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SVENSKA RIDSPORTFÖRBUNDET 

Disciplinnämnden (DIN) 

Ärende nr 8:2017 

Protokoll fört vid disciplinnämndens (DIN) möte tisdag 2 maj 2017 per telefon. 

Ledamöter: Cecilia Tholse Rogmark, ordförande, Elisabeth Lette, Mikael Sedolin, Ragnar Olsson, 

Lars-Olof Axén, Anna Björklund, Anna Thorstenson, Dan Nordenberg, Jörgen Larsson och Hans-

Anders Odh. 

Saken: Kontrollmätning av ponny 

BESLUT 

Att meddelas den 18 maj 2017. 

Disciplinnämnden avslår överklagandet. Depositionen om 1 000 kr ska återbetalas till klaganden. 
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SKÄL 
 
Av utredningen framgår bl.a. följande. 
 
Ponnyägaren har den 22 mars 2017 begärt kontrollmätning av ponnyn hos Svenska 
Ridsportförbundet (SvRF).  
 
SvRf avslog i beslut den 24 mars 2017 begäran med följande motivering: 
 

”Vid kontroll i TDB kan vi notera att sista obligatoriska mätning för Munsboro Maeve, 
licensnummer 263310, var gjord 4 januari 2012 med resultatet 144 
cm. http://tdb.ridsport.se/horses/75188 
  
Mätreglementet (bifogat) punkt 25-26 behandlar kontrollmätning. Enligt punkt 26.3.1. ska 
en begäran alltid anses som oskälig "om ponnyn är 3 cm eller mer från kategorigräns, 
och/eller om ponnyn är äldre än 14 år och/eller om den senaste mätningen utfördes för mer 
än 365 dagar sedan". 
  
Munsboro Maeve är enligt gällande mätintyg 4 cm från kategorigräns och den senaste 
mätningen utfördes för mer än 365 dagar sedan. Begäran om kontrollmätning är oskälig 
enligt mätreglementet och kan inte beviljas.” 
 

Ponnyägaren överklagade beslutet till DIN den 24 mars 2017 och har bl.a. anfört följande: 
 

 Ponnyn hade vid inköpet onaturligt höga trakter på hovarna, vilket hovslagare nu efter 1,5 
år har lyckats korrigera till normal form och höjd på hovar/trakter. Denna form på hovarna 
gjorde att ponnyn blev mätt till 144 cm vid mätningen. 

 Ponnyn har även varit mycket spänd och stressad tidigare inför nya människor, och även på 
nya platser, vilket har bidragit, då hon inte kunnat slappna av i sådana sammanhang som 
en mätning innebär. 

 Ponnyn är vid ägarens mätning med mätsticka utrustat med vattenpass hemma ca 141,5 
cm med skor.  

 Det är synd om ponnyn om hon ska behöva tävla i fel kategori. 
  
 

http://tdb.ridsport.se/horses/75188
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Disciplinnämnden gör följande bedömning 
 
Enligt punkt 26 Mätreglemente för ponnyer kan en ponnys sista obligatoriska mätning ifrågasättas 
av ponnyns ägare genom en begäran om kontrollmätning.  En sådan begäran ska enligt 26.3 
mätreglementet avslås om begäran bedöms oskälig. Reglerna för när en begäran bedöms oskälig 
framgår av SvRF:s beslut.  
 
Av utredningen framgår bl.a. att ponnyns höjd vid den sista obligatoriska mätningen var 4 cm från 
kategorigräns samt att den senaste mätningen utfördes för mer än 365 dagar sedan. DIN delar 
därför SvRF:s bedömning att begäran om kontrollmätning är oskälig enligt mätreglementet. 
Överklagandet ska mot denna bakgrund avslås varvid SvRF:s beslut står fast. 
 
DIN har varit enig i sin bedömning.  
 
ÖVERKLAGANDE  
 
DINs beslut får senast torsdag 8 juni 2017 överklagas hos RIN, adress; Riksidrottsförbundet, 
Idrottens Hus, Box 11016, 100 61  Stockholm. Ange ärendets nummer som referens.  
 
 
 
Cecilia Tholse Rogmark (ordf)   Hans-Anders Odh  
 


