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SVENSKA RIDSPORTFÖRBUNDET                                     

Disciplinnämnden (DIN) 
Ärende nr 2019:20  

Protokoll fört vid DINs sammanträde onsdag 24 februari 2020 i Göteborg. 
 

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

Saken: Icke tävlingsmässigt skick, munskada 

BESLUT 
 

Att meddelas 3 mars 2020 
 

DIN beslutar att ryttaren ska stängas av två (2) månader från all tävling och uppvisning inom 
ridsport fr o m 4 mars 2020 t o m 3 maj 2020 i enlighet RFs stadgar kap 14 § 6 a.  
 
Skäl 
Bakgrund 
I samband med dressyrtävlingar hos Malmö Ridklubb 3 november 2019 upptäckte överdomaren 
(ÖD) vid en munkontroll ett större jack i sidan på ryttarens häst. Foton på skadan togs och 
ryttaren stängdes av från tävlingarna. Hästen fick även startförbud i 7 dagar. ÖD har därefter 
lämnat ärendet till Ridsportförbundet, som valt att anmäla saken till Disciplinnämnden (DIN) för 
ytterligare påföljd. 

 
ÖD uppger i sin skrivelse till DIN att hästen var tydligt öm av sitt djupa jack. ÖD har frågat ryttaren 
hur hen kan rida på hästen när den ser ut så här i munnen. ÖD frågade även ryttaren om hen var 
medveten om hur hästen ser ut i munnen. Ryttaren har enligt ÖD:s uppgift svarat att hen inte 
hittat något bett som passar samt att ekipagets tränare sagt att det är okej att tävla, eftersom det 
inte blöder. 

 
Ryttaren har i sitt yttrande till DIN uppgett att ”såret/jacket” inte är ett sår utan äldre ärrvävnad 
och hudflikar. Hen smörjer alltid hästens mungipor innan ritt och märkte inget vid tränsningen av 
hästen. Vid uppsittningen var hästen taggad och drog iväg, men ryttaren har inte märkt att hästen 
upplevde obehag eller var öm. Hen tillägger att hästens välfärd är hennes högsta prioritet.
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Ett vittne, ryttarens medhjälpare, har lämnat in en skriftlig redogörelse om hur vittnet uppfattat det 
som hänt. 
 
Svenska Ridsportförbundet har inhämtat ett expertutlåtande från veterinär Peter Kallings 
(förbundsveterinär), baserat på de bilder som togs i samband med tävlingarna. Veterinär Kallings 
uppger att det är svårt att uttala sig i fallet baserat på de tre bilder som bifogats och meddelar att en 
av veterinär odontologisk undersökning av hästen i fråga behövs för att uttala sig mer i detalj. 
Kallings uttalar sig dock om skadans art och uppger att:  
 
”Hästen har i sin högra mungipa/läpp en skada orsakat av bett i kombination med ridning. Denna typ 
av sår har en specifik karaktär av tryckskada som uppkommer av för högt tryck under för lång tid. 
Det är per definition alltså ej en akut skada”……” Själva huden går alltså sönder när de redan döda 
cellerna kommer upp till ytan. Det innebär att skadan påbörjades en tid, veckor, före själva brottytan 
uppstod. Av denna anledning blöder sällan dessa sår, inte ens när de öppnar sig”…. 
 
Vidare påpekar Kallings att det är en äldre sårskada men han kan inte avgöra om den spruckit på 
tävlingen. Han konstatarar vidare att avläkningstiden för denna typ av skada är veckor för hudytan 
men minimum månader för att återfå tillräcklig hållfasthet. Således minst tre veckor för att läka 
akuta skadan i sig – förutsatt att man avlastar ytan och inte använder bett som trycker på samma 
ställe – men minst tre månader upp till ½ - 1 års läkningstid för att återfå normal vävnad.  

 
Disciplinnämnden gör följande bedömning 
Code of Conduct ska genomsyra allt tävlande med häst. Inom all ridsport är omsorgen och 
omvårdnaden av hästen av yttersta vikt. Hästens välbefinnande ska alltid komma i första hand, före 
krav från uppfödare, tränare, ryttare ägare, hästhandlare, organisatörer, sponsorer, media och 
funktionärer. 

Enligt TR I moment 112.2 är det ryttarens ansvar att förvissa sig om att tävlande häst är i 
tävlingsmässigt skick.  

Ryttare som gör sig skyldig till någon form av otillåten hantering av häst, eller i övrigt uppträder 
olämpligt mot häst, ska avstängas från vidare deltagande i klassen/klasser eller 
tävlingen/meetinget (TR I moment 174 p 3.13 otillåten hantering av häst). 

Det är uppenbart att ryttaren innan tävlingen varit medveten om hästens skada i munnen, men 
av någon outgrundlig anledning bedömt detta som ärrvävnad och hudflikar. Skadan har 
bevisligen uppkommit genom ridning och för hårt tryck mot mungiporna under för lång tid. Det 
framgår inte om ryttaren låtit undersöka hästen av veterinär, men ryttaren uppger sig ha talat 
med sin tränare om skadan. Detta utgör inte en förmildrande omständigheter som DIN kan ta 
hänsyn till. Skadan är djup och av ”icke mindre karaktär”. Ryttarens beslut att tävla med denna 
munskada måste anses så allvarligt att endast avstängning kan komma på fråga. 
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DIN vill understryka att hästen välbefinnande alltid står i centrum för all ridsport, och att man som 
ryttare har det yttersta ansvaret för att hästen är i tävlingsmässigt skick. 

Disciplinnämnden konstaterar att ryttaren brutit mot TR I moment 112.2, TR I moment 174.3.13 och 
Code of Conduct. Otillåten hantering av häst motiveras genom att ryttaren tävlar en häst som inte är 
i tävlingsmässigt skick samt att hen brutit mot Code of Conduct. 
 
Disciplinnämnden beslutar att ryttaren ska stängas av två (2) månader från all tävling och 
uppvisning inom ridsport i enlighet med RFs stadgar kap 14 § 6 a)  
 
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 kan komma att kräva prövningstillstånd av RIN. 
 
Cecilia Tholse Rogmark   Anna Björklund 
Ordförande    Referent 
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