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SVENSKA RIDSPORTFÖRBUNDET 

Disciplinnämnden (DIN) 

Ärende nr 5:2017 

Protokoll fört vid disciplinnämndens (DIN) möte 2017-06-07 per telefon. 

Närvarande: Ledamöterna Cecilia Tholse Rogmark (ordförande) Elisabeth Lette, Mikael Sedolin, 

Ragnar Olsson, Anna Thorstenson, Dan Nordenberg (referent) och Hans-Anders Odh.  

Adjungerad: Robert Solin, Svenska Ridsportförbundet (sekreterare). 

Saken: Otillåten behandling med akupunktur 
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BESLUT att meddelas 2017-06-12 
 
Disciplinnämnden dömer ryttaren, född 2001, enligt 14 kapitlet 2 § punkt 14 Riksidrottsförbundets 
stadgar samt TR I moment 112 punkt 2 och punkt 3 samt moment 171, till 1 månads avstängning 
från allt deltagande inom ridsport som tävlande, ledare, funktionär eller annat deltagande vid 
tävling eller annan aktivitet organiserad av Svenska Ridsportförbundet under avstängningstiden. 
Avstängningen gäller under tiden 2017-06-12 – 2017-07-11.  
 
Disciplinnämnden dömer pappan i egenskap av ansvarig person för sitt minderåriga barn, enligt 14 
kapitlet 2 § punkt 14 Riksidrottsförbundets stadgar samt TR I moment 112 punkt 2 och punkt 3 
samt moment 171, till 3 månaders avstängning från allt deltagande inom ridsport som tävlande, 
ledare, funktionär eller annat deltagande vid tävling eller annan aktivitet organiserad av Svenska 
Ridsportförbundet under avstängningstiden. Avstängningen gäller under tiden 2017-06-12 – 2017-
09-11. 
 
Disciplinnämnden beslutar att resultaten från tävlingen 2017-03-12 ska strykas. 
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UTREDNINGEN 
 
Av utredningen i ärendet framgår sammanfattningsvis följande: 
 
Ponnyn deltog på lokal tävling i hoppning 2017-03-12. Överdomaren blev upplyst om att ponnyn 
hade genomgått massagebehandling innefattande bl.a. akupunktur dagen före tävlingen. Gult kort 
utdelades och ekipaget stängdes av från tävlingen. Eftersom ryttaren hade hunnit avvika från 
tävlingen förekom ett telefonsamtal där ryttaren erkände att ponnyn fått akupunktur dagen före 
tävlingen för Överdomaren. Ryttaren är född 2001. 
 
Beredd tillfälle till yttrande har ryttarens mamma i huvudsak uppgivit som följer. Hon anser att 
den som anmält saken till överdomaren borde straffas eftersom vederbörande inte sa till innan 
start, utan väntade med att anmäla till efter start. Hon visste inte att terapeuten kombinerade 
massage med akupunktur. Hon var själv inte med vid varken behandlingen eller tävlingen. Det var 
ryttarens far som var med vid båda tillfällena. Först på vägen hem från tävlingen blev dottern 
(ryttaren) uppringd av överdomaren som förhörde dottern varvid dottern erkände och förklarade 
att hon inte visste att man inte fick tävla efter akupunktur. Dottern blev mycket ledsen. Dottern 
inte kommer att göra om detta misstag. Hästen berömdes av massören som fin och inga 
efterföljande råd meddelades. Hästen transporterades då tillbaka hem.  
 
Ryttarens pappa har hörts inför Disciplinnämnden och i huvudsak uppgivit följande. Han 
transporterade ponnyn till massagen. Terapeuten masserade först ponnyn för att sedan börja med 
akupunktur. Någon ingående information om varför akupunktur genomfördes fick varken han eller 
dottern. Det nämndes inte heller något om begränsningar i ponnyns användning följd av 
behandlingen. Han är inte kunnig inom hästvård och utgick ifrån att akupunkturen var en del av 
hästmassagen.  
 
Terapeuten har yttrat sig enligt följande. Hon är diplomerad equiterapeut. Ponnyn kom till henne 
på inrådan från tränaren eftersom hästen hade upplevts stel i ridningen. Hon fann indikationer och 
behandlade bl.a. med akupunktur. Hon ordinerade skritt i två dagar och ridning i lång och låg form 
dag tre.  
 
Disciplinnämnden har infordrat ett yttrande från leg. vet. Peter Kallings vari framgår 
sammanfattningsvis följande.  
 
Akupunktur är dokumenterat smärtblockerande. Indikationer för häst är bl.a. ryggsmärtor av olika 
slag, led- och muskelproblem, COPD, fång, krubbitning, struppipning, reproduktionsproblem och 
kolik. På grund av akupunkturs smärthämmande effekt kan behandlingen inte anses ske enbart för 
hästs välbefinnande/friskvård, utan görs på medicinsk indikation vid skada eller sjukdom. 
Karenstider för tävling är uppsatta framförallt av djurskyddsskäl. Om akupunktur utförs på en häst 
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inom 96 timmar före tävling kan det innebära att en smärtande skada eller sjukdom maskeras. En 
häst som inte är i tävlingsmässigt skick, och av djurskyddsskäl inte bör tävla, kan på detta sätt 
överutnyttjas. En befintlig skada kan härigenom också förvärras.  
 
Svenska Ridsportförbundet har initialt anmält ryttaren samt mamman i egenskap av ansvarig 
person. Sedermera har anmälan mot mamman återkallats och istället har pappan anmälts i 
egenskap av ansvarig person (2017-05-10). Sedan materialet i målet kommunicerats har 
Disciplinnämnden avgjort efter telefonsammanträde.  
 
 
SKÄL FÖR BESLUTET 
 
Det är i ärendet utrett att ponnyn fått akupunktur dagen före tävling.  
 
Disciplinnämnden anser inte att Svenska Ridsportförbundets regler för doping och otillåten 
medicinering av häst 2007-09-01 (härefter Antidopingreglerna) är tillämpliga på akupunktur då 
Antidopingreglerna hänvisar till Förbudslista till Svenska Ridsportförbundets regler för doping och 
otillåten medicinering av häst 2007-09-01, den s.k. förbudslistan. I förbudslistan finns inte 
akupunktur med.  
 
Enligt Tävlingsreglemente I mom. 112 punkt 2 ska ryttaren förvissa sig om att hästen är i 
tävlingsmässigt skick före tävlingsstart. Enligt mom. 112 punkt 3 ska ryttaren också förvissa sig om 
att hästen inte fått otillåten medicinsk behandling före start. Enligt jordbruksverks föreskrifter och 
allmänna råd (SJVFS 2013:43) om träning och tävling med djur är akupunktur en otillåten metod 
med karenstid på 96 timmar.  
 
I mom. 171 hänvisas till Ridsportförbundets hemsida. Under fliken ”Antidoping/Karenstider” på 
www.ridsport.se finns en karenstidslista, Karenstider för preparat/substanser (övriga läkemedel) & 
övriga behandlingar 2016-10-03, vari framgår att karenstiden för akupunktur är 96 timmar.  
 
Ponnyn har fått akupunktur dagen före tävlingsstart trots att karenstiden för akupunktur är 96 
timmar. Därmed har hästen genomgått en otillåten behandling före tävling. Ponnyn har därmed 
inte varit i tävlingsmässigt skick vid start. I samband med anmälan till tävling i Tävlingsdatabasen 
(TDB) erinras särskilt om ryttarens ansvar enligt mom. 112. Ryttaren har startat hästen på tävling i 
strid med TR I mom. 112 punkt 2 och 3 samt mom. 171. Behandlingen inom 96 timmar strider 
dessutom mot gällande djurskyddsbestämmelser.  
 
Ponnyns resultat från tävlingen 2017-03-12 ska därför strykas. 
 
Idrottens regelverk har inte några särregler för idrottsutövare som är under 18 år. I praxis har dock 
personer som är under 18 år normalt döms till lindrigare straff än vad som annars varit fallet. 
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Utgångspunkten för bedömningen är emellertid att även personer under 18 år bär ansvaret för 
sina förseelser.  
 
Karenstiden på akupunktur är uppställd i huvudsak på grund av djurskyddsskäl. Den som innehar 
grönt kort ska känna till karenstider för behandlingar och andra åtgärder. Disciplinnämnden anser 
att ryttaren därför ska dömas till disciplinpåföljd.  
 
Det är klarlagt att pappan kört ponnyn till massage- och akupunkturbehandlingen samt till 
tävlingen. Eftersom pappan har varit med vid båda tillfällena ska pappan anses som ansvarig 
person enligt TR mom. 110 punkt 6.3 och straffas med disciplinpåföljd. 
 
Disciplinnämnden dömer därför ryttaren till 1 månads avstängning och pappan i egenskap av 
ansvarig person till 3 månaders avstängning. 
 
DIN har varit enig i sin bedömning.  
 
ÖVERKLAGANDE  
 
DINs beslut får senast 2017-07-03 överklagas hos RIN, med adress; Riksidrottsförbundet, Idrottens 
Hus, Box 11016, 100 61  Stockholm. Ange ärendets nummer som referens.  
 
 
 
 
Cecilia Tholse Rogmark (ordf)   Dan Nordenberg  
 


