SVENSKA RIDSPORTFÖRBUNDET
Disciplinnämnden
Ärende nr 2018:14
Protokoll fört vid disciplinnämndens telefonmöte 14 september 2018.
Närvarande: Cecilia Tholse Rogmark, ordförande, Elisabeth Lette, Ragnar Olsson,
Anna Björklund, Anna Thorstenson, Dan Nordenberg, Mikael Sedolin
Adjungerad: Robert Solin, sekreterare
Saken: Otillåten medicinering
Disciplinnämnden fattar följande
Beslut
att meddelas 17 september 2018
Disciplinnämnden beslutar att godkänna överenskommelse mellan Svenska
Ridsportförbundet och den ansvariga personen med innebörd 3 månaders
avstängning och automatisk strykning av resultaten.
Bakgrund
I samband med Föreningen Fjärås Hoppryttares tävlingar 17 juni 2018 togs
dopingprov på hästen, som visade förekomst av den otillåtna substansen Meloxicam.
Den ansvariga personen berättar att de har alla hästar på lösdrift som endast tas in i
stallet när de ska göras i ordning inför ridning och tävling. Även i samband med
behandlingen tas hästarna in i stallet, ställs in i box och ges därefter den föreskrivna
behandlingen.
På morgonen 17 juni togs även hästen in i stallet för att göra den klar för tävling. Den
ansvariga personen förklarade att en av hästarna hade haft mycket problem med
hältor under våren och därför behandlats med bland annat Meloxicam. Denna häst
var besvärlig att ge medicin i munnen varför hen blandade Metacam i kraftfodret
istället. Trots att foderhinkarna hade olika färg erkänner den ansvariga personen att
hen av misstag blandat samman hinkarna och att hästen fått fodret med medicin,
istället för hästen under behandling.
Den ansvariga personen och dennes partner bedriver en liten verksamhet med
hästar och även avel. Under denna period bevakade de nattetid även ett dräktigt sto,
varför de förmodligen var lite trötta.
Den ansvariga personen har ett välorganiserat stall och medicinskåp med låda som
fanns i foderrummet. Hästarna verkar väl omhädertagna och den ansvarige personen
och dennes partner ger ett stabilt och trovärdigt intryck.
Veterinären bekräftar att denne skrivit ut Meloxicam till den ansvariga personen vid
flera tillfällen till hästen under behandling.

Enligt Svenska Ridsportförbundets bestämmelser om antidoping och otillåten
medicinering av häst kan Svenska Ridsportförbundet komma överens med ansvarig
person i fall av otillåten medicinering.
Artikel 7.6.1 ”Överenskommelse mellan parterna
Den ansvariga personen och/eller dennes medhjälpare, mot vilken ett påstående om
medicineringsförseelse riktats, kan när som helst under resultathanteringen erkänna
förseelsen, avsäga sig möjligheten till prövning och komma överens med SvRF om
vilka konsekvenser som kommer ifråga under dessa regler eller vilka konsekvenser
som erbjudits av SvRF. Överenskommelsen ska lämnas in till DIN för godkännande
och när den är godkänd ska den slutliga överenskommelsen innehålla alla skäl till
den överenskomna avstängningstiden, och redogörelse för varför en flexibilitet i
påföljden var tillämplig. En sådan överenskommelse ska anses vara ett slutligt beslut
i ärendet och rapporteras till parterna med en rätt att överklaga enligt Art. 12.2.2 och
publiceras enligt Art. 13.3.”.
Avstängningsperioden för en förseelse mot Art. 2.1 förekomst av otillåten
medicinering ska vara sex (6) månader för den ansvariga personen, om inte denne
kan visa att det föreligger avsaknad av fel eller försummelse alternativt avsaknad av
betydande fel eller försummelse. För att kunna få en nedsättning av den annars
tillämpliga avstängningsperioden måste den ansvariga personen kunna visa 1. Hur
den otillåtna substanser kommit in i hästens kropp och 2. Att det föreligger avsaknad
av fel eller försummelse alternativt avsaknad av betydande fel eller försummelse.
Skäl
Det finns förutsättningar att godkänna överenskommelsen mellan Svenska
Ridsportförbundet och den anmälde.
Den ansvariga personen blev interimistiskt avstängd från 23 augusti 2018.
Avstängningen ska därför pågå till och med 22 november 2018.
För avstängningen i fall av otillåten medicinering gäller att den ansvariga personen
stängs av från att delta i varje tävling eller annan aktivitet enligt Art. 10.8 eller rätt till
ekonomiskt stöd i enlighet med Art. 10.9. Indragning av licens och/eller licenser
under avstängningsperioden är en del av avstängningen. (Defintion avstänging)
Utöver avstängningen ska automatisk strykning av resultaten i tävlingarna hos
Föreningen Fjärås Hoppryttare 17 juni 2018 ske i enlighet med Artikel 9.1.
(Medicineringsreglerna)
Beslut
Disciplinnämnden godkänner Svenska Ridsportförbundets överenskommelse med
den ansvariga personen.
Disciplinnämnden har varit enig i sin bedömning.

Disciplinnämndens beslut får senast 8 oktober 2018 överklagas hos
Riksidrottsnämnden. Ange ärendes nummer som referens.
Adress: Riksidrottsförbundet, Box 11016, 100 61 Stockholm.

Cecilia Tholse

Anna Thorstenson

