Svenska Ridsportförbundet Disciplinnämnden (DIN)
SVENSKA RIDSPORTFÖRBUNDET
Disciplinnämnden (DIN)
Ärende nr 2019:4
Protokoll fört över Disciplinnämndens (DIN) beslut vid nämndens sammanträde 2019-07-11 i
Falsterbo.
Deltagande ledamöter: Cecilia Tholse Rogmark (ordförande) Anna Björklund (referent), Ragnar
Olsson, Anna Thorstenson, Dan Nordenberg och Hans-Anders Odh. Adjungerad Robert Solin,
Svenska Ridsportförbundet (sekreterare).
Saken: Ohörsamhet mot funktionär/ häst ej i tävlingsmässigt skick.
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Av utredningen i ärendet framgår sammanfattningsvis följande.
Överdomaren har lämnat följande berättelse:
Vid veterinärbesiktningen av hästen E inför klass 1,20 vid de regionala hopptävlingarna på
Kungälvs Hästsportklubb, Åby Ridsportarena 2019-05-24 framkom att den hade ett blödande sår
1x1 cm i höger mungipa. Veterinären meddelade ryttaren att start inte fick ske med bett, men att
ryttaren kunde få starta med hackamore. Veterinärens beslut meddelades via sms till ÖD. När ÖD
senare är inne på tävlingsbanan där det pågick en klass 1,10 avd B, såg hon att ryttaren hade för
avsikt att starta hästen och att E har ett bett i munnen. Konfronterad med att hen endast fått
tillåtelse att starta på hackamore lämnade ryttaren banan. Bilder på hästens mungipor har
bifogats. Dessa är tagna efter det att ryttaren försökt starta. I samband med detta uppgav ryttaren
för överdomaren att såren blivit värre efter framridningen.
Sedan ryttaren försökt starta hästen utfärdades ett formellt startförbud, vilket delgavs ryttaren på
plats. Överdomaren utfärdade senare ett gult kort och meddelade ryttaren att hon skulle komma
att lämna ärendet vidare till Disciplinnämnden. Ekipaget blev även avstängt från tävlingen.
Veterinären har lämnat följande berättelse:
Ryttaren kom till besiktningen med hästen E. Den hade blödande sår 1x1 cm i höger mungipa.
Ryttaren och veterinären diskuterade att inte tävla med bett i munnen och ryttaren frågade om
hen kunde använda sin andra hästs kombinationsbett istället. Veterinären säger att detta inte går,
men om hen har ett hackamore så får hen starta hästen med det. Ryttaren frågar om hen måste
komma tillbaka och visa upp hästen med hackamore, men veterinären säger att detta inte behövs.
Veterinären bifogar den sms-kontakt hen har med överdomaren i frågan. Av denna konversation
framgår att ryttaren får starta om hen rider med hackamore.
Den anmälde har lämnat följande berättelse:
Hen har missuppfattat hela situationen och inte förstått att start bara tillåtits på hackamore. Hade
hen förstått hur illa det var hade hen inte försökt starta. Hen uppger sig vara extremt ångerfull
över händelsen.
Den anmälde har kommunicerats samtliga handlingar i ärendet.
BESLUT
att meddelas 2019-07-22
Disciplinnämnden dömer ryttaren till 1 månads avstängning och 1 500 kr i straffavgift.
Avstängningen löper fr o m 2019-07-23 t o m 2019-08-22. Avgiften faktureras av Svenska
Ridsportförbundet.
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Skäl för beslutet:
De uppgifter överdomaren och veterinären har lämnat vinner stöd av de bilder och sms som finns i
ärendet. Även ryttarens egna berättelse stödjer anmälarens uppgifter. Det noteras särskilt att
ryttarens invändning är att hon inte uppfattat veterinärens krav på hackamore. Hen har inte
ifrågasatt uppgiften om att hästen hade blödande sår i munnen. Hon har trots detta försökt starta
hästen på bett.
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.
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.
I det nu aktuella fallet har hästen inledningsvis inte fått startförbud utan en form av villkorat
starttillstånd. Veterinären, som är att betrakta som funktionär, har givit anvisningar för under vilka
omständigheter som ryttaren får starta hästen. Enligt 2 kapitlet 6 § Jordbruksverkets föreskrifter
ska den som avser att använda ett djur vid tävling följa de anvisningar som en tävlingsveterinär
lämnar. Av de uppgifter som veterinären och ÖD lämnat i målet får det anses vara klarlagt att
ryttaren förstått att start endast tillåtits med hackamore. Ryttaren har således inte rättat sig efter
tävlingsveterinärens anvisningar. Av Riksidrottsförbundets stadgar 14 kap 2 § p 7 följer att
bestraffning kan dömas ut till den som visat ohörsamhet mot funktionärs anvisningar.
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.
Hästen hade blödande sår i munnen vid veterinärbesiktning. Efter startförsöket visade det sig,
enligt uppgifter som ryttaren inte invänt emot, att hästens sår hade försämrats. Hästen har
uppenbarligen inte varit fullt frisk och därför inte i tävlingsmässigt skick. Reglerna om
veterinärbesiktning är uppställda av hänsyn till djurskyddet. Disciplinnämnden ser därför allvarligt
på gärningen.
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Ryttaren har således både brutit mot funktionärs anvisning och försökt att starta med en häst som
inte varit i tävlingsmässigt skick. Disciplinnämnden ser allvarligt på händelsen och bestämmer
påföljden till avstängning 1 månad och 1 500 kr i straffavgift.
DIN har varit enig i sin bedömning.
Status under avstängning
Avstängningen löper fr o m 2019-07-23 t o m 2019-08-22. 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.
Disciplinnämnden har varit enig i sin bedömning.
ÖVERKLAGANDE
DINs beslut får senast 2019-08-12 överklagas hos Riksidrottsnämnden.
Adress: Riksidrottsförbundet, Idrottens Hus, Box 11016, 100 61 Stockholm.
Ange ärendets nummer som referens.

Cecilia Tholse Rogmark
Ordförande

Anna Björklund
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