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Saken
Olämpligt uppträdande
BESLUT
att meddelas den 2020-11-10
Disciplinnämnden beslutar att lämna anmälan utan bifall
Skäl för beslutet
Bakgrund
Av utredningen i ärendet framgår sammanfattningsvis följande:
Helsingborgs Fältrittklubb anordnade träningstävling i hoppning 12 april 2020. Två anmälningar
mot samma person mottags av Svenska Ridsportförbundet 14 april 2020.
Anmälarna X och Y har i huvudsak uppgivit följande: Enligt anmälningarna har den anmälda
tidigare hängt ut en av anmälarna, X, på sociala medier och där uttalat sig nedvärderande om X,
hens verksamhet och medhjälpare. Vid träningstävlingen hos Helsingborgs FRK har detta eskalerat,
varpå den anmälda skrikit nedvärderande och hotfullt mot anmälarna. Enligt den andra
anmälaren, Y, tillika X:s sambo och som agerat medhjälpare till X vid träningstävlingen, har den
anmälda skrikit att hen önskade se Y död och att hen gladeligen skulle gräva ner Y med huvudet
före. Yttrandet har framförts framför övriga deltagare vid arrangemanget. Vidare har den
anmälda filmat och uttalat sig kränkande mot X.
Enligt X, som själv deltog vid träningstävlingen, har den anmälda betett sig mycket illa mot Y och,
förutom citatet ovan, kallat Y bland annat ”vidrig” och ”äcklig” öppet bland övriga deltagare.
Vidare har den anmälda följt efter X och filmat X samtidigt som den anmälda uttryckt kränkande
kommentarer om att hens häst var mager, inte fick någon mat med mera. Enligt X har den
anmälda har varit pådrivande till ett drev med mobbing, trakasserier och förföljelse mot X och
dennes medhjälpare på sociala medier i snart två år. Detta urartade vid träningstävlingen 12 april
2020. Händelsen är polisanmäld.
Vittnet A
I ärendet har vittnet A lämnat ett skriftligt utlåtande. Hen har uppgivit att hen varit där
tillsammans med den anmälde att hen hört den anmälde yttra ovan angivet hot och att hen, trots
kopplingen till den anmälde, hen inte står bakom yttrandet som fälldes.
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Den anmäldas uppgifter
Det är riktigt att hen var på platsen för den anmälda händelsen och att det föreligger en
kontrovers mellan samtliga inblandade. Vittnet A var på plats tillsammans med henne men har nu
”bytt lag” och sympatiserar med anmälarna. Hen har aldrig sagt det som påstås och det ligger en
flera år gammal tvist bakom de påståenden som framförts i anmälan.
Disciplinnämnden gör följande bedömning
DIN konstaterar att, sedan invändningen kommit om att den anmälda inte sagt såsom det påstås
och att vittnets opartiskhet kan ifrågasättas, ord står mot ord. Vid en sådan situation råder
principen om att hellre fria än fälla varför DIN lämnar anmälan utan bifall.
Överklagande
Disciplinnämndens beslut får senast 2020-12-01 överklagas hos Riksidrottsnämnden RIN.
Adress: Riksidrottsförbundet, Idrottens Hus, Box 110 16, 110 16 Stockholm. Ange ärendets
nummer som referens. Ärendet kan komma att kräva prövningstillstånd av RIN.
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