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Saken: Manipulation av vaccinationsintyg 

Beslut  
att meddelas 25 november 2019 
Ryttaren stängs av i 6 (sex) månader enligt RF:s stadgar 14:6 a) Deltagande i tävling och 
uppvisning inom ridsporten, för brott mot TR moment 170.2.1.1, samt för brott mot RF:s 
stadgar 14:2.9. 

Skäl 
Bakgrund 
I samband med dressyrtävlingar hos Märsta Ridklubb 5 oktober 2019 upptäckte 
överdomaren (ÖD) att en ändring skett i en hästs vaccinationsintyg. Ryttaren hade vid ett 
tidigare tillfälle, 22 september 2019 vid Överbys dressyrtävlingar, blivit nekad start på grund 
av avsaknad av giltig grundvaccination. Vid denna tävling togs det foto av 
vaccinationsbeviset. Vid Märsta RK:s tävlingar upptäckte överdomaren att en ändring skett. 
Ryttaren stängdes av samt fick 1500 kr i straffavgift. Förfarandet har anmälts av ÖD till 
Disciplinnämnden. 

Ryttaren har i skrift uppgett till Disciplinnämnden att hen 22 september fick informationen 
om att hästens grundvaccinering inte stämde. Hen uppfattade detta som om det var de 
”första vaccinationerna” på hästen som var felaktiga. Hen har därefter lagt in 
vaccinationerna i TDB utan att något fel visades. Därför åkte ryttaren på tävling. Ryttaren 
nekar till att någon ändring av intyget skulle ha skett. Ryttaren hävdar att hen har följt 
gällande regler. 

Disciplinnämnden gör följande bedömning 
Överdomaren har visat att det är ställt utom allt rimligt tvivel att otillbörliga ändringar i 
intyget har skett. Vaccinationsintyg ska kunna uppvisas och ska vara korrekt ifyllt. Reglerna i 
TR I moment 170 gällande vaccination måste följas för att få tillåtelse att starta i officiell 
tävling i Sverige. Det är av yttersta vikt att samtliga hästar som befinner sig på en 
tävlingsplats är vaccinerade. Detta är en allvarlig överträdelse att använda sig av och/eller 
själv ändra i vaccinationsintyget för att på detta sett frångå eller kringgå reglerna om 
vaccination. Att ändra och manipulera vaccinationsintyget eller liknande nödvändiga 
tävlingsdokument är ytterst allvarligt.  
Ändringar såsom felskrivningar eller förtydliganden i vaccinationsintyg får endast görs av 
veterinär och deras signering och identifikation ska tydligt framgå av intyget. 

Då det är en allvarlig överträdelse som skett har Disciplinnämnden beslutat att ryttaren ska 
stängas av i sex (6) månader från och med publicerat beslut från all tävling och uppvisning 
inom ridsport jämlikt RF:s stadgar 14:6 a. Avstängningen gäller fr o m 2019-11-26 t o m 
2020-05-25. 



Disciplinnämnden har varit enig i sin bedömning. 

Överklagande 
DINs beslut får senast 25 december 2019 överklagas hos Riksidrottsnämnden RIN. 
Adress: Riksidrottsförbundet, Idrottens Hus, 114 73 Stockholm. Ange ärendenummer. 

 
Cecilia Tholse Rogmark (ordf)  


