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SVENSKA RIDSPORTFÖRBUNDET 
Disciplinnämnden (DIN) 
Ärende nr 2022:4 

 

 

Protokoll fört över Disciplinnämndens (DIN) beslut vid möte i Malmö 14 juli 2022. 

Deltagande ledamöter: Cecilia Tholse Rogmark, ordförande, Hans-Anders Odh, Ragnar Olsson, 
Anna Björklund, Jenny Johansson, Anna Thorstenson.  
 

Saken 
Otillåten hantering av häst  

 

Tillämpliga regler 
Riksidrottsförbundets 14 kapitel 5 §, TR I moment 174.3.9 och 4, TR III moment 391.3.2 och 
391.3.5. 
 

Av utredningen i ärendet framgår sammanfattningsvis följande: 

Vid hopptävling i Sundbyholm 30 april 2022 inträffade en incident, där ryttaren efter utbrytning på 
vattenhindret slår sin häst med ett rundslag med spöet inne på banan. Det finns både video och 
foto av händelsen. 
 
Den anmälda fick en tävlingssanktion, avstängd i klass 2222, 1,45 hoppning, för rundslag, enligt TR 
III moment 391.3.5. 
 
Anmälaren beskriver i korthet följande redogörelse om händelseförloppet: 

- Hen såg ryttaren slå sin häst i 1,45-klassen. 

- Hästen stannade på vattenhinder och ryttaren red en volt, vände mot hinder och slog 
sedan hästen med enhandsfattning med ett hårt slag. 

- Det finns foto och film på händselsen. 

Ryttaren har kommunicerats handlingarna i ärendet och har i korthet lämnat följande redogörelse 
om händelseförloppet: 
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- Det är korrekt att hen vid vattenhindret använt spöet på ett felaktigt sätt, vilket framgår av 
den tävlingsbestraffning som rapporterats till Svenska Ridsportförbundet. 
 

- Det framgår att det är en harmonisk ritt fram till vattenhindret, där hästen bryter ut vid 
första försöket, varvid hen direkt rider fram till vattenhindret och ger ett slag med spöet. 
Därefter framgår det av filmen att hen gör en ny anridning och hästen hoppar avspänt 
hindret och att hen klappar om sin häst. Även vid utgången klappar hen om honom igen. 

 
- Domaren meddelar i högtalaren att hen är avstängd och hen kallas upp till domartornet. 

Domaren informerar om sitt beslut om avstängning från klassen pga brott mot TR III 
moment 391.3.5. Rundslag är alltid förbjudet. 

 
 
Beslut  
att meddelas den 2022-08-25 
 
Disciplinnämnden dömer ryttaren till 2 månaders avstängning, fr o m 2022-08-25 t.o.m. 2022-10-
24, i enlighet Riksidrottsförbundets 14 kapitel 5 §. 
 
 
Skäl för beslutet 
Hästens välfärd och djurskyddet är viktiga regler vid tävling med häst. Disciplinnämnden ser därför 
synnerligen allvarligt på varje anmäld händelse som står i strid med djurskyddsreglerna. Ryttare 
som deltar i tävling med en häst är ytterst ansvarig för att dessa regler följs.  
 
De inblandade har lämnat i princip samstämmiga uppgifter av händelseförloppet. Ryttaren 
erkänner också sitt beteende. Det finns en video på incidenten på Equisport som tydligt visar att 
ryttaren slår ett rundslag efter olydnad vid vattenhindret.  
 
TR III moment 391.3.5. säger ”Rundslag är alltid förbjudet. Med rundslag menas när spöhanden 
lyfts högre än ryttarens axel.”  
 
Disciplinnämnden ser allvarligt på incidenten. Ryttaren lägger efter olydnad en volt runt hindret, 
kommer tillbaka till hindret, stannar hästen med sidan mot hindret och greppar om tygeln med en 
hand för att kunna göra ett rundslag. Händelsen sker alltså inte i direkt anslutning till olydnaden, 
utan är en tydlig bestraffning. Disciplinnämnden anser att detta är försvårande omständighet som 
ska beaktas, eftersom ryttaren har haft tid att besinna sig. 
 
Disciplinnämnden anser dessutom att det är uppenbart att ryttaren väljer att ventilera sitt dåliga 
humör efter olydnaden vid vattenhindret på hästen. Enligt TR I moment 174.4 är det förbjudet att 
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använda spö, piska eller sporrar för att ventilera ryttarens humör. Ett sådant beteende är inte 
acceptabelt. 
 
Enligt TR III 391 moment 3.2 är hårda slag en form av bestraffning och sådant spöbruk är alltid 
överdrivet. 
 
Disciplinnämnden anser att bestraffa en häst med rundslag inte är motiverat. Rundslag är en 
bestraffning som faller under otillåten hantering av häst under TR III moment 391.3.5. Brott mot 
tävlingsregler kan straffas enligt Riksidrottsförbundets stadgar 14 kapitel 2 § punkt 14.  
 
Ryttaren har inte angivit att hen skulle drabbas av några ekonomiska konsekvenser av en 
avstänging. 
 
Disciplinnämnden dömer ryttaren till två månaders avstängning, fr o m 2022-08-25 t.o.m. 2022-
10-24, i enlighet med Riksidrottsförbundets stadgar 14 kapitel 5 §. 
 
Disciplinnämnden har varit enig i sin bedömning. 
 
 
Överklagande 
DINs beslut får senast 2022-09-15 överklagas hos Riksidrottsnämnden RIN. 
Adress: riksidrottsforbundet@rf.se 
Postadress: Riksidrottsförbundet, Idrottens Hus, Box 11016, 100 61 Stockholm.  
Ange ärendets nummer som referens.  

 
 
 
Cecilia Tholse Rogmark   Anna Thorstenson 
Ordförande    Referent  
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