
SVENSKA RIDSPORTFÖRBUNDET  
Disciplinnämnden 

Ärende 1 2017 

Protokoll fört vid disciplinnämndens möte 23 februari 2017. 

Närvarande: Cecilia Tholse Rogmark, ordförande, Elisabeth Lette, Ragnar Olsson, Loa Axén, Anna 

Björklund, Anna Thorstenson, Dan Nordenberg, Jörgen Larsson, Mikael Sedolin  

Saken: Överklagande av kontrollmätning av ponny 

Disciplinnämnden fattar följande  

BESLUT 

att meddelas 14 mars 2017 

Disciplinnämnden 

 Bifaller överklagan och beviljar kontrollmätning av ponnyn Double. 

 

DISCIPLINNÄMNDENS HANDLÄGGNING 

Ponnyägaren har begärt kontrollmätning av Double. Begäran om kontrollmätning inkom 2016. 3 

januari 2017 mottog SvRF kopia på Doubles mätintyg från ansvarig mätperson, där det framgår att 

Double vid sista obligatoriska mätning i Sundsvall 4 mars 2015 mättes till 144 cm. Gränsen för 

kategori C är 140 cm. Double är alltså 4 cm från kategorigräns.  

SvRF gjorde bedömningen enligt Mätreglemente för ponnyer inom Svenska Ridsportförbundet 2017 

(Mätreglementet) punkt 26.3 att begäran ska avslås om den bedöms oskälig. Enligt punkt 26.3.1 

bedöms alltid en begäran som oskälig om ponnyn är mer än 3 cm från kategorigräns. Double är 4 cm 

från kategorigräns och därmed bedöms begäran som oskälig. Kontrollmätning kan därför inte 

beviljas. 

Ponnyägaren överklagade beslutet om avslag för kontrollmätning till Svenska Ridsportförbundets 

disciplinnämnd 10 januari 2017. 

BAKGRUND 

Ponnyägaren förklarar följande: de köpte ponnyn Double för ett halvår sedan, de föll för denna 

ponny direkt och funderade inte så mycket på hennes höjd. Detta är en ganska grov ponny med 

kraftig väl ansatt hals. Hon är en import från Holland och har nog varit med om något då hon är 

extremt rädd om sina ben. Att sko henne är helt omöjligt utan att hon fått lugnande medel. Så 

hennes hovar var mycket höga, stora när de köpte henne. Damen som ägde henne skodde henne så 

sällan som möjligt eftersom det är ganska besvärligt. Ponnyägaren påstår därför att ponnyn hade 

långa hovar vid mättillfället. 

 

 



SKÄL 

Enligt 26.3 Mätreglmentet 2016, ska begäran om kontrollmätning avslås om den bedöms som 

oskälig. Till skillnad från Mätreglementet för 2017, specifierar inte Mätreglementet för 2016 vad som 

bedöms som oskäligt. Ansökan om kontrollmätning kom in till Svenska Ridsportförbundet 16 

november 2016, därför ska Mätreglementet för 2016 tillämpas. Disciplinnämnden finner att det inte 

finns skäl till att bedöma ansökan om kontrollmätning som oskälig och bifaller överklagan. 

Disciplinnämnden har varit enig i sin bedömning. 

Disciplinnämndens beslut får senast tisdag 28 mars 2017 överklagas hos Riksidrottsnämnden  

(adress: Riksidrottsförbundet, Box 11016, 100 61 Stockholm). Ange ärendes nummer som referens. 

 

Cecilia Tholse Rogmark    Anna Thorstenson  


