
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inlämnad av 

Protest/överklagande/anmälan 

 

Namn: ………………………………… Telefon: ………………………… 
 
Adress: ……………………………….. Mobil: ………………………….. 

 
………………………………. PG/BG: ………………………… 

 

I egenskap av: ryttare målsman hästägare lagledare 
 

Inlämnad protest, överklagande eller anmälan (samt ev. bilagor): 
……………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………. 

 
………………………………….. 
Underskrift 

 
Mottagen av: …………………………………….. Dtum …. /…. 20…. Kl ………… 

 

Tävlingsplats: ……………………………….…... Häst Ponny 
 

Överdomare: ……………………………………. Inbj/1* 2* 3*/4*/5* 
 

500 kr mottaget av ………………………………..     Kontaktuppgifter:……………………… 
(vidarebefordras till Svenska Ridsportförbundet, bg 167-5115, ange  typ, anmälare , datum och 
plats)



Överdomarens beslut 
 

Godkänns Avslås 
 

Motivering: …………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………..……...…………… 
……………………………………………………………………….………………………… 
………………………………………………………….……………………………………… 
…………………………………………….…………………………………………………… 
……………………………….………………………………………………………………… 
………………….……………………………………………………………………………… 
…….………………………………………………………………………………………….… 
………………………………………………………………………………….……………… 
…………………………………………………………………….…………………………… 
……………………………………………………….………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 

 
 

……………………………………….. 
Överdomarens namnunderskrift 

 
TR I moment 195 Protest, överklaganden och anmälan 
1. Protest 
1.1. Rätt att lämna protest har deltagande ryttare, ägare till häst, lagledare eller målsman/ansvarig person för minderårig 
ryttare. 
1.2. Protest ska vara skriftlig och åtföljas av protestavgift på 500 kronor. Avgiften återbetalas om protesten godkänns. 
Bevisbördan ligger på den protesterande. 
Protest ställs till överdomaren och lämnas till denne eller till sekretariatet för vidarebefordran inom följande tidsgränser: 
1.2.1. Beträffande ryttares eller hästs behörighet att starta ska protest ske senast inom 30 minuter efter det att klassens resultat 
offentliggjorts. 
1.2.2. Beträffande tävlingsanordningar, banor, hinder och tekniska arrangemang ska protest ske omedelbart efter den officiella 
visningen av bana, det vill säga innan klassen eller delmomentet börjar. 
1.3. Har speciella omständigheter vid tävlingen gjort det omöjligt att lämna protest inom ovan angiven tid, ska den vara 
Svenska Ridsportförbundet tillhanda senast fem dagar efter tävlingens slut. 
2. Överklagande 
2.1. Överklagandet ska vara skriftligt och åtföljas av en avgift på 500 kronor. Överklagan ska ske senast inom 30 minuter efter 
det att klassens eller momentets resultat offentliggjorts och ställs till överdomaren. Pengarna återbetalas om den klagande får 
rätt. Bevisbördan ligger på den klagande. 
2.2. Rätt att överklaga har var och en som blivit bestraffad för brott mot tävlingsreglerna eller för olämpligt uppträdande  
etcetera. 
2.3. Överklagande av domarutslag eller ryttarens resultat i samtliga grenar kan aldrig upptas till prövning. Uppenbara 
felskrivningar och felräkningar kan korrigeras i efterhand. 
3. Anmälan 
3.1. Anmälan om brott mot tävlingsreglementet enligt moment 190 ska göras så snart som möjligt. 
3.2. Anmälan ska lämnas under pågående tävling till överdomaren, i övriga fall skriftligen till Svenska Ridsportförbundets 
styrelse. Styrelsen har möjlighet att delegera beslut i ärendet till ett lämpligt organ inom Svenska Ridsportförbundet (till 
exempel disciplinnämnden eller om det gäller tävlingstekniska frågor till tävlingssektionens styrelse).  
3.3. Anmälan till överdomaren som avser otillåten hantering av häst eller olämpligt uppträdande ska behandlas av tävlingsjuryn 
eller av överdomaren. 
3.4. Beslut om bestraffning efter anmälan ska ske skriftligt till den felande. 

4. Beslut 
4.1. Överdomares, domares och tävlingsjurys ansvar. Överdomaren ska snarast, efter det att utredning på platsen genomförts, 
meddela beslut med anledning av överklagande eller protest. Beslutet ska lämnas skriftligt. 
4.2. Överdomares, tävlingsjuryns och tävlingsledningens beslut får överklagas. Överklagandet ska lämnas skriftligen och ska 
vara Svenska Ridsportförbundets styrelse tillhanda senast 7 dagar efter tävlingen. Överklagande till Svenska 
Ridsportförbundet ska åtföljas av en avgift på 1500 kronor. Pengarna återbetalas om den klagande får rätt. 
4.3. I de fall Svenska Ridsportförbundets beslut kan överklagas ska det ske hos Riksidrottsnämnden enligt RF:s stadgar. 
Ridsportförbundets beslut vad gäller tävlingsbestraffning får överklagas till RIN om prövningstillstånd meddelats. 

Utdrag ur TR I 2021 

Om du inte är nöjd med överdomarens beslut kan du 
överklaga hos Svenska Ridsportförbundet. Se nedan. 


