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SVENSKA RIDSPORTFÖRBUNDET 
Disciplinnämnden (DIN) 
Ärende nr 2019:8 

Protokoll fört vid disciplinnämndens (DIN) möte 23 juli percapsulam. 

Ledamöter: Cecilia Tholse Rogmark, ordförande, Ragnar Olsson, Mikael Sedolin, Anna Björklund, 
Anna Thorstenson, Dan Nordenberg, Jörgen Larsson och Hans-Anders Odh. 

Saken: Kontrollmätning av ponny 

BESLUT 
Att meddelas 5 augusti 2019. 

Disciplinnämnden lämnar inte prövningstillstånd. Depositionen om 1 000 kr ska återbetalas till 
klaganden. 
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SKÄL 
Av utredningen framgår bl.a. följande. 
 
Ponnyägaren har 15 juli 2019 begärt kontrollmätning av ponnyn hos Svenska Ridsportförbundet 
(SvRF).  
 
SvRF avslog i beslut 15 juli 2019 begäran med följande motivering: 
 
”Beslutet blir att inte bevilja kontrollmätning för xx, då ponnyn är 3 cm från kategorigräns vilket 
enligt Mätreglementet punkt 26.3.1. innebär att begäran bedöms som oskälig." 
 
Ponnyägaren överklagade beslutet till DIN 15 juli 2019 och har bl.a. anfört följande: 
 

 Ponnyn var inte regelrätt verkad och hög i trakterna. 

 De har fått information om att det går bra att mäta om inom 365 dagar. 

 Har gjort egen mätning till 142,5 cm med skor. 
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Disciplinnämnden gör följande bedömning 
Enligt punkt 26 Mätreglemente för ponnyer kan en ponnys sista obligatoriska mätning ifrågasättas 
av ponnyns ägare genom en begäran om kontrollmätning.  En sådan begäran ska enligt punkt 
26.3.1 i mätreglementet avslås om begäran bedöms oskälig. Reglerna för när en begäran bedöms 
oskälig framgår av SvRF:s beslut.  
Enligt punkt 5 i mätreglementet får ponny, med undantag av kontrollmätning, mätas högst två 
gånger per kalenderår. Möjligheten att göra två ordinarie mätningar finns inte vid nytt kalenderår.  
 
Av utredningen framgår bl.a: 
att ponnyns höjd vid den sista obligatoriska mätningen var 3 cm från kategorigräns, samt 
att denna punkt strider mot mätreglementets regler för att bevilja kontrollmätning. 
 
DIN konstaterar:  
att SvRR:s beslut följer gällande mätreglemente, då begäran enligt mätreglementet är att betrakta 
som oskälig, 
att inget fel begåtts vid beslutet, samt  
att fallet inte har prejudicerande verkan. 
Den klagande beviljas därför inte prövningstillstånd, varvid SvRF:s beslut står fast. 
DIN har varit enig i sin bedömning.  
 
ÖVERKLAGANDE  
DINs beslut får senast måndag 26 augusti 2019 överklagas hos RIN, adress; Riksidrottsförbundet, 
Idrottens Hus, Box 11016, 100 61 Stockholm. Ange ärendets nummer som referens.  
 
 
 
Cecilia Tholse Rogmark 
Ordförande     
 


