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SVENSKA RIDSPORTFÖRBUNDET 
Disciplinnämnden DIN 
Ärende nr 2021:14 
 
Protokoll fört vid disciplinnämndens sammanträde 2022-01-07 per capsulam 

Närvarande: Ledamöterna Cecilie Tholse Rogmark, ordförande, Hans-Anders Odh, referent, Anna 
Björklund, Jörgen Larsson, Dan Nordenberg, Ragnar Olsson, Anna Thorstenson, Jenny Johansson, 
Magnus Ringmark, Mikael Sedolin.  

Saken: Olämpligt uppträdande. 

 

Beslut 
att meddelas 2022-01-10 
 
Disciplinnämnden ogillar anmälan. 
 
Skäl 
Av utredningen framgår följande: 
 
Till Svenska Ridsportförbundet (SvRF) inkom en anmälan från A mot överdomaren (ÖD), i vilken 
görs gällande att ÖD under Ale Jennylunds RK:s hopptävling 21 november 2021 agerat olämpligt 
mot A. 
 
A gör i anmälan huvudsakligen gällande följande: 
A befann sig i egenskap av hästägare på framridningen tillsammans med ryttaren. 
A blir då uppsökt av ÖD, som offentligt skällde ut A och hotade A med avstängning. 
Detta drabbade förberedelserna inför hoppningen. Ryttaren var helt utan kännedom om 
bakgrunden. Detta drabbade en ryttare som inte hade med saken att göra enligt följande: 

- Störde ryttarens förberedelser 
- Högst oprofessionellt av ÖD att springa in på framridningen 
- ÖD:s beteende var kränkande 
- ÖD:s beteende var osportsligt 

 
Anmälaren, tillika hästägare, höll hästen innan kommande start. A befann sig nära ridhuset på en 
ridväg. Nära ridvägen fanns en stor rasthage som inte användes och där fanns fler hästar som 
väntade på nästa klass. Det kom tre barn 12–14 år som hänvisade oss till ny plats. 
A informerade dem i 30 sekunder att A har en nervös häst och detta är en säker plats och vara på.  
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A anför att ÖD som representant för Svenska Ridsportförbundet har uppträtt ytterst olämpligt på 
tävlingsplatsen gentemot hästägare och ryttare med hänsyn till beskriven bakgrund. 
A yrkar att överdomaren ska tillrättavisas och be om ursäkt till ryttaren. 
 
ÖD har huvudsakligen anfört följande: 
ÖD hade varit inne och gått banan inför nästa klass. Då ÖD återkom till framhoppningen kom det 
tre flickor i 14-15-årsåldern gråtande fram till ÖD, då de blivit mycket illa bemötta av anmälaren. A 
hade skrattat åt dem då de bad A att gå ut ur hagen, de hänvisade till smittspridning med mera. 
Tilläggas kan att det var ytterligare en häst som leddes i hagen och denna leddes genast ut ur 
hagen när tjejerna påkallade att den var i stohagen.  
ÖD var ganska upprörd då ÖD gick fram till anmälaren. A stod då på framridningen med ryttaren 
och hästen. A förstod fortfarande inte att hen skulle gjort något fel då ÖD påpekade att A hade 
varit hånfull mot tävlingens funktionärer. A var även hånfull mot ÖD, som upplyste A om att hen 
kan bli avstängd från tävling om man inte följer funktionärers anvisningar. 
ÖD kan ge ryttaren en ursäkt för om ÖD störde hens framridning, men ÖD står fast vid att 
anmälaren uppförde sig olämpligt. 
 
Disciplinnämnden gör följande bedömning 
Parterna har delvis anfört olika versioner av händelseförloppet. 
 
Ord står mot ord. Vid bevisvärderingen ska officiell funktionärs ord i allmänhet väga tungt. 
Disciplinnämnden finner mot denna bakgrund att den version av händelseförloppet som anförs av 
A inte är styrkt bortom rimligt tvivel. Det som ÖD har bekräftat av händelseförloppet inrymmer 
enligt Disciplinnämndens bedömning inte någon gärning som skulle vara bestraffningsbar enligt 
tillämpligt regelverk. 
 
Anmälan ska därför ogillas. 
 
DIN har varit enig i sin bedömning.  
 
Överklagande 
DIN:s beslut får senast 2022-01-31 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   Hans-Anders Odh 
Ordförande    Referent 
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