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SVENSKA RIDSPORTFÖRBUNDET 
Disciplinnämnden (DIN) 
Ärende nr 2019:10 

Protokoll fört vid Disciplinnämndens möte 29 november 2019 

Närvarande ledamöter: Cecilia Tohlse Rogmark, ordförande, Anna Björklund, Jörgen Larsson, 
Mikael Sedolin, Anna Thorstenson 

Saken: Tecknande av licens utan att ha betalat medlemsavgift i medlemsförening 

 
Beslut 
att meddelas 4 december 2019: 
Ryttaren tilldelas böter om 1500 kr. Samtliga resultat under året innan medlemsavgift betalades 
stryks. 

Skäl 
I samband med tävlingar hos Föreningen Gästrike Sportryttare upptäckte överdomaren att en 
ryttare inte betalat medlemsavgift till föreningen, trots att denna tävlade för föreningen. ÖD 
kontrollerade i TDB och ser att ryttaren startat fyra (4) gånger tidigare under året utan att ha 
betalat medlemsavgift till klubben. ÖD uppger att klubben har så kallad ”öppen licens” dvs att 
föreningen inte behöver godkänna i TDB när någon ansöker om licens för att tävla för föreningen, 
utan godkännandet sker automatiskt. Föreningen skickar inte ut anmodan om medlemsavgift till 
respektive ryttare i form av faktura eller personliga brev/mejl, utan uppmanar endast i sociala 
medier till samtliga medlemmar att betala medlemsavgift. Avgiften swishas till föreningen. Av 
anmälan framgår inte om ryttaren var ny medlem eller varit medlem i föreningen tidigare år. 
 
Ryttaren uppger i huvudsak att det måste ha blivit fel när hen gjorde betalningen för 
medlemsavgiften i samband med anmälan till en tävling i påsk. Hen var helt säker på att hen hade 
betalat, men när hen gick igenom sina betalningar i internetbanken hittade hen inte betalningen. 
Betalade givetvis så fort anmälan landade i brevlådan. I anmälan står det att ” trots flera 
påstötningar ej betalat.” Föreningen har inte nämnt någonting om att betalningen saknas. Hen har 
försökt fått tag på föreningen för att be om ursäkt för händelsen, utan att lyckas. Ryttaren fick tag 
på hen som står som vittne. Vittnet visste ingenting om denna anmälan, vilket känns konstigt med 
tanke på att hen står som vittne. 
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Disciplinnämnden gör följande bedömning: 
Samtliga ryttare ska före start ska vara medlem i en till Svenska Ridsportförbundet ansluten 
medlemsförening. I TR I moment 130.3 framgår: 
”För att licensen ska kunna vara giltig ska ryttaren ha betalt medlemsavgift för året i den 
organisation ryttaren avser att tävla för.” 
Det är också ryttarens ansvar att själv kontrollera att medlemsavgiften är betald.  

Således är inte licensen ryttaren tävlat med giltig och ryttaren ska belastas med böter på 1500 kr. 
Samtliga resultat under året innan medlemsavgift betalades stryks. 

Disciplinnämnden har varit enig i sin bedömning. 

Överklagande 
DIN:s beslut får senast 26 december 2019 överklagas hos Riksidrottsnämnden RIN. 
Adress: Riksidrottsförbundet, Idrottens Hus, 114 73 Stockholm. Ange ärendets nummer som 
referens. 

Cecilia Tholse Rogmark (ordf)   Mikael Sedolin 
 
 
 


