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SVENSKA RIDSPORTFÖRBUNDET 
Disciplinnämnden (DIN) 
Ärende nr 2019:3 

Protokoll fört vid disciplinnämndens sammanträde 2019-04-04 

Närvarande: Ledamöterna Anna Björklund (t.f. ordf.), Jörgen Larsson, Dan Nordenberg (referent), 
Hans-Anders Odh, Ragnar Olsson, Anna Thorstenson och Mikael Sedolin.  

Saken: Fråga om bosättningskrav för deltagande i elitallsvenska/lag-SM 

 
Beslut  
att meddelas 2019-04-11 
 
Disciplinnämnden förordnar att det anmälda laget Skyrup Country Club Ryttarförening, i enlighet 
med reglerna för elitallsvenskan/lag-SM i hoppning 2019, är uteslutet ur första omgången i serien 
och att lagets poäng från omgången ska vara 0 poäng. 
 
Skäl för beslutet 
Av utredningen i ärendet framgår följande: 
Till Svenska Ridsportförbundet inkom en anmälan från sex klubbar vari besvär framfördes mot att 
en i Elitallsvenskan/lag-SM häst deltagande klubbs lag under omgång 1 innehöll lagmedlem som 
inte var stadigvarande bosatt i Sverige sedan 1 år. Som bevisning åberopade klubbarna ett utdrag 
från en sökning i folkbokföringsregistret och reglerna för serien.  
 
I sitt yttrande har den aktuella klubben förklarat att lagmedlemmen tävlat för klubben och varit 
bosatt i Sverige sedan årsskiftet. Klubben har förklarat att man gjort ett misstag och bett om 
ursäkt för det som inträffat. 
 
Disciplinnämndens bedömning 
Reglerna för Elitallsvenskan Lag-SM häst finns på Svenska Ridsportförbundets hemsida. Av 
reglerna framgår att deltagande ryttare ska ha giltig svensk tävlingslicens och vara svensk 
medborgare, eller sedan minst ett år innan första kvaltävlingen, stadigvarande bosatt i Sverige.  
Det framgår vidare att brott mot denna bestämmelse medför uteslutning ur omgången och 0 
poäng i omgången. Reglerna hänvisar till TR I, moment 122.1. vari framgår att bosättningskravet 
om 1 år gäller beträffande deltagande i svenskt mästerskap och distriktsmästerskap.  
 
Det är i ärendet utrett att den aktuella lagmedlemmen varken är svensk medborgare eller sedan 1 
år stadigvarande bosatt i riket. Laget har därför brutit mot reglerna för Elitallsvenskan. Laget 
utesluts ur omgången och resultatet för laget i den första omgången ska vara 0 poäng. Inget 
hindrar laget från att delta fortsatt i serien med en lagsammansättning i enlighet med reglerna. 
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DIN har varit enig i sin bedömning.  
 
Överklagande  
DINs beslut får senast 2019-05-02 överklagas hos Riksidrottsnämnden RIN. 
Adress: Riksidrottsförbundet, Idrottens Hus, Box 11016, 100 61  Stockholm.  
Ange ärendets nummer som referens.  
 
 
 
Anna Björklund (t.f. ordf.)    Dan Nordenberg 
 


