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6 RÄTTSLIGT SYSTEM 
 

 

6.1 Överträdelse av gällande bestämmelser  
 

 

6.1.1 De olika påföljderna   
 Vid överträdelse av reglementet eller övriga bestämmelser utfärdade av Svenska 

Ridtravarförbundet skall påföljd utdömas. 
Exempel på överträdelser: 

- Att inte följa beslut eller föreskrifter 
- Olämpligt uppträdande mot funktionär, annan tävlingsdeltagare eller publik 
- Vid uppenbart felaktig eller vilseledande uppgift 
- Ej lämna föreskrivna uppgifter (pass, vaccinationsintyg, veterinärintyg m.m.) 

 

 

 Påföljder som kan komma ifråga är:   
 • varning   
 • förbud att deltaga i tävling arrangerad av Svenska Ridtravarförbundet och dess 

tillhörande distriktsföreningar 
 

 • tillträdesförbud till tävling arrangerad av Svenska Ridtravarförbundet och 
tillhörande distriktsföreningar 

 

 • uteslutning ur Svenska Ridtravarförbundet och tillhörande distriktsföreningar  
   
6.1.2 Beslutande organ   
 Varning enligt 6.1 utdelas av tävlingsledare på regionstävlingar samt tävlingsansvarig vid 

distriktstävlingar.  
Vid strängare påföljd ska ärendet behandlas av tävlingskommittén och beslut fattas av 
förbundsstyrelsen.  

 

   
6.1.3 Påföljd träder i kraft  
 Beslutad påföljd gäller tills att beslutet överklagats och svar anhållits från 

förbundsstyrelsen.  
 

    
6.1.4 Handläggning av påföljd   
 Person som misstänks ha överträtt reglementet eller annan bestämmelse skall beredas 

tillfälle att yttra sig på plats gentemot tävlingsledningen.  
 
Om tävlingsledare och tävlingsansvarig finner det nödvändigt för utredningen, skall 
bevismedel (t ex tävlingsutrustning eller mediciner) överlämnas till denne och återställas 
när beslut i påföljdsärendet vunnit laga kraft. Den som vägrar att överlämna bevismedel 
kan dömas till påföljd. 
 

 

 Beslutas påföljd, som överklagas till förbundsstyrelsen, skall uttalanden i ärendet 
nedtecknas skriftligen och överlämnas till förbundsstyrelsen.  
 
Utses ärendet till muntlig förhandling skall person som misstänks ha överträtt 
reglementet eller annan bestämmelse kallas till denna.  
Frånvaro, av person som misstänks ha gjort överträdelsen, utgör ej hinder för ärendets 
handläggning och avgörande. 

 

   
 Beslut om påföljd som överklagats till förbundsstyrelsen skall meddelas berörda parter 

skriftligen med skäl för beslutet. I beslut, som kan överklagas, skall anges när och hur 
detta kan ske. Sådant beslut skall överlämnas till vederbörande personligen, översändas 
per post eller via mail. 
 

 

 Tävlingsledaren och tävlingsansvarig ska rapportera eventuella förseelser av vikt till 
Svenska Ridtravarförbundet.  
 

 

 

 



 

6.1.5 Överklagande av påföljd   
 Beslut om påföljd enligt 6.1.1 kan av den dömde överklagas till Svenska 

Ridtravarförbundets styrelse. 
 

 Överklagande skall göras inom 14 dagar från den dag då beslutet överlämnades till 
vederbörande.  
 

 

6.1.6 Ändring av påföljd   
 Svenska Ridtravarförbundet kan helt eller delvis ändra beslutad påföljd.  

6.1.7 Dispenser  
 Dispenser från reglementsbestämmelserna kan endast göras av Svenska 

Ridtravarförbundets tävlingskommitté. 
 

 

6.1.8 Reglementsändringar   
 Ändring av och tillägg till reglementet från reglementsbestämmelserna kan endast göras 

av Svenska Ridtravarförbundets tävlingskommitté och vidare beslutas av styrelsen.  
 

 

6.1.9 Tolkningsfrågor   
 Vid tvist om innebörden av bestämmelse i detta reglemente eller av Svenska 

Ridtravarförbundets utfärdade bestämmelser har Svenska Ridtravarförbundets styrelse 
eller representant tolkningsföreträde.  

 

 


