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SVENSKA RIDSPORTFÖRBUNDET 
Disciplinnämnden (DIN) 
Ärende nr 2021:12 

Protokoll fört vid disciplinnämndens (DIN) möte per capsulam 2022-02-28. 

Ledamöter: Cecilia Tholse Rogmark, (ordf), Anna Björklund, Jörgen Larsson, Dan Nordenberg, 

Hans-Anders Odh (referent), Ragnar Olsson, Anna Thorstenson, Jenny Johansson, Magnus 

Ringmark,Mikael Sedolin.  

Saken: Vägrad dopingprovtagning 

Beslut 
att meddelas 2022-03-02. 

Disciplinnämnden stänger av hästen i sju (7) dagar, med verkan från dag för beslutets meddelande 
till och med 2022-03-08, från allt deltagande inom ridsport vid tävling eller annan aktivitet 
organiserad av Svenska Ridsportförbundet jämlikt TR I moment 172.5.1. 
 
Skäl 
Vid Jump Club Ridsportförenings/Jönköping Horse Shows hopptävlingar 2021-10-30 hände 
följande: 
 
Hästen startade i klass RLGP2:1, ATG Riders League Heat 4 – 1,50, med ryttaren och blev uttagen 
till dopingtest. Hästen kom till dopingbox kl. 13.25. Provtagare väntade på urinprov. När det inte 
kommer efter utsatt tid försöker provtagaren ta blodprov. Hästen visar sig vara kraftigt spruträdd 
och blir svår för provtagaren att hantera. Klockan 15.36 har provtagaren inte lyckats få något prov 
och provtagaren känner sig tvungen att avbryta på grund av fara for både häst och provtagare. 
Dopingtesterna utfördes av SvRF:s dopingteam. 
 
Ryttaren har vidgått händelseförloppet. Ryttaren har vidare uppgett att om förhållandena på 
platsen för urinprovet varit lugnare skulle hästen kanske ha lämnat ett urinprov.  
 
Ryttaren har under hela processen varit behjälplig och inte på något vis förhindrat provtagningen. 
 
Disciplinnämnden gör följande bedömning 
Häst som inte tolererar dopingprovtagning kan avstängas efter utredning av Disciplinnämnden 
enligt moment 172 p 5.1 TR I. Motsvarande bestämmelse finns även i FEI:s dopingregler. 
Bestämmelsen motiveras av att en häst som vägrar låta sig dopingtestas inte är i sådant skick som 
krävs för att uppfylla tävlingsbestämmelserna.  
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Disciplinnämnden har mot denna bakgrund att bedöma om omständigheterna på den aktuella 
tävlingsplatsen var sådana att hästen eller de ansvariga personerna inte ska lastas för att denna 
vägrar provtagning. 
 
Av utredningen framgår att det vid provtagningen förelåg omständigheter som kan ha orsakat viss 
ökad stress hos hästen. Enligt Disciplinnämndens bedömning föreligger emellertid alltid viss 
generell ökad risk för stress vid ett provtagningstillfälle. Omständigheterna vid aktuellt tillfälle var 
inte värre än vad en häst i allmänhet måste kunna tåla om den ska anses vara i tävlingsmässigt 
skick.  
 
Det är vid bedömningen av avstängningens längd förmildrande att ryttare under 
provtagningsprocessen varit tillmötesgående och inte på något vis förhindrat provtagningen. 
 
Disciplinnämnden beslutar därför att hästen ska stängas av i sju dagar enligt moment 172.5.1. 
 
Disciplinnämnden har varit enig i sin bedömning.  
 
Överklagande  
DIN:s beslut får senast 2022-03-23 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. 
 
 
Cecilia Tholse Rogmark   Hans-Anders Odh 
Ordförande    Referent 
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