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SVENSKA RIDSPORTFÖRBUNDET, TÄVLINGSSEKTIONEN TS
Saken: Prövande av lämplighet
Bakgrund
Disciplinnämnden DIN har i ärende DIN 2017:13 överlämnat till TS att pröva överdomarens
lämplighet. TS stödjer sig på DIN:s beslut och omständigheter i fallet 2017:13. Omständigheterna
framgår av det publicerade beslutet.
Beslut
Att meddelas 7 december 2017
Tävlingssektionen TS stryker överdomaren ur registret för officiella funktionärer under sex (6)
månader under perioden från och med 1 januari 2018 till och med 30 juni 2018.
Skäl
I moment 182.5.4 står ”Officiell funktionär kan, efter beslut av Svenska Ridsportförbundets
tävlingssektion, komma att behöva genomgå särskild utbildningskontroll under överinseende av
aktuell domar- och/eller banbyggarnämnd, och/eller strykas från listan över officiella funktionärer
med hänvisning till de villkor som den officiella funktionären varje år godkänner genom lösande av
funktionärslicens. Dessa åtgärder är inte bestraffningar enligt RF:s stadgar 14 kapitel och kan inte
överklagas.”
Bevisning
Överdomaren har inkommit till HDN med tre vittnesmål och skriftligen lämnat egna synpunkter.
Vittnesmålen har inte tagit upp den aktuella händelsen utan avser överdomarens sätt att
tjänstgöra som överdomare och domare vid tävlingar. HDN har vägt in överdomarens eget
vittnesmål i åtgärdsrekommendationen. Under HDN:s utredning har även andra omständigheter
framkommit, vilka inte visat sig ha betydelse för ärendet.
Tävlingssektionen gör följande bedömning
Tävlingssektionen, liksom Disciplinnämnden, understryker att vid i princip all idrottsutövning som
sker under ledning av domare gäller en närmast obegränsad skyldighet för utövare och
funktionärer att följa domarens anvisningar. Att som överdomaren i sin roll som lagledare på
aktuell tävling inte rätta sig efter ett beslut från tjänstgörande ÖD är extra allvarligt då hon i sin
position bör föregå med gott exempel. Då överdomaren är innehavare av förbundslegitimation
kan, med anledning av gärningen, hennes lämplighet som domare och överdomare enligt moment
182 TR I ifrågasättas.
Då både Disciplinnämnden och Tävlingssektionen finner att överdomaren betett sig olämpligt är
moment 182.5.4 tillämpligt. TS bedömer att strykning under sex (6) månader är en adekvat åtgärd.
Vid bedömning av åtgärd ska även konstateras att beteendet inte i sig visat på bristande teknisk
kompetens i överdomar- eller domarutövning. Utbildningskontroll är därför inte aktuell. Beslutad
åtgärd vidtas enbart på grund av bristande lämplighet. TS har varit enig i sin bedömning.

Ridsportens Hus, 734 94 Strömsholm, Besöksadress: Herrskogsvägen 2, Tel 0220-45600, Fax 0220-45670/41, www.ridsport.se

