SVENSKA RIDSPORTFÖRBUNDET
Disciplinnämnden (DIN)
Ärende nr 7:2016
Protokoll fört vid disciplinnämndens (DIN) möte den 1 juni 2016 per telefon.
Ledamöter: Cecilia Tholse Rogmark, ordförande, Elisabeth Lette, Mikael Sedolin, Ragnar Olsson,
Lars-Olof Axén, Anna Björklund, Anna Thorstenson och Hans-Anders Odh
Saken: Förfalskning av veterinärintyg
BESLUT
Att meddelas den 21 juni 2016.
Disciplinnämnden dömer ponnyägaren för osann uppgiftslämning enligt 14 kap 2 § 9
Riksidrottsförbundets stadgar (RF) till böter uppgående till ettusen (1000) kr jämlikt 14 kap 5 RF
samt Moment 191, 2.2 Tävlingsreglemente (TR) I.
Böterna ska inbetalas senast fyra (4) veckor efter beslutets meddelandedatum på
Ridsportförbundets PG 152535-5.
SKÄL
Av Ridsportsförbundets utredning framgår bl.a. följande.
Ryttaren och ponnyn var anmälda till Mantorpsryttarnas fälttävlan den 15-17 april 2016. Ekipaget
kom inte till start. Lottie Käll, som är ansvarig för Mantorpsryttarnas sekretariat, mottog den 19
april 2016 ett veterinärintyg via e-post, bilaga 1 till anmälan, av vilket det framgår att ponnyn är
”konvalescent pga. av sjukdom”.
Lottie Käll konstaterar att intyget är skrivet med olika pennor. Vid en närmre undersökning finner
hon även att intyget liknar ett annat intyg hon mottog 2015 från ponnyägaren, bilaga 2 till
anmälan. Intyget är en kopia av det tidigare intyget från 2015, men med annat hästnamn och
datum ditskrivna med annan penna än övrig text på intyget.
Vid Lottie Källs kontakt med den veterinär som påstås ha utfärdat intyget - Emile Sanders – uppger
Sanders att hon inte har skrivit intyget och att hon senast hade kontakt med ponnyägaren år 2013.
Enligt uppgift från Lottie Käll har Sanders kontaktat sin advokat för att göra en polisanmälan mot
ponnyägaren för urkundsförfalskning.
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Mantorpsryttarna har därefter den 23 april 2016 mottagit ett annat veterinärintyg avseende
ponnyn via e-post. Veterinärintyget har ett annat datum och är utfärdat av en annan veterinär.
Det senare veterinärintyget är upprättat i efterhand den 22 april 2016 avseende perioden 10 april
2016 och 14 dagar framåt.
Ponnyägaren har efter anmälan via e-post den 16 maj 2016 kontaktat Ridsportförbundet och
vidgått gärningen och har uppgett bl.a. följande. Hon ber om ursäkt för gärningen och meddelar
att intyget av den 22 april 2016 är äkta, samt att det var det senare intyget som skulle ha skickats
men detta var inte möjligt då hon fick det först senare, vilket framgår av dateringen.
Disciplinnämnden (DIN) gör följande bedömning.
Enligt 14 kap 2 § 9 RF kan den som genom osanna uppgifter eller på annat sätt vilseleder eller
försökt vilseleda funktionär eller förening ådömas bestraffning.
Enligt 14 kap 3 & 5 §§ RF kan påföljden för ett brott mot 14 kap 2 § 9 RF bli avstängning, böter
eller tillrättavisning. Böter för enskild person ska ske i den utsträckning som bestäms av
Ridsportsförbundets påföljdsregler.
Enligt TR I Moment 190 kan en hästägare ådömas straff. Enligt TR Moment 191, 2.2 kan böter
ådömas enskild person till belopp mellan 200 – 20 000 kr. Böterna ska betalas senast 4 veckor från
beslutsdatum enligt samma regler.
Skuldfråga och bestämmande av påföljd
Ponnyägaren har vidgått att veterinärintyget var förfalskat. Denna uppgift styrks också av
veterinärens uppgifter.
Disciplinnämnden finner mot denna bakgrund att det är ställt bortom varje rimligt tvivel att
hästägaren genom det förfalskade intyget lämnat osanna uppgifter till Mantorpsryttarna och
funktionären Lottie Käll och har därmed i vart fall försökt vilseleda föreningen och funktionären.
Vid osann uppgiftslämning kan den ansvarige dömas till avstängning, böter eller tillrättavisning. Då
varken djurskyddet eller de medtävlande har drabbats av gärningen finner DIN att gärningen inte
är så grov att avstängning blir aktuell. Gärningen är på grund av sin art (förfalskning) inte heller så
ringa att straffvärdet motsvarar en tillrättavisning. DIN anser därför att ponnyägaren ska dömas till
böter. Vid bestämmande av böternas storlek är det enlig DIN:s bedömning försvårande att de
osanna uppgifterna har lämnats genom ett förfalskat intyg. Det är vidare försvårande att, som
utredningen visar, ponnyägaren förfalskat veterinär Sanders intyg i vart fall vid två tillfällen för två
olika hästar. För det fall vilseledandet hade varit framgångsrikt hade en följd av gärningen varit att
ponnyägaren undsluppit betalning av anmälningsavgift. Av denna anledning bör bötesbeloppets
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storlek relateras till storleken på anmälningsavgiften. Bötesbeloppet bör i vart fall inte understiga
den dubbla anmälningsavgiften. DIN bestämmer därför bötesbeloppet till 1000 kr.
DIN har varit enig i sin bedömning.
ÖVERKLAGANDE
DIN:s beslut får senast den 20160712 överklagas hos RIN, adress; Riksidrottsförbundet, Box 110 16
100 61 Stockholm. Ange ärendets nummer som referens.
Prövningstillstånd kan i vissa fall krävas för att RIN ska pröva SvRf:s beslut jämlikt 6 kap 3§ RF:s
stadgar.
Cecilia Tholse Rogmark (ordf)

Hans-Anders Odh
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