
Sikkerhedscertificeringen indeholder otte punkter, som skal være opfyldt for at klubben kan opnå certificering.  

DRF Certificering 

 

SIKKERHED 
 

Med DRF’s Sikkerhedscertificering lever klubben op til en række høje krav og standarder, der 

sikrer klubbens medlemmer og øvrige gæster og brugere, optimale sikkerhedsmæssige for-

hold både i dagligdagen, ved aktiviteter samt stævner.  

1. Klubben har udarbejdet et sæt sikkerhedsregler, der med udgangspunkt i DRF’s sikkerhedsregler, anviser klub-

bens medlemmer og øvrige gæster og brugere til en sikker færden på klubbens arealer og faciliteter. 

 

2. Klubben har udarbejdet en beredskabsplan for klubbens faciliteter i forbindelse med brand og ulykker, som 

klubbens ansatte og/eller øvrige ’nøglepersoner’ er instrueret i. Beredskabsplanen er tilgængelig i klubbens 

faciliteter. 

 

3. Alle nye medlemmer orienteres om klubbens sikkerhedsregler. Alle medlemmer opfordres i øvrigt en gang årligt 

at ’genbesøge’ klubbens sikkerhedsregler.  

 

4. Alle klubbens medlemmer skal i henhold til DRF’s sikkerhedsregler benytte godkendt ridehjelm under al ridning 

på klubbens faciliteter (med undtagelse af aktiviteterne voltigering og kørsel med heste). Alle ryttere under 18 

år skal benytte godkendt sikkerhedsvest under al springtræning på klubbens faciliteter. Voksne medlemmer 

anbefales brug af sikkerhedsvest.  

 

5. Klubben sikrer at der blandt klubbens ansatte og/eller øvrige ’nøglepersoner’ er personer der har gennemført et 

førstehjælpskursus. Klubben informerer/motiverer i øvrigt sine medlemmerne til at gennemføre DRF’s online 

’sikkerhedskursus’. 

 

6. Klubbens baner og tilhørende materiel og udstyr er vedligeholdt. Evt. indendørs ridebaner har fast barriere og 

alle gangarealer er oplyste og lettilgængelige for ryttere (og heste).  

 

7. Klubben sikrer at førstehjælpskasse til såvel rytter som hest er let tilgængelig på klubbens arealer.  
 

8. Klubbens instruktører og undervisere har alle gennemført DRF’s online ’sikkerhedskursus’. Ved instruktion/ un-

dervisning, der udføres af unge under 18 år, sikrer klubben, at der i forbindelse med instruktionen/ undervisnin-

gen er en myndig klubrepræsentant til stede i klubben.  

 
Anbefalinger: 

• At klubben har brandbekæmpelsesudstyr, og at der skiltes med flugtveje/nødudgange.  

Det er vigtigt, at klubben ved, hvilke betingelser forsikringsselskabet har hertil.   

 

• At klubben ved, hvor den nærmeste hjertestarter er placeret. 
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