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SVENSKA RIDSPORTFÖRBUNDET (SvRF) 
Disciplinnämnden (DIN) 
Ärende nr 24:2017 

Protokoll fört vid DINs möte 22 februari 2018 i Göteborg. 

Ledamöter: Cecilia Tholse Rogmark, ordförande, Elisabeth Lette, Ragnar Olsson, Anna Björklund, 
Anna Thorstenson, Jörgen Larsson och Hans-Anders Odh. 

Adjungerad Robert Solin, Svenska Ridsportförbundet (sekreterare). 

Saken: Användning av falskt intyg, ”Letter of Permission”, samt deltagande under svensk flagga i 
ridsporttävling i Förenade Arabemiraten utan medgivande från Svenska Ridsportförbundet. 

Beslut 
Att meddelas 15 mars 2018. 

Disciplinnämnden beslutar att stänga av Ryttaren från deltagande i tävling och uppvisning inom 
distansritt och övrig ridsport i sex (6) månader från dagen för det interimistiska beslutet 2017-12-
23, jämlikt moment 112 p 9 TR I samt 14 kap 2 § punkt 16 och 14 kap 6 § a Riksidrottsförbundets 
(RIN) stadgar.  
 
Skäl 
Ryttaren har under oktober-november 2017 deltagit i tävlingar i distansritt i Förenade 
Arabemiraten (UAE) under svensk flagga utan medgivande från Svenska Ridsportförbundet (SvRF).  
 
Det nationella förbundets – UAE Endurances – godkännande av Ryttarens deltagande baserades 
på ett intyg, ”Letter of Permission” (LoP), som laddades upp i Ryttarens konto hos UAE Endurance. 
LoP:et gav sken av att vara upprättat av SvRF. I intyget gavs Ryttaren medgivande till deltagande 
vid tävling i distansritt i UAE under säsongen 2017.   
 
SvRF har gjort gällande att LoP:et utgör en förfalskning av ett av SvRF tidigare utfärdat LoP för 
säsong 2015.  
 
Ryttaren har, som ryttarens talan får förstås, vitsordat att aktuellt LoP är en förfalskning, men 
bestrider att hen skulle ligga bakom förfalskningen, medverkat till densamma eller ha givit in den 
oriktiga LoP:n till UAE Endurance. 
 
Av startlistorna från de aktuella tävlingarna i UAE framgår att Ryttaren deltagit under svensk flagga 
dvs. för Sverige.  
UAE Endurance har i mejl 2 december 2017 intygat att grunden till att Ryttarens deltagande 
godkändes av det nationella förbundet var det aktuella LoP:et. Någon annan grund för det 
nationella förbundets godkännande av deltagandet fanns inte. 
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När det gäller frågan om det oriktiga LoP:ets tillkomst och hur det hamnade hos UAE Endurance 
har Ryttaren bl.a. anfört följande: 
 
I tron att deltagande i nationella tävlingar i UAE var möjligt, förutsatt att ett tillstånd erhölls från 
ridsportförbundet i UAE, reste Ryttaren till UAE för att söka arbete. En möjlighet att provrida för 
ett stall dök upp, där Ryttaren eventuellt skulle kunna börja arbeta som tränare. Ryttaren hade 
med sig en pärm med utdrag på sina ryttarhandlingar inbegripet bl.a. utdrag från FEI:s rankinglista, 
svenska distansridningens KM-lista, ryttarlicens, FEI ID-nummer, LoP:et från 2015, pass m.m.  

 
Därefter anmälde stallet Ryttaren till 40 km qualify-tävling. Ryttaren frågade hur hen skulle kunna 
delta i tävlingen, de ansvariga på stallet förvissade då Ryttaren om att det inte var några som helst 
problem. De skulle lösa så att det gick att anmäla Ryttaren. Hen förutsatte då att stallet inhämtade 
det tillstånd som krävdes från det nationella ridsportförbundet i UAE för att kunna delta i en 
nationell tävling i landet. Ryttaren antog att de hade den bästa kunskap om detta tillstånd så 
Ryttaren ifrågasatte inte dess utförande eller riktighet. 

 
När Ryttaren sedan åkte hem till Sverige igen för att kunna förbereda och genomföra flytten till 
UAE var hen således redan registrerad som godkänd ryttare av ridsportförbundet i UAE, då det 
förfalskade ”Letter of permission to ride” redan sänts in av stallet i samband med den första 
tävlingen, 40 km qualify. När Ryttaren flyttade till UAE i mitten av november och började rida för 
ett annat stall godkändes anmälan till de två tävlingarna för att registreringen redan gjorts vid 
tävlingen i oktober, dvs. 40 km qualify. 

 
Ryttaren gör gällande att hen inte medvetet har tävlat under svensk flagg. Hen anför att det första 
stallet, som hen tävlade 40 km qualify för i oktober 2017, har åberopat/laddat upp 
felaktiga/oriktiga handlingar i hens ryttarkonto i det nationella förbundets databas som Ryttaren 
inte har tillgång till. Det gjorde att hens ansökningar till de aktuella tävlingarna felaktigt 
godkändes. Ryttaren förnekar att hen haft någon inblandning i utfärdandet av ett oriktigt 
LoP. 
 
Ryttaren uppger vidare att en avstängning skulle drabba hen väldigt hårt personligen då hen livnär 
sig på ridsporten. Ryttaren saknar all annan anställning än det begränsade samarbete Ryttaren har 
med sitt nuvarande stall i UAE. 
___ 
 
23 december 2017 stängde DIN av Ryttaren från deltagande i ridsporttävling tills vidare, i avvaktan 
på slutligt beslut, jämlikt RF:s stadgar 14:13 samt 14:6 a. 
 
Ryttaren har beretts möjlighet att muntligen slutföra sin talan, men har avstått. 
 



  

 
   

 

Ridsportens Hus, 734 94 Strömsholm, Besöksadress: Herrskogsvägen 2, Tel 0220-45600, Fax 0220-45670/41, www.ridsport.se 
 

Disciplinnämnden gör följande bedömning 
Av TR I moment 112 punkt 9 följer att ryttare är skyldig att före deltagande i internationell eller 
utländsk tävling inhämta SvRFs medgivande. En ryttare är skyldig att rätta sig efter vad som ålegat 
hen enligt SvRF utfärdade bestämmelser eller fattade beslut enligt 14 kap 2 § punkt 16 RINs 
stadgar. Att använda falsk handling, osann uppgift eller på annat sätt lämna vilseledande uppgifter 
i samband med tävling strider mot 14 kap 2 § punkt 9 RINs stadgar.  
 
Beviskravet för att någon ska anses ha gjort sig skyldig till användande av falsk handling är samma 
som i allmänhet anses gälla i brottmål, dvs. bortom rimligt tvivel. 
 
Av utredningen framgår att VB har deltagit i ridsporttävling i UAE under svensk flagga utan att 
SvRF har lämnat medgivande till detta.  
 
Det är vidare styrkt att ett falskt ”LoP” som avser Ryttaren har ingivits till UAE Endurance, samt att 
detta falska LoP har utgjort grunden för UAE Endurances godkännande av Ryttarens deltagande 
vid tävlingarna i UAE. 
  
Då det inte kan uteslutas att det oriktiga LoP:et kan ha tillkommit och ingivits utan Ryttarens 
kännedom, t.ex. genom det lokala stall Ryttaren arbetade/tävlade för, finner DIN att det inte är 
ställt bortom varje rimligt tvivel att Ryttaren gjort sig skyldig till användning av falskt intyg. 
 
För Ryttarens deltagande vid utländsk tävling under svensk flagga utan SvRF:s medgivande, 
beslutar DIN att påföljden är avstängning från tävling och uppvisning i 6 månader från dag för den 
intermistiska avstängningen. Vad gäller avstängningens längd hänvisar DIN till RIN:s avgörande 
avseende avstängning av pistolskytt som deltagit i utländsk tävling utan medgivande, RIN 1986-06-
16 §1. 
 
DIN har varit enig i sin bedömning.  
 
Överklagande 
DINs beslut får senast fredag 6 april 2018 överklagas hos RIN, adress; Riksidrottsförbundet, 
Idrottens Hus, Box 11016, 100 61  Stockholm. Ange ärendets nummer som referens.  
 
 
 
Cecilia Tholse Rogmark (ordf)   Hans-Anders Odh  
 


