
Disciplinnämndens bedömning i ärendet 2021-12-07 

 

En tävlingsdeltagare har lämnat in en anmälan till Disciplinnämnden där verderbörande ifrågasätter 

WRAS förbundsstyrelses agerande i ärendet kring Ranch Riding-finalen på 2021 års Sveland Western 

Cup. 

 

Disciplinnämnden anser att förbundsstyrelsen har handlat felaktigt och inte har följt WRAS regelbok 

då de ändrade i placeringsordningen efter en inkommen protest angående ett eventuellt räknefel. Ett 

eventuellt räknefel skulle ha korrigerats inom en timme för att förändra placeringarna. 

 

I samband med granskningen har disciplinnämnden också sett ett antal fel som inte ska upprepas vid 

framtida tävlingar oavsett nivå på tävling, 

1. Protokoll från tävlingen är inte tillräckligt kontrollräknat. Sekretariatet ska enligt regelboken 

kontrollräkna innan protokoll ges ut, senast 60 min efter avslutad klass, då det inom den tiden finns 

möjlighet att rätta felräkning. 

2. Protokoll som använts under tävlingen är ej korrekta för respektive gren/klass, vilket de ska vara. 

Till exempel har ett protokoll för Western Riding används för finalen i Ranch Riding, därmed saknas en 

kolumn för OP (off pattern) vilket ingår i Ranch Riding. Det är dessutom onödigt förvirrande för alla 

som vill ta del av protokoll när inte rätt protokoll används.  

3. Vi använder inte videobedömning inom WRAS och en domare ska absolut inte kontaktas efter 

tävling för att se videomaterial eller på annat sätt ombes att revidera eller försvara sin bedömning. 

Enligt §160 ska ”Beslut vara slutgiltigt och kan inte överklagas i allt vad som avser ekipagets 

prestation” §162 ”När en klass bedömts får ny bedömning inte göras och efter det att domaren satt 

sina poäng och angivit den inbördes placeringen, får inga ändringar eller rättelser göras”.  

4. Vi har också noterat att det förekommit osportsligt och hotfullt beteende i samband med den 

uppkomna situationen vilket inte ska förekomma. Ingen drabbad har hittills velat gå vidare i denna 

fråga.  

 

Vi har också noterat att en styrelsemedlem som avgått med omedelbar verkan inte har tagits bort från 

styrelsemejlen direkt och därför har fått tillgång till mejl som denne inte hade rätt till. 

 

Disciplinnämnden kan inte se att regelverk från Sveland skulle ha någon bäring på hur den här 

situationen skulle ha lösts då det är en klar regelboksfråga angående bedömning och placering. 

 

 

 

 

 

 

 



Disciplinnämnden anser inte att det föreligger något ont uppsåt bakom förbundsstyrelsens felaktiga 

beslut och man har dessutom valt att kompensera ekonomiskt för den uppkomna situationen. Beslutet 

baserades snarare på okunskap samt en vilja att på något sätt göra det, vad man ansåg, moraliskt rätt 

trots att man från domarbiträdet fick korrekt information vid en tidig tidpunkt. Tyvärr så hann problemet 

växa oproportionerligt i styrka och mycket har blivit sagt som man kan önska hade fått vara osagt. 
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