SVENSKA RIDSPORTFÖRBUNDET
Disciplinnämnden
Ärende nr 10‐2009

Protokoll fört vid disciplinnämndens sammanträde tisdagen den 23 juni 2009 i Arlanda.
Ledamöter: Mikael Sedolin, ordförande, Elisabeth Lette, Anna Björklund, Ragnar Olsson och Lars‐Olof
Axén.
Saken: Anmälan om disciplinär åtgärd mot banbyggare och tävlingsledare, tillika ägare av den
anläggning där tävlingarna ägde rum, för att ha uppträtt olämpligt mot ryttare vid regional
hopptävling (ridsportallsvenskan div 1).
Svenska Ridsportförbundet har genom sportchefen Tomas Torgersen anmält René Flück, Grödinge,
Södertörn Ryttarcenter Tävlingsklubb, för hans uppträdande mot en ryttare, Zarah Ahlman, Gripens
Ryttarförening, i samband med ridsportallsvenskan div 1 på Södertörn Ryttarcenter den 4‐5 april
2009.
Efter genomgång av handlingarna och överläggning fattar disciplinnämnden följande
BESLUT
att meddelas den 9 juli 2009
Disciplinnämnden dömer René Flück för olämpligt uppträdande mot ryttare till böter 4 000 kr enligt
14 kap 2 § p.7 Riksidrottsförbundets (RF:s) stadgar samt TR 1 mom 190 i Ridsportförbundets
tävlingsreglemente.
Böterna skall betalas till Svenska Ridsportförbundet postgiro 153528‐5 senast inom fyra veckor från
dagen för beslutets meddelande.
SKÄL
Vid Södertörn Ryttarcenter Tävlingsklubbs regionala hopptävlingar i ridsportallsvenskan div 1 på
Södertörns Ryttarcenter den 4‐5 april 2009 tjänstgjorde René Flück som tävlingsledare (4‐5.4) och
banbyggare (5.4). René Flück äger den anläggning där tävlingarna ägde rum. På onsdagen före
tävlingarna kontaktades Lena Berggren som är förbundets ansvarige för ridsportallsvenskan av
lagledaren för Gripens Ryttarförening, Martin Jakubowitz. Denne berättade att en av Gripens
lagryttare, Zarah Ahlman, hade fått besked via sms av René Flück om att hon inte fick tävla på hans
anläggning. Lena Berggren kontaktade René Flück och han bekräftade att så var fallet. Lena Bergren
lämnade över ärendet till sportchefen Tomas Torgersen som kontaktade överdomaren för
tävlingarna Rolf Asker och arrangerande föreningens ordförande Regina Attestam. De var överens
om att Zarah Ahlman självklart skulle behandlas som andra tävlande oavsett mellanhavanden med
René Flück. Därefter kontaktade Tomas Torgersen René Flück som efter ett långt samtal och
betänketid återkom med beskedet att han böjde sig för argumenten och att han skulle lämna Zarah
Ahlman i fred under tävlingarna.

Enligt skrivelse från lagledaren Martin Jakubowitz inträffade några incidenter under tävlingarna trots
René Flücks försäkran om att inte störa.
Svenska Ridsportförbundet har därför anmält René Flück för olämpligt agerande i rollen som
banbyggare och tävlingsledare. Det är oerhört viktigt i förbundets verksamhet att licensierade ryttare
får chansen att tävla på lika villkor, denna princip har åsidosatts här. Oavsett vad som hände under
pågående tävling har René Flück visat dåligt omdöme redan innan tävlingen började och det är inte
uteslutet att hans agerande påverkade Zarah Ahlmans prestation under tävlingen. Ridsportförbundet
har därför tillmötesgått Gripens Ryttarförenings önskemål om att starta i ridsportallsvenskans
omgång 3 trots att de på dittills uppnådda resultat inte är kvalificerade.
Trots överenskommelsen med ridsportförbundet skickade René Flück på lördagen den 4 april klockan
10 ett nytt sms till Zarah Ahlman där det stod att om hon beträder Renés mark så kommer detta att
få konsekvenser för henne. Detta sms skickades efter det tävlingen börjat. Vid ett senare skede när
Zarah Ahlman gick banan så gick René Flück på henne som om han inte skulle ha sett henne. På
söndagen ville Zarah Ahlman göra ett hästbyte varför hon begav sig till sekretariatet där René Flück
befann sig. Hon fick inte göra hästbytet och behålla sin plats i startordningen utan skulle som
efteranmäld starta först. Efter samtal med överdomaren Rolf Asker godkände han bytet och att hon
behöll placeringen i startordningen. Vidare anser Zarah Ahlman att hon blev störd av René Flück
under sin ritt i lagklassen. René Flück befann sig då på banan vid hinder nr 5 och när hon skall rida
upp mot hindret ser hon bara honom varför hon fick ett stopp. Därefter rider hon runt banan i
chocktillstånd, hon vet inte hur många fel hon haft när hon i panik ifrån sig hästen och springer ut
och kräks i skogen. Det inträffade påverkade även övriga lagdeltagare. Gripens Ryttarförening anser
därför att man inte fått en ärlig sportslig chans i andra omgången av ridsportallsvenskan.
Överdomaren Rolf Asker har i sin överdomarrapport inte nämnt incidenten med Zarah Ahlman. Rolf
Asker har uppgett att han före tävlingen kontaktades av förbundets sportchef Tomas Torgersen och
upplysts om att tävlingsledaren och tillika banbyggaren René Flück (ägare av anläggningen
Södertörns Ryttarcenter) förvägrat en lagmedlem i främmande lag rätt att starta, Som förklaring
angavs att de haft ett förhållande och sedan separerat. Då ett sådant förbud inte kan accepteras sade
Tomas Torgersen att han ringt René Flück och nått en överenskommelse att hon skulle få starta. På
förmiddagen den 4 ,4 kontaktades han av Zarah Ahlman, medlem i Gripens RF. Hon meddelade att
hon fått ett sms från René Flück där det sades att han inte skulle hindra henne att tävla men att det
var ett lagbrott som skulle få konsekvenser. Rolf Asker beklagade denna störning men framhöll att
René Flück enligt sms:et inte skulle hindra hennes tävlingsdeltagande. Han bad Zarah att kontakta
honom om något ytterligare skulle inträffa och uppgav att han skulle hålla sig i hennes närhet för att
snabbt inskrida om så behövdes.
Nästa dag 5.4 kontaktades Rolf Asker igen av Zarah Ahlman. Hon hade i sekretariatet meddelat att
hon ville byta häst i en förklass till lagklassen men förvägrats detta av tävlingsledaren René Flück som
då befann sig i sekretariatet. Eftersom förutsättningarna i TR III mom 377.6 var uppfyllda sade han att
hon skulle få byta häst och de gick tillsamman till sekretariatet för att genomföra den önskade
ändringen. På vägen ringde sekretariatet och frågade om just ovanstående ändring. Då de kom fram
var René Flück inte där, ändringen genomfördes och Rolf Asker fick uppfattningen att saken därmed
var utagerad.

I lagklassen hoppade de första 15 (av 60 ) på 10 cm lägre hinderhöjd. Efter dessa ridit medverkade
banbyggaren René Flück under höjningen av hindren på banan. Zarah Ahlman hade startnummer 30 i
lagklassen och René Flück var inne på banan hela tiden. Han iakttog honom hela tiden under Zarah
Ahlmans ritt och kunde inte se eller höra något som kunde utgöra en otillbörlig påverkan, Han
kontrollerade också med domaren om hon noterat något onormalt. Det hade hon inte. 30 starter till.
Prisutdelning, genomgång av överdomarrapporten med tävlingsledaren René Flück. Då kom
lagledaren för Gripens Ryttarförening och sällskap för att framföra att de inte kunde godta de
förhållanden under vilka de tävlat och trakasserier under tävlingarna. De enades om att han skulle
vidarebefordra deras skrivelse till Ridsportförbundet och att han skulle bifoga sina iakttagelser vilket
gjorts. De skulle också kontakta sportchefen Tomas Torgersen. Rolf Asker ringde Tomas Torgersen
efter tävlingarna dock utan att få kontakt med honom.
René Flück har uppgett att han och Zarah Ahlman i oktober 2008 avslutade ett samarbete där Zarah
Ahlman ridit hans hästar. Det har därefter uppkommit ekonomiska diskussioner mellan dem och han
haruppgett att hon hotat att anlita indrivare om hon inte fick betalt enligt sina krav.. Han kände sig
hotad och mådde mycket dåligt av dessa händelser. Med anledning härav meddelade han att hon
inte var välkommen till hans anläggning.
Inför Södertörn Ryttarcenter Tävlingsklubbs tävlingar den 4‐5 april 2009 så upptäcktes att Zarah
Ahlman, trots att han tydligt informerat henne om att hon var välkommen till hans anläggning på
grund av hennes utpressning och hot, ändå anmält sig till tävlingarna vid hans anläggning. Han
skickade den 31 mars 2009 ett sms till henne för att påminna henne om att hon inte var välkommen
till hans anläggning. Något förbud att tävla har han aldrig uttalat för Zarah Ahlman eller någon annan
i något sammanhang. Han har inget otalt mot Zarahs tävlingsdeltagande i andra sammanhang
däremot ville han inte att skulle vistas på hans anläggning då han var rädd för hämndaktioner från
henne.
Efter att han skickat sms:et den 31 mars vidtog diskussioner med Ridsportförbundet där han först
vidhöll att han inte var välkommen men där han senare meddelade att han inte skulle hindra Zarah
Ahlman från att tävla men att han naturligtvis inte kunde svara för vad polisen eventuellt kunde
vidtaga för åtgärder och att hon fortfarande begick olaga intrång om hon beträdde hans mark. Han
var osäker om hur Ridsportförbundet informerat Zarah Ahlman om detta och skickade därför på
lördagen den 4 april ett sms till henne där han exakt skrev följande ”Jag hindrar inte dig från att tävla
men du bör veta att om du beträder min mark begår du ett lagbrott med dom konsekvenser det kan
medföra.” Detta skickades på morgonen och innan Zarah anlänt till tävlingen.
Han var fast besluten att inte låta Zarah Ahlman och hans förehavanden påverka tävlingen eller
andra oskyldiga såsom funktionärer, tävlande eller hans klubb. Han hade ingen kontakt med Zarah
Ahlman, Martin Jakubowitz eller Pernilla Jakubowitz under tävlingarna. Ingen av dessa har störts av
honom. Detta styrks av skriftliga vittnesmål. Däremot har både Pernilla Jakubowitz och Martin
Jakubowitz uppträtt mycket olämpligt och provocerande mot både honom och andra ideella
funktionärer under tävlingen.
Under lagklassen befann han sig på banan i egenskap av banbyggare och han anser inte att han stört
Zarah Ahlman i hennes ritt. Detta bekräftas av banchefen Annelie Engemoen vilken skriftligen
bekräftat att hon inte anser att René Flück stört Zarah Ahlman i hennes ritt.

Till stöd för sin uppfattning har René Flück bifogat skriftliga vittnesmål från Karin Nilsson, Agneta
Nielsen. Maria Agge och Annelie Engemoen.
Agneta Nielsen tjänstgjorde under den aktuella tävlingen i sekretariatet. På söndagen kom Zarah
Ahlman för att anmäla ett hästbyte vilket godtogs. Dataprogrammet Equipe placerade henne därvid
som efteranmäld dvs först i startordningen. Zarah blev mycket upprörd över detta och sade att det
var fel, hon skulle ha rätt till sin gamla startplats. René Flück som befann sig i sekretariatet för att
kopiera banskisser uppgav då att han trodde att ett hästbyte innebar att ekipaget betraktades som
efteranmält. René tilltalade inte Zarah utan pratade direkt till Agneta Nielsen. Efter kontakt med
överdomaren Rolf Asker beslöt denne att Zarah behöll sitt gamla startnummer med den nya hästen.
I övrigt såg eller hörde Agneta Nielsen inget som stöder Gripens påstående om René Flücks agerande
under söndagen och hon befann sig på tävlingsplatsen klockan 8.00‐19.30. Agneta Nielsens uppgifter
bekräftas av Maria Agge som tjänstgjorde i sekretariatet under tävlingen.
Karin Nilsson tjänstgjorde som funktionär undedr tävlingarna och hennes uppgift var att befinna sig
på banan och hjälpa till vid ombyggnad. Hon var på tävlingsbanan klockan 10‐19 bägge dagarna. Hon
stod mellan hinder nr 2 och trippelbarren nr 5 i hela lagklassen. Då Zarah red stod René Flück med
ryggen mot ryttaren. Innan Zarah hade kommit till hinder nr 5 hade hon redan en rivning dvs laget
hade redan 4 fel då första ryttaren blivit utesluten och Zarah startade som nummer 2 var därmed
lagets chanser att gå till final denna dag borta redan innan hinder nr 5. Zarah slutade på 14 fel. Karin
Nilsson bestrider att René Flück eller hon själv på något sätt har agerat medvetet för att störa häst
eller ryttare i den anridningen.
René Flück anmält Zarah Ahlman, Pernilla Jakubowitz och Marin Jajubowitz för olämpligt
uppträdande för deras agerande mot de ideella funktionärer som arbetade under de aktulla
tävlingarna den 4‐5 april 2009. De har bland annat uppträtt aggressivt och olämpligt mot
sekretariatets funktionärer (se ärende nr 11‐13).
Disciplinnämnden gör följande bedömning.
Anmälan avser René Flücks agerande i samband med regionala hopptävlingar på Södertörns
Ridcenter arrangerade av Södertörn Ridcenter Tävlingsklubb den 4‐5 april 2009. Ridsportförbundets
beslut med anledning av det inträffade att ge Gripens Ryttarförening ett” wild card” till omgång 3 av
ridsportallsvenskan omfattas inte av disciplinnämndens ansvarsområde.
Enligt 14 kap 2 § p. 7 RF:s stadgar kan den som i samband med idrottstävling uppträder
förolämpande eller på annat sätt otillbörligt mot deltagare eller funktionär ådömas bestraffning
enligt RF:s stadgar.
Enligt TR 1 mom 190 kan den som i samband med ridtävling uppträder olämpligt mot deltagare eller
funktionär bestraffas enligt tävlingsreglementets bestraffningsregler.
Disciplinnämnden konstaterar att anmälda ryttare till en ridtävling har rätt att tävla och vistas på den
anläggning där tävlingen äger rum. Om man anordnar en tävling sanktionerad av Svenska
Ridsportförbundet har man ingen rätt att hindra ryttare från att deltaga. Klubben som anordnar
tävlingen skall se till att förbundets regler följs. Detta gäller även då tävlingen äger rum på en privat
anläggning. Disciplinnämnden finner därför att René Flücks agerande att skicka sms och hindra Zarah
Ahlman från att vistas på hans anläggning utgör sådant olämpligt uppträdande mot deltagare för

vilket disciplinpåföljd skall utdömas och att påföljden bör bestämmas till böter. Detta gäller framför
allt det sms René Flück skickat i omedelbar anslutning till tävlingarna på lördagen och efter det han
uppmärksammats på att alla anmälda ryttare har rätt att tävla och vistas på anläggningen. Det är en
viktig grundsten i förbundets verksamhet att alla licensierade ryttare får chansen att tävla på lika
villkor varför bötesbeloppet bör bli betydande. Disciplinnämnden dömer därför René Flück till böter
4 000 kr.
Med hänsyn till vad överdomaren uppgett vilket styrks av övriga funktionärers vittnesmål finner inte
disciplinnämnden att René Flücks agerande under tävlingen , i sekretariatet eller på banan utgör
sådant olämpligt uppträdande att han bör dömas härför.
Disciplinnämnden har varit enig i sin bedömning.
Den som är missnöjd med beslutet får överklaga det hos Riksidrottsnämnden (RIN),Idrottens Hus,
114 73 Stockholm. För att RIN skall ta upp ärendet till prövning krävs att klagoskriften inkommit till
RIN inom tre veckor från den dag detta beslut meddelades, således torsdagen den 30 juli 2009.

Mikael Sedolin

RagnarOlsson

