SVENSKA RIDSPORTFÖRBUNDET
Disciplinnämnden (DIN)
Ärende nr 2018:2
Beslut per capsulam
Ledamöter: Cecilia Tholse Rogmark, ordförande, Elisabeth Lette, Ragnar Olsson, Anna
Björklund, Mikael Sedolin, Hans Anders Odh, Jörgen Larsson, Dan Nordenberg och Anna
Thorstenson
Saken: Sporrmärken – Otillåten hantering av häst, sporrmärken
Beslut
Att meddelas 7 maj 2018
Anmälan lämnas utan bifall, ingen ytterligare åtgärd.
Skäl
Bakgrund
I samband med dressyrtävlingar hos Hallsta RK 17 mars 2018 upptäckte ÖD på framridningen
att en av hästarna hade skavsår efter sporrarna. Hästens sidor kontrollerades innan start,
men fick tillåtelse att starta. När hästen kom ut från ritten undersöktes åter igen sidorna på
hästen som nu var värre än innan start. Enligt uppgift från överdomaren ömmade hästen på
båda sidorna och vätska fanns.
Ryttaren stängdes av från den klass hen ridit i samt hela meetinget. Överdomaren anmälde
vidare till Disciplinnämnden för eventuell förbundsbestraffning.
Ryttaren berättar att denne såg skavet innan tävling, men beslöt sig ändå för att starta. Det
fanns då ingen vätska eller något sår, endast pälsen var bortskavd. Efter ritten, när
överdomaren tittade på skavet, såg hon själv att det blivit värre än före ritten. Ryttaren
uppger att hen mådde väldigt dåligt över att det blivit sämre och att hen absolut inte hade
något uppsåt att rida hästen med sår. Hen accepterar till fullo avstängningen.
Disciplinnämnden gör följande bedömning:
Gällande brott mot TR mom 174:
Ryttarens egen prestation alternativ önskan att tävla eller träna får aldrig sättas högre än
hästens välbefinnande. Enligt TR I moment 112 p. 2 är det ryttarens ansvar att förvissa sig
om att tävlande häst är i tävlingsmässigt skick. Enligt TR I moment 174.3 är det alltid
överdrivet användande av spö, piska eller sporrar om hästens skinn går sönder.
Tjänstgörande domare har möjlighet att hindra ett ekipage från att starta genom att påtala
att hästen inte är i tävlingsmässigt skick. Överdomaren tittade på hästen och lät denne
starta. Hästen hade dock efter ritten påtagliga vätskande skav på sidorna och överdomaren
kan vid en sådan incident välja att stänga av ryttaren från klassen och som i detta fall även
hela meetinget. Beslutet kan kombineras med straffavgift.

Disciplinnämnden gör bedömningen att det inte finns någon anledning att döma ryttaren till
ytterligare straff, förbundsbestraffning. Överdomaren har enligt TR stängt av ekipaget från
klassen och därefter ryttaren för hela meetinget. Ryttaren är mycket ångerfull.
Anmälan lämnas utan bifall.
DIN har varit enig i sin bedömning.
Överklagande
DINs beslut får senast 28 maj 2018 överklagas hos RIN, adress:
Riksidrottsförbundet, Idrottens Hus 114 73 Stockholm.
Ange ärendets nummer som referens.
För att RIN ska ta upp ärendet till prövning krävs enligt 15 kap 2 § Riksidrottsförbundets
stadgar dels prövningstillstånd, dels att klaganden betalar en avgift om 1 000 kr på RF: s
konto BG 411-4088 eller PG 158245-1. Ange RIN och diarienummer.
Cecilia Tholse Rogmark (ordf)

