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Från Jerez för också förbunds-
ledningen med sig en tickande bomb.
Informationschefen Tessie Sjöstedt
har av den nya förbundschefen bli-
vit uppmanad att stämma arbetsgi-
varen.

29 NOVEMBER, GLOBEN: En kvälls-
tidning skriver om hur Tessie mob-
bats och om hur hon överväger att
stämma arbetsgivaren som hon ar-
betat för i 36 år.Tessie Sjöstedt läm-
nar gråtande Globen och uppdraget
som presschef vid tävlingarna. Hon
följer resten av showen från läktar-
plats.

Helena Lundbäck presenterar sin
nya sponsor som familjen själv ar-
betat fram kontrakt med.

GP-cirkusen Equality Line pre-
senteras och vilka platser som får
den under våren, ett avtal som Göte
David Johansson förhandlat fram
med Tomas Wilhelmsson från Karl-
stad, grossist i hästutrustning.

Hoppningen och dressyren vill
ha mer självstyre i sina kommittér.

betsdomstolen.
Hoppningen är oroad över hur

tävlingsterminerna ser ut. Det fat-
tas tävlingar på mellanivå från 1,30
upp till 1,50 under våren. Tävlings-
arrangörer har hoppat av. Stock-
holm aviserar ett års uppehåll för
Ryttarspelen.

Hoppkommittén tillsätter en ny
arbetsgrupp med bland andra Björn
Häggström som en av ledamöterna,
för att stötta arrangörsklubbar och
hjälpa till med planering. Åtta zon-
ledare tillsätts.

Vid Hopphästklubbens bildande
i Västerås varnar förbundskaptenen
Sylve Söderstrand också för bristen
på tävlingar.

Tävlingssektionens ordförande
Tomas Torgersen arbetar med för-
delning av pengarna för 2003. Han
gör en form för nyckeltal för att be-
möta hoppningens kritik.

Hoppningens VU vill åter ha
pengar till satsning på de tre projek-
ten för breddsatsningar och ung-
domssatsningar.

VÄRLDSCUPEN i Scandinavium.
Nya förhandlingar mellan hopp-
ningen och tävlingssektion och för-
bundsledning.

Agriamiljonen, som satsas di-
rekt på toppen i grenarna, presente-
ras. Malin Baryard och Peder Fred-
ricson skriver, i Malins fall förnyat,
kontrakt med H&M. Helena Lund-
bäck får också en extra sponsor.

Under våren har valberedningen
arbetat för att hitta ledamöter till
alla poster i förbundet som ska be-
sättas vid årsmötet.

ÅRSMÖTE 24 MAJ I FALKENBERG.
Ordföranden Sven Tolling omväljs
på ytterligare två år.

Till årsmötet har Malmö Civila
Ryttarförening lämnat in en motion
om förslag till förändring om orga-
nisation för hoppningen och krav på
sportchef. Motionen dras tillbaka.

Alla distrikt utom ett är närvaran-
de. Ridklubbarna däremot är glest
representerade.

Under tiden pågår rekrytering
av ny sportchef. Sektionens ordfö-
rande Tomas Torgersen är en av sju
sökande, samtidigt som han är vald
på två år till ordförande i tävlings-
sektionen.

4 JUNI har hoppledningen och dres-
syrledningen möte med Sveriges
Olympiska Kommitté där planering
och personfrågor inför Aten och Pe-
king står på dagordningen.

10 JUNI sammanträder tävlings-
sektionen för första gången. Mötet
är på Strömsholm. Göte David Jo-
hansson ersätts. Tävlingssektionen
motiverar detta med att Göte David
varit perfekt för eliten men missat

bredden. Ny ordförande för hopp-
kommittén blir Björn Häggström.

Samma dag vinner Linda Hall-
gren GP på Strömsholm, endast 23
år gammal. Junior- och ungdoms-
landslagen tar varsin bronsplats i
Reims, som är motsvarigheten till
Aachen för seniorerna.

11 JUNI finns rapport från det förs-
ta sammanträdet på förbundets
hemsida. Där får den förra ordfö-
randen Göte David Johansson be-
röm för hur han skött de internatio-
nella uppgifterna och elitens fram-
gångar.Björn Häggström anses dock
vara den mest lämpade att nu satsa
mer på bredden. Detta får omedel-
bara reaktioner från verkställande
utskottet i hoppningen och hela
sporten.

12 JUNI avgår marknadschefen Ann
Christine Dantoft med omedelbar
verkan.

13 JUNI går ryttarna ut med strejk-
varsel och förbundskapterna, verk-
ställande utskottet samt tränaren
Henk Nooren avgår. Det krävs ett
möte vid tävlingarna i Aachen med
alla inblandade samt en represen-
tant från Sveriges Olympiska Kom-
mitté.

Tessie Sjöstedts advokat lämnar
en stämningsansökan till Arbets-
domstolen.

14 JUNI: Ordföranden Sven Tolling
vill gjuta olja på vågorna men vid-
håller att tävlingssektionen är själv-
styrande och att förbundsstyrelsen
inte kan ingripa.

För att rädda situation ska ändå
ett internationellt utskott med de tre
från verkställande utskottet samt
Göte David bildas.

Uppgifter läcker ut att tävlings-
sektionens ordförande Tomas Tor-

gersen har sökt tjänsten som sport-
chef på förbundets kansli.

15 JUNI: Nu säger förbundsordfö-
randen till TT att han ingriper och
återinsätter Göte David som ordfö-
rande för ett elitutskott tillsam-
mans med förbundskaptenen Sylve
Söderstrand, Jana Wannius och Ul-
rika Hedin. Göte David ska svara
senast under söndagen. Men någon
kontakt har inte tagits mellan Sven
Tolling och Johansson. Aftonbladet
använder rubriken ”Tolling ljuger”.
Tomas Torgersen menar att för-
handlingar förs internt och vill inte
ens utveckla vad bredd är.

Valberedningen följer ridsports-
dramat på avstånd och håller sig in-
formerad.

Sedan detta skrivits och tidning-
en tryckts har styrelsen samman-
trätt tisdagen den 17 juni. ■

Efter Helena Lundbäcks fjörde-
plats vid VM lovade Sven Tol-
ling att tillsätta en sportchef för
hoppningen. Vad blev det av det
löftet?Henk Nooren, tränare för den

svenska hoppeliten, avgår p g a
allt bråk kring ordförande-
frågan i hoppkommittén.

I SLUTET AV DECEMBER får för-
bundskaptenen Lars Christensson
sparken från fälttävlan på grund av
överdragen VM-budget. Orsak till
detta: fälttävlanshästarna flögs till
Jerez. Jan Jönsson utses att efter-
träda Christensson och går ner till
halvtid som sportchef.

Av hoppningens krav på sport-
chef har det blivit en utredning.

Den 31 januari får Tessie Sjöstedt
avsked. Affären är ännu inte avslu-
tad. Den 13 juni lämnar hennes ad-
vokat in stämningsansökan till Ar-

PRESSTOPP! 
Nedanstående brev kom till redaktionen strax före pressläggning.

Kan en extra stämma utlysas?
Svenska Ridsportbundet är i kris. Detta precis efter att årsstämman
valt en ny styrelse.

Kan det komma att krävas en ny stämma? En sådan kan utlysas av
tre olika anledningar:
• Förbundsstyrelsen kan utlysa en extra årstämma om det finns frågor
som styrelsen anser behöver behandlas på en stämma, som stadgeänd-
ringar etc.
• Det finns en skydlighet satt utlysa en extra stämma om revisorerna
så kräver.
• En extra stämma kan utlysas om det begärs av organisationer (klubbar/
distrikt) som tillsammans representerar minst en tiondel av antalet rös-
ter enligt upprättad röstlängd.

Det sista fallet innebär att ett sådant missnöje finns ute i medlemsle-
den att tillräckligt många klubbar eller distrikt går ihop och kräver en
ny stämma. Oftast handlar det då om en bestämd fråga.

En extra stämma som begärs av organisationer ska kallas av desam-
ma och handlingar inför stämman ska vara medlemmarna tillhanda se-
nast en månad före stämman./ST

Björn Häggström nygammal ordförande
Björn Häggström, tidigare tävlingsryttare, tränare och före detta rid-
skole chef i Umeå och Borås, har valts till ny ordförande för hoppkom-
mittén. Han satt på posten fram till och med 1990 i dåvarande Svenska
Ridsportens Centralförbund.

Reaktionerna blev enormt starka hos landslagsledningen när Göte
David Johansson inte fick nytt förtroende.

Björn, är du fortfarande beredd att ta posten?
– Ja, man har ju valt mig. Men det känns inte så lustigt just i dag./ST

2003

Bilda ett separat hoppförbundVi noterar med stor oro den turbulens som råder i Ridsport-

förbundet.
Våra företag är starkt engagerade i hoppsporten. Vi kon-

staterar att Ridsportförbundets agerande på senare tid

undergräver möjligheterna att bedriva professionell hopp-

verksamhet och försvara Sveriges position i hoppvärlden.

Mot bakgrund av den nuvarande utvecklingen är det vår

bedömning att hoppsporten skulle utvecklas bättre i ett se-

parat hoppförbund. Detta gäller såväl breddverksamheten

med tävlingar på lägre nivå som spetsverksamheten i

nationella och internationella tävlingar.
Ett initiativ i frågan från berörda ledare inom hoppspor-

ten skulle få vårt fulla stöd.Den 16 juni 2003
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