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Deltagande: Cecilia Tholse Rogmark ordförande, Ragnar Olsson referent, Anna Björklund, Anna
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Saken: Överdomares kompetens och uppträdande
Efter genomgång av handlingarna och överläggning fattar Disciplinnämnden följande
Beslut
att meddelas 2019-11-14
Disciplinnämnden lämnar överklagandet utan bifall.
Skäl
Bakgrund
Anmälaren har anfört följande:
Vid lokal hopptävling hos Ulricehamnsbygdens RK lördag 5 oktober 2019 anmärkte överdomaren
på en deltagande ryttare att hens sporrar pekade uppåt, vilket korrigerades omedelbart. Vidare
anmärkte överdomaren på att ponnyn inte fick ha ridtäcke på framhoppningen.
När ryttaren var på framhoppningen och hade börjat hoppa anmärkte överdomaren att ryttarens
ponny inte fick ha frambenskydd av fårskinn, och att de var för höga.
Efter ett tag kommer överdomaren fram till målsmannen och säger att hen talat med en kollega
och att frambensskydd får vara av fårskinn, men att de är för höga. Målsmannen ser att flera
ekipage har lika långa frambensskydd, utan att någon tillsägelse ges.
Efter ett tag kommer överdomaren fram till målsmannen och ber om ursäkt och uppger att hen
hade fel. Överdomaren bad dock inte dottern om ursäkt. Dottern kände sig kränkt och grät.
Överdomaren har uppgett att hen har tagit ett felaktigt beslut. Detta beklagar hen djupt och det
kan inte göras ogjort. Ponnyn har varit utan skydd cirka tio minuter. Att hen inte bad ryttaren om
ursäkt berodde på att hen inte ville störa dottern när hon red fram. Efter dotterns ritt hittade inte
överdomaren ryttaren och hens målsman på plats. Överdomaren beklagar djupt det inträffade.
Disciplinnämnden gör följande bedömning
Överdomaren har medgett att hen gjorde fel och har bett målsmannen om ursäkt. Ponnyn har varit
utan skydd i tio minuter. Disciplinnämnden anser att det inträffade inte är av den arten att
disciplinpåföljd mot överdomaren är motiverad, eftersom hen medgett att hen fattat ett felaktigt
beslut och bett om ursäkt på platsen.
Disciplinnämnden noterar att det är enligt TR är tillåtet att rida/hoppa fram med ridtäcke, om det

inte finns för risk vad gäller säkerhet. Överdomare ska vid osäkerhet över någon regel först
kontrollera i gällande TR innan eventuell bestraffning ges.
Disciplinnämnden har varit enig i sin bedömning.
Överklagande
DIN:s beslut får senast 2019-12-06 överklagas hos Riksidrottsnämnden RIN.
Adress: Riksidrottsförbundet, Idrottens Hus. Box 11016,100 61 Stockholm. Ange ärendets nummer
som referens. Observera att eventuellt prövningstillstånd kommer att behövas.
Cecilia Tholse Rogmark (ordf.)
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