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SVENSKA RIDSPORTFÖRBUNDET 
Disciplinnämnden (DIN) 
Ärende nr 2022-11b 

Protokoll fört vid DIN:s sammanträde 2023-01-20 

Ledamöter: Cecilia Tholse Rogmark, ordförande, Anna Björklund (referent), Jenny Johansson, Dan 
Nordenberg, Mikael Sedolin, Ragnar Olsson, Jörgen Larsson  

Saken 
Olämpligt uppträdande på tävlingsplats 

BESLUT 
att meddelas 2023-01-24 
Disciplinnämnden dömer ryttaren till böter 500 kr, enligt Riksidrottsförbundets stadgar 14 kapitlet 
2 § p 7 och 5 §. 

 
Bakgrund 
Av utredningen i ärendet framgår sammanfattningsvis följande: 

 
Anmälarna har uppgivit följande: 
Söndag 9 oktober 2022 på Hässleholms Hästsportförenings tävling i dressyr, fick anmälarna som 
var överdomare och domare vid tävlingen, ett telefonsamtal från sekretariatet via tävlingsledaren 
om att det varit tumult på parkeringen. Av två vittnen, vars skriftliga upplevelse av händelsen 
bifogats anmälan, framgick att våld hade utövats mellan en målsman och hens barn, tillika ryttare.  
 
Anmälarna söker kontakt med de inblandade, målsman erkänner att det gått för långt och att hen 
och ryttaren har problem. Anmälaren talar även med ryttaren och meddelar att ärendet kommer 
att tas vidare till Disciplinnämnden. 
 
Vittnet A har uppgivit följande 
Vittne A uppmärksammas på att ett bråk pågår på parkeringen. A ser att den anmälde (målsman) 
håller en häst och att högljutt skrik och ordväxling pågår. Ryttaren kommer fram till målsman, 
varvid målsman slår ryttaren med öppen hand i ansiktet. Ryttaren försöker då sparka målsman, 
men A kunde inte se om sparken träffade. A skriker åt parterna att de ska sluta, varefter A ringer 
sekretariatet. Målsman svarar A och säger ”men vad ska jag göra?” varefter hen lastar hästen och 
hoppar in i bilen. Ryttaren hoppar gråtandes in i bilen, som därefter körs iväg.  
 
Vittnet B har uppgivit följande 
B hör bråk och ser en vuxen person (målsman), ett barn och en häst. Målsman och barnet bråkar 
och barnet säger ”sluta slå mig”. Målsman vrider om händerna på barnet och slår med handflatan 



  
 

   
 

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

AP3 Internal 

på hennes jacka. Vittnet B går bort till vittnet A och undrar vad de ska göra. Under tiden ropar 
barnet ”sluta slå mig, det gör ont”. Vittnet B hör sedan en örfil utdelas, men hon ser inte slaget.  
B går fram till parterna och såg då att barnet hade ont i armarna. Barnet höll sig om handlederna. 
Målsman säger ”jag vet, men vad ska jag göra?” Därefter lastas hästen och målsman samt ryttaren 
åker från tävlingsplatsen. 
 
Den anmäldes målsman har uppgivit följande 
Ryttaren var på dåligt humör och började anklaga målsman för en massa saker. Ryttaren har 
problem med att hantera sin ilska och hen var vid detta tillfälle väldigt högljudd. Målsman bad 
ryttaren dämpa sig och även att hen skulle gå därifrån så att målsman kunde lasta hästen och åka 
hem, vilket var en del av den överenskommelse och planering som var gjord för dagen.  
 
Ryttaren hindrade målsman från att lasta hästen genom att nypa målsman och sparka hen. 
Målsman slog då ryttaren på jackan med handflatan för att få ryttaren. Målsman tog  sedan tag 
om ryttarens ena handled för att freda sig. Ryttaren bad målsman släppa, vilket målsman gjorde, 
varpå ryttaren tog upp händerna mot målsmans ansikte. I försvar slog målsman undan ryttarens 
händer och träffar samtidigt oavsiktligt ryttaren i ansiktet och på hjälmen.  
 
En kvinna ropade att ”man beter sig inte så, vi har sett allt”. Målsman svarade att ” men hen 
(ryttaren) går på mig, vad ska jag göra” Kvinnan tillrättavisade även ryttaren när ryttaren kom fram 
till dem och sa att –”det är inte ok att slå sin målsman heller”. Kvinnan meddelade även att hon 
skulle ringa överdomaren.  
 
Målsman var chockad över händelsen då det aldrig tidigare hänt att ryttaren varit fysisk mot 
målsman. Hen lastade hästen snabbt och ryttaren hoppade frivilligt in i bilen. De pratar ut om 
saken när de kom till stallet. Hen förklarade för ryttaren att det som inträffat inte var ryttarens fel 
och att inget kommer hända med ryttaren. Såväl hen som ryttaren åkte senare tillbaka till 
tävlingsplatsen då de hade åtaganden under tävlingen. De samtalade även med överdomaren och 
fick besked om vad som kommer att hända framöver.  
 
Efter händelsen har det varit mycket prat bland folk och den anmälde upplever att händelsen 
förstorats upp genom allt prat. Händelsen är anmäld till sociala myndigheter. Den anmäldes andra 
förälder är  informerad om händelsen. Händelsen är anmäld till sociala myndigheter. 
 
Den anmälde har uppgivit följande 
Den anmälde, som är 16 år gammal, har tillskrivits i ärendet men har inte avhörts. 
 
DIN gör följande bedömning 
Av Riksidrottsförbundets stadgar 14 kap 2 § 7 p framgår att bestraffning kan ådömas den som 
under eller i samband med tävling, uppvisning eller träning eller med anledning av något, som 
därunder förekommit, demonstrerat, uppträtt förolämpande eller på annat sätt otillbörligt mot 
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deltagare, funktionär eller åskådare eller visat ohörsamhet mot funktionärs anvisningar eller 
föreskrifter.  
 
Av vittnet A:s och B:s berättelser, vilka till viss del även stöds av målsmannens berättelse, se DIN 
2022-11a, är det klarlagt att såväl våld som försök till våld har utövats mellan parterna. Det 
noteras att vittnet A och B inte ser upprinnelsen till händelsen. 
 
Det noteras att det inte i den förebringade utredningen finns några uppgifter från ryttaren själv. 
Hen har tillskrivits i ärendet men inte avhörts. Överdomaren uppger att hon talat med ryttaren, 
men hon har inte angivit om eller vad hon fått för svar. 
 
Disciplinnämnden finner det utrett att det förekommit ett tumult mellan den anmälde och 
ryttaren med ordväxling och viss våldsutövning eller försök till sådan i samband med att den 
anmälde skulle lasta en häst i en transport. Händelsen har inneburit att utomstående reagerat på 
den och upplevt den som så allvarlig att den har rapporterats till överdomaren. Det får i målet 
anses styrkt att ryttaren försökt sparka sin målsman. Bedömningen blir därför att den anmälda 
inte kan undgå ansvar för händelsen. DIN anser att påföljden, med beaktande av samtliga 
omständigheter i ärendet, inklusive ryttarens ålder, kan bestämmas till böter om 500 kr.   
 
Det noteras även att parterna numera har kontakt med sociala myndigheter. 
 
 
Överklagande 
DIN:s beslut får senast 2023-02-14 överklagas hos Riksidrottsnämnden RIN, adress: 
riksidrottsforbundet@rf.se 
 
Cecilia Tholse Rogmark   Anna Björklund 
Ordförande    Referent 
 
 
  




