
 

 

Dansk Ride Forbunds Disciplinærudvalg søger 

to medlemmer 
 

Medlemmer af Dansk Ride Forbunds Disciplinærudvalg udpeges for 2 år ad gangen.  

Udvalget har 5 medlemmer og 2 suppleanter.  

Udvalget arbejder tæt sammen med en af forbundets ansatte i administrationen og behandler årligt mellem 5-15 sager. 

Sagsforberedelsen foregår på skiftligt grundlag, blandt udvalget medlemmer, inden der træffes en afgørelse enten på 

skriftligt grundlag eller ved telefoniske/fysiske møder.  

Udvalget er en vigtig del af Dansk Ride Forbunds organisation. Som en del af Disciplinærudvalget skal du på baggrund 

af Dansk Ride Forbunds vedtægt og reglementer bl.a. være med til at varetage følgende opgaver: 

• At være første instans ved alle sager om mishandling, misbrug eller uetisk anvendelse af heste 

• At behandle visse foreningsretlige tvister 

• At være anden og sidste instans for alle appellerede sager pådømt af stævnejuryer 

 

Som medlem af Disciplinærudvalget bliver du en del af forbundets organisation. Dansk Ride Forbund er en moderne og 

professionel fritids- og idrætsorganisation i særklasse. Vi er med til at udfordre og udvikle årtusinders traditioner og 

færdigheder i samspillet mellem hest og menneske. Posten er frivillig, men omkostninger i forbindelse med mødeaktivitet 

dækkes. Formelt udpeges du af forbundets bestyrelse for en 2. årig periode, og det er muligt at blive genudpeget til 

endnu en periode. 

 

Læs mere om Dansk Ride Forbunds organisation på www.rideforbund.dk  

 

Vi forestiller os, at du er en person med stor integritet og gerne med interesse og erfaring inden for ridesporten.  

Du skal have lyst til at arbejde med de juridiske aspekter af sporten med fokus på fairness og horsemanship. Fra dit 

engagement som f.eks. rytter, træner, stævnearrangør, official eller forælder har du et godt kendskab til Dansk Ride 

Forbunds reglementer og de normer, som sporten udføres under. Du har den fornødne tid til at deltage i arbejdet og til at 

sætte dig ind i sagerne og bidrage til udvalgets arbejde.  

Det vigtigt, at du har et godt humør og kan lide at indgå i et samarbejde med gruppens øvrige medlemmer. 

 

Skriftlig ansøgning sendes til e-mail til job@rideforbund.dk senest den 30. juni 2020.  

Alle ansøgninger vil blive behandlet fortroligt. 
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