
RIDSPORT NR 12/2003  17

Tolling och 
turerna i 
”ridsport-såpan”
Låsta positioner – SvRF har 
inte kontaktat Göte David
Av Sarah Thunholm

Den 24 maj valdes Sven Tolling
till ordförande för Svenska
Ridsportförbundet på ytterli-

gare två år. I dag stormar det över
hans hemö Orust sedan tävlings-
sektionen inte gett Göte David Jo-
hansson nytt förtroende som ordfö-
rande för hoppningen.

FÖRBUNDSKAPTERNA hoppar av.
Ryttarna har hotat med strejk. En
kvällstidning har anklagat förbun-
dets ordförande för att ljuga.

– Tävlingssektionen är autonom
(självstyrande, vald av årsstäm-
man). Förbundsstyrelsen kan inte
lägga sig i vilka beslut som sektio-
nen fattar. Men vi stöttar självfallet
sektionens beslut, sade ordförande
Sven Tolling den första dagen sedan
krisen publicerats i media.

”Drevet gick” sedan DN först pu-
blicerat hoten om strejk och att för-
bundskaptenen och det verkställan-
de utskottet för hoppningen hotade
att hoppa av i protest mot beslutet.

Alla aktiva och ledare för lands-
laget slöt upp kring Göte David Jo-
hanssons namn .

SVEN TOLLING VALDES till ordfö-
rande vid årsstämman 2001 på
Strömsholm.Hans uppdrag var klart
uttalat från årstämman: ”Städa upp
i ekonomin.”

Förbundet brottades då med två
dåliga bokslut. Ett visade en förlust
på fyra miljoner kronor och ett hota-
de med ytterligare två. Men med-
lemmarna ville inte vara med och
betala fullt ut. De gick med på en
höjning av medlemsavgiften med
till 50 kronor per år.

Vid årets stämma i Falkenberg
fattades beslut om höjning med tio
procent under år 2005 – det gick
medlemmarna med på.

VEM ÄR DÅ SVEN TOLLING? Han
var själv hoppryttare, veterinär och
doktor.

Tolling flyttade till USA för en
anställning hos läkemedelsbolaget
Pfizer. Efter hemkomsten till Sveri-
ge erbjöd han sin tjänster till för-
bundet. Om han, som han själv sa-
de, kunde vara till någon nytta.

Han valdes till ordförande för
SvRF.

– Jag måste som ordförande stöt-
ta tävlingssektionens beslut. Men vi
måste hitta en lösning på det här,
kommenterade han den andra da-
gen av ”Göte-David-affären”.

NÄR SÅ TT,Tidningarnas Telegram-
byrå, skickade ut telegrammet där
Sven Tolling sade att Göte David
Johansson erbjöds en annan post,
(som ordförande i ett elitutskott),
kontrollerade en kvällstidning upp-
gifterna.

Göte David Johansson, på resa i
Portugal,hade inte hört något av för-
bundsledningen sedan Tomas Tor-
gersen lämnat honom beskedet att
han inte fick sitta kvar som ordfö-
rande i hoppkommittén.

JUST NU verkar positionerna vara
låsta. Tävlingssektionen backar in-
te mer än till att inrätta ett elitut-
skott.

Kravet från landslagsledarna står
fast: återinsätt Göte David som ord-
förande i hoppkommittén.

Under söndagen var Sven Tol-
ling inte anträffbar för kommenta-
rer.

I tisdags (dagen efter att denna
tidning presslades) behandlade för-
bundets styrelse ”Göte David-affä-
ren” vid sitt första möte sedan det
konstituerande mötet efter stäm-
man. ■ Sedan Sven Tolling blev ordförande i SvRF har han lyckats sanera ekonomin – men fått problem med

personal och förtroendevalda. (foto: Annika Karlbom)
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