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SVENSKA RIDSPORTFÖRBUNDET 
Disciplinnämnden (DIN) 
Ärende nr 2018:6 

Protokoll fört över Disciplinnämndens (DIN) beslut per cirkulation 2018-06-12  

Deltagande ledamöter: Cecilia Tholse Rogmark (ordförande) Elisabeth Lette, Ragnar Olsson, Lars-Olof 
Axén, Anna Thorstenson, Dan Nordenberg (referent) och Hans-Anders Odh.  
Adjungerad Robert Solin, Svenska Ridsportförbundet (sekreterare). 

Saken: Otillåten hantering av häst  

 

Av utredningen i ärendet framgår sammanfattningsvis följande: 

Vid regional hopptävling i Örebro förekom en incident där en häst fick ett spörapp av ryttarens pappa. 
Händelsen iakttogs av två funktionärer vid insläppet till tävlingsbanan. Överdomaren stängde av pappan från 
tävlingen och delade ut ett gult kort.  
 
Funktionären C har i korthet lämnat följande redogörelse om händelseförloppet. När ryttaren kommer ut från 
tävlingsbanan mötte mamman och pappan upp. Funktionären noterade att de talades vid en stund och 
mamman sa bl.a. ”Du måste rida”. Under samtalet höll pappan tyglarna på hästen och ryttaren höll i sitt spö. 
Pappan tog spöet från ryttaren och klev ett kliv bakåt. Pappan slog ett ”rundslag” på hästens bakdel och sa 
”Om hästen inte sköter sig så gör man såhär”. Hästen hoppade till i samband med slaget. Mamman sa då 
”Man får inte göra sådär”. Funktionären A gick fram och frågade ”Vad gör du?”. Mamman svarar då, ”Jag har 
inte gjort något”. Pappan säger ”Jag ber om ursäkt”. Funktionären A sa då till pappan, ”Det här är inte ett 
okej beteende, det förstår du va?”. Pappan lämnade då platsen.   
 
Pappan har i samband med mottagande av gult kort lämnat förklaringen att hästen trampade på honom när 
de stod och pratade och då slog han till den.  
 
Pappan har kommunicerats handlingarna i ärendet. 
 
Beslut  
att meddelas 2018-06-18 
 
Disciplinnämnden dömer pappan till böter 1 500 kr enligt 14 kap 5 § Riksidrottsförbundets stadgar. 
 
Skäl för beslutet 
De inblandade har lämnat två olika versioner av händelseförloppet. Mycket talar för att pappans version, att 
hästen skulle ha trampat på honom, är en efterhandskonstruktion. Disciplinnämnden anser dock att det inte 
heller är motiverat att bestraffa en häst med piskrapp även om man blir trampad.  
 
Pappan är ryttarens målsman och har agerat som medhjälpare. 
 
Omotiverade piskrapp är en bestraffning som faller under otillåten hantering av häst och gäller även 
medhjälpare, tävlingsreglemente I mom. 174 p. 2 och p. 3, tävlingsreglemente III mom. 391 p. 1. Brott mot 
tävlingsregler kan straffas enligt 14 kap Riksidrottsförbundets stadgar (14 kap 2 § p. 14).  
 
Disciplinnämnden dömer pappan till böter om 1500 kr. 
 
Disciplinnämnden har varit enig i sin bedömning. 
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Överklagande 
DINs beslut får senast 2018-07-09 överklagas hos Riksidrottsnämnden, adress: 
Riksidrottsförbundet, Idrottens Hus, Box 11016, 100 61 Stockholm.  
Ange ärendets nummer som referens.  
 
 
 
 
Cecilia Tholse Rogmark (ordf)   Dan Nordenberg  
 
 
 
  


