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Svenska Ridsportförbundet Disciplinnämnden (DIN) Ärende nr 2017:7  

Protokoll fört vid DINs telefonsammanträde och handläggning onsdag 5 juli 2017.  

Närvarande ledamöter: Cecilia Tholse Rogmark (ordf), Mikael Sedolin, Elisabeth Lette, Ragnar 
Olsson, Dan Nordenborg, Jörgen Larsson, Loa Axen, Hans-Anders Odh,  
Ej närvarande: Robert Solin, sekreterare,  pga jäv 

 

Saken  
Otillåten behandling av häst samt olämpligt uppträdande.  
Andrea Barth, verksamhetschef vid Sport & Tävling, har anmält ryttaren för behandlat sin häst på 
ett osportsligt sätt (överdrivet användande av spö – olämplig bestraffning) vid tävlingar på Gävle 
Ryttarsällskaps nationella hoppningar 15 april 2017, (Mom 174 TR I moment 174 samt TR III 
moment ). Efter genomgång av handlingarna, granskning av den film som följde med anmälan 
samt överläggning fattar DIN följande beslut. 

 

Beslut  
DIN beslutar att ryttaren ska stängas av en (1) månad från all tävling i ridsport fr.o.m. den 2017-07-
19 t.o.m. den 2017-08-18 i enlighet TR I moment 191. 2.3, 2.3.1, samt kapitel 14 1§, 2§, och 6§ p c 
och 7§ RF:s stadgar.   

 

Skäl  
Andrea Barth har, till sin anmälan enligt ovan till DIN, bilagt en film från tävlingarna. Filmen visar 
bl.a. anmäld ryttares ritt. Filmen är av god kvalité. Filmen visar att ryttaren tilldelar sin häst i vart 
fall tre (3) tydliga piskrapp bakom sadeln på sin häst. Piskningen sker efter det att ekipaget blivit 
uteslutet.  

Tjänstgörande ÖD har inkommit med ett yttrande och uppger att ryttaren piskat sin häst efter 
uteslutning vid 2-3 tillfällen. Ryttaren blev avstängd från meetinget, men eftersom det var 
ryttarens sista start var detta inte ett reellt straff. Vid ÖD:s samtal med ryttaren efter ritten visade 
ryttaren ingen ånger. Ryttaren uppger själv att det var för att bestraffa hästen, men att hon var 
tvunget att göra detta för att hon vid andra tillfällen trillat av. 

 

DIN har tagit del av filmen och man kan konstatera att ekipaget inte har en god harmoni under 
ritten. Efter den andra olydnaden avbryter ryttaren och vänder därefter upp hästen mot hindret. 
Därefter fattar ryttaren nytt grepp om spöet och tilldelar därefter hästen 2-3 hårda slag bakom 
sadeln. Hästen framstår inte på något sätt oregerlig eller instabil.  
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Disciplinnämnden gör följande bedömning:  
Enligt TR 1 moment 174 (otillåten behandling av häst och överdrivet användande av spö) får spö 
eller piska inte användas som bestraffning utan endast som en anvisning. Ett spö får aldrig 
användas för att ventilera en ryttares (eller kusks) temperament. Sådant spöbruk är alltid 
överdrivet. En ryttare som överdrivet använt spö ska bli avstängd. Dessutom ska varje åtgärd som 
har karaktär av bestraffning räknas som olämpligt uppträdande och medföra avstängning 
exempelvis ryck i tyglar, skrik, svordomar eller andra olämpliga uttryck.  

Av filmen framgår att ryttaren efter den andra olydnaden avbryter ryttaren och vänder upp hästen 
mot hindret. Därefter fattar ryttaren nytt grepp om spöet innan slagen utdelas. Enligt DIN har 
ryttaren efter olydnaden haft tid att besinna sig. DIN gör också bedömningen att ryttarens avsikt 
med att fatta nytt grepp om spöet var för att få mer kraft i de efterföljande slagen. Det är därför 
uppenbart att spöet använts för bestraffning av hästen och är därför överdriven. Det är tydligt att 
piskan använts för att ventilera ryttarens humör och irritation. Detta sker dessutom efter det att 
ekipaget är uteslutet vilket absolut inte är tillåtet.  Det finns skäl att framhålla att överdriven 
användning av spö, särskilt i bestraffningssyfte, gränsar till frågor om hästens välbefinnande och 
djurskydd, se exempelvis Ridsportens Code of Conduct, men också ridsportens anseende jfr. TR I 
moment 190.  

Disciplinnämnden konstaterar sammanfattningsvis att ryttaren brutit mot TR 1 moment 174 samt 
TR moment 391 p 3 otillåten behandling av häst genom sitt överdrivna användande av spö och ska 
därför påföras disciplinpåföljd. Disciplinnämnden beslutar att ryttaren ska stängas av en (1) 
månad.  

Disciplinnämnden har varit enig i sin bedömning.  

 

Överklagan 
Disciplinnämndens beslut får senast tisdag 8 augusti 2017 överklagas till Riksidrottsnämnden (RIN), 
Idrottens Hus, Box 11016, 100 61 Stockholm. Ange RIN överklagande och diarienummer.  

 

 

Cecilia Tholse Rogmark    Hans-Anders Odh 

Ordförande 


