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SVENSKA RIDSPORTFÖRBUNDET 
Disciplinnämnden (DIN) 
Ärende 2019:2 

Protokoll fört vid disciplinnämndens sammanträde 2019-04-04 

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

Saken: Ryttares behörighet att starta vid femstjärniga elithopptävlingar 

Beslut 
att meddelas 2019-04-25 
 
Disciplinnämnden avvisar anmälningarna. 
 
Skäl för beslutet 
Av utredningen framgår följande: 
 
Till Svenska Ridsportförbundet (SvRF) inkom en anmälan från Anmälare 1 mot Ryttaren, i vilken 
görs gällande att R under de femstjärniga elithopptävlingarna hos Borås FK 21–24 mars 2019 
(Tävlingen), transporterade sina hästar från tävlingsplatsen efter tävlingsdagarnas slut, trots att 
detta strider mot bestämmelserna om uppstallning.  
 
De bestämmelser (Bestämmelserna) som A1 hänvisar till är de av hoppkommittén i SvRF 
(Hoppkommittén) utfärdade kriterierna för hur femstjärniga tävlingar ska arrangeras. 
Bestämmelserna publicerades på SvRF:s hemsida 14 februari 2019 enligt följande länk 
http://www.ridsport.se/Tavling/Hoppning/Nyheter/2019/02/Kriterierforhoppningenselittavlingark
lara/. (Se även TR III moment 310 p 1.) 
 
En anmälan inkom även från A2 och A3 mot ÖD på Tävlingen, på grund av överdomarens beslut att 
i strid mot Bestämmelserna låta i vart fall fyra ryttare starta och kvala till Grand Prix på Tävlingen 
utan att  stalla upp sina hästar på tävlingsplatsen. 
 
A2 och A3 gör gällande att de lämnade in protest mot ÖD:s beslut på Tävlingen. Av utredningen 
framgår emellertid att någon avgift för protesten inte har erlagts. 
 
Propositionen för Tävlingen godkändes av SvRF 23 januari 2019. Tävlingen öppnade för 
anmälningar 10 februari 2019. Samma dag anmälde R sig till Tävlingen. Den av SvRF godkända 
propositionen har därefter inte ändrats t.ex. med anledning av publiceringen av Bestämmelserna 
14 februari 2019. Propositionen innehöll inga krav på uppstallning för att vara startberättigad på 
Tävlingen. 

http://www.ridsport.se/Tavling/Hoppning/Nyheter/2019/02/Kriterierforhoppningenselittavlingarklara/
http://www.ridsport.se/Tavling/Hoppning/Nyheter/2019/02/Kriterierforhoppningenselittavlingarklara/
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Berett tillfälle till yttrande har R meddelat att hen följde reglerna i propositionen, vilka inte 
innehöll några krav på uppstallning. 
 
ÖD har i yttrande bl.a. uppgett att då Bestämmelserna publicerades efter att Tävlingen hade 
öppnats beslutade hen att låta de ryttare som inte stallat upp sina hästar på tävlingsplatsen att 
starta. Överdomaren konstaterade att någon avgift för protest inte inbetalats och att protest 
därför inte kan anses ha inkommit. 
 
Disciplinnämndens bedömning 
Enligt TR I moment 195, p 1.2.1. ska beträffande ryttares behörighet att starta protest ske senast 
inom 30 minuter efter det att klassens resultat offentliggjorts. Denna tidsfrist kan inte kringgås 
genom att istället för en protest senare lämna in en anmälan till Disciplinnämnden. 
 
Då aktuellt ärende avser ryttares behörighet att starta och då, som framgår av utredningen, ingen 
protest har inkommit inom nämnda tid, saknar anmälarna talerätt, varför deras anmälningar ska 
avvisas. 
 
Till allmän vägledning kan Disciplinnämnden ändå uttala vad som gällt för den händelse att 
rättidig protest hade inkommit enligt följande: 
Efter att en proposition har godkänts av SvRF är det propositionen som anger reglerna för 
tävlingen. Genom SvRF:s godkännande kan till och med avvikelser från TR få förekomma, se TR I 
moment 125 p 2. Således gäller en godkänd proposition över andra tävlingsregler, inbegripet 
Bestämmelserna, i händelse av motstridighet. I den aktuella och godkända propositionen för 
Tävlingen fanns inga regler om uppstallning. Således omfattades inte Tävlingen av 
Bestämmelsernas krav på uppstallning vid femstjärniga tävlingar.   
 
DIN har varit enig i sin bedömning.  
 
Överklagande 
DINs beslut får senast 2019-05-16 överklagas hos Riksidrottsnämnden RIN.  
Adress;:Riksidrottsförbundet, Idrottens Hus, Box 11016, 100 61  Stockholm. Ange ärendets 
nummer som referens.  
 
 
Anna Björklund (t.f. ordf.)    Hans-Anders Odh 


