SVENSKA RIDSPORTFÖRBUNDET
Disciplinnämnden
Ärende 2018:15
Protokoll fört vid disciplinnämndens per capsulam.
Närvarande: Cecilia Tholse Rogmark, ordförande, Elisabeth Lette, Ragnar Olsson, Anna
Björklund, Anna Thorstenson, Mikael Sedolin och Jörgen Larsson.
Saken: Överklagan av utdelad varning och gult kort.
Efter genomgång av handlingarna och överläggning fattar disciplinnämnden följande
Beslut
att meddelas 15 oktober 2018
Disciplinnämnden avslår överklagandet, vilket innebär att varningen och gult kort kvarstår.
Skäl
Av utredningen i ärendet framgår följande:
Klaganden åkte tillsammans med sin dotter och två ponnyer för deltagande vid lokal
tävling för ponny hos Grums Ridklubb 19 augusti 2018. Då dottern startade två ponnyer i
samma kategori, D, fick hon starta först och sist i kategori D. Överdomaren gav tillstånd till
ryttaren att rida fram en av ponnyerna redan under framhoppningen i kategori C, alltså
samtidigt som framhoppning skedde i kategori C. De funktionärer som tjänstgjorde på
framhoppningen tillät inte att man höjde hindren för ryttarens ponny över maximihöjden för
kategori C, så länge sådana ekipage fanns på framhoppningen. Klaganden framförde då
att överdomaren godtagit detta, men det hjälpte inte. Klaganden upplevde att
funktionärerna var oresonliga och det blev en otrevlig stämning.
Överdomaren har uppgett att klaganden uppträtt mycket otrevligt mot de funktionärer som
tjänstgjorde på framhoppningen. De blev mycket ledsna och började gråta.
Tävlingsledaren, tillika ridskolechef hos Grums Ridklubb, har uppgett att klaganden vid ett
flertal tillfällen uppträtt osportsligt och använt ett otrevligt språkbruk mot funktionärerna.
Vid ett flertal tillfällen ville klaganden höja hindren innan kategori C-hästarna hoppat
färdigt. Hon blev mycket upprörd då funktionärerna sade att detta inte var tillåtet.
Klaganden har därvid sagt ”Hon kan enbart hålla käften”. Funktionären ifråga lämnade
gråtande framhoppningen. Skriftligt intyg har lämnats till Disciplinnämnden av
ifrågavarande funktionär, vari hon uppger att klaganden upplevdes uppträda osportsligt
och ohyfsat på framhoppningen.
Överdomaren beslöt att ge klaganden en skriftlig varning, att rapporteras på gult kort till
Svenska Ridsportförbundet. Då klaganden fick det gula kortet protesterade hon kraftigt och
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förnekade att hon uppträtt olämpligt. Detta vidhöll hon kraftigt när överdomaren pratade
med henne måndagen efter tävlingen.
Disciplinnämnden gör följande bedömning
TR I moment 195.2.2: ”Rätt att överklaga har var och en som blivit bestraffad för brott mot
tävlingsreglerna eller för olämpligt uppträdande ”
Disciplinnämnden prövar endast om det var riktigt att utdela en varning och gult kort till
klaganden.
I ärendet står motstridiga uppgifter mot varandra avseende händelseförloppet. Beviskravet
för att någon ska anses ha gjort sig skyldig till disciplinpåföljd är samma som i allmänhet
anses gälla i brottmål, det vill säga bortom rimligt tvivel. Tävlingsledarens berättelse och
utsagorna från funktionärerna är i stort sett samstämmiga, alltså att klaganden uppträtt
otrevligt. Mot dessa uppgifter står klagandens uppgift att hon enbart uppträtt vanligt.
Vid disciplinnämndens bevisvärdering av vittnesmål och utsagor som står mot varandra
fäster disciplinnämnden generellt sett större tilltro till tävlingsfunktionärernas uppgifter om
dessa står mot en enskild persons tolkningsversion av händelsen. Detta eftersom
funktionärerna typiskt sett inte har ett personligt intresse av ärendets utgång.
Klaganden har lämnat genmäle och vittnesmål rörande överdomarens och överdomarens
vittnens utsagor. Genmälet och medföljande vittnesmål förändrar inte disciplinnämndens
bevisvärdering.
Disciplinnämnden finner att det är ställt bortom varje rimligt tvivel att klaganden genom att
skälla ut funktionärerna på framhoppningen uppträtt olämpligt som bör medföra
disciplinpåföljd.
Överdomarens beslut att tilldela klaganden en varning är därför berättigat.
Disciplinnämnden avslår därför överklagandet.
Disciplinnämnden har varit enhällig i sin bedömning.
Överklagande
Disciplinnämndens beslut får senast 5 november 2018 överklagas till Riksidrottsnämnden.
Ange ärendets nummer som referens.
Adress: Riksidrottsförbundet, Idrottens Hus, Box 11016, 10061 Stockholm.

Cecilia Tholse Rogmark
Ordförande

Ragnar Olsson
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