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Protokoll fört vid disciplinnämndens telefonsammanträde 14 december 2018 
 
Ledamöter: Cecilia Tholse Rogmark, ordförande, Elisabeth Lette, Ragnar Olsson, Jörgen Larsson, 
Hans Anders Odh, Anna Björklund, Mikael Sedolin. 
Adjungerad: Robert Solin, Svenska Ridsportförbundet, sekreterare. 
 
Saken: Överprövning av beslut fattat av överdomare. 
 
Disciplinnämnden har, efter genomgång av parternas skriftliga inlagor och efter överläggning fattat 
följande enhälliga 
  
Beslut 
att meddelas 18 december 2018. 
 
Överdomarens ursprungliga beslut om att stänga av ekipaget gäller, varför ekipagets resultat ska 
strykas. Arrangören åläggs att betala böter om 25 000 kr. 
 
Bakgrund 
I samband med tävlingen Breeders Trophy, anordnad av Swede Horse 1–7 oktober 2018 på Flyinge, 
uppmärksammades överdomaren Bengt Sånesson på att ett ekipage under femåringarnas andra 
kvalificeringsomgång eventuellt ridit med otillåten utrustning. Överdomaren kontrollerade saken 
och fann att ryttaren ridit med ett så kallat bevallbett. Överdomaren menade att det enligt aktuellt 
regelverk framgick att femåringarna enbart fick ridas med tränsbett och att ett bevallbett inte är 
att betrakta som sådant. Överdomaren beslutade att stänga av ekipaget och ta bort ekipagets 
resultat från resultatlistan. 
 
Aktuell ryttares vårdnadshavare protesterade mot diskvalificeringen. Protesten lämnades eller 
angavs till tävlingsledningen och ryttaren menade att det inte gick att utläsa av specialreglerna för 
tävlingen att ett tränsbett av så kallad vingmodell, där bettringen löper genom bettet, inte är 
tillåtet.  
 
Dagen efter, 5 oktober 2018, fick överdomaren besked om att Swede Horse styrelse var av 
uppfattningen att regelverket om bett var otydligt och att styrelsen därför bestämt sig för att 
undanröja överdomarens beslut. Ekipaget återfördes därmed till resultatlistan och fick tillåtelse att 
delta i finalen.  
 
Fyra personer har härefter anmält Swede Horse styrelse och tävlingsledaren för brott mot TR I 
moment 181. 
 
Disciplinnämndens (DIN) bedömning 
Inledningsvis konstateras att Disciplinnämnden, enligt TR I mom 111 p 7.1.1, har möjlighet att ta 
upp saken till prövning trots att arrangören Swede Horse inte är en medlemsorganisation ansluten 
till Svenska Ridsportförbundet. Såväl överdomaren och domaren har godkänts i den av Svenska 
Ridsportförbundet antagna propositionen och var därför utsända av Svenska Ridsportförbundet 
som Svenska Ridsportförbundets officiella funktionärer under tävlingen. 



Disciplinnämnden noterar därefter att tävlingsledningen inte överlämnat ryttarens protest till 
överdomaren för ställningstagande. Det framgår tydligt av TR I moment 195.1.2 att protester 
lämnas till överdomaren, alternativt till sekretariatet med vidarebefordran till överdomaren. Swede 
Horse har således lämnat ett, för ryttaren positivt beslut, till ryttaren utan att ha rätt till detta. 
Swede Horses beslut i denna fråga är således att ses som en nullitet, alltså en ogiltig handling. 
 
Vid bedömningen av ärendet finner Disciplinnämnden det mycket anmärkningsvärt att ledningen 
för en av Sveriges större och mer betydelsefulla tävling för unga hästar inte synes vara medvetna 
om den position som domare och överdomare har vid en tävling. Riksidrottsnämnden (RIN) har i 
ett flertal fall haft att bedöma frågan om domares ställning i samband med idrottsutövning. Bland 
annat har RIN då konstaterat följande: ”I samband med all idrottsutövning, som sker under ledning 
av domare och andra funktionärer, gäller en i det närmaste obegränsad skyldighet att följa 
domarens och funktionärens anvisning.” Se Idrottens bestraffningsregler, 6:e upplagan, sidan 69.  
 
Enligt TR I moment 181.1 är tävlingsorganisation, ryttare och medhjälpare skyldiga att följa 
överdomares beslut. Det är inte möjligt för en tävlingsarrangör att ompröva eller på annat sätt 
ändra ett sådant beslut. Överdomarens ursprungliga beslut om avstängning av ekipaget gäller och 
ekipagets resultat ska strykas.  
 
Disciplinnämnden finner vidare att Swede Horses agerande renderar ett bötesstraff. Vid 
bestämmandet av bötesbeloppets storlek har hänsyn tagits till tävlingen storlek och betydelse 
samt till storleken på de premier som utdelats. Beloppet har bestämts till 25 000 kr. Beloppet 
faktureras Swede Horse av Svenska Risportförbundet. 
 
 
Överklagande 
Disciplinnämndens beslut får senast 8 januari 2019 överklagas hos Riksidrottsnämnden RIN. Ange 
ärendets nummer som referens. 
Adress Riksidrottsförbundet, Idrottens Hus, Box 11016, 10061 Stockholm.  
 
 
Cecilia Tholse Rogmark   Anna Björklund 
Ordförande 


