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SVENSKA RIDSPORTFÖRBUNDET 

Disciplinnämnden (DIN) 

Ärende nr 2022:9 

Protokoll fört över DIN:s beslut per cirkulation  

Deltagande ledamöter: Anna Thorstenson, Jenny Johansson, Dan Nordenberg, Mikael Sedolin, 
Ragnar Olsson, Jörgen Larsson. 

Saken: Otillåten hantering av häst  

Beslut  

att meddelas 2023-01-24 

DIN beslutar att ryttaren ska ådömas avstängning i 3 månader enligt 14 kap 2 och 6c §§ 
Riksidrottsförbundets (RF) stadgar samt Svenska Ridsportförbundets Tävlingsreglemente (TR) I, 
moment 174.2, 3, och 4 samt TR III moment 391.3:2 och 3:6. Avstängningen löper från och med 
2023-01-24 till och med 2023-04-23. 
 
Skäl för beslutet 

Av utredningen i ärendet framgår sammanfattningsvis följande: 

Sydslättens Ryttarförening anordnade dressyrtävlingar för häst 28 augusti 2022. Anmälaren fick 
återberättat för sig av vittnen att den anmälde (ryttaren) burit sig illa åt mot sin häst.  

När ryttaren konfronterades av anmälaren uppgav ryttaren att hen blivit rädd att hästen skulle 
backa på en person, därav de hårda hjälperna.  

Anmälaren intervjuade vittnen till händelsen som gav en annan bild av händelsen än den ryttaren 
givit, nämligen att ryttaren hade slagit hästen med tygeländar, sporrat och piskat den och därefter 
galopperat mot parkeringen. 
 
Ringmaster vid tävlingen har lämnat följande redogörelse om händelseförloppet: 
Ringmaster hade just släppt ut det ekipage som avslutat sin ritt och kallat in nästa ryttare när hen 
hörde en massa liv precis utanför insläppet. Hen gick dit och såg att ryttaren sporrade sin häst och 
skrek. Ringmaster släppte in nästa ekipage men det var fortfarande kaos utanför ingången. 
Ringmaster gick dit och bad ryttaren lugna ner sig och meddelade att ryttarens beteende mot 
hästen inte var acceptabelt.  
Ryttarens pappa försökte också lugna ner hen, dock utan framgång. I stället sporrade ryttaren sin 
häst igen, varpå den backade i panik. Ryttaren tog då sitt spö och piskade hästen på länden och 
låret. Hästen var skärrad och började röra sig framåt. Ryttarens pappa bad ännu en gång ryttaren 
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att lugna ner sig, varpå ryttaren skrek på pappan och samtidigt satte sporrarna i sidan på hästen. 
Detta ledde till att hästen satte av i galopp mot parkeringen. Pappan gick efter ryttaren.  

 
Ett vittne har lämnat följande redogörelse om händelseförloppet: 
Efter avslutad ritt var ryttaren på väg ut från ridhuset med sin häst. Vittnet stod utanför porten vid 
insläppet och skulle släppa in en elev på banan. När ryttaren kommit ut från porten med sin häst 
började hen skänkla på med både sporrar och kraftig skänkel och dra hästen i munnen, samtidigt. 
Efter några meter kastade sig hästen bakåt mot vittnet, varpå ryttaren fortsatte att bestraffa 
hästen.  
Vittnet stod kvar och hästens bakdel var då bara någon meter från vittnet. Ryttarens pappa sade 
något i stil med "lugna ned dig nu" till ryttaren. Till slut gick hästen lite framåt, men ryttaren 
fortsatte att skänkla på hästen. Därefter gick ryttaren bakom knuten och vittnet gick in på 
ridbanan. Stämningen blev upprörd och Ryttarens agerande var enligt vittnet en bestraffning mot 
hästen. 

 
Tävlingssanktion och yttrande från ryttaren:   
Ryttaren tilldelades böter à 500 kr och avstängning från tävlingen, vilket rapporterats som ett s k 
gult kort till Svenska Ridsportförbundet. Ryttaren har beretts möjlighet att yttra sig i ärendet. 
Något yttrande har inte inkommit.  

 
DIN gör följande bedömning:  
Att sätta hästens välfärd i första rummet och att upprätthålla djurskyddet är grundläggande vid 
tävling med häst. Disciplinnämnden ser därför allvarligt på beteende som står i strid med regler 
som syftar till att värna om djurskyddet. Ryttare som deltar i tävling med en häst är ytterst 
ansvarig för att dessa regler följs. 

Flera vittnen till den aktuella händelsen har lämnat uppgifter om att ryttaren slagit och sporrat sin 
häst på sätt som inte varit motiverat och som under inga omständigheter kan accepteras.   

Av TR I moment 174.2 följer att ryttare som utövar någon form av otillåten hantering av häst eller i 
övrigt uppträder olämpligt mot häst avstängs från vidare deltagande i klassen/klasser eller 
tävlingen/meetinget efter beslut av tävlingsjuryn, överdomaren eller domaren. Även straffavgift 
kan utdömas.  
Ryttare som beter sig på angivet sätt kan också anmälas till Svenska Ridsportförbundet, vilket har 
skett i förevarande fall, och bestraffas enligt 14 kapitlet Riksidrottsförbundets (RF) stadgar,  

I TR I moment 174.3, under Förbjudna åtgärder, anges varje åtgärd mot häst, oavsett uppsåt eller 
oaktsamhet, som har karaktär av bestraffning är otillåten hantering av häst, inkluderande, men 
inte begränsat till, användande av utrustning som kan skada eller sarga hästen, är förbjuden.  
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Följande exempel under TR I moment 174.3 är tillämpliga i aktuellt ärende: Kraftiga slag, ryck i 
tyglar, kraftiga skänkelslag, kraftiga drivningar med tömmar eller piska, kraftig sporrning, skrik, 
svordomar, andra olämpliga uttryck och överdrivet användande av spö eller piska.  

Vidare i TR I moment 174.4 under Användande av spö, piska eller sporrar, anges att spö, piska eller 
sporrar inte får användas som bestraffning utan endast som anvisning. Av regeln framgår också att 
det är förbjudet att använda spö, piska eller sporrar för att ventilera en ryttares humör.  

Disciplinnämnden finner det utrett att ryttaren på ett otillåtet sätt använt hårda skänklar, sporrat 
sin häst och piskat den med tygeländar och spö. Av utredningen framgår inget annat än att 
ryttaren haft uppsåt att bestraffa sin häst. Ryttaren har dessutom valt att ventilera sitt dåliga 
humör på hästen och fortsatt beteendet, trots att flera personer bett hen att lugna ner sig. 
Ryttarens agerande kan skada hästen både mentalt och fysiskt och är inte acceptabelt, särskilt inte 
bland andra människor och hästar på en tävlingplats. DIN ser allvarligt på Ryttarens agerande.   

Ryttarens beteende mot hästen innebär flera förbjudna åtgärder som har karaktär av bestraffning 
och som faller under otillåten hantering av häst, TR I moment 174.2, 3 och 4. Brott mot 
tävlingsregler kan straffas enligt 14 kap RF:s stadgar 14 kapitlet 2 § punkt 14).  

DIN dömer mot bakgrund av ovan ryttaren till avstängning i tre månader enligt RF:s stadgar 14 
kapitlet 2 § och 6c §. Avstängningen löper från och med 2023-01-24 till och med 2023-04-23. 
 

DIN har varit enig i sin bedömning. 
 
Överklagande 
Disciplinnämndens beslut får senast 2023-02-14 överklagas hos Riksidrottsnämnden RIN. 
Adress: riksidrottsforbundet@rf.se 

Postadress: Riksidrottsförbundet, Idrottens Hus, Box 11016, 100 61 Stockholm. Ange ärendets 
nummer som referens.  

 
 
Anna Thorstensson   Jenny Johansson  
Referent    Referent  
 




