SVENSKA RIDSPORTFÖRBUNDET
Disciplinnämnden (DIN)
Ärende nr 10:2018
Protokoll fört vid disciplinnämndens (DIN) möte onsdag 13 juni 2018 per telefon.
Ledamöter: Cecilia Tholse Rogmark, ordförande, Elisabeth Lette, Mikael Sedolin, Ragnar Olsson,
Anna Björklund, Anna Thorstenson och Hans-Anders Odh.
Saken: Överklagande av beslut angående ryttarförenings deltagande i omgång 3 och 4 i
Ridsportallsvenskan division I 2018
Beslut
Att meddelas 13 juni 2018.
Disciplinnämnden avslår överklagandet.
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Skäl
Av utredningen framgår bl.a. följande.
SvRF har beslutat att låta Lunds Civila Ryttarförening (LCR) delta i omgång 3 och 4 i
Ridsportallsvenskan division 1, Södra zonen den 16–17 juni 2018.
Klaganden har gjort gällande att beslutet är felaktigt med hänvisning till att LCR inte deltagit i
kvalomgång 2, den 5 maj 2018. Vidare anför klaganden att beslutet strider mot reglerna för
uppflyttning till Folksam Elitallsvenska, lag-SM 2018. Innebörden av dessa regler är att ett lag
måste ha fullföljt alla omgångar i division 1 för att kunna flyttas upp till Folksam Elitallsvenska året
efter.
SvRF har inkommit med yttrande och har i huvudsak anfört följande.
Beslutet att låta Lunds CRF delta i Ridsportallsvenskan division 1, Södra zonen omgång 3 och
4 16–17 juni har fattats på följande grunder:
Ett överordnat intresse för ridsporten är att serierna innehåller så många lag som möjligt,
även om det inte är direkt uttryckt i bestämmelserna.
I Södra zonen grupp 2 fick Malmö CRF och Sydslättens RF medgivande att inte starta i första
omgången hos Lunds CRF lördag 3 mars och ändå fortsätta i serien. Detta på grund av force
majeure i form av dålig väderlek. Medgivandet gavs fredag 2 mars av Svenska
Ridsportförbundet via överdomare Bengt Sånesson samt i direktkontakt med de aktuella
klubbarna. De kom heller inte till start på grund av vädret, men deltog i omgång 2 och har
avancerat till omgång 3 och 4.
Lunds CRF anmälde fredag 4 maj att de måste stryka sig i omgång 2 lördag 5 maj på grund av
en veterinärstruken häst samt en häst som klubben inte bedömde var i tävlingsmässigt skick.
Kommunikation har skett med ridhuschef Markku Söderberg. Eftersom redan två lag fått
möjlighet att fortsätta serien blev beslutet att även Lunds CRF ska få fortsätta serien.
Därmed kan sex lag komma till start i stället för tre lag, vilket blivit fallet om samtliga lag som
inte kunnat fullfölja strukits ur serien.
Beslutet fattades av Robert Solin, nationell samordnare hoppning och den som har
tolkningsföreträde för serien enligt seriebestämmelserna.
Beslutet är inte en dispens, som de överklagande hävdar, utan en regeltillämpning i
Ridsportallsvenskan division 1.
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Disciplinnämnden gör följande bedömning
Det saknas uttryckliga regler för att i detta fall neka LCR:s deltagande i omgång 3 och 4 i
Ridsportallsvenskan division 1. Enligt reglerna för Ridsportallsvenskan division 1 framgår därutöver
att SvRF:s nationella samordnare för hoppning har tolkningsrätt vad gäller reglerna.
Enligt DINs uppfattning har SvRF mot denna bakgrund inte brutit mot regelverket genom att tillåta
LCR deltagande i omgång 3 och 4 i Ridsportallsvenskan division 1.
I överklagan invänder klaganden mot att LCR genom beslutet skulle ges möjlighet till uppflyttning
till Folksam Elitallsvenskan. Klaganden hänvisar till Regler för Folksam Elitallsvenska, lag-SM 2018
och att ett lag måste ha fullföljt alla omgångar för att kunna flyttas upp. Enligt DIN:s bedömning
omfattar SvRF:s beslut emellertid inte frågan om uppflyttning till Folksam Elitallsvenska, utan
begränsar sig till LCR:s deltagande vid omgång 3 och 4 i Ridsportallsvenskan division 1. Frågan om
eventuell framtida uppflyttning inryms därför inte inom detta ärendes prövningsram.
Överklagandet ska mot denna bakgrund avslås varvid SvRF:s beslut står fast.
DIN har varit enig i sin bedömning.
Överklagande
DINs beslut får senast 4 juli 2018 överklagas hos Riksidrottsnämnden.
Adress; Riksidrottsförbundet, Idrottens Hus, Box 11016, 100 61 Stockholm. Ange ärendets
nummer som referens.

Cecilia Tholse Rogmark (ordf)

Hans-Anders Odh
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