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SVENSKA RIDSPORTFÖRBUNDET 
Disciplinnämnden (DIN) 
Ärende nr 2019:22 

Protokoll fört vid DINs sammanträde onsdag 19 februari 2020 i Göteborg. 
 

Ledamöter: Cecilia Tholse Rogmark, ordförande, Anna Björklund, Jenny Johansson, 
Jörgen Larsson, Dan Nordenberg, referent, Hans-Anders Odh, Ragnar Olsson samt 
Mikael Sedolin. 

Saken 
Olämpligt uppträdande mot funktionär 

BESLUT 
Att meddelas 3 mars 2020 
Ryttaren stängs av i 4 (fyra) månader enligt RF:s stadgar 14 kap 6 § c).  
 
Status under avstängning 
Avstängningen löper fr o m 2020-03-03 t o m 2020-07-03. Avstängningen innebär att den 
avstängda inte får delta i tävling, uppvisning eller utöva uppdrag eller delta i annan aktivitet 
organiserad av Svenska Ridsportförbundet såsom att vara ledare, funktionär eller liknande. Att 
träna sin egen häst är tillåtet. 
 
Skäl för beslutet 
Bakgrund 
Av utredningen i ärendet framgår följande: 
Efter Stenungsunds Hoppryttarförenings tävlingar för häst på Grevagården utanför Skövde 6-8 
december 2019 skickade den anmälda 2019-12-17 ett e-mail till Överdomaren (ÖD) med följande 
innehåll (namn har avidentifierats). 
 
”C..! 
Vill tacka gör trevliga tävlingar på Grevagården. 
En sak som stör mig extremt mycket är händelsen på framhoppningen då X (en ryttare) uppförde 
sig på ett uppseendeväckande dåligt sätt. 
Du står o följer detta tillsammans med en överdomarkollega, Y, o låter  
detta bara passera. 
Jag undrar vad som hänt om jag hade burit mig åt på liknande sätt som X...?! Svaret vet 
nog både du o jag av tidigare erfarenhet. 
Till saken hör oxå att domare Y förföljt, trakasserat o begått övergrepp mot min 
systerdotter vid tidigare tillfälle. 
Vad är det som gör att du/ni inte behandlar alla tävlanden på samma sätt. X gjorde sig 
skyldig till minst ett gult kort, kanske tom avstängning! 
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Att du ställer dig till skaran som förföljer min familj o mig gör mig oerhört förvånad! 
Var det kanske domare Y som beordrade dig att inte agera då det var Z o hens 
förälder som blev attackerade när Z skulle värma upp sin häst! 
Nu får vi överväga om vi fortsättningsvis ”vågar” återkomma till Grevagårdens annars väldigt 
trevliga tävlingar! 
Vänligen 
Underskrift” 
 
ÖD har anmält den anmälda till Disciplinnämnden. Initialt angavs även Y som anmälare, men har 
förklarat sig inte stå bakom anmälan. ÖD har förklarat att hen uppfattat e-mailet innehålla 
ogrundade och kränkande anklagelser. 
 
I sitt yttrande över anmälan har den anmälda haft frågor och synpunkter om handläggningen samt 
i huvudsak anfört följande. 
 
Hen vill påpeka att från och med januari 2020 saknar hen både tävlingslicens och medlemskap i 
svensk idrottsförening då hen, som det får förstås, kommer att vistas utomlands. 
 
Parterna har kommunicerats samtliga inkomna handlingar i ärendet.  
 
Disciplinnämndens bedömning 
Av 14 kap. 2 § punkt 7 i RF:s stadgar framgår att bestraffning kan ådömas den som under eller i 
samband med tävling uppträtt förolämpande eller på annat sätt otillbörligt mot funktionär.  
 
Anmälan rör ett e-mail som skickats nio dagar efter tävlingen avslutades. E-mailet rör påståenden 
om tävlingen. E-mailet har därför sådant samband med tävlingen att det omfattas av idrottens 
regelverk. 
 
Den anmälda hade tävlingslicens och medlemskap i förening ansluten till Svenska 
Ridsportförbundet när e-mailet skickades. Att hen inte avser att lösa licens eller medlemskap i 
förening för 2020 saknar betydelse. Avgörande för Disciplinnämndens behörighet är att den 
anmälda var medlem i en förening ansluten till Svenska Ridsportförbundet vid tidpunkten för 
gärningen (se Idrottens bestraffningsregler, sjätte upplagan, s. 21f., s. 37f. med där gjorda 
hänvisningar).  
 
En utgångspunkt i bestraffningsärenden avseende olämpliga uttalanden är att alla har ett stort 
mått av frihet att – utan att riskera bestraffning – öppet kritisera olika regler och hur de tillämpas i 
enskilda fall, oavsett i vilket sammanhang denna kritik framförs (Idrottens bestraffningsregler, 
sjätte upplagan, s. 39). Detta följer av den grundlagsskyddade yttrandefriheten. Det kan alltså inte 
komma ifråga att bestraffa den som riktat även skarp kritik mot funktionärer, så länge den som 
uttalat kritiken inte kan anses ha uppträtt förolämpande eller på annat sätt otillbörligt. Det måste 
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därvid finnas ett större utrymme att uttala sig kritiskt när man inte pekar ut någon enskild 
funktionär. Det kan inte heller komma ifråga att bestraffa uttalanden enbart på grund av att de har 
en sarkastisk eller ironisk ton. Sammanfattningsvis ligger ribban högt för vad som är 
bestraffningsbart enligt 14 kap. 2 § punkt 7 i RF:s stadgar. 
 
Förolämpningar som riktas direkt till en person i ett privat meddelande är generellt sett mindre 
allvarliga än sådana som fått spridning, t.ex. genom inlägg på sociala medier. Det är generellt sett 
allvarligare att uttala sig kränkande eller olämpligt efter betänketid än ”i stundens hetta”. 
 
Ärekränkningar av olika slag är straffrättsligt s.k. målsägandebrott, dvs. det krävs enligt 
huvudprincipen att målsäganden biträder anmälan (se 5 kap 5 § BrB). Med hänsyn till att Y 
förklarat sig inte stå bakom anmälan ska uttalanden riktade mot Y inte prövas av 
Disciplinnämnden.  
 
Den anmälda har i det aktuella e-mailet gjort kränkande påståenden om att ÖD skulle förfölja hen 
och hens familj i ett sammanhang där det i övrigt skrivs om trakasserier, övergrepp och 
förekommer insinuation om partiskhet. Eftersom det har förlöpt nio dagar från tävlingens slut till 
e-mailet skickas har den anmälda haft gott om tid att besinna sig. Uttalandena går enligt 
Disciplinnämndens uppfattning utöver vad som är tillåtet och därför ska den anmälda straffas för 
brott mot 14 kap. 2 § punkt 7 RF:s stadgar.  
 
Den anmälda har tidigare dömts av Disciplinnämnden, 2017-12-19, för brott mot 14 kap. 2 § punkt 
7 och punkt 8 RF:s stadgar till avstängning i 6 månader (se DIN 2017:20 och 21, som sedermera 
fastställdes av RIN 16/18-14 i beslut meddelat den 30 januari 2018). Det var då fråga om ett 
kränkande och hotfullt inlägg på sociala medier. Hen har således inom en inte alltför avlägsen tid 
återfallit i gärningar av samma karaktär.   
 
Disciplinnämnden finner gärningens straffvärde motsvara en avstängning i tre månader, men att 
återfallet bör medföra ett tillägg på ytterligare en månad. Disciplinnämnden beslutar därför att 
den anmälda ska stängas av i fyra (4) månader från och med publicerat beslut från all tävling och 
uppvisning inom Svenska Ridsportförbundet jämlikt RF:s stadgar 14 kap 6 § c). Avstängningen 
gäller fr o m 2020-03-03 t o m 2020-07-03. 
DIN har varit enig i sin bedömning.  
 
Överklagande 
DINs beslut får senast 24 mars 2020 överklagas hos Riksidrottsnämnden RIN. 
Adress; Riksidrottsförbundet, Idrottens Hus, 114 73 Stockholm. Ange ärendets nummer som 
referens. Ärendet kräver prövningstillstånd av RIN. 
Cecilia Tholse Rogmark   Dan Nordenberg 
 
Ordförande    Referent 


