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Saken: Beslut om ändring av tid 

Beslut 
Att meddelas 27 april 2018 

Beslutet att justera ryttaren L:s, tävlande för Loviseholms Hästsportklubb, tid med 15 
hundradelar till 67,25 sekunder upphävs. Ryttaren L:s tid fastställs därför till den 
ursprungligen uppmätta och registrerade tiden 67,4 sekunder. Vidare ska Loviseholms 
Hästsportklubbs resultat och resultaten i den aktuella klassen ändras i konsekvens härmed. 

Skäl 
Bakgrund 
Folksam Elitallsvenska Mellersta gruppen omg 1 arrangerad av Mantorpsryttarna reds 1 april 
2018. Vid genomförandet av klassen uppstod problem med den automatiska tidtagningen 
för en ryttare, LH, i Loviseholms Hästsportklubb. Tiden togs därför manuellt med klocka. 
Efter genomförd klass hade Värnamobygdens Ryttarförening 4 fel och en sammalag tid om 
191,82 sekunder med placering nr 2 och Loviseholms Hästsportklubb 4 fel och en 
sammanlagd tid 191,97 sekunder med placering nr 3. Det skiljde således 15 hundradelar 
mellan lag nr 2 och lag nr 3. Prisutdelningen genomfördes med dessa resultat. 

Precis innan prisutdelningen kom E, förälder till en av ryttarna i Loviseholms Hästsportklubb, 
och frågade Överdomaren (ÖD) om den manuella tiden gällde en av deras deras 
lagkamrater, L, vilket stämde. E bad att få se de manuella tiderna och för jämföra dessa med 
de automatiska tiderna. De manuella tiderna felade +/- 0,5 sekunder mot de automatiska 
tiderna. Efter att detta uppmärksammats diskuterade ÖD och domaren om något skulle 
göras. De beslutade att justera (minska) tiden för den ryttare, dvs. L, vars tid tagits manuellt 
med med 15 hundradelar, vilket fick till följd att Värnamobygdens Ryttarförening och 
Loviseholms Hästsportklubb kom att erhålla samma resultat och placering. Justeringen 
gjordes som ett domarbeslut. Justeringen av den manuellt tagna tiden gjordes utan att 
någon formell protest lämnades in. 

Värnamobygdens Ryttarförening har överklagat beslutet att justera tiden för ryttaren L och 
yrkat att resultatet återgår till det ursprungliga dvs. att Värnamobygdens Ryttarförening 
erhåller placering nr 2 och och Loviseholms Hästsportklubb placering nr 3. Värnamobygdens 
Ryttarförening har anfört att de ställer sig mycket tveksamma till att man godtyckligt ändrar 
en tid till en helt påhittad tid, då TR säger att manuell tidtagning gäller vid problem med 
automatisk tidtagning.  

Loviseholms Hästsportklubb har motsatt sig att den aktuella tiden och resultatet ändras. 
Utöver skrivelser från Värnamobygdens Ryttarförening och Loviseholms Hästsportklubb har 
inkommit yttranden från ÖD och domaren.  



Disciplinnämnden gör följande bedömning: 
Enligt TR I moment 195 2.3 gäller att överklagan av domarutslag eller ryttarens resultat i 
samtliga grenar aldrig kan upptas till prövning. Uppenbara felskrivningar och felräkningar 
kan korrigeras i efterhand.  

Av bestämmelsen följer att det måste finnas en senaste tidpunkt efter vilken en domare inte 
längre kan meddela domarutslag eller justera result. Efter denna tidpunkt kan enbart 
uppenbara felskrivningar och felräkningar kan korrigeras. Vare sig TR I eller TR III anger när 
denna tidpunkt inträffar. Enligt DIN måste denna tidpunkt i vart fall inträffa senast i samband 
med att prisutdelningen genomförs, förutsatt att inte prisutdelningen genomförs med 
uttyckligt förbehåll för att någon eller några frågor är föremål för bedömning och att 
resultatet därför kan komma att justeras. 

I detta fall har beslutet att justera ryttaren L:s tid fattats efter genomförd prisutdelning. 
Domaren har därför enbart haft möjlighet att korrigera uppenbara felskrivningar och 
felräkningar. 

Enligt TR III moment 393 2.3.4 ansvarar domaren för tidtagningen. De centrala reglerna för 
tidtagning vid hoppning finns i TR IIIi mom 371 och 373. Enligt DIN är bestämmelsena 
utformade bl.a. i syfte att inte lämna utrymme för några skönsmässiga bedömningar av den 
registrerade tiden. Enligt DIN ger reglerna om tidtagning i TR III inte utrymme för det slag av 
skönsmässig justering av registrerad tid som domaren gjort när hen ändrade ryttaren Ls tid. 
Beslutet kan därför inte heller utgöra en korrigering av en uppenbar felskrivning eller 
felräkning. Beslutet att justera ryttaren Ls tid är därför ogiltigt och ska upphävas.  

Sammanfattningsvis ska beslutet att justera ryttaren Ls tid med 15 hundradelar till 67,25 
sekunder upphävas och ryttaren Ls tid fastställas till den ursprungligen uppmätta och 
registrerade 67,4 sekunder. Vidare ska Loviseholms Hästsportklubbs resultat och resultaten i 
den aktuella klassen ändras i konsekvens härmed. 

DIN har varit enig i sin bedömning. 

Överklagande 
DIN:s beslut får senast 18 maj 2018 överklagas hos RIN, adress:  
Riksidrottsförbundet, Idrottens Hus 114 73 Stockholm.  
Ange ärendets nummer som referens. 

För att RIN ska ta upp ärendet till prövning krävs enligt 15 kap 2 § Riksidrottsförbundets 
stadgar dels prövningstillstånd, dels att klaganden betalar en avgift om 1 000 kr på RF: s 
konto BG 411-4088 eller PG 158245-1. Ange RIN och diarienummer. 

 
Cecilia Tholse Rogmark (ordf)   Mikael Sedolin 
 
 


