SVENSKA RIDSPORTFÖRBUNDET
Disciplinnämnden (DIN)
Ärende nr 2019:21
Protokoll fört vid DINs sammanträde onsdag 19 februari Göteborg
Ledamöter: Cecilia Tholse Rogmark, ordförande, Anna Björklund (referent), Ragnar Olsson, Dan
Nordenberg, Hans-Anders Odh, Jenny Johansson, Mikael Sedolin, Jörgen Larsson.
Saken
Olämpligt uppträdande av funktionär
BESLUT
att meddelas 3 mars 2020
DIN beslutar att lämna anmälan utan bifall
Skäl
Bakgrund
Av utredningen i ärendet framgår sammanfattningsvis följande:
Anmälaren har uppgivit följande:
Efter Breeder´s Trophy-semifinalen i fälttävlan för 4-åriga hästar på Tågarpsortens Ryttarförenings
anläggning 11 september 2019 framfördes viss kritik mot tävlingarnas arrangemang, bland annat
för att inte arrangören följde Svenska Ridsportförbundets TR. Anmälarens uppdragsgivare blev
senare under kvällen uppringd av den anmälde och framförde därvid bland annat att ”din ryttare
är den sämsta av allihopa, hon rider så skitdåligt” eller ”din ryttare rider så dåligt – hon red sämst
av alla”. Anmälaren överhörde telefonsamtalet som skedde med högtalaren påslagen. Anmälaren
hörde hela samtalet. Den anmälda var sekreterare vid genomförandet av semifinalen och således
en officiell funktionär och företrädare för arrangörens organisation. Uttalandet upplevs som
kränkande och kan skada anmälarens yrkesutövning. Uttalandet strider mot RF:s stadgar.
Den anmälda har uppgivit följande:
Hen var arrangörens representant i semifinalen av fälttävlansdelen av Breeder´s Trophy för 4-åriga
hästar. Efter att hen tagit del av ett inlägg på Facebook, framfört av anmälarens uppdragsgivare,
upplevde hen sig personligen påhoppad. Den anmälda ringde på kvällen upp uppdragsgivaren,
som hen känner lite sedan många år. Hen ringde uppdragsgivaren som privatperson från sin
privata telefon. Uppdragsgivaren svarade inte men ringde senare på kvällen tillbaka till den
anmälda. Den anmälda upplevde uppdragsgivaren som upprörd. Hen visste inte att anmälaren
lyssnade via högtalaren.

Uppdragsgivaren har uppgivit följande:
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Hen framförde, i egenskap av hästägare till deltagande häst, kritik mot tävlingen. Detta skedde via
Facebook. Hen blev vid 19-tiden uppringd av den anmälde. Hen kunde inte svara då utan ringde
tillbaka till den anmälde vid 19.45. Hen och den anmälde var inte överens om bristerna i
arrangemanget och samtalet var ganska hetsigt. Den anmälde uttryckte att ”din ryttare rider så
dåligt-hon red sämst av alla”. Samtalet överhördes genom högtalaren av anmälaren som är i
början av ett långt yrkesmässigt liv som unghästutbildare. Uppdragsgivaren blev mycket förvånad
över den anmäldes uttalande.
DIN gör följande bedömning
Inledningsvis konstateras det att aktuell tävling inte haft status av officiell tävling sanktionerad av
Svenska Ridsportförbundet, då någon av förbundet godkänd proposition inte finns. Innebörden av
detta är att DIN vid sin bedömning måste beakta att det enligt RF-stadgan istället rör sig om en
idrottslig uppvisning. De personer som är behjälpliga vid denna typ av uppvisningar gör detta i
egenskap av medlemmar i en förening inte som officiella funktionärer. I aktuellt fall menar DIN att
uttalandet är att ses som en kommentar över någons idrottsliga prestation som, när det uttalats
av en icke officiell funktionär, inte kan anses vara varken kränkande eller otillbörligt.
DIN lämnar därför anmälan utan bifall.
Disciplinnämnden har varit enig i sin bedömning. Parterna har fått ta del av samtliga inkomna
handlingar i ärendet.
Överklagande
DINs beslut får senast 24 mars 2020 överklagas hos Riksidrottsnämnden RIN.
Adress; Riksidrottsförbundet, Idrottens Hus, 114 73 Stockholm. Ange ärendets nummer som
referens. Ärendet kan komma att kräva prövningstillstånd av RIN.
Cecilia Tholse Rogmark
Ordförande

Anna Björklund
Referent
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