
SVENSKA RIDSPORTFÖRBUNDET 
Disciplinnämnden (DIN) 
Ärende nr 2017:11 
  
Protokoll fört vid disciplinnämndens telefonsammanträde måndag 4 september 2017 
 
Ledamöter: Cecilia Tholse Rogmark, ordförande, Elisabeth Lette, Ragnar Olsson, Anna Björklund, 
Dan Nordenberg, Hans Anders Odh, Mikael Sedolin, Anna Thorstenson, Lars-Olof Axén och Jörgen 
Larsson. 
Adjungerad: Robert Solin, Svenska Ridsportförbundet, sekreterare 
 
Beslut 
att meddelas 26 september 2017 
   
Disciplinnämnden beslutar att ryttaren och hennes mamma (medhjälpare) ska tilldelas böter om 
500 kr vardera i enlighet med tävlingsreglementet moment 19 punkt 2:2. Böterna ska betalas in till 
Svenska Ridsportförbundet (bg 167-5115) inom en månad från beslutets meddelande. 
 
Saken 
Av utredningen i ärendet framgår sammanfattningsvis följande. Vid lastning av ponnyn vid Hagfors 
Uddeholms Ridklubbs lokala/regionala ponnyhoppning 27 maj 2017 betedde sig ryttaren och 
hennes mamma (medhjälpare) förfärligt illa vid lastande av ponnyn. Först slog bara ryttaren 
ponnyn med grimskaftet och tvingade ponnyn att springa runt. Hon piskade den hårt. Därefter kom 
mamman med en pisk och även hon slog ponnyn samtidigt som de vevade med grimskaftet. 
Ponnyn sprang på liten volt och de slog och bromsade på samma gång. Både vuxna och barn som 
såg det hela har tagit illa vid sig. Överdomaren har fått det hela beskrivet för sig. Överdomaren har 
fått en filmsnutt där man ser mamman slå hästen. Filmen har bifogats anmälan till 
disciplinnämnden. 
    
Två namngivna vittnen har skriftligen lämnat en beskrivning av vad de såg: 
Proceduren med att försöka lasta ponnyn pågick under cirka 50 minuter. De snurrade ponnyn runt i 
många små varv samtidigt som änden på grimskaftet snurrades bakom ponnyn. De försökte få 
ponnyn att gå på transporten genom att leda den fram till baklemmen stående på sidan och bjuda 
ponnyn in i  transporten utan att lyckas. När lastningen misslyckats fortsatte snurrandet på marken 
och de slog med grimskaftet och spö på ponnyns rumpa samt bog upprepade gånger (kan inte säga 
om det var hårda slag). En irriterad och högljudd stämning förstärkte upplevelsen. Ryttaren grät 
och var mycket upprörd. Flera människor runt omkring erbjöd sig hjälpa till med lastningen men de 
tackade nej och sa att det klarade det själva. Båda vittnena och deras barn blev upprörda och illa 
berörda av deras handlingssätt. 
 
Ryttaren och hennes mamma har anfört följande: 
De har haft ponnyn i 14 månader men den har hela tiden varit svår att lasta, framför allt när de ska 
åka hem från aktiviteter. De har prövat olika metoder och de har även tagit hjälp med lastningen av 
ponnyn av en person som arbetar med westernridning. En av de övningar han visade var just att 
longera hästen på en mindre volt cirka 3-4 meter i diameter och få hästen framåt med hjälp av 
energi. De slog inte hästen hårt. De är mycket ledsna över att de som såg händelsen tog illa vid sig. 
De medger att de slog, men detta skedde inte som bestraffning. Det filmen visar när hon (mamman) 
använde grimskaftet på ponnyn innan den går på transporten är hon ledsen för och ångrar, men 
det gjorde hon för att ponnyn inte skulle springa på sidan. Om de betett sig illa ber de om ursäkt. 



Hela händelsen och anmälan har fått  dem att må mycket dåligt och de är ledsna över det som hänt. 
 
Skäl 
Idrottens bestraffningsregler gäller hela tävlingsområdet. Enligt TR 1 moment 190 omfattas även 
medhjälpare av förbundets bestraffningsregler. Disciplinnämnden finner det klarlagt av vittnenas 
uppgifter och den inlämnade filmen att såväl ryttaren som mamman slagit ponnyn. De har 
härigenom uppträtt olämpligt och ska dömas till disciplinpåföljd. 
 
Disciplinnämnden beslutar att ryttaren och mamman ska dömas till böter på 500 kr vardera. 
 
Disciplinnämnden har varit enig i sin bedömning 
 
Överklagande 
Disciplinnämndens beslut får senast 23 oktober 2017 överklagas hos Riksidrottsnämnden, adress 
Riksidrottsförbundet, Idrottens Hus, Box 11016, 10061 Stockholm. Ange ärendets nummer som 
referens 
 
 
Cecilia Tholse Rogmark    Ragnar Olsson 
Ordförande 


