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SVENSKA RIDSPORTFÖRBUNDET 
Disciplinnämnden (DIN) 
Ärende nr 2019:15 

Beslut per capsulam. 

Närvarande: Ledamöterna Cecilia Tohlse Rogmark (ordförande), Anna Björklund, Jörgen Larsson, 
Dan Nordenberg (referent), Hans-Anders Odh, Ragnar Olsson, Mikael Sedolin och Anna 
Thorstenson. 

Saken: Överklagan av beslut att tillåta omstart 

 
Beslut 
att meddelas 2019-11-14 
 
Disciplinnämnden avvisar överklagandet. 
 
Skäl 
Av utredningen i ärendet framgår följande. 
 
Vid lokal tävling för häst, klass 100 cm hoppning ingående i Ridsportallsvenskan division II i Skåne 
(lagtävling), startande första ekipaget i klassen utan startsignal. Efter uppmaning av domaren 
avbröts ritten. Ekipaget fick förnyad startsignal och fullföljde ritten. Protest inlämnades mot beslut 
att tillåta förnyad start för ekipage av lagledare för två klubbar. Protesten avslogs av överdomaren.  
 
Klaganden har nu överklagat avslagsbeslutet och yrkat, så som det får förstås, att protesten ska 
godtas, ekipaget uteslutas och resultatet strykas.  
 
Klaganden har i huvudsak anfört följande till stöd för överklagan:  
När klassen skulle starta var två ekipage inne på banan. Ekipage med startnummer ett startade 
utan startsignal. Att startsignal inte var given uppmärksammandes av domaren, lagledare samt 
flera i publiken. Domaren avbröt ritten efter att ekipaget hade hoppat flera hinder. Ekipaget gavs 
möjlighet att starta om. Domarens beslut strider mot intentionen och tolkningen av 
tävlingsreglementet. Ekipaget fick en fördel när det tilläts starta om. Domaren har i speciella fall 
möjlighet att ge en ny startsignal eller avbryta nedräkning. Domaren kan också välja att inte 
avbryta en ryttare som startat utan startsignal om tidtagning m.m. fungerar.  
Domaren kan inte ge möjlighet för en ryttare som startat utan startsignal att starta om sin ritt. 
Uteslutning är det resultat som ekipaget borde ha. Domaren lät ekipaget få möjlighet att starta om 
på felaktiga grunder. Ekipaget red felfritt, vilket kommer att ha betydelse för resultatet i 
lagtävlingen. Att domaren kan välja att inte utesluta en ryttare som startat utan att startsignal är 
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given är för att domaren kan ”rädda” en ryttare genom att välja att låta den rida. Tidtagningen är 
igång och inget hinder som stör finns på banan. Om ryttaren har startat finns inte denna möjlighet 
längre eftersom det påverkar andras resultat och ger otvetydigt en fördel för den ryttare som har 
fått ”prova” ett antal hinder innan start. Reglerna för hopptävlingar måste upprätthållas. Det är 
domarens och överdomarens uppgift att se till att bedömningen sker i linje med sportens anda och 
intentionerna i tävlingsreglementet.  
 
Bakgrunden till reglerna i tävlingsreglementet är att då ryttare startar utan att startsignal är given 
ska domaren kunna släppa ekipagen om det går, även på större tävlingar. Detta endast om 
tidtagningen är igång och det inte annars finns något som hindrar ritten. Då är det bättre att fria 
än fälla. Domarnas roll är att se till att tävlingen blir så rättvis som möjligt och att alla tävlar på lika 
villkor. Det kan också vara så att startsignalen inte hördes av någon anledning osv. Är tekniken 
igång kan man alltså som domare välja att inte utesluta ekipaget. Det var aldrig tanken att låta 
ekipaget starta om när ekipaget redan startat utan startsignal på eget bevåg. Ryttaren har då 
”tränat” på ett eller flera hinder och det blir aldrig en rättvis tävling på lika villkor, speciellt inte i 
en lagtävling. När domaren i detta fall gör så här, avstår domaren dels från det sportsliga i vad 
tävling innebär samt tar ett avsteg från hur vårt reglemente ska tolkas. Domare har möjlighet att 
ge ryttaren förnyad startsignal eller möjlighet att rida om banan om det t.ex. skulle inträffa något 
under ritten som ryttaren inte kan styra över. Det kan vara att någon står eller går i vägen för 
ryttaren, hinder som blåst omkull, tidtagning som inte fungerar eller liknande. Tanken är inte att 
domarna ska kunna ge ryttaren chans att starta om när ryttaren felaktigt startat utan startsignal.  
 
Om domarkåren plötsligt godtyckligt väljer det ena eller det andra blir det väldigt olyckligt och 
svårt för ryttarna att veta vad som gäller. I somras startade en ryttare utan startsignal i en klass 
med väldigt mycket prispengar. Ekipaget blev uteslutet. Ryttaren gick till domartornet, men 
beslutet kvarstod. Om domaren låtit ekipaget starta om och ekipaget sedan hade vunnit klassen, 
så är det dels inte sportsligt korrekt för övriga ryttare och dels kommer det garanterat in protester 
från övriga ryttare. Domarkåren måste vara eniga och tydliga i detta. Domarna måste se till det 
sportsliga och till varför domarna är där, att se till att alla tävlar på lika villkor. 
 
Domaren har anfört följande: 
När lagklassen skulle starta och domaren hade presenterat ekipagen på banan, blev domaren 
uppmärksammad på att tidtagningen inte var med. Domaren avhöll sig från att ge den muntliga 
startsignalen "Varsågod och rid". Banan hade starten i andra änden av banan från domartornet 
sett. Domaren uppmärksammade ekipaget när det övervann det första hindret. Ekipaget avbröt 
omedelbart efter tillsägelse och domaren gav en ny startsignal när tidtagningen var med. Ekipaget 
avbröts på väg mot hinder nr 2. Efter den tidigare klassen hade domaren fått kännedom om att 
det ibland var svårt att höra vad som sades i högtalarna från banan. Eftersom ekipaget hade 
presenterats men domaren inte sagt att starten var försenad, ansåg domaren att situationen 
kunde uppfattats som otydlig. Domaren valde att fria hellre än fälla.  
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Disciplinnämndens gör följande bedömning 
Klaganden har överklagat överdomarens beslut att avslå protest som var riktad mot domarens 
beslut att tillåta ekipagets omstart, trots att ekipaget hoppat hinder på banan innan startsignal. 
Enligt moment 388 äger domaren i dessa fall besluta om uteslutning ska ske eller inte (se p. 1.6). 
Ett sådant beslut kan inte överklagas enligt sista stycket i moment 388. På grund härav ska 
överklagandet avvisas. 
 
DIN har varit enig i sin bedömning.  
 
Överklagande 
DINs beslut får senast 2019-12-06 överklagas hos Riksidrottsnämnden RIN. 
Adress; Riksidrottsförbundet, Idrottens Hus, Box 11016, 100 61 Stockholm. Ange ärendets 
nummer som referens.  
 
 
Cecilia Tholse Rogmark (ordf.)    Dan Nordenberg 


