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Ledamöter: Cecilia Tholse Rogmark, ordförande, Ragnar Olsson, Jörgen Larsson, Hans Anders Odh,
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Saken: Öppen dörr på tävlingsbana.
Disciplinnämnden har, efter genomgång av parternas skriftliga inlagor och efter överläggning fattat
följande enhälliga
Beslut
att meddelas 26 februari 2019.
Anmälan föranleder ingen åtgärd.
Bakgrund
Under Skultorps Ryttarsällskaps (SRS) hopptävlingar 9–11 november 2019 hävdar en tävlande
minderårig ryttares förälder att:
Det förekommit en ”säkerhetsrisk då dörren/porten vid in-utsläpp stod öppen under pågående
ritter vid tävlingen...
Startsignal gavs trots att dörren stod vidöppen från det att ekipage släpptes in på banan tills dess
att föregående ekipage hade lämnat banan. Arrangören bröt då mot TR III moment 352.6. Då det
klart och tydligt står att in- och utsläpp ska vara stängda under pågående ritt. För att undvika tidsfel
fick ryttarna trots att dörren stod öppen starta igång sin ritt. Där fanns ingen annan avspärrning än
dörren.
Jag påtalade detta på söndag eftermiddag då min dotter skulle in på banan, bad att de skulle
stänga dörren vilket funktionärerna inte gjorde. Jag fick dessutom svaret att de hade gjort på
samma sätt hela helgen. Min dotter ”valde” (fanns inget alternativ ) att vänta tills dörren var
stängd innan hon kunde starta sin ritt då hon var rädd att ponnyn skulle springa ut och skada
någon. För att komma till start (första hindret) var man tvungen att passera in-/utsläppet. På grund
av detta fick hon 1 tidsfel. Direkt efter hennes ritt kontaktade jag överdomaren, hon samtalade
med domaren och min dotter fick erbjudandet om att rida om sin ritt. Det var inte aktuellt då
ponnyn redan gjort 4 starter den helgen. Överdomaren åtgärdade inte problemet med dörren,
rutinen fortsatte som tidigare.....”
Skultorps Ryttarsällskap har i sitt yttrande framfört att:
”Under tävlingen fanns ett ekipage i väntan på banan och ett ekipage genomförde ritten.
Funktionärerna öppnade dörren då ryttaren var på andra sidan för att släppa ut det ekipage som
inte ridit ut. Under pågående ritt var dörren stängd, vilket kontrollerats på film efteråt via Equisport.
Funktionärerna gjorde sitt yttersta för att ha dörren öppen under kort tid och dörren var övervakad
och bemannad för att undvika risk för att ett ekipage skulle ta sig ut. Under ett fåtal tillfällen var
dörren öppen mellan startsignal och start av ritt för att släppa ut ett ekipage. Under söndag
eftermiddag (hoppning Lätt A och Lätt B) gav domaren startsignal för ny ryttare omedelbart efter
att ritten avslutats. Detta gjorde att det blev kort om tid för funktionärerna att släppa ut

föregående ekipage.
Efter det att den aktuella ryttaren väntat på att dörren stängts och fått ett tidsfel vid sin ritt
kontaktades överdomaren och tävlingsledaren. Beslutet blev att erbjuda en omritt som tyvärr inte
accepterades.”
Domaren har anfört att:
”I fallet med den aktuella ryttaren, så var hon inne på banan när föregående ryttare red och det
såg lugnt ut, fick startsignal och var nere vid insläppet och red inte mot start. Jag påminde om att
startsignal var given, ifall hon inte hört första gången. När hon rider mot start så talar jag om att
tiden har startat, då hon inte hunnit passera startlinjen inom 45 sek. Resultatet i mål blev 1 tidsfel
samt 4 fel för nedslag. Ryttaren eller någon annan påkallade inte min uppmärksamhet att det
skulle vara något problem med att starta eller att vi skulle invänta dörren, upplevde ej heller att
ponnyn ville ut.
När man tittar på filmen från Equisport så hörs också min påminnelse om start samt att tiden
startat. ”
Överdomaren har i sin ÖD-rapport angående säkerhet skrivit att:
” Väl genomtänkt – fungerade bra.”
Disciplinnämndens (DIN) bedömning
I TR III moment 352.6 står det att ”Då tävlande ekipage befinner sig på banan ska in- och utgång
vara stängda”. Det ska förstås som att banans in- och utgång ska vara stängd under ekipagens ritter
och inte under all tid något tävlande ekipage befinner sig på banan i väntan på start, av den orsak
att det annars skulle vara omöjigt att släppa in och ut ekipage från banan.
Själva händelsen inträffade innan start. Ryttaren har inte i direkt anslutning till starten försökt
påvisa för domaren att hen varit störd av det faktum att in-/utsläppet varit öppet utan accepterat
startsignalen genom att starta sin ritt.
Disciplinnämnden gör ingen annan bedömning än domare och överdomare har gjort. Anmälan
lämnas utan åtgärd.
Överklagande
Disciplinnämndens beslut får senast 19 mars 2019 överklagas hos Riksidrottsnämnden RIN. Ange
ärendets nummer som referens.
Adress: Riksidrottsförbundet, Idrottens Hus, Box 11016, 10061 Stockholm.
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