SVENSKA RIDSPORTFÖRBUNDET
Disciplinnämnden (DIN)
Ärende nr 25:2017
Protokoll fört vid disciplinnämndens (DIN) möte per capsulam
Ledamöter: Cecilia Tholse Rogmark, ordförande, Mikael Sedolin, Ragnar Olsson, Anna Björklund,
Anna Thorstenson, Dan Nordenberg, Jörgen Larsson och Hans-Anders Odh.
Saken: Kontrollmätning av ponny
BESLUT
Att meddelas den 26 januari 2018.
Disciplinnämnden avslår överklagandet. Depositionen om 1 000 kr ska återbetalas till klaganden.
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SKÄL
Av utredningen framgår bl.a. följande.
Ponnyägaren har 27 december 2017 begärt kontrollmätning av ponnyn hos Svenska
Ridsportförbundet (SvRF).
SvRF avslog i beslut 28 december 2017 begäran med följande motivering:
”Enligt Mätregementet ska en begäran om kontrollmätning anses som oskälig om bland annat
mätningen utfördes för mer än 365 dagar sedan. Ponnyn mättes senast 31 januari 2016, alltså för
mer än 365 dagar sedan. Begäran anses därför vara oskälig och avslås.”
Ponnyägaren överklagade beslutet till DIN 28 december 2017 och har bl.a. anfört följande:
”(Ponnyn) slutmättes 31/1 2016 till 132 cm. Det är en väldigt spänd ponny och tid gavs inte för att
hon skulle slappna av. Förra ägaren var inte intresserad av att ha en B-ponny, eftersom hon inte
hade någon ryttare till en B-ponny. Jag var inte med på mätningen och berättar uppgifter som jag
fått berättat för mig.
För vår del har det ingen betydelse om hon är en B- eller C-ponny rent tävlingsmässigt, men jag ser
ett problem i hennes välbefinnande i att hon fortsätter vara C-ponny. Hon kommer att bli riden av
alldeles för stora ryttare. Vår dotter är 11 år och kommer förhoppningsvis kunna rida henne nästa
år. Då är inte hon någon stor tjej och vi skulle aldrig låta henne rida om hon blev för stor.
Detta är ju dock svårt att garantera vid ett ägarbyte. Är hon en B-ponny finns det ju ett regelverk
som begränsar ryttarens ålder. Det är ju tyvärr inte alla som är så insiktsfulla utan hästarna
behöver skyddas av regelverk.
Jag är fullt medveten om att vi har passerat de 365 dagar som man har på sig att överklaga, men
jag känner att vi är skyldiga ponnyn att göra ett försök.”
Disciplinnämnden gör följande bedömning
Enligt Mätreglementet punkt 10.2 utfärdas det sista obligatoriska mätintyget från och med 8 års
ålder. Det gäller för resten av ponnyns liv, med undantag för kontrollmätning. Enligt punkt 26
Mätreglemente för ponnyer kan en ponnys sista obligatoriska mätning ifrågasättas av ponnyns
ägare genom en begäran om kontrollmätning. En sådan begäran ska enligt 26.3 mätreglementet
avslås om begäran bedöms oskälig. Reglerna för när en begäran bedöms oskälig framgår av SvRF:s
beslut och yttrande.
Av utredningen framgår bl.a. att den senaste mätningen utfördes för mer än 365 dagar sedan. DIN
delar därför SvRF:s bedömning att begäran om kontrollmätning är oskälig enligt mätreglementet.
DIN finner ingen ytterligare omständighet föreligga som talar för att en ommätning skall ske.
Överklagandet ska mot denna bakgrund avslås, varvid SvRF:s beslut står fast.
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DIN har varit enig i sin bedömning.
ÖVERKLAGANDE
DINs beslut får senast fredag 16 februari 2018 överklagas hos RIN, adress; Riksidrottsförbundet,
Idrottens Hus, Box 11016, 100 61 Stockholm. Ange ärendets nummer som referens.

Cecilia Tholse Rogmark (ordf)
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