiv og uoversiktlig. Etter
hvert som tiden har gått, har vi derimot følt at omdømmet ikke har

IDYLLISK: Therese Johaug trener sammen med bror Karstein på Sognefjellet lørdag 27. mai. Skistjernen har fått god støtte av lillebroren i
blitt veldig svekket, sier Ernst.
BI-professor Peggy Brønn har
omdømmespørsmål og krisehåndtering som sitt fagfelt. Hun registrerer at det er mye sympati med
Therese Johaug i det norske folk.
– Hun har fremstilt seg selv som

et offer, og blir langt på vei akseptert som det. Det er en god posisjon å være i for Johaug, for hun
trenger bare å være trist og lei seg.
Folk synes synd på henne, og det
er en ideell posisjon å være i når
du befinner deg i en krise, sier

Brønn.
– Er du overrasket over at hun
har kommet så godt ut av denne saken omdømmemessig?
– Nei, ikke i Norge, ler BI-professoren.
– Hva legger du i det?

– Folk i Norge er så opptatt av
sport og man har lett for å tilgi. Ting
blåser over ganske raskt i Norge.
Therese Johaug reiste til Sveits
i går kveld, og tilbringer dagen med
totalt fem advokater rundt seg i dag.
Tre av dem er fløyet inn fra Lon-

