SVENSKA RIDSPORTFÖRBUNDET
Disciplinnämnden
Ärende nr 9-2017
Protokoll fört vid disciplinnämndens sammanträde torsdag 13 juli i Skanör och fortsatt handläggning per telefon den 4
september 2017.
Ledamöter: Cecilia Tholse Rogmark, ordförande, Elisabeth Lette, Ragnar Olsson, Lars-Olof Axén, Dan Nordenberg och
Hans Anders Odh.
Ej närvarande ledamöter: Anna Björklund, Anna Thorstensson, Jörgen Larsson.
Sekreterare: Robert Solin, adjungerad.

Saken
Otillåten hantering av häst
Efter genomgång av handlingarna och hört målsman och ombudet per telefon samt överläggning
fattar disciplinnämnden följande

Beslut
att meddelas 7 september 2017
Disciplinnämnden lämnar anmälan mot målsmannen utan bifall.
Disciplinnämnden vidtar inga ytterligare disciplinära åtgärder mot ryttaren.

Bakgrund
I samband med nationella dressyrtävlingar för ponny hos Vartofta Rid- och Körsällskap 7 maj 2017 gjorde
överdomaren en utrustnings- och munkontroll på ponnyn X. Tävlingsledaren deltog vid kontrollen. När överdomaren
kontrollerade sidor och sporrar och kom till tränset kände hon att bettet var alldeles för hårt åtdraget uppåt av
sidostyckena. Det gjorde att mungiporna var kraftigt uppdragna och att bettet alltid stramade och drogs uppåt även
om tygeln var lös. Det fanns även ett gammalt sår. Såret var 15 mm långt och 5 mm brett vilket tydligt syns på till
anmälan medskickat fotografi. Såret var köttigt och rött, men inte blödande. Överdomaren gav ryttaren avstängning
för dagen samt straffavgift på 1 000 kr.
Överdomaren har anmält ryttaren och hennes målsman för att disciplinnämnden ska besluta om eventuell
avstängning.
Målsmannen och hennes ombud har av disciplinnämnden hörts per telefon och har anfört följande:
Det är en gammal skada som inte syns utan munnen måste hållas upp och tungan måste hållas bort. Hästen har
därefter under en månad ridits bettlöst. Den påpekade skadan var inget som ryttaren eller hennes målsman såg vid
tävlingen. Tränaren har i ett bifogat intyg uppgett att ponnyn inte tagit skada av såret. Med anledning av anmälan till
disciplinnämnden har ponnyn undersökts av veterinär på Värmlands Hästsjukhus. Vid undersökning av hästens mun
hittades inget sår eller liknande. Veterinär Nina Lundin har i ett till disciplinnämnden insänt utlåtande intygat att
ponnyn numera är i tävlingsmässigt skick.
Målsmannen har uppgett att hon på tävlingsdagen tränsade hästen och att hon inte såg något sår i hästens mun. De
domare som bedömde dotterns ritt har inte sett något onormalt som medfört anmärkningar i protokollet.
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Efter det disciplinnämnden behandlat ärendet vid sitt sammanträde i Skanör den 13 juli 2017 har ytterligare inlagor
inkommit från anmälaren och mammans ombud, vilket inte föranlett ändrat ställningstagande från disciplinnämnden.
Disciplinnämnden gör följande bedömning:
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 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 är i tävlingsmässigt skick (TR I moment 112.2). Den som
innehar grönt kort får anses känna till denna regel. Ryttaren är över 15 år och har eget grönt kort.
Disciplinnämnden anser därför att ryttaren ensam är ansvarig för att hästen inte är i tävlingsmässigt skick. Anmälan
mot målsmannen ska därför lämnas utan bifall.
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 även 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 nyss fyllt 15 år 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 28 september 2017 överklagas hos Rikdrottsnämnden (RIN) med adress
Riksidrottsförbundet, Idrottens Hus, Box 11016, 10061 Stockholm. Ange ärendets nummer som referens.

Cecilia Tholse Rogmark
Ordförande

Ragnar Olsson
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