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SVENSKA RIDSPORTFÖRBUNDET 
Disciplinnämnden (DIN) 
Ärende nr 2022:5 

Protokoll fört över Disciplinnämndens (DIN) beslut vid möte i Malmö 15 juli 2022. 

Deltagande ledamöter: Cecilia Tholse Rogmark, ordförande, Dan Nordenberg, referent, Anna 
Björklund, Hans-Anders Odh, Ragnar Olsson.  

Saken: Otillåten hantering av häst  

 

 
Beslut  
att meddelas 2022-08-25: 
 
Disciplinnämnden ogillar anmälan. 
 

 

Av utredningen i ärendet framgår följande. 
Personen A har anmält personen B för, så som det får uppfattas, otillåten hantering av häst, efter 
att ha sett en film på Facebook. Person B är dressyrdomare med Medelsvår B-behörighet och 
överdomare i Svenska Ridsportförbundet. Anmälan inkom till Svenska Ridsportförbundet  
2022-05-06.  

 
Av A:s anmälan framgår i huvudsak följande. A såg en film på Facebook som var postad av B. 
Filmen visar en treårig häst som rids för första gången. Hästen är så extremt inspänd att A 
förvånas över att hästen överhuvudtaget gick framåt. Det är B som longerat och filmar. Flera av 
A:s vänner på Facebook som sett filmen är lika upprörda och bestörta som A. En av A:s vänner har 
konfronterat B om det inträffade. B sade då att hon stod för filmen och att det bara rört sig om en 
kort stund. A lyckades inte kopiera filmen men tog en skärmdump. 
  
A har som bevisning åberopat en skärmdump. 
 
Kommunicerad handlingarna i ärendet har B i korthet genmält som följer.  
B har lång erfarenhet med att rida in hästar tillsammans med personen C. Hästen var denna dag 
”på tårna”. Det var busväder och vattenpölar på ridbanan. B longerade hästen utan inspänningar 
så den fick ”bocka av sig”. I efterhand inser A att de borde ha lagt ner redan där eftersom hästen 
inte var sig lik. Hästen var ”fjantig, hoppig och dryg” och reste sig vid ett par tillfällen. Men 
eftersom B hade åkt sju mil för att hjälpa C upp i sadeln fortsatte de. När C försökte ta sig upp i 
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sadeln började hästen ”tonårsdumma sig” och slå med frambenen, reste sig och var allmänt 
småelak. B blev arg och rädd, vilket inte händer ofta. B gick till sin bil och letade fram en 
inspänningstygel som dock var trasig. Inspänningen fick B tejpa med eltejp. På yttersidan tog de 
tygel och gummiband. Hästen hade möjlighet att dra sig fri. Hästen accepterade det hela och ingen 
kom till skada. B tror att hästen bara gav upp. Idag rids hästen utan problem. 

 
 
Skäl för beslutet 
Disciplinnämndens möjligheter att ta upp bestraffningsärenden framgår av Riksidrottsförbundets 
stadgar 14 kapitlet 2 §. När det gäller gärningar som inte skett på tävling krävs en viss koppling till 
idrottslig verksamhet för att Disciplinnämnden ska ha behörighet att ta upp saken. 
 
Med hänsyn till den anmälda gärningen, att B är dressyrdomare med Medelsvår B-behörighet och 
överdomare inom Svenska Ridsportförbundet finns en sådan koppling till idrottslig verksamhet att 
anmälan kan tas upp. 
 
Av Svenska Ridsportförbundets Code of Conduct framgår att omsorgen och omvårdnaden av 
hästen är av yttersta vikt inom sporten. Hästens välbefinnande ska alltid komma i första hand. 
Hästens hälsa och välfärd måste garanteras vid att hantering av hästen.  
 
Inom Internationella Ridsportförbundet FEI är det inte tillåtet att träna hästen genom att 
aggressivt böja hästens hals med våld. Däremot är LDR-metoden tillåten (låg, djup och rund). 
Disciplinnämnden ser allvarligt på gärningar som innebär att hästens hälsa och välfärd kränks. 
 
 
Disciplinnämnden gör följande bedömning.  
B har gjort gällande att hästen på filmen varit ”extremt hårt inspänd”. A har, så som det får 
uppfattas, varken erkänt eller förnekat gärningen. Disciplinnämnden har därför att betrakta den 
anmälde som oskyldig till annat bevisats enligt den s.k. oskyldighetspresumtionen.  
 
Gärningens tid och plats har inte angivits i anmälan. 
 
Som bevisning har åberopats en skärmdump på en häst som är inspänd. En skärmdump är en 
stillbild som avbildar ett ögonblick som inte kan återge situationen så som en rörlig film hade 
kunnat göra. Disciplinnämnden kan av stillbilden inte avgöra hur hårt hästen har spänts in. 
 
Disciplinnämnden ogillar anmälan. 
 
Disciplinnämnden har varit enig i sin bedömning. 
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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   Dan Nordenberg 
Ordförande    Referent 
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