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Beslut
att meddelas 2019-11-14
Huddinge Ridklubb har otillbörligt flyttat ryttare i startordningen och ska därför dömas till
böter på 1000 kr (500 kr per ekipage).
Skäl
Bakgrund
Anmälaren uppger att hen i samband med tävlingar arrangerade av Huddinge Ridklubb hade
lottats till startnummer 14 i klassen. När tävlingen startade och ryttaren red fram hade hen
utan förklaring flyttats till startnummer 9. Ryttaren ansåg att hen inte hade möjlighet att
värma upp och strök sig från klassen. I samband med detta fick hen reda på från
sekretariatet att det var ekipage som bytt klass samt strukit sig, därav att de flyttats i
startlistan. Ryttaren kontrollerade med överdomaren och denne uppgav att han inte gett
tillstånd avseende någon ändring i själva startlistan. Ryttaren önskar att föreningen
återbetalar startavgiften.
Föreningen uppger att sekretariatet gjort samtliga ändringar, det vill säga flytt av ryttare till
annan klass samt strykningar, inom ändringstiden – alltså tidigare än 30 minuter innan utsatt
starttid. Föreningen uppger att de låtit två efteranmälda, som skulle startat före anmälaren,
flytta till att starta sist på grund av transportproblem. Föreningen anser att inget tillstånd
från överdomaren att ändra i startordningen behövs innan ändringstiden utgår. Föreningen
uppger även att de erbjudit ryttaren att starta i avdelning B, något som ryttaren uppger inte
har erbjudits.
Disciplinnämnden gör följande bedömning
Ord står mot ord vad gäller den preliminära startlistan kontra den startordning som kom att
gälla. Dock är det tydligt att sekretariatet flyttat ner två efteranmälda på grund av
transportproblem. För detta krävs det överdomarens tillstånd, vilket uppenbart inte
inhämtats. (TR III moment 301.6.2). Inga förklaringar eller beskrivningar om varför ÖD inte
kontaktades har redovisats.
Sekretariatet har inga möjligheter att göra några ändringar utöver de som finns i TR III
moment 301.6 efter att startlistan lottats och publicerats. Det finns utrymme för ÖD att ge
sekretariatet befogenheter att göra vissa mindre ändringar på delegation, ändringar som
inte påverkar tävlingen eller de övriga startande nämnvärt. Exempelvis startordning i
avdelning B i hoppning eller ett fåtal minuters flytt. I detta specifika fall noteras att det är en
fördel att starta sist eller bland de sista i klassen.

I många fall försöker sekretariatet vara tillmötesgående vad gäller startordningen för att på
bästa sätt ordna det så bra som möjligt för respektive ryttare och häst vad gäller tidsplan och
uppvärmning. Dock får inte ändringar och flytt av starter ske på bekostnad av att andra får
väsentligt sämre förutsättningar. Det finns idag många möjligheter för klubbar att informera
om ändringar i klassen genom ex vis högtalare och Equipe Online.
Det är även respektives ryttares ansvar att hålla sig á jour med ändringar i startordningen
och vara beredd på att mindre ändringar kan ske kort tid innan start. Är det så att
exempelvis alltför många ekipage stryks kort tid innan startande kort tid innan man ska
starta har man möjlighet att påkalla funktionärs uppmärksamhet och begära mer tid för
uppvärmning. Det finns ingen information i handlingarna om att detta gjordes.
Ryttaren har en önskan om att startavgiften skall betalas tillbaka, något disciplinnämnden
inte kan påverka. Det är upp till föreningen själva om de önskar göra detta.
Föreningen har brutit mot TR III moment 301.6.2 vad gäller ändringar i startlistan genom att
flytta två efteranmälda till att starta sist i klassen utan att först inhämta godkännande av
överdomaren. Disciplinnämnden beslutar att detta ska straffas med böter på 1000 kr,
bestående av 500 kr/ekipage.
Disciplinnämnden har varit enig i sin bedömning.
Överklagande
DINs beslut får senast 2019-12-06 överklagas hos Riksidrottsnämnden RIN.
Adress: Riksidrottsförbundet, Idrottens Hus, 114 73 Stockholm. Ange ärendets nummer som
referens.
Cecilia Tholse Rogmark (ordf.)

