SVENSKA RIDSPORTFÖRBUNDET
Disciplinnämnden (DIN)
Ärende nr 2019:6

Protokoll fört vid disciplinnämndens sammanträde 2019-08-12, per capsulam.
Närvarande: Ledamöterna Cecilia Tholse-Rogmark, Anna Björklund, Jörgen Larsson, Dan
Nordenberg, Hans-Anders Odh, Ragnar Olsson, Anna Thorstenson, Mikael Sedolin.
Saken: Brott mot djurskyddsregler vid tävlingsuppstallning av häst
Beslut
att meddelas 2019-08-19
Disciplinnämnden lämnar anmälningarna utan bifall.
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Skäl för beslutet
Av utredningen framgår bl. a. följande:
Till Svenska Ridsportförbundets (SvRF) disciplinnämnd (DIN) har inkommit tre anmälningar mot
Ryttaren om bristande tillsyn och skötsel av häst vid Strömsholmstävlingarna 6-9 juni 2019. De tre
anmälningarna har upprättats av Svenska Ridsportförbundet genom generalsekreterare Annika
Tjernström, tävlingsledaren för hoppning vid tävlingen samt två personer XX respektive YY
(gemensamt benämnda Vittnena).
XX kontaktade tävlingsledningen vid tävlingen och uppgav att hästen inte hade fått tillräcklig tillsyn
och skötsel vid tävlingsstallet.
Tävlingsledaren har i anmälan uppgett att XX gav ett så pass trovärdigt vittnesmål om att hästen
stod utan tillräcklig tillsyn, utfodring av stråfoder och vatten under stora delar av tävlingsdagarna
att tävlingsledningen önskar att DIN utreder frågan. Tävlingsledaren har såvitt framgår av anmälan
dock inte själv bevittnat eller inhämtat ytterligare utredning om den påstådda underlåtenheten.
SvRF har anmält Ryttaren för brott mot Code of Conduct vid tävlingen och hänvisar till Vittnenas
utsagor som stöd för anmälan. SvRF uppger att syftet med anmälan är dubbelt, dels att få
Disciplinnämndens bedömning av allvaret i fallet i sak, dels att få bedömt om brott mot Code of
Conduct utgör en bestraffningsbar förseelse enligt SvRFs stadgar, värdegrund, TR och/eller enligt
Riksidrottsförbundets 14 kapitel/15 kapitel i stadgarna.
Vittnena har gjort gällande att hästen inte fått tillräcklig skötsel och tillsyn under tävlingsdagarna,
bestående i bristande motion, utfordring och vattning samt har i huvudsak uppgett följande:
YY hade sina hästar precis bredvid hästen vid uppstallningen på tävlingsplatsen och Vittnena var i
stallet större delen av dagarna. På torsdag morgon red Ryttaren iväg med hästen ganska tidigt då
de hade tidig start i 5-årsdressyren. De kom därefter tillbaka och ställde in hästen. Sen såg
Vittnena ingen som gav hästen skötsel mer den dagen.
På fredag morgon var Ryttarens hästskötare hos hästen. Vid lunch reagerade Vittnena på att det
var väldigt varmt, hästen stod på den yttersta platsen i stallet där solen strålade in. Det var över 30
grader varmt. Vittnena tänkte inte mer på det, var iväg och startade en häst och kom sedan
tillbaka till stallet. Vittnena frågade även en annan person i stallet om hen sett någon vid hästen
och hen sa nej, varpå Vittnena började kontrollera om den hade vatten. Det hade den inte, så
Vittnena gav den vatten, vilket den drack som om den inte sett vatten på länge. Två hinkar i snabb
följd. Vittnena såg fortfarande ingen vid hästen under kvällen och höpåsen var i det stora orörd.
Vittnena gav den vatten igen.
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På lördag morgon kom hästens skötare till hästen och slängde in hö. Då sa Vittnena att de gett
hästen vatten. Tack fick Vittnena till svar. Sen försvann hen. Någon timme senare står hästen utan
vatten igen och Vittnena fyller på tills den slutade dricka och såg till att hinken var full när Vittnena
gav oss upp till banan. På dessa dagar såg Vittnena inte hästen lämna boxen och de tog kort på
hästen då den var svullen i båda bakbenen. En 5-årig häst ska inte se ut som den gjorde, om den
fått några promenader under dagen. Vittnena har sammanfattningsvis reagerat på att hästen inte
fått den tillsyn som den bör få. Hade det funnits en lapp med nummer hade Vittnena kontaktat
ansvariga, men den fanns ingen lapp på boxen. Hästen har förmodligen rivit ner den, då den var
uttråkad av att stå inne. När det är så varmt som det var den här helgen är det ju extra viktigt att
hästen alltid har vatten, och då Vittnena bryr sig inte om vem eller vilka som är ansvariga för
hästen, det de reagerar på är att hästen vid flera tillfällen har stått utan vatten och att den inte har
kommit ur boxen och har stått med svullna bakben. Det är Ryttaren som är ansvarig för hästen
även om hen delegerat ansvaret till en hästskötare. Vittnena frågar sig varför inte hästen kördes
hem då efter att den startat på torsdagen? Den gjorde ju bara en start på helgen och är ju endast 5
år gammal.
Ryttaren, som har tagit del av handlingarna i ärendet, har bestritt ansvar och har gjort gällande att
hästen fått fullgod skötsel, motion, utfordring och vattning samt har i huvudsak även uppgett
följande:
Förutom den skötsel som utförts av skötaren har Ryttaren själv varit på plats och haft hästen ute
ett flertal gånger, motionerat hästen, fodrat och fyllt på vatten. Därutöver har hästen genomgått
en veterinärundersökning 2019-06-07 och har inhämtat veterinärintyg som visar att hästen var vid
ett gott allmäntillstånd.
Ryttaren har bl. a. åberopat och ingivit ovannämnda veterinärintyg och en av skötaren upprättad
journal. I journalen uppger skötaren bl.a. att hästen har utfodrats/vattnats ca 4 ggr om dagen vid
heldag, att den har motionerats/betats dagligen samt att den har fått ca 70 liter vatten dagligen.
Disciplinnämndens bedömning
Ett av tävlingsreglernas viktigaste huvudsyften är att ett fullgott djurskydd uppnås vid all hantering
av häst. (TR I moment om 110.1). Svenska Ridsportförbundets medlemsorganisationer och deras
medlemmar ska i alla avseenden följa djurskyddslagen, djurskyddsförordningen och föreskrifter
för dessa i alla tillämpliga delar. (TR I moment 110.3). Vad som avses med ett gott djurskydd
framgår även av Code of Conduct, som är tryckt på insidan av omslaget på TR samt även framgår
av SvRFs hemsida https://www.ridsport.se/Tavling/Tavlingsreglemente/Code-of-Conduct/. Code
of Conduct utgör ett förtydligande av vad som avses med djurskydd i tävlingsreglerna.
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Av Code of Conduct framgår bl. a. följande:





Inom all hästsport är omsorgen om och omvårdnaden av hästen av yttersta vikt.
Hästens välbefinnande ska alltid komma i första hand, före krav från uppfödare, tränare,
ryttare, ägare, hästhandlare, organisatör, sponsorer, media och funktionärer.
Hästens hälsa och välfärd måste garanteras vid all hantering av hästens väl som vid all
veterinär behandling.
Tänk på hästens närmiljö. Ventilation, utfodring och vattning måste fungera
tillfredsställande. Detta gäller också under transport av hästen.

Nu aktuellt ärende rör fråga om brott mot djurskyddsreglerna vid en uppstallning som har
anordnas på tävlingsplatsen av tävlingsledningen. Den anmälda gärningen omfattas därför av
tävlingsreglerna och DIN är således behörig att pröva ärendet.
Ryttaren är ansvarig för att tävlingsreglerna (inbegripet djurskyddet) efterlevs (TR I moment 112).
I ärendet står ryttarens och hästskötarens utsaga å ena sidan mot de uppgifter som lämnats av
Vittnena å andra sidan. Vittnenas utsagor väger visserligen tungt, men de har inte haft hästen
under uppsyn hela tiden. Varken tävlingsfunktionär eller tävlingsveterinär har bevittnat eller utrett
den anmälda gärningen/underlåtenheten. Med hänsyn till djurskyddsreglernas efterlevnad är det
enligt DINs uppfattning positivt att misstanke om bristande omsorg, skötsel, utfordring eller
vattning anmäls. Anmälan bör i första hand göras på plats till tävlingsledning, överdomare eller
tävlingsveterinär för att en utredning om bristande djurskydd ska kunna utföras på plats. I detta
ärende har Vittnena anmält till tävlingsledningen på plats. Dock har ytterligare utredning huruvida
hästen t.ex. led av uttorkning eller brist på motion, inte utförts eller åberopats av anmälarna.
Straffrättens bevisregler ska tillämpas på denna typ av ärenden.
Mot denna bakgrund finner DIN att det inte är ställt bortom varje rimligt tvivel att Ryttaren brutit
mot djurskyddsreglerna.
DIN har varit enig i sin bedömning.
Överklagande
DINs beslut får senast 2019-09-02 överklagas hos Riksidrottsnämnden RIN.
Adress: Riksidrottsförbundet, Idrottens Hus, Box 11016, 100 61 Stockholm. Ange ärendets
nummer som referens. För att ärendet ska tas upp måste RIN ge prövningstillstånd.

Cecilia Tholse Rogmark, ordförande

Hans-Anders Odh

Ridsportens Hus, 734 94 Strömsholm, Besöksadress: Herrskogsvägen 2, Tel 0220-45600, Fax 0220-45670/41, www.ridsport.se

