SVENSKA RIDSPORTFÖRBUNDET
Disciplinnämnden (DIN)
Ärende nr 2020:1
Protokoll fört vid Disciplinnämndens möte 19 februari 2020
Närvarande: Ledamöterna Cecilia Tholse Rogmark (ordförande), Anna Björklund, Jörgen Larsson, Dan
Nordenberg, Hans-Anders Odh, Ragnar Olsson, Mikael Sedolin (referent), Jenny Johansson.
Saken: Felaktigt uppfört domaruppdrag med mera, nu fråga om avvisning
BESLUT
att meddelas 2020-03-03
Anmälan avvisas enligt TR I moment 195 p. 4.2 och Riksidrottsförbundets stadgar 14 kapitlet 10 §
första stycket.
SKÄL
Anmälan, som är daterad 4 januari 2020, avser händelser, felaktigt uppfört domaruppdrag, i
samband med Suderby RK:s tävlingar 12 oktober 2019.
I anmälan riktas också en uppmaning till Ridsportförbundet rörande hanteringen av dispenser.
Eftersom uppmaningen riktas till Ridsportförbundet behandlar Disciplinnämnden inte anmälan i
dessa delar.
Anmälarna anför bland annat följande:
Anmälan avser en händelse vid Suderby RK:s körtävlingar 12 oktober. Den arrangerande klubben är
även den anmäldes (DÄ) egen tävlingsklubb. När resultatet presenterades var hindertiderna inte
med. Kuskar har i vanlig ordning 30 minuter på sig att protestera. Ingen protest sker. När sedan
hindertiderna kommer ut på kvällen framgår det att resultatet är fel. Således kunde inte kuskarna
upptäcka detta på plats, inom protesttiden. Detta påtalas och någon form av bortförklaring kommer
från DÄ. I sekretariatet på denna tävling sitter DÄ och hjälper till att räkna ut resultatet. Ekipaget
som får fel resultat är dotter till DÄ. Hästen som fått ”fel” resultat är den häst som DÄ själv tävlar till
vardags.
Felet bestod i att arrangören missat att räkna med det sista hindret. Det är tyvärr lätt hänt när
körningen tvingas använda Excel eller papper och penna. Istället för att erkänna felet när det
uppdagades och sedan räkna rätt valde DÄ att ändra på tre av fem hinder på endast en kusk på hela
tävlingen. Resultatet av att arrangören valde att ändra på tre av fem hindertider i denna tävling gör
att även Gotlandsmästerskapen i lag som rids samtidigt får felaktigt resultat. Det lag som kom på
fjärde plats skulle ha varit på tredje plats.
Som skäl för att anmälan lämnats närmare tre månader efter den aktuella händelsen har anmälarna
anfört att de väntade på att få information om hur de kunde gå vidare. Frågan ställdes till Gotlands
Ridsportförbund och dess ordförande, som har haft kontakt med Svenska Ridsportförbundet.
Rekommendationen blev att lämna in en anmälan till disciplinnämnden. För att sedan kunna lämna
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in en anmälan med endast fakta och inga antaganden så tog det en stund att få ihop samtlig
information.
DÄ har yttrat sig i ärendet.
Disciplinnämnden gör följande bedömning:
Enligt Riksidrottsförbundets stadgar 14 kap. 10 första stycket får påföljd för förseelse inte åläggas
någon, om inte förseelsen anmälts för bestraffning senast inom två månader från det förseelsen
begicks eller blev känd. Vidare ska enligt TR I mom 195 p. 4.2. överdomares, tävlingsjuryns och
tävlingsledningens beslut överklagas senast en vecka efter tävlingens slut.
Anmälan har lämnats in mer än två månader efter det att den påstådda förseelsen begicks eller blev
känd. Disciplinnämnden anser att vad anmälarna anfört om skälen till att anmälan lämnades in mer
än 2 månader efter det att den aktuella händelsen inte utgör giltig ursäkt för förseningen. Anmälan
ska därför avvisas.
Disciplinnämnden har varit enig i sin bedömning.
Överklagande
DIN:s beslut får senast 24 mars 2020 överklagas hos Riksidrottsnämnden RIN.
Adress: Riksidrottsförbundet, Idrottens Hus, Box 11016, 10061 Stockholm.
Vad gäller avvisningsbeslut krävs prövningstillstånd. Ange ärendets nummer som referens.
Cecilia Tholse Rogmark (ordf)
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