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Av Sarah Thunholm

S venska Ridsportförbundets ord-
förande Sven Tolling valde att
inte delta i mötet med ryttarna

i Malmö.
Han har varit föremål för media-

drevet och ryttarkritiken. Nu har
han valt att inte kommentera mer i
pressen. Men han vill gärna bemöta
delar i den bakgrundstext som pu-
blicerades i förra numret av tid-
ningen Ridsport.

Styrelsen har också skickat ut
brev till distrikten för att förklara
varför det blev ett så våldsamt bråk.

TOLLING HAR TAGIT ILLA VID SIG
av vissa ryttarkommentarer i pres-
sen.

– Därför har jag bestämt mig för
att inte kommentera mer i media,
säger han.

Ändå gör han här ett undantag –
han anser att tidningen Ridsport
bör ha den korrekta bakgrunden
och vill rätta till delar i bakgrunds-
texten i förra numret av tidningen.

Den första felaktigheten han på-
visar är:

– Jag var inte på plats i Arnhem
och kunde alltså inte medverka vid
någon presskonferens där efter EM-
silvret.

Så här löd texten i bakgrundsar-
tikeln:

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

Platsen var inte presskonferensen
i Arnhem utan uteborden vid press-
center i Falsterbo 14 dagar senare,
där en liten skara journalister hade
ett samtal om sport och ekonomi.

DEN DIREKT UTLÖSANDE faktorn
till de senaste veckornas strid  var
ju att Göte David Johansson inte
valdes till ordförande för hoppkom-
mittén efter tävlingssektionens förs-
ta sammanträde på Strömsholm.
Det kan alla vara överens om. Nu är
den frågan löst.

En central fråga är också sport-
chefsproblemet. Där har hoppning-
ens ledning, med verkställande ut-
skottet Ulrika ”Ujje” Hedin, Jan-
Olof ”Jana” Wannius och Sylve Sö-
derstrand i spetsen, velat ha en
snabb förändring så att hoppningen
skulle få en resursperson.

Efter VM-hoppningarna i Jerez
hölls en svensk presskonferens i
pressrummet.Där satt på rad mark-
nadschefen Ann-Christine Dantoft,
ordföranden Sven Tolling och hopp-
kommitténs ordförande Göte David
Johansson.

Det gavs till och med löfte om att
frågan om egen sportchef eller re-
sursperson till hoppningen skulle
vara löst inom en månad.

– Vi klarade inte av det. I stället
fick vi sätta oss ner med även de
andra grenarna under tävlingarna i
Globen.Då kom förslaget fram att vi
skulle ha en total översyn av hur
sportavdelningen skulle arbeta, för-
klarar Tolling.

DENNA ÖVERSYN kolliderade någon
månad senare med motionsflödet

till årsstämman.
– Arbetet inför stämman tog

överhand. Det hade inte gått att ge-
nomföra en förändring på sportav-
delningen efter det att Malmö Civi-
la Ryttarförenings motion om hopp-
ningens självstyre inkommit. Vi
kunde inte gå vidare och anställa en
sportchef om stämman skulle beslu-
ta i linje med motionens förslag, för-
klarar Sven Tolling.

Nu har den förra sportchefen
Jan Jönsson lämnat tjänsten, även
den halvtidstjänst han höll kvar i
väntan på en lösning.

– Det känns bra, konstaterade
han när han som förbundskapten
för fälttävlan följde SM på Segersjö.

SVEN TOLLING säger nu också be-
stämt med anledning av bakgrunds-
textens formulering ”Under tiden
pågår rekrytering av ny sportchef.
Sektionens ordförande Tomas Tor-
gersen är en av sju sökande, samti-
digt som han är vald på två år till
ordförande i tävlingssektionen”.

– Tomas Torgersen (ordförande i
tävlingssektionen) har inte lämnat
in någon ansökan till jobbet. Men
han har uttryckt intresse för den här
typen av tjänst på förbundet.Vi skul-
le också gärna se honom på listan.

Mer kommenterar han inte
sportchefsfrågan.

– Jag säger inga tidpunkter när
det kan vara klart. Det finns åtta sö-
kande. Fem har inte tillräcklig an-
knytning till ridsporten.

EN ANNAN PUNKT som Sven Tolling
vill reda ut handlar om företaget
Hansbo som avhoppad sponsor.

–  Redan under juni 2001 medde-
lade styrelsen att kommittéerna
fick söka sina egna sponsorer. An-
ledningen till att Göran Kroon och
Hansbo hoppade av den påtänkta
Grand Prix-serien under hösten
2002 var att det fattades arrangö-
rer. I januari vid ett Swede Horse-
möte mötte förbundsledningen Liz
Parmler, arrangör i Kungsbacka,
och Mattias Bewersdorf, vd för Swe-

de Horse och arrangör i Stävie. Var-
ken Kungsbacka eller Stävie hade
klart att arrangera  en Grand Prix-
tävling under hösten 2002.

(Redaktionens anmärkning: To-
mas Wilhelssom och Equality Line
hade ju redan när ISL hoppade av
gått in och räddat den första Grand
Prix-serien, med hjälp av sina un-
derleverantörer.)

– Vi gjorde klart att om en ny se-
rie med GP-hoppningar skulle dras
i gång måste det vara klart med ar-
rangörsplatser. För det andra fick
inte Hansbos undersponsorer  ”kon-
flikta” med förbundets sponsorer,
fortsätter Sven Tolling.

I BAKGRUNDSTEXTEN i förra num-
ret skrevs också att styrelsen valde
att göra om funktionerna i bolaget
Service AB. Vd för bolaget var Mats
Winqvist, välkänd TV-producent.

”Mats Winqvist 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.”

– Mats Winqvist sa upp sig själv.
Något avgångsvederlag var det ald-
rig tal om. Vi gjorde ett avtal till-
sammans med andra hästintressen-
ter om att köpa viss produktion som
vi skulle ha köpt ändå, utvecklar
ordföranden dessa turer.

Han fortsätter om affären Lars
Christensson, förbundskapten i
fälttävlan över VM i Jerez:

– Vi förlängde inte kontraktet
med Lars Christensson; han fick in-
te sparken.Redan under våren hade
kansliet larmat om att fälttävlan
dragit över sin budget. Under juli
för ett år sedan försökte vi reda ut
detta, fälttävlanskommitténs ordfö-
rande Lars-Erik Gällerdal, Jan
Jönsson och jag. Men det var för
sent. Fälttävlans budgetunderskott
blev 76 procent.

EN ANNAN HÄNDELSE som finns
med i bakgrundstexten i förra Rid-
sport var VM-festen i Jerez, då ett
kvällstidningsteam slängdes ut
från festen.

– Förbundsledningen hade be-
stämt att det inte fanns möjlighet,
mot bakgrund av platsbrist i loka-
len, att ta emot alla från svenska
media. Kunde vi inte bjuda in alla,
så fick ingen komma.

Sedan dess har rykten cirkulerat
om Sven Tollings alkoholvanor.

– Det är något jag inte vill kom-
mentera och inte ska göra heller. ■

SvRF:s ordförande Sven Tolling vill inte längre prata med pressen – men gör ett undantag för
RIDSPORT eftersom han vill kommentera artikeln i förra numret. (foto: Lotta Gyllensten)

Stadgeändringen som ingen tänkte på
Vid Ridsportförbundets stämma i Falkenberg den 24 maj ändrades 3
kap § 22 i förbundets stadgar på förslag från förbundsstyrelsen. Den nya
lydelsen, som enhälligt godkändes, blev ”För samtliga val som företas
krävs att den nominerade är medlem i förening ansluten till SvRF”.

Förslaget till den nya lydelsen var följd av en ändring i Riksidrotts-
förbundets stadgar som gjordes vid RF-stämman 2001 och statuerade
att för valbarhet krävs att den nominerade är medlem i förening som är
ansluten i RF.

Vad ingen förmodligen tänkte på i Falkenberg, eller tidigare, var att
SvRF haft en formellt felaktigt vald ordförande under två år. När Sven
Tolling valdes 2001 krävde nämligen stadgarna att ”valbar är varje i
Sverige stadigvarande bosatt person”, vilket inte var fallet med Sven
Tolling som då var, och fortfarande är, skriven i USA./JO

Fel om närvaro på SvRF:s
stämma
I referatet från SvRF:s årsstämma i
RIDSPORT nr 11 fanns en uppräk-
ning av bl a de ledamöter i styrelse
och sektioner som inte var närva-
rande; bland dem Bengt Sånesson,
ledamot i tävlingssektionen. Detta
var helt felaktigt. Bengt fanns på
plats hela tiden. Han var dessutom
representant för Skånedistriktet
och fick förtroendet att justera
stämmans protokoll.

Redaktionen ber om ursäkt för
misstaget. ■

Tolling bemöter kritik
Kommenterar bakgrundstexten i förra numret
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INTERNATIONELLA HOPPNYHETER
Ung schweizare Bengtssons efterträdare
I fjol var Rolf-Göran Bengtsson och Pialotta ett av de hetaste ekipagen i
Aachen. Hans efterträdare hos Stal Tops red nu individuellt för Schweiz
på samma plats.Det är unge Steve Guerdat, vars far Philippe på 80-talet
red i det schweiziska laget med framgång och nu är Spaniens landslags-
tränare. Sonen  har haft betydande framgångar som junior och young
rider. Han har erfarenhet från Tops bransch eftersom pappan också är
hästhandlare. Guerdat har liksom tidigare Bengtsson prefixet Isovlas
på sina hästar, samma sponsor som ägde Pialotta. Bland de hästar han
tävlade i Aachen var Innovation, som reds också av Rolf-Göran.

Schweizisk hästägare för Malin
Malin Baryard har fått tillskott i stallet, genom en ny schweizisk häst-
ägare. Bland hästarna som fått resa norrut märks Nura, som med Ludo
Philippaerts var i final i EM 1999. Han sålde henne sedan till den
schweiziska affärsmannen Philip Huber, som ställde stoet till en kvinn-
lig ryttares förfogande. Huber behövde nu en ny ryttare, och presentera-
des för Malin vid nationshoppningsmeetinget i S:t Gallen helgen före
pingst. Malin var i Aachen mycket glad över erbjudandet, men hade bara
just fått hem hästarna.

– Hon är lite stark, men Malin är så duktig och kommer att kunna ri-
da henne utan problem, kommenterade Ludo Philippaerts om Nura, ef-
ter att Malin satt upp en brasklapp apropå att hon och Ludo är mycket
olika typer av ryttare.

Merschformann petad – Hassmann till Snoek
Det framgångsrika ekipaget Markus Merschformann/Camirez B gjorde
i Aachen sina sista starter. Merschformann har förlorat sitt jobb som
stalljockey åt affärsmannen och den förra landslagsryttaren Hendrik
Snoek, och efterträds av Toni Hassmann. Denne fick själv ändrade förut-
sättningar när hans tidigare sponsor råkade i ekonomiska svårigheter,
och red inte i Aachen.

Snoek förklarade i en intervju under tävlingarna att han ville ta till-
fället i akt att värva Hassmann. Han tackade samtidigt Merschformann
som senast vann en av deltävlingarna vid världscupfinalen i Las Vegas,
men i stort sett fick fjolåret spolierat av skador på sig själv.

Merschformann har i stället erbjudits jobb hos familjen Aufrecht,
vars dotter Pia-Luise red i Aachen och tränas av Kurt Gravemeier, som
varit Merschformanns chef hos Snoek. /CL


