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Igrunden handlar bråket mellan
tävlingssektionen och hoppning-
ens ledning om pengar och fram-

gång.
Hoppningen genom Göte David

Johansson och verksamhetsutskot-
tet med förbundskaptenen Sylve
Söderstrand, den tidigare kaptenen
Jan-Olof ”Jana”Wannius och Ulrika
Hedin, tidigare ansvarig för ponny-
landslagen, har krävt en sportchef
på halvtid, större tilldelning av
licenspengarna och rätt att själva
dra in sponsorer.

Kraven har ökat i takt med fram-
gångarna. Allt för att försöka nå
uppsatta mål.

UTLÖSANDE FAKTOR till den senas-
te stormen är nog den motion om
omorganisation av hoppningen som
senare drogs tillbaka vid årsmötet i
Falkenberg.

Eller ett ännu värre scenario: Fle-
ra stridbara människor med lång
erfarenhet avgår på ett bräde i pro-
test.Det är i första hand de som ställt
de starkaste och tydligaste kraven
för att påverka utvecklingen i spor-
ten. Kan detta ha varit syftet med
att avsätta en person som organise-
rat hoppning och fått lugn och ro i le-
den och därigenom medaljer?

Måltavlan var kanske en eller
flera andra?

Rune Borg, tävlingssektionens
tidigare ordförande, blev upprörd
när beskedet att Göte David Jo-
hansson fått gå.

– Nu är snart alla som är stridba-
ra undanröjda.

DRESSYREN HAR VARIT den svens-
ka paradgrenen i EM-, VM- och OS-
sammanhang. Varken OS i Atlanta
eller VM i Rom var någon höjdare
för svensk hoppning.

Efter Rom-VM var Sveriges Olym-
piska Kommitté starkt kritisk. Kri-
tiken handlade om dåligt ledarskap
och oförmågan att plocka fram det
bästa när det gäller.

Kraven från SOK var glasklara:
”Organisera hoppningen, utbilda le-
darna, så kan hoppningen på sikt,

när resulaten kommer, få stöd.”
Dåvarande ordföranden i täv-

lingssektionen Rune Borg och Göte
David Johansson, ordförande för
hoppningen, strukturerade då gre-
nens ledning.

1999 bildades verksamhetsut-
skottet. Där har sedan dess ”Jana”
Wannius, Ulrika Hedin och Sylve
Söderstrand suttit.

1999 – EM-år
EM på Hickstead gav en försmak.
Det svenska laget var med i toppen
efter den inledande tidshoppning-
en. Målet, ett kval till OS, uppnåd-
des. Hoppet tändes också om att
kunna ta en bra placering i OS efter-
som Rolf-Göran Bengtsson fått en fin
häst i Roofs hos Jan Tops.

Hoppet om Bengtsson i OS grusas.
Roofs ska först säljas och senare tar
Jan Tops själv över hästen inför
Sydney.

I Falsterbo presenterar hopp-
ningens verksamhetsutskott sitt
måldokument, ”Hoppsporten Vill”.
En intressant läsning. I dag har
hoppningen nått de flesta av de upp-
satta målen.

VID OS I SYDNEY tog laget en sjun-
deplats trots turbulensen kring den
så kallade So What-affären. Helena
Lundbäcks hingst So What 908 sål-
des precis före OS då försäkrings-
frågan kring hästen inte kunde lö-
sas. Den dåvarande sportchefen Jan
Jönsson gick in och gjorde en kopia
på So Whats internationella pass –
något som bara en ägare av hästen
rättsligen kan göra.

Laget i Sydney klarade sig bra.
Alla fyra ryttarna var med till final.

UNDER ÅRET FLYTTADE SvRF:s
kansli till Strömsholm för att spara
pengar.

I augusti, strax före OS presente-
ras, den nya generalsekreteraren

Peter Torndahl. Kansliet har sedan
Lars Hjalmarsons avhopp letts av
den dåvarande tävlingssektionens
ordförande Axel Welin, som får hård
kritik för att både sitta i tävlings-
sektionen (förtroendevald) och vara
tjänsteman.

förbundsledningen in och ger VM-
grenarna ett extra tillskott för att
klara mästerskapet. Däremot får
hoppningens verksamhetsutskott
inga medel för den ungdomssats-
ning som de vill ha projektpengar
till. Det är ett projekt som växt fram
från ”Hoppsporten Vill” och ska inne-
hålla en uppsökande verksamhet
ute bland klubbarna och på ridsko-
lorna. Projektstart beräknas till au-
gusti.

I APRIL tillsätts en ny förbundschef
efter att Rolf Wengelin och ordföran-
den Sven Tolling vikarierat på pos-
ten. Nils Bertil Hansson, ridande
polis från Skåne, har fått tjänsten.

Under världscuptävlingarna i
Scandinavium presenterar hopp-
ningen fakta kring grenen: närmare
80 procent av dem som löser licens
tävlar i hoppning. Hoppningens led-
ning kräver större självstyre, rätt
att söka egna sponsorer och att för-
bundskaptenen tar ansvar som
sportchef på halvtid eller att de får
en egen sportchef.

Malin Baryard och Rolf-Göran
Bengtsson är båda i världscupfinal i
Leipzig. Målen är högt satta. Båda
är besvikna över att sluta på sjunde
plats. Det är ett mått på svensk
hoppnings storhet.

Ilskan och temperaturen i rid-
sport-Sverige stiger när Bengtssons
VM-hopp Pia-Lotta säljs.

Under våren görs Svenska Rid-
sportförbundets Service AB om.
Kajsa Ekedahl får sluta. Mats Win-
qvist, vd för bolaget, lämnar sin post
och ett avgångsavtal utlöses. För-
handlingar gör att detta avtal i stäl-
let omvandlas till garanterat köp av
en viss produktion av utbildnings-
videor.

Sveriges Olympiska Kommitté
och dess ridsportansvarige,
Peter Reinebo, ställde krav:
”Organisera hoppningen, utbil-
da ledarna så kan hoppningen
på sikt, när resultaten kommer,
få stöd.”

Göte David Johansson, t v, förhandlade fram ett avtal med Tomas Wilhelmsson, t h, om den senares
satsning i och sponsring av Equality Line. En av Göte Davids många insatser för svensk hoppsport.
Sylve Södrestrand, förbundskapten (i mitten), är en av dem som kraftigt protesterat mot avsättningen
av Johansson.

Bakgrunden till
bråket

Scandinavium: Kraven från hopp-
ningen (ökat eget ansvar och en
bättre fördelning av licenspengar-
na) läggs fram igen.

ÅRSMÖTE I MAJ. Sven Tolling väljs
till ordförande i förbundet. Tomas
Torgersen väljs in som ordförande i
tävlingssektionen.

JUNI-JULI: EM i Arnhem, Sverige
tar lagsilver (i laget Malin Baryard,
Peter Eriksson, Helena Lundbäck
och Rolf-Göran Bengtsson) och indi-
viduellt brons genom Rolf-Göran
och Pia-Lotta.

På presskonferensen efter EM
lovar den nya ordföranden Sven Tol-
ling extra stöd till hoppningen efter
framgångarna.

JULI: Falsterbo Horse Show; EM-
laget förutom Rolf-Göran är på
plats. Ulrika Hedin får laget att
”rocka loss” tillsammans med Sven
Tolling – allt för att dra in pengar
till grenen.

Men de ekonomiska bekymren
tynger förbundet och ordföranden
som tvingas finansiera verksamhe-
ten med kommande medel – med
hjälp av banker och Riksidrottsför-
bundet.

AUGUSTI: SM-helg, med hoppning i
Ängelholm. En helg där allt kollide-
rar med mästerskap p g a av dålig
planering av tävlingsterminerna.

Hoppkommittén har möte och
kräver förändringar.

På central nivå får Peter Torn-
dahl sparken. Han får ett års lön i
avgångsvederlag. Rolf Wengelin, ti-
digare utbildningschef, rycker in.

NOVEMBER-DECEMBER: Under ad-
ventshelgen i Globen kallar hopp-
ningen till egen presskonferens och
presenterar en ny Grand Prix-cir-
kus i Sverige, med Göran Kroon och
företaget Hansbo som sponsor. Det
väcker enorma känslor. En kommit-
té och en gren får, enligt förbunds-
ledningen, inte jaga och skriva kon-
trakt själva med en sponsor.

Göran Kroon tröttnar och ändrar
sig. Han går i ställlet in och stödjer
en GP-tävling i Helsingborg och
klär upp landslagen.

Missnöjet växer med fördelningen
av medlen. Trots dålig ekonomi går

JULI: Informationschefen Tessie Sjö-
stedt får inte arbeta vid de interna-
tionella tävlingarna i Falsterbo.

Inför VM fortsätter striden om
hur informationen ska skötas från
VM.Verksamhetsutskottet för hopp-
ning vill ha två informatörer på
plats, Tessie Sjöstedt och Lotta Am-
nestål. Dressyren har Margareta
Borg där.Till slut åker både Sjöstedt
och Amnestål till Jerez genom ingri-
pande från hoppningens VU.

VM I JEREZ: Hoppningen lyckas och
firar sin silvermedalj. Där får Göte
David Johansson veta av Sven Tol-
ling att han är besvärlig. Det lägger
sordin på feststämningen. Inte hel-
ler kvällstidningens reporter och fo-
tograf får vara med på firandet. De
slängs ut.

Hoppningen fortsätter under VM
att försöka nå sina mål med att ska-
pa större resurser för grenen.

På presskonferensen efter Helena
Lundbäcks fjärdeplats lovar Sven
Tolling att tillsätta en sportchef för
hoppningen. Den svenska pressen
skriver. Han förklarar då också att
det finns flera intresserade börsno-
terade företag som vill gå in som
sponsorer.

Dagen efter VM förlorar Helena
Lundbäck sin sponsor på grund av
dålig ekonomi i företaget.

Turbulens (igen)
i SvRF
”Göte David-affären” hotar
elithoppningen
De senaste veckorna har nyhetsmedia handlat en hel del
om ridsport – i negativa ordalag, tyvärr. Hoppkommitténs
ordförande Göte David Johansson har avsatts av tävlings-
sektionen; ryttare, hoppledning och rikstränaren Henk
Nooren hotar på grund av detta med proteståtgärder.

Ännu är inte sista ordet sagt i denna affär. Ridsport ger
en bakgrund och kommentarer på följande sidor.
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