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SVENSKA RIDSPORTFÖRBUNDET 
Disciplinnämnden (DIN) 
Ärende nr 23:2017 

Protokoll fört vid disciplinnämndens (DIN) möte 12 december 2017. 

Ledamöter: Cecilia Tholse Rogmark, ordförande, Elisabeth Lette, Mikael Sedolin, Ragnar Olsson, 
Lars-Olof Axén, Anna Björklund, Anna Thorstenson, Dan Nordenborg, Jörgen Larsson och Hans-
Anders Odh. 

Saken: Ponny vägrar tolerera dopingprovtagning 

Beslut 
att meddelas 14 december 2017. 

Disciplinnämnden stänger av ponnyn i sju (7) dagar, med verkan från dag för beslutets 
meddelande, från allt deltagande inom ridsport vid tävling eller annan aktivitet organiserad av 
Svenska Ridsportförbundet jämlikt moment 172, punkt 5.1 TRI. 
 
Skäl 
Av utredningen framgår bl.a. följande. 
 
Bakgrund och anmälan 
Vid Bulycke RF:s lokala och regionala tävlingar i hoppning för ponny 15 oktober 
2017 uttogs ponnyn slumpmässigt till en dopingkontroll. Inledningsvis bestämdes i samråd med 
ryttare och målsman att ponnyn skulle testas genom urinprov. Efter 55 minuters väntan hade 
ponnyn fortfarande inte kissat. Väntan fick då avbrytas med anledning av att ponnyn skulle 
iordningställas samt ridas fram inför nästa start, enlighet TR I moment 172.4.2.  
Målsman tillät därefter att blodprov kunde tas. Ponnyn tolererade emellertid inte att stickas och 
blodprov kunde inte tas. Flertalet provtagningsförsök genomfördes under ca 45 minuter varvid 
ponnyn ömsom stegrade och kastade sig i väggar, på veterinären eller ryttarinnan, som håller 
ponnyn. Ponnyn blev under dessa försök allt mer stressad och oregerlig och utgjorde en uppenbar 
risk för såväl ponnyns som veterinärens hälsa och säkerhet.  
Överdomaren fattade då beslutet att avbryta försöken och att hänskjuta ärendet till 
Disciplinnämnden. Såväl målsman och ryttaren har under hela processen varit behjälpliga och inte 
på något vis förhindrat provtagningen. 
 
Svaromål 
Målsman har vitsordat det i bakgrunden ovan angivna händelseförloppet och har även i huvudsak 
anfört följande: 
 
Ponnyn kan ha känt sig onormalt stressad vid provtagningstillfället på grund av följande 
omständigheter: 
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• I provtagningsboxens krubba fanns gamla foderrester som ponnyn inte fick närma sig. Det 
ledde till att ponnyn inte kunde röra sig fritt i boxen, utan så snart hon närmade sig 
krubban fick målsman eller veterinären försöka hindra henne. 

• Till vänster om den anvisade boxen stod en annan ponny som var påtagligt irriterad över 
att få en okänd granne. Den ponnyn gjorde vid upprepade tillfällen utkast mot ponnyn och 
hugg i järnrören som skiljde boxarna åt. Ponnyn är en försiktig och ganska känslig ponny 
och hon kunde varken röra sig fritt åt höger, där krubban var, eller åt vänster, där det stod 
en ponny som skrämde henne. Vid ingången till boxen några steg in, stod veterinären med 
en håv och en plastpåse. Ponnyn var uppenbart trängd. Utsikterna att hon skulle känna sig 
trygg nog för att kissa var därför små. 

• När sedan blodprovet skulle tas efter avbrott för deltagande i nästa klass började det bli 
sen eftermiddag/tidig kväll. Veterinären lyckades då inte bremsa ponnyn, trots flera försök. 
Ponnyn blev mer och mer spänd av den ovana situationen.   

• Hästar togs in från hagen och ställdes i boxarna runt om och dessa hästar utfodrades. 
Ponnyn hade inte fått varken vatten eller foder sedan den anlände till tävlingsplatsen. Det 
gavs inget tillfälle till det, då alla ville få dopingkontrollen avklarad utan fler avbrott. 

 
Parterna har beretts möjlighet att muntligen slutföra sin talan, men har avstått. 
 
Disciplinnämnden gör följande bedömning 
Häst som inte tolererar dopingprovtagning kan avstängas efter utredning av Disciplinnämnden 
enligt moment 172 p 5.1 TRI. Motsvarande bestämmelse finns även i FEI:s dopingregler. 
Bestämmelsen motiveras av att en häst som vägrar låta sig dopingtestas inte är i sådant skick som 
krävs för att uppfylla tävlingsbestämmelserna.  
 
Disciplinnämnden har mot denna bakgrund att bedöma om omständigheterna på den aktuella 
tävlingsplatsen var sådana att ponnyn eller de ansvariga personerna inte ska lastas för att denna 
vägrar provtagning. 
 
Av utredningen framgår att det vid provtagningen förelåg omständigheter som kan ha orsakat 
ökad stress hos ponnyn. Enligt Disciplinnämndens bedömning föreligger emellertid alltid viss 
generell ökad risk för stress vid ett provtagningstillfälle. Omständigheterna vid aktuellt tillfälle var 
inte värre än vad en häst i allmänhet måste kunna tåla om den ska anses vara i tävlingsmässigt 
skick.  
 
Det är vid bedömningen av avstängningens längd förmildrande att såväl målsman och ryttarinnan 
under provtagningsprocessen varit tillmötesgående och inte på något vis förhindrat 
provtagningen. 
 
Disciplinnämnden beslutar därför att ponnyn ska stängas av i sju dagar enligt moment 172 p 5.1. 
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Disciplinnämnden har varit enig i sin bedömning.  
 
Överklagande  
DINs beslut får senast torsdag 4 januari överklagas hos RIN, adress; Riksidrottsförbundet, Idrottens 
Hus, Box 11016, 100 61  Stockholm. Ange ärendets nummer som referens.  
 
 
 
Cecilia Tholse Rogmark (ordf)   Hans-Anders Odh 


