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SVENSKA RIDSPORTFÖRBUNDET 
Disciplinnämnden (DIN) 
Ärende nr 2021:13 
 

Protokoll fört vid Disciplinnämndens sammanträde 2021-12-13 per capsulam 

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

Saken: Brott mot Riksidrottsförbundets stadgar 14 kapitlet 2 § punkt 7, brott mot Code of Conduct 
etc. 

Beslut  
att meddelas 2021-12-14 
 
Disciplinnämnden ogillar anmälan. 
 
Skäl 
 
Av utredningen framgår följande: 
Till Svenska Ridsportförbundet (SvRF) inkom en anmälan från anmälaren (A) mot den anmälda (B), 
i vilken görs gällande att B under Trollhättans Ryttarförenings tävlingar 7 november 2021 till A 
uttalat 
”Lasta Din häst och försvinn härifrån!”  
A befinner sig som åskådare vid tävlingarna och var vid den påstådda händelsen vid 
lastbilsparkeringen för att hjälpa annan med lastning av hästar. A gör i anmälan gällande att B har 
trakasserat hen tidigare, samt att händelsen därför ska ses som allvarlig och utgöra ett grovt 
överträdande av Code of Conduct. A uppger vidare att B har anmält A under 2019 till SvRFs 
Disciplinnämnd, vilket ledde till avstängning av A.  
 
A har åberopat intyg som uppges vara upprättade av vittnen.  Av dessa intyg framgår 
huvudsakligen följande:  
 
Av intyget upprättat av C framgår bland annat följande: 
C var på platsen med sitt barn, som hade tävlat. A och C är syskon. Vid tidpunkten för händelsen 
packade de lastbilen. C ser ett par komma gående och passerade tätt intill bilarna. A står på 
lastrampen och förbereder lastning av hästar. Då utbrister en i paret något i stil med  
"Lasta hästarna och försvinn!".  
Den andra personen i paret säger då till den som yttrat sig att lugna ner sig, och de båda går iväg. 
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C frågade A vad det var frågan om. A berättade då att det var B och att hen tidigare utsatt oss för 
olika trakasserier.  
 
Av intyget upprättat av D framgår bland annat följande: 
D hjälpte A med att packa lastbilen och befann sig vid händelsen inne i lastbilen. Utanför lastbilen 
hör D en person som på ett otrevligt sätt avvisar A från platsen. A stod då på lastningsrampen. D 
uppfattade hela situationen som mycket otrevlig. 
 
Av intyget upprättat av E framgår bl.a. följande: 
E och hens barn hjälpte till med att packa den lastbilen vid händelsen. Då hör de någon uppmana A 
att åka hem. A blev upprörd av detta. A sa till E att personen ifråga hade ”varit på” A tidigare.  
 
B har i yttranden bland annat uppgett följande: 
Händelsen har inte ägt rum. B har inte tilltalat, sett eller på något sätt haft kontakt med A sedan 
2013. B skulle inte känna igen A även om hen försökte. B har inget emot A som person och vet inte 
vad hen är ute efter. Det finns ingen möjlighet för B att försvara mig mot denna anmälan då hen 
inte har några vittnen som kan motbevisa detta då det inte har hänt. B uppger vidare att hen aldrig 
har trakasserat A med familj. B har inte talat med A eller hens familj.  
 
 
Disciplinnämndens bedömning i allmänhet 
Som A:s anmälan får förstås görs det gällande att B skulle ha förolämpat A genom att uttala orden 
”Lasta Din häst och försvinn härifrån!” 
 
Enligt Riksidrottsförbundets stadgar 14 kapitlet 2 § punkt 7 kan den ådömas bestraffning som 
under eller i samband med tävling, uppvisning eller träning eller med anledning av något, som 
därunder förekommit, demonstrerat, uppträtt förolämpande eller på annat sätt otillbörligt mot 
deltagare, ledare, tränare, funktionär eller åskådare.  
 
Disciplinnämnden har först att pröva om det är ställt bortom rimligt tvivel att de påstådda orden 
har uttalats av B till A. Disciplinnämnden ska därefter pröva om den i anmälan beskrivna 
händelsen utgör en sådan förolämpning eller otillbörligt uppträdande att bestraffning kan ådömas. 
 
Disciplinnämndens bedömning av händelseförloppet 
Såvitt känt befann sig såväl A som B på tävlingsplatsen i egenskap av åskådare. 
 
B har förnekat att den anmälda händelsen har ägt rum samt att B skulle ha talat med A 
överhuvudtaget. Anmälarens ord står således mot den anmäldes ord. Vittnesintyg får generellt 
sett anses ha lågt bevisvärde i jämförelse med muntlig bevisupptagning, då följdfrågor inte kan 
ställas för att pröva tillförlitligheten i vittnesuppgifterna. De personer som uppges ha upprättat 
intygen har olika former av anknytning till anmälaren. Disciplinnämnden finner mot denna 
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bakgrund att det inte är ställt bortom rimligt tvivel att B skulle ha uttalat orden ”Lasta din häst och 
försvinn härifrån!” till A. Då den i anmälan beskrivna gärningen inte når upp till de stränga 
beviskrav som gäller för denna typ av ärenden ska anmälan ogillas redan på denna grund. 
 
Disciplinnämndens bedömning av om händelsen är bestraffningsbar 
När det gäller frågan huruvida den i anmälan beskrivna gärningen utgör en sådan förolämpning 
eller otillbörligt uppträdande att bestraffning kan ådömas, gör Disciplinnämnden följande 
bedömning. 
 
I avsaknad av närmare tydlig vägledning av begreppet ” förolämpning eller otillbörligt 
uppträdande” i det idrottsrättliga regelverket får stöd hämtas från straffrättens regler för 
förolämpningsbrottet i Brottsbalken 5 kapitlet 3 §. Av förarbetena till nämnda lagrum (proposition 
2016/17:222 sidan 101) anges att gärningen ska vara ägnad att kränka den andres självkänsla eller 
värdighet, vilket innebär att gärningen typiskt sett ska vara sådan att den kunnat orsaka en 
kränkning av aktuellt slag. Det kan till exempel vara fråga om kränkande uttalanden som anspelar 
på någons etniska ursprung, sexuella läggning, könstillhörighet, på något funktionshinder eller 
särpräglat drag i utseendet.  
 
Bedömningen ska göras utifrån de faktiska förhållandena i det enskilda fallet och med hänsyn till 
den enskilda målsäganden. Uttalandet måste på ett mer personligt plan kunna träffa den angripna, 
inte bara vara något som enligt en social norm rent allmänt kan anses som förargande. Mot denna 
bakgrund är det Disciplinnämndens bedömning att den påstådda gärningen inte når upp den grad 
av kränkning som erfordras för att Riksidrottsförbundets stadgar 14 kapitlet 2 § punkt 7 ska vara 
tillämplig, även om den i och för sig skulle kunna uppfattas som förargande. Anmälan ska därför 
ogillas även på denna grund. 
 
DIN har varit enig i sin bedömning.  
 
Överklagande 
DIN:s beslut får senast 2022-01-04 överklagas hos Riksidrottsnämnden RIN. 
Adress: riksidrottsforbundet@rf.se 
Postadress: Riksidrottsförbundet, Idrottens Hus, Box 11016, 100 61 Stockholm. Ange ärendets 
nummer som referens.  

Vad gäller avvisningsbeslut och vissa beslut rörande tävlingsregler krävs prövningstillstånd hos 
Riksidrottsnämnden på angiven adress. Ange ärendets nummer som referens. Närmare 
instruktioner finns i separat bilaga från RIN. 
 
 
Cecilia Tholse Rogmark   Hans-Anders Odh 
Ordförande    Referent 
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