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Av Jörgen Ottosson

S
venska Ridsportförbundet är
åter de svarta rubrikernas för-
bund. Tyvärr inte på ett sätt
som gynnar sporten. När det
mesta verkade peka åt rätt håll
med idrottsliga framgångar på
yppersta världsnivå och stärkt

ekonomi, trampar tävlingssektionen in i
handlingen med ett utspel som är fullstän-
digt sanslöst.

Med omedelbar verkan avskedades hopp-
kommitténs ordförande Göte David Johans-
son. Som skäl angavs att den nationella hopp-
sporten måste utvecklas på motsvarande sätt
som den elit som, under Göte Davids ordför-
andeskap i hoppkommittén, numera är eta-
blerad och respekterad av en hel värld.För att
leda detta arbete anser tävlingssektionen att
Björn Häggström är den mest lämpade.

Följden blev en frontalkrock med lands-
lagsledning och landets bästa ryttare.

Tävlingssektionen
gjorde ett utspel
som är fullstän-
digt sanslöst

HAR DE PERSONER som skickade iväg Göte
David långt ut i mörkret inte märkt den ut-
veckling som även skett nationellt? Att det
aldrig tidigare funnits så många ryttare och
hästar som tävlar på hög nationell nivå. Att
landslagsledningen i hoppning tar ut alltfler
ryttare till internationella uppdrag för fort-
satt utveckling.

Det borde väl också vara välbekant att
hästar har mycket kortare karriär än rytta-
re. För tillfället förfogar svenska toppryttare
över världshästar. Då gäller det givetvis att
satsa och ge dessa ekipage så bra förutsätt-
ningar som möjligt – vem vet om vi har lika
kompetenta hästar om tre-fyra-fem år? 

MAN KAN OCKSÅ FRÅGA SIG om Ingemar

Stenmark-effekten inom utförsåk-
ning på skidor eller Björn Borg-ef-
fekten i svensk tennis är fullstän-
digt okända för dem som bestämt
sig för att Göte David Johansson in-
te längre är lämplig att leda hopp-
sporten.

Stjärnor som syns i TV och tidningar lock-
ar alltid nya utövare till en sport. Ekipage
som tävlar i sportens vardagsrum ger inga
följdeffekter.

Det krävs en stark
ledning för att bli
framgångsrik.

DET ÄR UNGEFÄR ETT ÅR kvar till OS i Aten.
Ett OS där svensk hoppning, med starkt eko-
nomiskt stöd från Sveriges Olympiska Kom-
mitté, räknas som en klar medaljkandidat ef-
ter de senaste årens framgångar på interna-
tionella mästerskap. Då river den egna orga-
nisationen isär ledningen för hoppsporten!
Med skäl som är dimmigare än en gråtung
höstmorgon.

Det är svårt att hitta en liknelse till det som
hänt. De flesta, för att inte säga alla, fram-
gångsrika organisationer har starka ledare.
Det krävs nämligen en stark ledning för att bli
framgångsrik. En stark ledning som fört orga-
nisationen till den ena succén efter den andra
sparkas inte. Den hyllas – i alla organisatio-
ner utom i Svenska Ridsportförbundet.

I SvRF klampar i stället tävlingsektionens
ordförande Tomas Torgersen in på Göte Da-
vid Johanssons kontor och säger till den per-
son som, vid sidan av duktiga ryttare och inte
minst solidariska hästägare, kanske betytt
mest för den svenska hoppningens interna-
tionella frammarsch att ”du är inte längre
önskvärd”.

REAKTIONEN KOM SNABBT – och hårt.Perso-
nerna i landslagsledningen ställde sina plat-
ser till förfogande, landslagsryttarna likaså.
Hoppningen hade inte längre varken ledare
eller landslag. Kvar fanns den nyutnämnda

ordföranden Björn Häggström och kanske
några till.

Tomas Torgersen såg ingen anledning att
backa från beslutet att avskeda Göte David
Johansson. Frontalkrocken var ett faktum
och hördes över hela Sverige. Att sedan för-
bundsordföranden Sven Tolling, enligt tid-
ningsuppgifter, inledningsvis ställde sig bak-
om tävlingssektionens beslut var lika omdö-
meslöst som själva beslutet.

Efter alla svarta tidningsrubriker ändra-
de Sven Tolling uppfattning och tog sin täv-
lingssektion i örat. Det var bra gjort och nöd-
vändigt. Att Jan Tops sålde Pialotta kort före
fjolårets VM fick även Sveriges Olympiska
Kommitté acceptera. Frågan är om SOK ock-
så accepterat att det egna förbundet sätter
käppar i hjulet för en verksamhet som har
både elit- och talangstöd från kommittén.

Om TT-uppgiften
är riktig har alltså
Sven Tolling ljugit

EFTER TOLLINGS INITIATIV verkade såpan
gå mot ett någorlunda vettigt slut. Men den
blev i stället ännu värre.

Tolling påstod nämligen, enligt ett tele-
gram från Tidningarnas Telegrambyrå TT,
”att han via telefon haft ett möte med Göte
David och erbjudit honom en ny tjänst. En
tjänst där Göte David med sin spetskompe-
tens ska hjälpa eliten och fungera ihop med
förbundskaptenen Sylve Söderstrand.Vi mås-
te ha hans besked om erbjudandet senast
söndag kväll” (=15 juni).

Göte David Johansson har, när detta skri-
ves söndag kväll, inte fått något telefonsam-
tal från varken Sven Tolling eller någon an-
nan inom Ridsportförbundets ledning. Sven
Tolling har inte varit anträffbar för att kom-
mentera tidningsuppgiften om samtalet.

Om TT-uppgiften är riktig har alltså Sven
Tolling ljugit. Allvarligare än så kan det inte
bli. Då har han nämligen förlorat all trovär-
dighet. Detta borde Tolling förstått och detta
inser säkert också ledamöterna i förbunds-
styrelsen. Svenska Ridsportförbundet kan
inte ha en ordförande som ljuger.

Torgersen bör väl
ha diskvalificerat
sig själv

FÖRBUNDET SÖKER DESSUTOM en ny sport-
chef. Enligt uppgifter lär Tomas Torgersen
vara en av de aktuella kandidaterna. Han
bör väl nu ha diskvalificerat sig själv för den
posten. Frågan är väl också om förbundet in-
te är i större behov av en psykolog än av en
sportchef.

UNDER ÅRSSTÄMMAN i maj talades i några
sammanhang om att Ridsportförbundet
måste komma till vägs ände. Kanske har för-
bundet nu nått den plats där vägen tar slut.
Eller mer riktigt där vägen delar sig.

Då uppstår också frågan om vilket som är
rätt. Ska man fortsätta att försöka baxa det
enormt tunga och svårhanterliga lasset åt
ett och samma håll. Eller ska man ta var sin
väg; sporten åt ena hållet och det gamla Rid-
främjandet med alla landets ridskolor åt sitt
håll.

Var det egentligen ett riktigt beslut att
sammanföra de två till ett? Det finns visserli-
gen hästar i båda verksamheterna men rid-
sport som tävlingsidrott och ridsport på rid-
skolor tillhör inte samma värld.Varför ska de
då finnas under samma tak och ha samma
ledning?

Kanske är det
dags för skilsmäs-
sa mellan tävling
och ridskolor

JAG VET. Skilsmässor är sällan lätta, men
när två inte passar ihop är det oftast bäst för
båda parter att gå skilda vägar. Det som bör-
jat gnissla går sällan att reparera. Och ingen
kan väl påstå annat än att det fortfarande
gnisslar mellan de två världarna.

Det talades också om långa och många ut-
redningar på stämman. Den viktigaste har
inte ens börjat. Nu är det hög tid att engagera
en person som utreder möjligheter och konse-
kvenser av ett särgående mellan tävlings-
sporten och ridskoleverksamheten.

Det allra första steg som måste tas är dock
att offentligt be Göte David Johansson om ur-
säkt. ■
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Har Sven Tolling ljugit om kontakten
med Göte David Johansson? Det påstod
Aftonbladet i en rubrik. I så fall skadar
det allvarligt förtroendet för SvRF:s
ordförande. (foto: Roland Thunholm)

Sveriges framgångsrika hoppryttare ställde sig direkt bakom Göte David Johansson. Landslaget hotade med strejk i Samsung
Super League. (foto: Roland Thunholm)

Har vi gjort bort
oss nu igen?
SvRF blev åter
skandalernas förbund


