SVENSKA RIDSPORTFÖRBUNDET
Disciplinnämnden
Ärende nr 2018:3
Protokoll fört vid disciplinnämndens telefonmöte onsdag 13 juni 2018
Deltagande ledamöter: Cecilia Tholse Rogmark, ordförande, Elisabeth Lette, Ragnar
Olsson, referent, Anna Björklund, Mikael Sedolin, Anna Thorstenson och Hans Anders
Odh.
Saken: Tävlingsdeltagande trots smitta på egen gård. Riktighet i
hästägarförsäkran/ryttarförsäkran.

Efter genomgång av handlingarna och överläggning fattar Disciplinnämnden följande
Beslut
att meddelas 4 september 2018:
Disciplinnämnden dömer ryttaren enligt TR I moment 112.6 samt 14 kap, 2 § 14 p. och 14
kap 6 § punkt c, Riksidrottsförbundets (RF:s) stadgar till sex (6) månaders avstängning
från deltagande i tävling och uppvisning samt utövande av uppdrag inom all ridsport.
Avstängningen gäller 4 september 2018–3 mars 2019.
Skäl
Av utredningen i ärendet framgår sammanfattningsvis följande:
Anmälaren har uppgett följande:
Den anmälda har under januari 2018 inköpt två ponnyer från Irland. Den anmälda
hämtade ponnyerna i Stockholm och körde dem i sin transport hem till Sundsvall. Sedan
misstanke om kvarka uppkommit genomfördes provtagning 24 januari 2018. Besked om
att provet var positivt kom 25 januari 2018. Den anmälda ryttaren har därefter deltagit i
nationella hopptävlingar i Strömsholm 26-28 januari 2018. Enligt anmälaren har samma
transport använts för att transportera ponnyerna från Stockholm till den anmäldes
anläggning i Sundsvall som har använts för att transportera den anmäldas tävlingshästar
till Strömsholm. Det finns två stall på gården och det är nära, 50-150 meter, mellan
lösdrift/stall/hagar. Av veterinärens anmälan framgår att hela stallet har isolerats från och
med 24 januari 2018.
Den anmälda har uppgett följande:
Redan när den anmälda köpte ponnyerna var det bestämt att de från dag ett skulle stå i
karantän på lösdriften, flera fastigheter bort. Ryttarens tävlingshästar har aldrig haft
kontakt med de irländska ponnyerna då de inte befunnit sig på samma gård. När
misstanke om kvarka uppstod tog de kontakt med veterinär och därefter togs prover.
Prover togs för olika luftvägssjukdomar. Ryttaren kontaktade även SVA för att kontrollera
hur man skulle göra med transporten, eftersom den skulle användas torsdag 25 januari för
tävlingstransport till Strömsholm. SVA svarade att det som behövdes var att rengöra
transporten med Virkon. Det skulle räcka för att transporten skulle vara i skick att
användas. Transporten rengjordes med Virkon för att inte smitta häst som skulle tävla 2628 januari 2018. Så vitt den anmälda ryttaren vet har inga hästar som var på tävlingen på
Strömsholm insjuknat i kvarka.
Anmälaren har vidhållit sin anmälan och sagt att de båda stallarna på den anmäldas gård

endast skiljs åt av en smal väg.
Veterinären har uppgett följande:
De importerade hästarna kom från Irland och ställdes i en egen isolerad hage på gården.
Det fanns andra hästar i närliggande hage, men eftersom kvarka inte är luftburen
bedömde hon den smittorisken som liten. Indirekt smitta genom människor som gick
mellan de smittade hästarna och de övriga hästarna på gården är självklart en risk, men
hon fick uppfattningen från djurägaren att de varit noga med att inte transportera några
föremål mellan hästarna, stallet eller hagarna samt att de var noga med att byta kläder och
tvätta händerna ordentligt. Hennes bedömning är att hästägaren och andra inblandade
gjorde vad de kunde för att hålla de smittade hästarna isolerade, men att det alltid finns en
risk för smittspridning till andra hästar i närheten – om det finns människor som rör sig
mellan platserna.
Av veterinärens anmälan till Jordbruksverket framgår att det varit två hästar i hagen där
den provtagna ponnyn gått, att det finns två hästar i stallet bredvid, 5-6 hästar i en hage i
närheten, att isolering rekommenderas från 24 januari 2018 och att rekommendationen
avser hela djurstallet.
Kvarka
Uppgifter hämtade från SVA:s hemsida:
”Kvarka, orsakad av en betahemolyserande streptokock, Streptococcus (S.) equi
subspecies equi kallad S. equi, är en mycket smittsam sjukdom. Hästarna får ofta en
allvarlig och smärtsam luftvägssjukdom med variga bölder i huvudets lymfknutor.
Sjukdomen är anmälningspliktig.
Kvarkabakterien förekommer i nässekret, svalg och bölder hos smittade hästar. Smitta kan
även ske via sadlar, träns och människor om bakterien finns på kläder eller otvättade
händer. Bakterien utsöndras via nosen från den insjuknande hästen 24-48 timmar efter
första febertoppen. Hästar som inte längre har några synliga symtom kan ändå utsöndra S.
equi ytterligare två till tre veckor eller i vissa fall ännu längre.
För att snabbt begränsa smittspridningen är effektiv isolering viktig. Enligt travsportens
regelverk bör stallar hållas isolerade under tio dagar under förutsättning att sjuka hästar
omedelbart har flyttats till isolerings stall och inga nya hästar insjuknat. SVA
rekommenderar en ökad säkerhetsmarginal på 14 dagar då inkubationstiden kan uppgå till
två veckor.
Komplikationer till kvarka, som till exempel lunginflammation, kastad kvarka och anasarka
kan uppträda. I vissa fall dör hästar i akut lunginflammation. Följdsjukdomarna kan vara så
allvarliga och svårbehandlade att hästarna avlivas.”
Gällande regelverk
För ryttare gäller moment 112 i TR I. Av intresse i det nu aktuella fallet är framför allt punkt
6, det vill säga att ryttaren ska:
”Förvissa sig om att hästen under de senaste tre veckorna före tävlingens början inte
vistats i stall där smittsam sjukdom förekommit inte heller i stall där misstanke om sådan
sjukdom förekommit.”

Disciplinnämnden gör följande bedömning
I aktuellt fall framgår det av veterinärens anmälan att stallet ligger bredvid hagen där

ponnyerna går samt att det går ytterligare hästar i en hage i närheten. Veterinären har
även rekommenderat isolering av hela stallet. Av veterinärens yttrande till DIN framgår det
att ponnyerna stod i en isolerad hage på gården med andra hästar i närliggande hagar.
Samma transport användes för att transportera hästarna från Stockholm till Sundsvall.
Transporten användes även för att frakta den anmäldas tävlingshästar till Strömsholm två
dagar senare. Disciplinnämnden anser att även transporten omfattas av de utfärdade
rekommendationerna om isolering i ridsportens tävlingsbestämmelser.
Det är DINs uppfattning att alla hästar som befunnit sig i det isolerade stallet, transporten
eller på anläggningen omfattas av de utfärdade rekommendationerna om isolering.
Isoleringsbestämmelserna innebär att häst ska hållas isolerad intill dess 20 dagar förflutit
från den dag den sist insjuknade hästen inte längre visar smittförande symtom. Häst som
befunnit sig i isolerat stall får inte delta i tävling. Att transporten rengjorts ändrar inte denna
bedömning, då risk för indirekt smitta föreligger.
S. equi är en mycket smittsam och fruktad sjukdom som kan orsaka stort lidande hos de
hästar som drabbas. Dessutom kan smittan orsaka sportslig och ekonomisk skada hos
andra tävlande. DIN konstaterar att det strider mot idrottens grundläggande principer att
utsätta sina medtävlande för risk att drabbas av smitta. Särskilt viktigt är detta ur ett
djurskyddsperspektiv.
DIN vill särskilt understryka att ryttare och hästägare i dessa frågor har ett mycket
långtgående ansvar. TR 112, som anger ryttarens ansvar, är ytterst central och viktig vad
avser start på tävling. Inte bara ur djurskyddssynpunkt för den egna hästen, utan även för
andras hästar som befinner sig på tävlingsplatsen. Vid konstaterad smitta – och redan vid
misstanke om smittsam sjukdom – i stall/hästbesättningar ska man inte åka till andra
anläggningar, varken för att tävla eller träna. Av detta skäl bör man se till att det i stall som
innefattar tävlingshästar finns rutiner för vilka åtgärder som ska vidtas om någon häst får
feber eller andra tecken på sjukdom. Som deltagare i tävling, där häst exempelvis står
uppstallad bredvid okända hästar, ska man kunna känna sig trygg med att risken för att
drabbas av smittsam sjukdom är minimal, nästan obefintlig.
Disciplinnämnden anser att ryttaren genom att delta i tävlingarna i Strömsholm 26-28
januari 2018 brutit mot Ridsportförbundets tävlingsregler. Disciplinnämnden anser att det
rör sig om en allvarlig förseelse, vilken har utsatt andra hästar för fara. Ryttaren var
medveten om förekomsten av kvarkan samt risken för smitta. Ryttaren valde trots detta att
åsidosätta tävlingarnas regler samt nonchalera veterinärens rekommendationer avseende
isolering. Annan påföljd än avstängning kan inte komma ifråga. Några förmildrande
omständigheter har inte framkommit.
Disciplinnämnden dömer därför ryttaren enligt TR I moment 112.6 samt 14 kap, 2 § 14 p.
och 14 kap 6 § punkt c, Riksidrottsförbundets (RF:s) stadgar till sex (6) månaders
avstängning från deltagande i tävling och uppvisning samt utövande av uppdrag inom all
ridsport. Avstängningen gäller 4 september 2018–3 mars 2019.
Disciplinnämnden har varit enig i sin bedömning.
Överklagande
Disciplinnämndens beslut får senast 25 september 2018 överklagas hos
Riksidrottsnämnden RIN. Adress: Riksidrottsförbundet, Idrottens hus, 114 73 Stockholm.
Ange ärendets nummer som referens.

Cecilia Tholse Rogmark
Ordförande

Ragnar Olsson

