SVENSKA RIDSPORTFÖRBUNDET

Disciplinnämnden

Ärende nr 2-4 2017

Protokoll fört vid disciplinnämndens sammanträde i Göteborg den 22 februari 2017
Närvarande ledamöter: Cecilia Tholse Rogmark, ordförande, Ragnar Olsson, Lars-Olof Axén,
Anna Thorstenson, per telefon, Dan Nordenborg, Mikael Sedolin och Hans Anders Odh.
Adjungerad: Robert Solin, Svenska Ridsportförbundet, sekreterare
Saken: Ridning utan gällande mätintyg vid ett flertal tillfällen för två ponnyer.
Svenska Ridsportförbundet har genom verksamhetschefen Andrea Barth anmält ägaren och
tillika ansvariga personen för att vid ett flertal tillfällen ha startat två ponnyer som ridits av
hennes minderåriga barn utan att ponnyerna haft gällande mätintyg.
Efter genomgång av handlingarna och överläggning samt hört mamman per telefon fattar
disciplinnämnden följande
BESLUT att meddelas den 8 mars 2017
Disciplinnämnden dömer ägaren till ponnyerna 1 och 2, tillika ansvarig person för sina
minderåriga barn födda 2002 och 2004 enligt 14 kapitlet 2 § 14 p. och 14 kapitlet 6 §
Riksidrottsförbundets stadgar samt TR I moment 164 och 191 till 3 månaders avstängning från
allt deltagande inom ridsport som tävlande. ledare, funktionär eller annat deltagande vid tävling
eller annan aktivitet organiserad av Svenska Ridsportförbundet under avstängningstiden.
Avstängningen gäller under tiden 9 mars–8 juni 2017.
Disciplinnämnden dömer den äldre dottern, född 2002, enligt 14 kapitlet 2 § 14 p och 14
kapitlet 6 § Riksidrottsförbundets stadgar samt TR I moment 164 och 191 till 1 månads
avstängning från allt deltagande inom ridsport som tävlande, ledare, funktionär eller annat
deltagande vid tävling eller annan aktivitet organiserad av Svenska Ridsportförbundet under
avstängningstiden. Avstängningen gäller under tiden 8 mars–7 april 2017.
Disciplinnämnden vidtar inga disciplinära åtgärder mot den yngre dottern, född 2004.
Disciplinnämnden beslutar att de resultat de bägge döttrarna erhållit på ponnyerna 1 och 2
under 2016 ska strykas.
SKÄL
Ärendena mot ägaren och ansvariga personen och de bägge minderåriga döttrarna avser
samma förseelser varför ärendena handläggs gemensamt.
Svenska Ridsportförbundet har den 22 december 2016 upptäckt att två ponnyer tävlats utan
gällande mätintyg under 2016. Efter kontroll i tävlingsdatabasen TDB har framkommit att ponny

1 vid samtliga 17 starter mellan 9 april och 6 november 2016 tävlats utan gällande mätintyg.
Ponny 1 har tävlats av den äldre dottern, född 2002, som har eget grönt kort. Ägaren och tillika
ansvariga personen har grönt kort.
Efter kontroll i TDB har framkommit att ponny 2 vid sina 20 starter mellan 20 april och 29
september 2016 tävlats utan godkänt mätintyg. Ponny 2 har tävlats av den yngre dottern, född
2004, som saknar eget grönt kort.
Ägaren och tillika ansvariga personen har medgett de faktiska förhållandena och har som
förklaring uppgett att hon på grund av sitt krävande arbete som läkare varit förhindrad att åka
och mäta de bägge ponnyerna.
Disciplinnämnden gör följande bedömning:
Enligt TR I moment 164 punkt 1 ska ponny som tävlar i Sverige på elittävling eller lägre ha
gällande mätintyg godkänt av Svenska Ridsportförbundet. Ett undantag finns i moment 164
punkt 2 där det stadgas att ”i tävlingsklass där kategoriindelning inte används krävs inget
mätintyg”. I de tävlingar där ponnyerna deltagit 2016 är det undantaget inte tillämpbart.
Ryttarens ansvar regleras i TR 1 moment 112.
Enligt TR 1 moment 112 p. 10 är ryttare som ska delta i ridsporttävling i Sverige skyldig att
uppfylla de förpliktelser han åtagit sig i och med anmälan till tävlingen.
Hästägarens ansvar regleras i TR 1 moment 166.
Enligt TR 1 moment 166 p 6 ska hästägare följa TR och andra anvisningar och beslut från
Svenska Ridsportförbundet. Hästägaren är därför ansvarig för att ponnyer hen är ägare till
uppfyller kraven för att delta i tävling.
Det är ostridigt att de i ärendet aktuella ponnyerna tävlat utan gällande mätintyg. Ponnyerna
har tävlat i tävling med kategoriindelning. Det är därför fastställt att de bägge ponnyerna tävlats
utan gällande mätintyg i strid med moment 164.1. Ägaren har bekräftat att hon varit ansvarig
person för ponny 1 och 2 vid de aktuella tävlingarna. Den äldre dottern som tävlat ponny 1 är
född 2002 och har eget grönt kort. Disciplinnämnden anser att hon därför kan hållas ansvarig för
det inträffade medan den yngre dottern, född 2004, saknar eget grönt kort. I hennes fall anser
disciplinnämnden att mamman och tillika ägaren till ponny 2 är att anse som ansvarig för de
gjorda ritterna.
Idrottens regelverk har inte några särregler för idrottsutövare som är omyndig och inte heller
för de som inte uppnått straffmyndig ålder enligt svensk lag, alltså 15 år. För personer som inte
fyllt 18 år är dock praxis inom idrotten att de normalt döms till lindrigare straff än vad som
annars varit fallet. Om en minderårig idrottare är fullt medveten om det fel han eller hon gjort
sig skyldig till bör denna också bestraffas för förseelsen. Utgångspunkten för bedömningen bör

också vara att även minderåriga bär ansvaret för sina förseelser. Bedömningen av minderårigas
förseelser kan dock i många fall bli annan än för vuxna. Beroende på idrottsutövarens ålder,
förseelsens art och den regel som överträtts kan det finnas situationer då man överhuvud taget
inte bör utdöma något straff för minderårig idrottsutövare. Om en minderårig inte kan hållas
ansvarig för överträdelsen utgör det inte något hinder att resultatet från tävlingen stryks.
Tävlingsregeln om kategoriindelning vid tävlingar på ponny är en sportslig regel som har till syfte
att deltagarna ska tävla på lika villkor.
Den som innehar grönt kort får anses känna till denna regel om kategoriindelning och att ponny
för att få tävla ska inneha giltigt mätintyg godkänt av Svenska Ridsportförbundet.
Disciplinnämnden anser därför att den äldre dottern ska hållas ansvarig för det inträffade och
dömas till disciplinpåföljd, medan mamman som ansvarig person får hållas ansvarig för den
yngre dotterns tävlande. Vad mamman anfört utgör inte skäl för att inte mäta ponnyerna.
Då de båda ponnyerna saknat mätintyg vid tävlingarna och till omfattningen av de icke tillåtna
ritterna kan annan påföljd än avstängning inte komma ifråga. Mammans påföljd bör vara
strängare då hon haft att ansvara för att ponnyerna mättes.
De resultat som uppnåtts med ponny 1 och 2 under 2016 ska strykas.
Disciplinnämnden dömer därför den äldre dottern, född 2002, till 1 månads avstängning och
mamman som är ägare till de bägge ponnyerna och tillika ansvarig person till 3 månaders
avstängning.
Disciplinnämnden har varit enig i sin bedömning

ÖVERKLAGANDE
Disciplinnämndens beslut får senast 30 mars 2017 överklagas hos Riksidrottsnämnden. Adress
Riksidrottsförbundet, Box 110 16, 100 61 Stockholm. Ange ärendets nummer som referens.

Cecilia Tholse Rogmark

Ragnar Olsson

