SVENSKA RIDSPORTFÖRBUNDET
Disciplinnämnden (DIN)
Ärende nr 2019:5
Protokoll fört över Disciplinnämndens beslut vid nämndens sammanträde 2019-07-11 i Falsterbo.
Deltagande ledamöter: Cecilia Tholse Rogmark (ordförande), Anna Björklund, Dan Nordenberg
(referent), Ragnar Olsson, Hans-Anders Odh och Anna Thorstenson. Adjungerad Robert Solin,
Svenska Ridsportförbundet (sekreterare).
Saken: Otillåten hantering av häst
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Av utredningen i ärendet framgår sammanfattningsvis följande:
Överdomarens berättelse:
Efter hopptävlingar på Norrköpingsortens Ryttarförening 2019-06-02 framkommer följande
berättelse från anmälande överdomare (ÖD)
ÖD passerar över parkeringen och såg personen C med hästen i ena handen och ett dressyrspö i
den andra. C stod på rampen till hästtransporten med hästen framför sig och slog upprepade
gånger med spöet. ÖD sa till C att sluta och C lugnade ner sig en aning. ÖD gick iväg, men hade
fortfarande uppsikt över C. C började snart gå på med spöet igen med slag på bog och hals varje
gång hästen steg åt sidan eller inte gick fram. C var uppenbart irriterad. ÖD gick då fram till C igen
och sa åt hen att sluta. ÖD sa ”jag vet att det är frustrerande, men du får inte slå hästen”. C
ignorerade ÖD och slog hästen ännu hårdare med tre rapp. ÖD röt då ifrån med högre röst varpå C
slängde spöet framför ÖD:s fötter. C rusade därifrån till sin bil och lämnade platsen. Hästen var
genomsvettig och randig på hals och bog efter slagen. Inga synliga sår fanns på hästen. ÖD
uppfattar det så att ryttaren och en person som bevittnat händelsen inte vågat gå emellan i
situationen, då C är mer meriterad än de själva. Han bestraffade C med gult kort och straffavgift
om 1 500 kr i C:s frånvaro.
Hästens ryttare och ägare har lämnat följande berättelse:
De stod och kämpade med lastningen i säkert 1,5 timme. Då kom C och frågade om de behövde
hjälp, vilket de ville ha. C sa att hen kommer att ”köra lite hårt”. Hen trodde aldrig att C skulle gå
på så hårt som C sedan gjorde. Hen var både för feg och för paff för att säga ifrån. Hen är bekant
med C sedan innan och C har hjälpt hen att lasta vid ett tidigare tillfälle, men var då inte alls lika
hård utan mer väntande och tålmodig. Hen hade ingen klocka på sig, men tror att
händelseförloppet pågick i mellan 10 till 20 minuter. När hen kom hem hade hästen fortfarande
kvar utbuktningar i huden efter spöet. Efter en kalldusch lade sig utbuktningarna, men det gick
fortfarande att känna var de fanns.
Ett vittne har berättat följande:
Hen skulle hjälpa ryttaren att lasta hästen som inte ville gå in i hästtransporten. Precis när hen
börjat hjälpa till med lastningen kom C och frågade om de behövde hjälp. C gick på med spöet
ganska omgående. C stod framför hästen och slog på bogarna utan att försöka lasta. C ryckte
hästen hårt i munnen. Sedan försökte C lasta hästen. C stod på rampen framför hästen och slog
med dressyrspö på bogarna och på halsen för att få hästen att gå fram.
Den anmälde har lämnat följande berättelse:
Till sin stora förvåning har hen mottagit ett kuvert med en kopia med ett Gult kort undertecknat av
en person som hen inte känner till. Eftersom brevet bär Svenska Ridsportförbundets logotyp så
antar hen att personen som skrivit under det Gula kortet representerar Svenska
Ridsportförbundet. Av det gula kortet framgår att hen har fått 1 500 kr i straffavgift för att hen
upprepade gånger skulle ha slagit en häst. Hen besökte tävlingen som åskådare och hade sett
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ryttaren till hästen, som hen är ytligt bekant med, länge försöka lasta hästen. När tävlingen var slut
och hen var på väg hem såg hen att ryttaren stod ensam kvar och att ingen hade kommit till deras
hjälp. Hen hade inte hjärta att lämna dem, så hen frågade ryttaren om de ville ha hens hjälp med
att lasta. Ryttaren var olycklig över att inte ha fått in sin häst i transporten och tackade för hjälpen.
Hen sa då att hon behövde dressyrspöet, inte för att slå hästen, utan för att mota hästen att förstå
åt vilket håll hästen inte skulle gå. Varken hen eller hästen var upprörda på något sätt. Plötsligt
kom en person fram och bad hen att släppa spöet, vilket hen omedelbart gjorde. Sen sa hen
varsågod och sträckte lugnt fram grimskaftet, vilket personen tog emot. Hen uppfattade det så att
personen kanske kände ryttaren och ville ta över lasthjälpen då hen själv inte lyckats.
Personen presenterade sig inte och sa inget till hen, så hen kände sig överflödig och åkte hem. Nu
förstår hen att killen måste ha varit någon slags representant för Svenska Ridsportförbundet och
hen undrar starkt över förfarandet i ärendet. Hen bestrider den utdömda straffavgift som har
orsakats av att Svenska Ridsportförbundets representant tyckte att hen slagit hästen. Hen kommer
inte att betala böterna förrän ärendet först regelrätt har prövats.
Det är vidare upplyst att ryttaren hade deltagit i tävlingarna med hästen samt att den anmälde ”C”
vid det aktuella tillfället inte innehade ryttarlicens för innevarande år.
C har kommunicerats handlingarna i ärendet.
BESLUT
att meddelas 2019-07-22
Disciplinnämnden beslutar att fastställa den utdömda straffavgiften på 1 500 kr samt därutöver
tilldela C en månads avstängning. Avstängningen löper fr o m 2019-07-23 t o m 2019-08-22.
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.
Skäl för beslutet
I ärendet är fråga nom C gjort sig skyldig till otillåten hantering av häst jämlikt TR I moment 174.
Beviskravet i denna typ av ärende är detsamma som gäller straffrättsligt, d.vs.. att det ska vara
ställt bortom rimligt tvivel att en överträdelse har skett. Disciplinnämnden sätter generellt särskild
tilltro till de uppgifter som lämnats av officiell funktionär, om det inte förekommer
omständigheter som talar däremot. De uppgifter som överdomaren har lämnat om att C
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upprepade gånger har utdelat spörapp mot hästen vinner stöd av de uppgifter som lämnats av de
båda åsyna vittnena, ryttaren och hens lasthjälp. Det är alltså utrett att C har utdelat upprepade
slag mot hästen.
Varje åtgärd mot en häst som har karaktär av bestraffning är otillåten hantering av häst och detta
inbegriper bland annat överdriven användning av spö, se TR I moment 174.3. Inget tyder på att C
befann sig i en situation där hen behövde värja sig för hästen. Enligt disciplinnämndens bedömning
har spörappen varit klart omotiverade och användningen av spöet därför överdriven.
Bestämmelserna om otillåten hantering av häst gäller på hela tävlingsområdet, se TR I moment
174.1. Reglerna omfattar förutom ryttare, ansvarig person, medhjälpare m.fl. även annan enskild
person som befinner sig på tävlingsplatsen, t.ex. åskådare, se TR I moment 190.1. Också
Riksidrottsförbundets stadgar omfattar enskild person som är medlem i en ansluten förening, se
RF:s stadgar 14 kap 1 §.
Genom att ta befattning med hästen och lastningen bedömer disciplinnämnden att C agerade som
medhjälpare till ryttaren, se TR I moment 190.1.
C:s agerande mot hästen har varit olämpligt och C ska ådömas en bestraffning. Bestämmelserna
om otillåten hantering av häst är uppställda av hänsyn till djurskyddet. En lämplig påföljd är
straffavgift enligt TR I moment 190.1.3 kombinerat med avstängning i en månad enligt TR I
moment 190.2.3.
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

Dan Nordenberg
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