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Beslut 
att meddelas 2021-02-04 

Disciplinnämnden tilldelar överdomaren (ÖD) en tillrättavisning enligt Tävlingsreglementet 
(TR) I mom. 192.2.1 för brott mot mom. 174.5 samt 182.3, samt enligt Riksidrottsförbundets 
(RF:s) stadgar 14 kap 4 § för brott mot RF:s stadgar 14 kap. 2 § st. 1 p. 7.   

 
 
Skäl 
Bakgrund 
Söndagen den 20 september 2020 anordnade Gripens Ryttarförening dressyrtävling för 
ponny. Anmälarens tolvåriga dotter startade med sin ponny. Anmälaren är innehavare av 
Grönt kort.  

Anmälaren har uppgivit i huvudsak följande:  
I anslutning till att Anmälarens dotter värmde upp sin ponny kontrollerade ÖD ponnyns 
betsling och nosgrimma. I anslutning till kontrollen frågade ÖD dottern om någon sagt till 
henne att hon är för stor för sin ponny. När dottern svarade nej sade ÖD ”för det är du”.  
Anmälaren, som hörde diskussionen, frågade ÖD om det var aktuellt att ge ekipaget 
startförbud på grund av dotterns storlek. ÖD svarade att det inte var aktuellt med 
startförbud men att dottern kommer att bli för stor och att hon absolut inte kommer kunna 
rida sin ponny om ett år. Dottern tog mycket illa vid sig. 

Enligt Anmälaren har ÖD genom kommentaren uttalat sig nedlåtande, oprofessionellt, och 
kränkande direkt till ett barn.  

ÖD har uppgivit i huvudsak följande:   
I samband med en bett och munkontroll på Anmälarens dotters ponny frågade ÖD dottern 
om någon tidigare frågat dottern om hon börjat bli för stor för sin ponny. Dottern svarade 
nekande, varpå ÖD informerade dottern om att hon börjar se lite stor ut och att hon ska ha 
det i åtanke till nästa säsong. 

ÖD informerade även Anmälaren om att dottern började se stor ut på sin ponny och att det 
kan vara i åtanke till nästa år. Det var inte varit aktuellt att ge dottern startförbud.  

Det var enligt ÖD omöjligt för henne att veta att dottern enbart var tolv år gammal och att 
Anmälaren varit den som innehaft Grönt kort, varför ÖD inte haft någon anledning att ta 
diskussionen med Anmälaren stället för dottern.  



ÖD anser att hen agerat i informativt syfte och att hen inte delar Anmälarens uppfattning 
om att uttalandet varit nedlåtande, oprofessionellt eller kränkande. ÖD efterlyser tydligare 
direktiv från SvRF angående hur överdomare ska hantera denna fråga. ÖD:s uppfattning är 
att det är bättre att man i ett preventivt syfte kan informera innan ekipaget blir 
oproportionerligt, så att tid finns för de förberedelser som eventuellt behöver göras.  

Disciplinnämnden gör följande bedömning:  
I TR mom. 174.5 anges att för det fall det blir aktuellt att betrakta en ryttare som för stor för 
sin häst/ponny ska domare, överdomare och i förekommande fall tävlingsveterinär samråda. 
Är dessa överens om att så är fallet, meddelas ryttaren, minderårig tillsammans med 
målsman eller ansvarig person, att man funnit ryttaren vara för stor. Ryttaren informeras om 
att denna varning kommer att rapporteras till Svenska Ridsportförbundet.  

I aktuellt fall har ÖD kommenterat ryttarens storlek direkt till ryttaren, utan föregående 
samråd med domare. Kommentaren har skett inför ryttarens start. Såvitt framgått har 
kommentaren inte kommunicerats med målsman förrän denne själv tagit kontakt med ÖD, 
trots att ryttaren varit minderårig.  

Mot bakgrund av att ÖD tagit kontakt med minderårig ryttare utan föregående samråd med 
domare och tävlingsveterinär och genom att inte meddela ryttaren tillsammans med 
målsman får ÖD anses ha brutit mot TR.  

Vidare är ÖD i egenskap av domare en av Svenska Ridsportförbundets officiella funktionärer. 
ÖD ska som en sådan uppträda lämpligt gentemot de olika aktörerna på en tävlingsplats, se 
TR mom. 182.3, samt i övrigt uppträda i linje med Ridsportens värdegrund.  

I TR mom. 190 stadgas att den som brutit mot bestämmelserna i TR kan åläggas sanktion.  

ÖD har genom sin kommentar till en ung ryttare utan föregående samråd med domare och 
tävlingsveterinär samt utan att meddela målsman brutit mot TR I mom. 174.5. Vidare har ÖD 
genom nedlåtande uttalande orsakat ryttaren obehag inför sin start och därigenom uppträtt 
olämpligt innebärande att ÖD brutit mot TR mom. 182.3 samt RF:s stadgar 14 kap 2 § 1 
stycket punkt 7.  

Mot bakgrund av detta tilldelar Disciplinnämnden ÖD en tillrättavisning enligt TR mom. 
191.2.1 jämte RF:s stadgar 14 kap 4 §.  

Disciplinnämnden har varit enig i sin bedömning. 

 
Överklagande 
Disciplinnämndens beslut får senast 2021-02-25 överklagas hos Riksidrottsnämnden RIN. 
Adress: riksidrottsforbundet@rf.se 
Postadress: Riksidrottsförbundet, Idrottens Hus, Box 11016, 100 61 Stockholm. Ange 
ärendets nummer som referens.  

 
 
Cecilia Tholse Rogmark   Jenny Johansson  
Ordförande    Referent  
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