MEDIA RELEASE – För omedelbar publicering
English version will follow after the Swedish version.
Stockholm/Falun – den 22 februari 2018
Jenny Rissveds och SCOTT-SRAM är överens om att avsluta kontraktet
Den Olympiska guldmedaljören Jenny Rissveds har idag meddelat att hon avslutar sitt
kontrakt med det professionella UCI Elite Mountain Bike-teamet SCOTT-SRAM. Jenny har
varit medlem i teamet sedan 2014 och har haft många framgångar, världscupsegrar samt
pallplatser på stora mästerskap som Europa- och Världsmästerskapen.
Jenny fattade sitt beslut under förra veckan och har meddelat detta till SCOTT-SRAMs
teamchef, Thomas Frischknecht, som har accepterat Jennys önskan och löst henne från
kontraktet.
Bakgrunden till Jennys beslut är den frånvaro från tävlingscykling som Jenny har tvingats till
på grund av den mentala ohälsa som Jenny tidigare har berättat om och som har sitt
ursprung i en oenighet med cykelförbundet kring landslagets utrustning samtidigt som flera
medlemmar ur Jennys familj avled under 2017. En konsekvens av Jennys frånvaro från
tävlingsverksamheten har varit att hon inte har kunnat leva upp till de kontraktuella
åtaganden som hon har gentemot sitt team. Även om SCOTT-SRAM och Frischknecht utan
vidare har accepterat anledningarna till Jennys frånvaro, är det Jennys egen uppfattning att
hon inte kan fokusera fullt ut på sin rehabilitering och återkomst till världstoppen med
vetskapen om att hon inte klarar av att uppfylla de åtaganden hon har ingått avtal om.
Därmed har Jenny tagit detta beslut för att helt och fullt kunna fokusera på sitt välmående
och utveckling utan att samtidigt behöva riskera att åsidosätta andra åtaganden.
Jenny Rissveds:
”Jag är väldigt tacksam för de år jag har haft tillsammans med SCOTT-SRAM och Thomas.
De har varit ett unikt och livsviktigt stöd och utan dem hade jag aldrig kunnat uppnå de
resultat som jag har lyckats prestera på cykeln. Jag vill också tacka Scott för all den stöttning
och uppmuntran som jag har fått, även när det har varit tufft. Jag hade gärna fortsatt som en
del av teamet men för att vara en del av ett lag behöver man också delta och vara delaktig,
vilket jag inte klarar av just nu. Jag är övertygad om att detta är den bästa lösningen för alla
parter och det kommer att ge mig bäst förutsättningar att komma tillbaka, starkare och bättre
än någonsin!”
Thomas Frischknecht:
”Hela mountainbikevärlden, och kanske framför allt SCOTT-SRAM team, är oerhört ledsna
över det som har hänt Jenny. För att hon så snart som möjligt ska kunna må bra igen så har
jag inte bara respekt för hennes beslut utan jag tror, precis som Jenny, att hennes beslut att
avsluta kontraktet med oss är den bästa vägen fram till hennes tillfrisknande och ett
balanserat liv. Jag är säker på att Jenny kommer komma tillbaka till mountainbikevärlden och
jag hoppas att vi som team ska kunna hjälpa henne även då. Vårt teams dörr kommer alltid
att vara öppen för Jenny närhelst hon skulle ha en önskan att komma tillbaka. Även om vi
verkligen beklagar omständigheterna har SCOTT-SRAM valt att både accepterat och stötta
Jennys beslut. Det absolut viktigaste är att Jenny mår bra igen.”
Avtalet med SCOTT-SRAM avslutas i samförstånd mellan samtliga parter och Jenny har för
tillfället ingen avsikt att ingå något annat avtal med ett konkurrerande team.
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Vid frågor gällande Jenny, ring eller maila Johan Elliot:
0708-309889 | elliot@sportyard.com

Jenny Rissveds (född 1994, www.jennyrissveds.com) är en svensk professionell cyklist. Jenny
blev Olympisk mästarinna i sitt första OS 2016. Jenny har även vunnit U23 VM och blev
totalfyra i Världscupen 2016. Jenny har fram till nu företrätt det professionella mountainbikestallet SCOTT-SRAM Mountain bike Racing Team (http://www.scott-sram.com/).
Sportyard Aktiebolag (http://www.sportyard.com/) är ett specialiserat management-bolag
baserat i Stockholm. Sportyard företräder tio professionella golfspelare - med fler än 30
vinster tillsammans på världens golf-tourer -, Jenny Rissveds - Olympisk mästarinna i
mountainbike 2016 – samt andra sportpersonligheter.
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MEDIA RELEASE – For immediate release
Stockholm/Falun, Sweden – February 22, 2018
Jenny Rissveds and SCOTT-SRAM agree to part ways
The Olympic gold medalist Jenny Rissveds has today announced that she is terminating her
contract with the professional UCI Elite Mountain Bike team SCOTT-SRAM. Jenny has been
part of the SCOTT-SRAM team since 2014 and has had many successes, including World Cup
victories and podiums in great championships such as the European and World
Championships.
Jenny made her decision last week and she has informed the head of the SCOTT-SRAM team,
Mr Thomas Frischknecht, who has accepted Jenny’s wishes and released her from their
contract.
The background behind Jenny’s decision lies with her being absent from the competitive
scene due to the mental issues that originates from a drawn out contractual disagreement with
the Swedish national team coupled with the death of family members during 2017. As a
result of all this, Jenny only competed in a handful of races during 2017 and has not been
able to fulfill her contractual obligations towards the team. Even though SCOTT-SRAM and
Frischknecht, without hesitation, have accepted her absence, it is Jenny’s belief that the
quickest way back to the top of the world will be to fully focus on her rehabilitation process,
without subsequently disregarding any contractual obligation.
Jenny Rissveds:
”I am very thankful for the years I have had with Thomas and the SCOTT -SRAM Team. They
have provided me with a unique and vital support. Without Thomas and the team, I would
have never done what I have been able to do on the bike over the last few years. I also want
to thank Scott Sports for their un-waivered support and belief in me, especially throughout the
last year. I would love to stay a part of the team but to be part of a team you need to
contribute and unfortunately, I am simply not able to do so at the moment. It hasn’t been an
easy decision, but I am convinced this is for the best for all parties involved and that this will
give me the best conditions to coming back, better and stronger than ever.”
Thomas Frischknecht:
”The whole mountain bike scene and in particular the SCOTT-SRAM Team is tremendously
sad about what has happened to Jenny. In order to get healthy again and to be free of any
kind of obligations I not only respect Jenny's decision, I believe it is the best way for Jenny to
find her way back to a balanced life. I truly believe she will be back at some point and I
hope that we can help her on her journey. Our team's door will always be wide open for
Jenny to come back whenever she wants to. Even though we are deeply saddened by this
outcome, the SCOTT-SRAM Team fully accepts and supports Jenny's decision. The most
important thing is that Jenny gets healthy again.”
The contract with SCOTT-SRAM is being terminated in a very amicable way and Jenny has
currently no intentions of signing a new contract until she is fully fit.
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For any questions in regard to Jenny Rissveds, please email or phone Johan Elliot, manager:
+46 708-309889 | elliot@sportyard.com

Jenny Rissveds (born 1994, www.jennyrissveds.com) is a Swedish professional mountain bike
cyclist. Jenny became the Olympic Champion in her first Olympic ever in 2016. Jenny is also
an Under 23 World Champion and finished 4th in the World Cup 2016. Jenny has until now
represented the professional SCOTT-SRAM Mountain Bike Racing Team (www.scottsram.com).
Sportyard Aktiebolag (www.sportyard.com) is a boutique management agency based in
Stockholm, Sweden. Sportyard represent ten professional golfers - with more than 30
combined victories on the World tours -, Jenny Rissveds - Olympic mountain bike Champion
2016 - and other sports personalities.
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