SVENSKA RIDSPORTFÖRBUNDET
Disciplinnämnden (DIN)
Ärende nr 2018:13A, B och C
Protokoll fört vid disciplinnämndens telefonmöte 2018-09-14
Närvarande: Ledamöterna Cecilia Tholse Rogmark (ordförande) Anna Björklund, Elisabeth Lette,
Dan Nordenberg (referent), Hans-Anders Odh, Ragnar Olsson, Anna Thorstenson och Mikael
Sedolin.
Adjungerad Robert Solin, Svenska Ridsportförbundet (sekreterare).
Saken: Start trots startförbud
Beslut
att meddelas 2018-09-24
Disciplinnämnden dömer ryttaren, enligt 14 kapitlet 6 § punkt c Riksidrottförbundets stadgar, till
tre (3) månaders avstängning från allt deltagande i tävling, uppvisning och utövande av uppdrag
inom ridsport under avstängningstiden. Avstängningen gäller under tiden 2018-09-24 – 2018-1223.
Disciplinnämnden dömer var och en av målsmännen, enligt 14 kapitlet 6 § punkt c
Riksidrottförbundets stadgar, till nio (9) månaders avstängning från allt deltagande i tävling,
uppvisning och utövande av uppdrag inom ridsport under avstängningstiden. Avstängningen gäller
under tiden 2018-09-24 – 2019-06-23.
Disciplinnämnden beslutar att resultatet från tävlingen 2018-06-17 ska strykas.
Skäl för beslutet
Av utredningen i ärendet framgår följande:
Ryttaren, som är omyndig, har enligt anmälan från Svenska Ridsportförbundets verksamhetschef
startat sin häst vid Gagnefs RK:s tävlingar 15-17 juni 2018 trots att hästen belades med startfö rbud
av tävlingsveterinären. Också ryttarens målsmän är anmälda av Svenska Ridsportförbundets
verksamhetschef.
Tävlingsveterinären har i yttrande framfört följande.
Hästen veterinärbesiktades på lördagen inför start i en 1,20 hoppning. Hästen checkades två
gånger, men visade hälta. Veterinären meddelade att hästen inte fick starta. På söndagens
förmiddag kom ryttaren tillbaka med hästen och startade 1,10 hoppningen utan tillåtelse.
Domaren tog kontakt med veterinären direkt efter ritten och frågade om tillåtelse till start givits,
vilket besvarades nekande. Överdomaren tog därefter hand om ärendet. Ryttarens mamma kom
till veterinären efter ritten på söndagen och vill ha hästen besiktigad igen, enligt mamman på
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inrådan av överdomaren. Hästen besiktigades, men var tydligt halt på samma ben och klart
försämrad från tidigare. Det framgick att man hade ”kollat” hästen hemma på lördag kväll och
tyckt att det var okej att starta 1,10 hoppningen på söndagen, trots startförbud utfärdat på
lördagen.
Överdomaren har delat ut ett gult kort, meddelat varning och stängt av ryttaren från tävlingen.
Ryttaren och målsmän har beretts tillfälle att komma in med yttrande över anmälan. Målsmännen
har inkommit med två skrivelser vari huvudsakligen framkommer följande:
Det gula kortet var ej korrekt ifyllt då pappan mottog det då punkten anledning inte var ifylld. Det
är ej korrekt att i efterhand fylla i anledning. Datumet för startförbudet är felaktigt. De har inte
haft för avsikt att fuska sig till en start. Tävlingsveterinären borde ha sagt till ryttaren innan starten
skedde. De tar på sig att de missuppfattat och inte förstod.
Disciplinnämndens bedömning
Det har invänts att det förekommit, så som talan får förstås, formfel i samband med utfärdande av
gult kort. Det är olyckligt att fel datum för startförbudet skrivits i det gula kortet. Det finns
emellertid inga formkrav för hur det gula kortet ska fyllas i och invändningen påverkar inte
Disciplinnämndens bedömning.
Enligt Tävlingsreglementet (TR I) moment 173 ska hästar veterinärbesiktigas enligt
Jordbruksverkets regler. Vilka klasser som omfattas framgår av Jordbruksverkets föreskrifter och
allmänna råd (SJVFS 2010:45) om träning och tävling med djur. Enligt föreskrifterna omfattas klass
i 1,20 cm hoppning av krav på veterinärbesiktning, men det krävs inte för klass i 1,10 cm hoppning.
Enligt TR I moment 173 har en häst som inte gått igenom veterinärbesiktning startförbud. Detta
startförbud gäller en hel tävling, dvs. ett helt meeting. En häst som inte gått igenom
veterinärbesiktning måste alltså ombesiktigas och gå igenom en ny veterinärbesiktning för att få
starta en klass på samma meeting. Detta gäller även om klassen är 1,10 cm hoppning.
Av TR I moment 112 följer att en ryttare inför tävling är skyldig att förvissa sig om att hästen är
fullt frisk samt i tävlingsmässigt skick. Av ”Code of Conduct” framgår dessutom att hästens hälsa
och välbefinnande alltid ska sättas främst. Enligt 2 kapitlet 6 § Jordbruksverkets föreskrifter ska
den som avser att använda ett djur vid tävling följa de anvisningar som en tävlingsveterinär
lämnar.
Hästen var halt på veterinärbesiktning dagen före starten. Efter starten visade det sig att hästens
hälta hade försämrats från dagen innan. Hästen har uppenbarligen inte varit fullt frisk och därför
inte i tävlingsmässigt skick. Eftersom hästen inte gick igenom veterinärbesiktning har hästen haft
automatiskt startförbud enligt TR I moment 173. Ryttaren och ryttarens föräldrar har varit skyldiga
att efterkomma veterinärens besked att hästen inte fick starta. Ryttaren och målsmännen har
alltså brutit mot både det automatiska startförbudet och tävlingsveterinärens instruktioner.
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Dessutom har man tävlat på en häst som inte varit i tävlingsmässigt skick. Reglerna om
veterinärbesiktning är uppställda av hänsyn till djurskyddet. Disciplinnämnden ser därför allvarligt
på gärningen.
Av Riksidrottsförbundets stadgar 14 kapitlet 2 § punkt 14 följer att bestraffning kan dömas ut till
den som brutit mot tävlingsregler. Straff kan enligt punkt 7 även ådömas den som visat
ohörsamhet mot funktionärs anvisningar. En tävlingsveterinär kan likställas med funktionär.
Ryttaren är under 15 år. Båda föräldrarna var med på tävlingen och ska anses som ansvariga
personer enligt TR I moment 110 och moment 111 punkt 6.3. Förbundsbestraffning kan meddelas
mot ansvarig person enligt TR I moment 190. Eftersom ryttaren har grönt kort bör också ryttaren
dömas till ansvar trots sin låga ålder.
I ärendet har åberopats att man missförstått, så som talan får uppfattas, reglerna om
veterinärbesiktning. Den som innehar grönt kort ska känna till de fundamentala reglerna om
veterinärbesiktning. Att ryttaren är skyldig att följa tävlingsveterinärens anvisningar är i det
närmaste självklart. Att hästens hälsa och välbefinnande ska sättas främst är också en
grundläggande norm. Det har i ärendet inte framkommit att ryttaren eller målsmännen skulle vara
oerfarna nybörjare. Några skäl till strafflindring på grund av missförstånd har sammantaget inte
framkommit.
Disciplinnämnden dömer ryttaren till 3 månaders avstängning och vardera föräldern till 9
månaders avstängning. Vid straffmätningen har hänsyn tagits till ryttarens unga ålder.
Hästen har inte varit startberättigad. Resultatet från tävlingen 2018-06-17 ska därför strykas.
DIN har varit enig i sin bedömning.
Status under avstängning
Avstängning innebär att den avstängda inte får delta i tävling, uppvisning eller utöva uppdrag eller
delta i annan aktivitet organiserad av Svenska Ridsportförbundet såsom att vara ledare, funktionär
eller liknande. Att träna sin egen häst är tillåtet.
En ansvarig person som dömts till avstängning får under avstängningstiden inte delta som
tävlande, ledare, funktionär eller på annat sätt vid tävling eller annan aktivitet som organiseras av
Svenska Ridsportförbundet. Dessutom kan vid ett brott mot dessa regler sportsligt finansiellt stöd
eller andra sportsrelaterade förmåner helt eller delvis dras in av Svenska Ridsportförbundet.
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Överklagande
DINs beslut får senast 2018-10-15 överklagas hos Riksidrottsnämnden RIN. Ange ärendets nummer
som referens.
Adress: Riksidrottsförbundet, Idrottens Hus, Box 11016, 100 61 Stockholm.

Cecilia Tholse Rogmark (ordf)

Dan Nordenberg
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