
Svenska Ridsportförbundet 
Disciplinnämnden 
Ärende nr 2019:19 
 
Protokoll fört vid disciplinnämndens sammanträde 29 november 2019 i Solna. 
 
Deltagande: Cecilia Tholse Rogmark, ordförande, Ragnar Olsson, referent, Anna Björklund, Anna 
Thorstenson,  Dan Nordenberg, Mikael Sedolin. 
 
Saken  
Del 1: För kortning av tid  mellan domaren gett startsignal och ryttaren passerat startlinjen från 
stipulerade 45 sekunder till 30 sekunder. 
 
Del 2: Bristande säkerhet gällande framridning, hästbesiktning och väg till 
framhoppning/tävlingsbana. Arrangören Helsingborgs Fältrittklubb för bristande säkerhet vid 
tävling. 
 
Del 3: Anmälan av de överdomare  som i överdomarrapporten angett att säkerheten vid HFRK:s 
tävlingar varit god. 
 
Efter genomgång av handlingarna och överläggning fattar disciplinnämnden  följande 
 
Beslut 
att meddelas 4 december 2019: 
 
Del 1: Disciplinnämnden tilldelar domaren, överdomaren och tävlingsledaren vid Helsingborgs FK:s 
tävlingar 20-21 september 2019 en tillrättavisning för att ha förkortat tiden från domaren gett 
startsignal till ryttaren passerat startlinjen till 30 sekunder mot stipulerade 45 sekunder. 
 
Del 2: Disciplinnämnden  lämnar anmälan om bristande säkerhet  hos arrangerade förening HFRK 
utan bifall. 
 
Del 3: Disciplinnämnden tar inte upp anmälan mot överdomare som inte påtalat bristande  
säkerhet hos HFRK till prövning, då anmälan är så generell att disciplinnämnden  inte kan pröva 
anmälan. Det är varje överdomares subjektiva  uppfattning och den kan inte prövas. 
 
Skäl 
Bakgrund 
Anmälaren har uppgett följande: 
Del 1: Vid HFRK:s hopptävlingar 20-21 september 2019 beslöt tävlingsledningen utan något 
godkännande från Svenska Ridsportförbundet att förkorta  tiden mellan det domaren gett 
startsignal  till ryttaren passerat startlinjen. Tiden 45 sekunder framgår av TR III moment 370.1. 
Denna ”regeländring” tillämpades under hela lördagen. Detta berodde  på det stora antalet starter 
som arrangören accepterat för dagen, 356 starter, Anmälaren anser inte att arrangören  har rätt att 
göra denna ”regeländring”. Arrangerade förening har inte rätt att tillämpa egna regler som inte har 
stöd i TR. 
 
Del 2: Anmälaren anser att säkerheten hos HFRK gällande framridning, hästbesiktning och väg till 
framhoppning/tävlingsbana är undermålig. Trots flera påstötningar tlil tidigare överdomare på 



plats vid flera tillfällen och av ledamöter av vår hoppkommitté har har ännu ingen förändring skett. 
 
Del 3: Skånes Ridsportförbunds hoppkommitté vill generellt anmäla de överdomare som i sina 
rapporter skrivit att anläggningen håller ”god säkerhet”. 
 
HFRK (överdomare, domare. tävlingsledare och banbyggare) har anfört följande: 
Del 1: Tävlingsledningen var enhälliga att korta ner tiden innan start till 30 sekunder istället för  
föreskrivna 45 sekunder. De var noga med att alla startande fick del av detta. Denna regeländring  
inte vid lördagens högsta klass 1,40 hoppning, då tiden  var stipulerade 45 sekunder. Alla i 
tävlingsledningen hade kännedom om att andra tävlingsplatser 2019 använt sig av samma system, 
det vill säga kortat ner starttiden från 45 sekunder till 30 sekunder. I TR I moment 110.6.2. står det 
att dispens endast kan ges av Svenska Ridsportförbundet, På gällande dipenslista för 2019 finns 
inga av dessa arrangörer angivna. Är det olika regler för olika distrikt? 
 
Del 2: De som arbetar med tävlingarna hos Helsingborgs FK försöker ständigt förbättra sig och 
arbetar hela tiden med säkerheten på anläggningen. I svaret ges exempel på hur man försökt 
förbättra säkerheten. Vid både nationella som internationella tävlingar passerar eller befinner sig 
överdomare, tävlingsledare och veterinär vid framridning/besiktning flera gånger under varje klass 
och de har aldrig upplevt, rapporterat att det varit kaos, långa köer eller att några olyckor har skett. 
 
Föreningen har bifogat ett intyg av tävlingsryttaren Svante Johansson som själv deltagit i tävlingar 
hos Helsingborgs FK, vari han anser att deras tävlingar håller mycket hög klass vad beträffar allt, 
fullt jämförbart med motsvarande internationella tävlingar. Underlag, framridning och 
framhoppning håller toppklass. Parkering och uppstallning likaså. Vid besiktningsplatsen med 
spånunderlag  gör det att hästarna springer utan risk att halka. Att anmärka på säkerheten  på 
deras tävlingar är bristfällig tycker han låter otroligt konstigt. Som nämnt tidigare  anser han att 
HFRK som plats och arrangör är en av Sveriges bästa. 
 
Disciplinnämnden gör följande bedömning 
Del 1: Disciplinnämnden anser att överdomare, domare och tävlingsledare är ansvariag för att ha  
kortat ner starttiden till 30 sekunder mot stipulerade 45 sekunder. Enligt TR III moment 370.1  är 
starttiden 45 sekunder. Dispens, alternativt i propositionen annan starttid, kan endast ges av 
Svenska Ridsportförbundet. Svenska Ridsportförbundet har i detta fall varken givit dispens eller i 
propositionen godkänt ändringen. Den omständigheten att det förekommit vid andra tävlingar 
utgör en icke ursäktlig invändning. . DIN kan endast ingripa mot tävlingar som anmäls till  nämnden. 
Det är viktigt att Svenska Ridsportförbundets officiella funktionärer följer gällande bestämmelser. 
Överdomaren, domaren och tävlingsledaren  kan därför inte undgå disciplinära påföljder. DIN anser 
att tillrättavisning utgör tillräcklig påföljd. 
 
Del 2: När det gäller säkerheten på anläggningen anser DIN att arrangören Helsingborgs FK är 
ansvarig. Föreningen har uppgett att man helat tiden arbetar med att förbättra säkerheten på 
anläggningen vid tävlingar. DIN fäster stort avseende vid vad tävlingsryttaren/tränaren Svante 
Johansson uppgett i sitt utlåtande. Även den omständigheten att många ryttare vill tävla på 
anläggningen talar för att säkerheten inte är bristfällig. DIN lämnar därför anmälan om bristande 
säkerhet utan bifall. 
 
 
Del 3: Vad gäller den generella anmälan att överdomare i sina rapporter angett att säkerheten är 
god är anmälan så allmänt hållen att DIN inte kan pröva denna anmälan. Omdömen i 



överdomarrapporten är en subjektiv bedömning som DIN inte kan pröva. DIN avvisar därför 
anmälan i denna del. 
 
Disciplinnämnden har varit enig i sin bedömning. Jörgen Larsson har inte deltagiti i behandlingen 
av ärendet på grund av jäv. 
 
Överklagande 
DIN:s beslut får senast 26 december 2019 överklagas hos Riksidrottsnämnden RIN. 
Adress: Riksidrottsförbundet, Idrottens Hus, Box 11016, 10061 Stockholm. Vad gäller 
avvisningsbeslutet krävs prövningstillstånd. Ange ärendets  nummer som referens. 
 
Cecilia Tholse Rogmark    Ragnar Olsson 
Ordförande 


