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Hoppryttarna kom från alla
håll för att stödja kravet att få
ha kvar Göte David Johansson i
hoppledningen. En av de mer
långväga var Rolf-Göran
Bengtsson. (foto: Leif Å Anders-
son)”En seger

för sporten”
Alla ryttare slöt upp kring
gemensamt krav

Av Christel Behrmann

D et var väl ingen som räknade
exakt, men över 30 ryttare slöt
upp i Malmö för att argumen-

tera för sitt krav att få behålla Göte
David Johansson som ordförande i
hoppkommittén och därmed bevara
hela hoppledningen intakt.

Fattades gjorde egentligen bara
Malin Baryard (på semester), Ag-
netha Lindelöw (på utlandstävling),
Maria Sundberg och Fredrik Linell
men samtliga fanns närvarande än-
då i form av fullmakter.

EN EFTER EN DÖK DE UPP, Rolf-
Göran Bengtsson från Tyskland,
Henk Nooren från Holland, Helena
Lundbäck på väg från Norrköping
till tävling i Nörten-Hardenberg i
Tyskland, och alla de andra, från
alla håll.

– Frågan känns oerhört viktig,
värd att ställa upp för, sade Rolf-
Göran och berättade samtidigt att
han inte trott sina öron när han
först nåddes av nyheten om att
hoppkommitténs ordförande Göte
David Johansson inte skulle få för-
nyat förtroende.

EN TIMME FÖRE utsatt förhand-
lingstid satte ryttarna och deras le-
dare Sylve Söderstrand, Jana Wan-
nius, Henk Nooren och Ulrika He-
din sig ner för att prata sig samman.
Det var mycket beslutsamma mi-
ner, det kändes i luften att ryttarna
inte tänkte ge efter för sitt krav.

– Det känns som att vi är ett rik-
tigt team, sade Lisen Bratt Fredric-
son.

Förbundsstyrelsen represente-
rades av vice ordf Jan Thunberg och
Bo Slättsjö, och tävlingssektionen
av dess ordförande Tomas Torger-
sen och vice ordf i fälttävlanskom-
mittén, Roger Edberg. Förbunds-
ordföranden Sven Tolling fanns allt-
så inte på plats.

– Tolling har själv valt att inte
vara med, för att undvika att det
skulle bli fokus på hans person. Vi
kom till Malmö enbart för att disku-
tera sakfrågan med hoppryttarna,
förklarade Thunberg.

Åke Andersson från Skånes
Idrottsförbund ledde mötet.

EFTER NÅGRA TIMMARS förhand-
lande, där många av ryttarna lufta-
de sina åsikter,blev det dags för par-
terna att enskilt värdera resultatet.

Stämningen bland ryttarna var
helt annorlunda än den varit före
mötet, så utan att veta kunde man
ana att diskussionerna hade utfallit
till ryttarnas belåtenhet.

När de så småningom samman-
strålade med motparterna tog det
heller inte så lång tid att fastställa
resultatet: Göte David Johansson
fick nytt förtroende, nu som ordfö-

rande i en nybildad elitkommitté,
medan Björn Häggström, tidigare
utsedd till Göte Davids efterträda-
re, blev ordförande i en breddkom-
mitté vars medlemmar Häggström
nu ska utse.

Därmed kunde Sylve Söder-
strand, Jana Wannius, Henk Noo-
ren och Ulrika Hedin också återta
sina uppgifter i landslagsledningen.

– DET HÄR VAR EN SEGER för spor-
ten. Nu kan vi ryttare koncentrera
oss på det vi ska, ridningen, sade
Maria Gretzer.

– Vi ryttare är vana vid att ta
motgångar. Det här blev stundtals
också tuffa duster men vi var väl-
digt eniga och beslutna att inte
kompromissa för att få igenom vårt
enda krav.

Tomas Torgersen, tävlingssek-
tionens ordförande, var den som
meddelat Göte David Johansson om
att han inte fått förnyat förtroende.

– Med facit i hand är det lätt att
vara efterklok. Saken kunde kanske
ha diskuterats annorlunda från bör-
jan, sade han.

Det goda som trots allt kom ur
det stora hoppbråket var ändå det
faktum att parterna satte sig ner
och pratade.

– Det gav oss en chans att stöta

och blöta olika frågor, menade Jan
Thunberg, som också meddelade en
öppning i möjligheten att tillsätta
en speciell sportchef för hoppning-
en.

– Vi har sagt att kansliet ska få
en extra resurs som ska arbeta en-
bart med hoppning. Det finns redan
budgeterat, sade han.

NÄR RIDSPORT senare på kvällen
nådde Göte David Johansson per te-
lefon var han lättad när han hörde
resultatet av Malmömötet.

– Det här var bra för sporten. Nu
kan ryttarna ladda för EM och OS i
lugn och ro, sade han.

Han var givetvis villig att fort-
sätta sitt viktiga arbete för hopp-
ningen.

– Jag är vill fortsätta om jag kan
få göra det på sportens villkor och
om jag får tillräckligt med manöver-
utrymme. Varken jag eller någon av
mina medarbetare kan tolerera att
bli huggna i sidan, menade han.

– Nu tar vi nya tag, efter den här
manifestationen vill man väl inget
annat än att vara med!

EN KRISSITUATION var därmed
uppklarad och sportens rykte något
så när återupprättat.

Att det mediala intresset var
stort bekräftades sannerligen i Mal-
mö. På presskonferensen var förut-
om alla dags- och kvällstidningar
även riks- och lokalradion samt bå-
de SVT och TV4 på plats.

Ridsporten, läs hoppningen, är i
dag så etablerad att den bevakas li-
ka ingående som andra sporter av
media och därmed ställes ännu hög-
re krav på all ledning.

– Nu lämnar vi allt gammalt
bakom oss och jobbar vidare och så
får framtiden utvisa hur stor skada
det här bråket gjort, avslutade Jan
Thunberg. ■

Två av huvudpersonerna, fotograferade ett par veckor innan bråket
utbröt: SvRF:s vice ordförande Jan Thunberg och Göte David Jo-
hansson. (foto: Roland Thunholm)


