SVENSKA RIDSPORTFÖRBUNDET
Disciplinnämnden (DIN)
Ärende nr 2017:15
Anmälare: överdomaren Carina Andersson
Anmäld: Sigrid Andrén, född 9 september 1999, licensnummer 60376
Häst: Gomera, licensnummer 297 293
Saken: otillåten hantering av häst
Datum för meddelande av beslut: 26 september 2017

Svenska Ridsportförbundet
Disciplinnämnden
Ärende nr 15-2017
Protokoll fört vid disciplinnämndens telefonsammanträde måndag 4 september 2017
Ledamöter: Cecilia Tholse Rogmark, ordförande, Elisabeth Lette, Ragnar Olsson, Lars-Olof Axén,
Dan Nordenberg, Hans Anders Odh, Anna Björklund, Mikael Sedolin, Anna Thorstenson och Jörgen
Larsson
Adjungerad: Robert Solin, Svenska Ridsportförbundet, sekreterare
Saken: otillåten hantering av häst
Efter genomgång av handlingarna och överläggning fattar disciplinnämnden följande
Beslut
att meddelas den 26 september 2017
Disciplinnämnden vidtar inga ytterligare disciplinära åtgärder mot ryttaren.
Saken
Vid Falbygdens Hästsportförenings regionala dressyrtävlingar den 23 juli 2017 gjorde överdomaren
en utrustnings- och munkontroll på ponnyn Gomera. När överdomaren kontrollerade munnen på
ponnyn upptäckte hon ett sår på ponnyns mun. Hon kallade på domarsekreteraren, som är
veterinär, som fotograferade såret. Fotografiet har bifogats anmälan till disciplinnämnden. Såret
var 10x5 mm och inte mindre än 3 mm djupt. Ryttaren sa att hon visste att det fanns ett sår, men
att det inte läkte. Såret hade runt sig ett förhårdnat vitnat (blekt) område, ganska kraftigt förtjockat,
på cirka 15 mm runt om hela såret. Detta framgår av fotografiet.
Ryttaren blev trevligt bemött av överdomaren enligt vittnet, domarsekreteraren. Ryttaren var
samarbetsvillig och hämtade sin pappa. Ryttaren blev avstängd från klassen och fick böter på 1
000 kr, vilket rapporterats på gult kort till Svenska Ridsportförbundet.
Ryttaren och hennes mamma har anfört följande. Ryttaren har sett såret tidigare, men inte alls
som det såg ut vid kontrollen och det har varit helt borta. Hästen tuggar och skummar på bettet
och har alltid trivts med bettet. De ringde sin veterinär direkt för att få råd hur de skulle hantera
det och de har besökt veterinären senare. Allt ser fint ut idag och veterinären tyckte att ryttaren
kunde börja rida på bett igen. De har ridit bettlöst under tiden. Deras hästar är deras allt och hela
familjen hjälper till att sköta djuren. Ryttaren kommer att göra allt för att något liknand inte ska
hända igen och hon är väldigt ledsen för att detta har hänt. Mamman har bekräftat dotterns
uppgifter och de är kända för god djurhållning. Hela familjen är engagerade i djurens skötsel. De
borde ha sett den spricka som fanns på insidan av ponnyns mun. Dottern har varit väldigt ledsen
över det inträffade.
Skäl
Vid tillämpning av förbundsbestraffningar gäller Riksidrottsförbundets stadgar. Ryttare och
medhjälpare kan också bestraffas enligt 14 kapitlet RF:s stadgar (TR I moment 191:2). Enligt TR I
moment 112.2 punkten ska ryttare förvissa sig om att hästen är i tävlingsmässigt skick före
tävlingsstart. Häst som har sår eller skada är inte i tävlingsmässigt skick. Att hästen har sår vid

aktuellt tävlingstillfälle framgår tydligt av bifogat foto. Överdomaren har därför haft fog för
vidtagna åtgärder. Det är ryttaren som ansvarar för att hästen tävlingsmässigt skick (TR1 mom 112)
Den som har grönt kort får anses känna till denna regel. Ryttaren var vid tävlingstillfället 17 år och
har eget grönt kort.
Disciplinnämnden anser därför att ryttaren ensam är ansvarig för att hästen inte är i
tävlingsmässigt skick.
Idrottens regelverk har inte några särregler för idrottsutövare som är under 18 år. I praxis har dock
personer som är under 18 år normalt dömts till lindrigare straff än vad som annars varit fallet.
Utgångspunkten för bedömningen är emellertid att personer under 18 år bär ansvaret för sina
förseelser. Förseelser mot djurskyddet medför normalt förbundsbestraffning i form av avstängning
1-2 månader. Med hänsyn till att ryttaren i förevarande fall var under 18 år vid tävlingstillfället
anser disciplinnämnden att de av överdomaren utdömda disciplinpåföljderna utgör tillräcklig
påföljd. Ryttaren ska därför inte dömas till ytterligare disciplinpåföljd.
Disciplinnämnden har varit enig i sin bedömning
Överklagande
Disciplinnämndens beslut får senast tisdag 17 oktober 2017 överklagas hos Riksidrottsnämnden,
adress Riksidrottsförbundet, Idrottens Hus, Box 11016, 10061 Stockholm. Ange ärendets nummer
som referens.
Cecilia Tholse Rogmark
ordförande

Ragnar Olsson

