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SVENSKA RIDSPORTFÖRBUNDET 
Disciplinnämnden (DIN) 
Ärende nr 2019:14 

Protokoll fört över Disciplinnämndens (DIN) beslut vid nämndens sammanträde 2019-11-29 i Solna 

Deltagande ledamöter: Cecilia Tholse Rogmark (ordförande) Anna Björklund (referent), Ragnar 
Olsson, Anna Thorstenson, Dan Nordenberg.  
Adjungerad Robert Solin, Svenska Ridsportförbundet (sekreterare). 

Saken: Brott mot Code of Conduct/ Otillåten hantering av häst 

Beslut 
att meddelas 2019-12-04 
 
Disciplinnämnden dömer ryttaren till avstängning i 9 (nio) månader.  
 
Skäl 
Av utredningen i ärendet framgår sammanfattningsvis följande: 
 
Överdomaren har lämnat följande berättelse 
Vid tävlingar hos Ätrabygdens Ridklubb 22 september 2019 uppmärksammades överdomaren om 
en häst som var väldigt orolig i en transport. Genom den öppna framdörren såg hon att hästens 
framben var ihopsatta/ihopbundna med ett band. Ett band var även fastsatt i grimman vid nacken 
för att hindra hästen att resa huvudet. Bilder har bifogats anmälan. 
 
En representant för ryttaren kom till parkeringen och knäppte loss hästen. Ryttaren kom något 
senare och undrade om överdomaren tyckte det var bättre att hästen sparkade ihjäl sig och bröt 
nacken. Ryttaren stängdes av, fick ett gult kort, straffavgift om 1000 kr och upplystes om att 
anmälan till Disciplinnämnden skulle göras. 
 
Den anmälda har lämnat följande berättelse 
Ryttaren är mycket ledsen över det inträffade och medger att hästen varit bunden såväl vid 
frambenen som vid nacken. Banden var i nylon med ludd. Vid nacken var det en vanlig halsrem 
som satt löst som skulle hindra hästen från att hoppa upp så högt att den fick framhovarna över 
bommen. Syftet har inte varit att skada hästen men den hade inte tävlat på länge och var taggad. 
Det fanns risk att den skulle skada sig själv genom att vara orolig. Hästen har bara varit bunden när 
transporten stod stilla på tävlingsplatsen, inte under resan dit. Ryttaren har en egen gård med 
flera inackorderingar, hon visste inte att detta var olagligt och hon skall nu göra sig av med 
banden. 
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Disciplinnämnden gör följande bedömning 
De uppgifter som överdomaren har lämnat vinner stöd av de bilder som bifogats anmälan. Även 
ryttarens egna berättelse stödjer anmälarens uppgifter. Huruvida det varit en lös eller fastsatt 
halsrem saknar betydelse för nämndens beslut. 
 
Metoden att binda fast en hästs ben men även att begränsa dess möjligheter att röra sig genom 
anordning som begränsar dess möjligheter att höja huvudet är metoder som uttryckligen är 
förbjudna genom Statens jordbruksverks författningssamling 2019:17 2 kapitlet 12 §. Ryttaren har 
brutit mot denna regel. Att hen saknade vetskap om regeln saknar betydelse. 
 
Av ”Code of Conduct” framgår att hästens hälsa och välbefinnande alltid ska sättas främst. Metoden 
att begränsa hästens rörelsefrihet på aktuellt sätt utsätter hästen för stor frustration och obehag. Av 
Jordbruksverkets regler, 3 kap 23 §, framgår att hästar får vistas i transporten om de inte oroas av 
sådan förvaring. Att genom hobbling begränsa en orolig/taggad hästs rörelsefrihet istället för att till 
exempel ta ut den och leda den strider mot denna regel. Händelsen är att betrakta som otillåten 
hantering av häst enligt TR I moment 174.3. 
 
Disciplinnämnden ser mycket allvarligt på denna händelse. Någon annan påföljd än avstängning kan 
inte komma ifråga. Med stöd av TR I moment 191.2.3 bestäms avstängningen till nio (9) månader. 
 

DIN har varit enig i sin bedömning. Den anmälda har kommunicerats samtliga handlingar i ärendet. 
  
Status under avstängning  
Avstängning innebär att den avstängda inte får delta i tävling, uppvisning eller utöva uppdrag eller 
delta i annan aktivitet organiserad av Svenska Ridsportförbundet såsom att vara ledare, tränare 
funktionär eller liknande, enligt RF:s stadgar 14:6 c. Att träna sin egen häst är tillåtet.  

 
Överklagande 
DIN:s beslut får senast 2019-12-26 överklagas hos Riksidrottsnämnden RIN. 
Adress: Riksidrottsförbundet, Idrottens Hus, Box 11016, 100 61 Stockholm. Ange ärendets 
nummer som referens.  
 
Cecilia Tholse Rogmark (ordf)   Anna Björklund  
 
 
 
  


