Code of Conduct
Dansk Ride Forbund
Som repræsentant for Dansk Ride Forbund er man altid rollemodel for god opførsel. Fremtoning og opførsel har
derfor meget stor betydning, både direkte og indirekte. Er man i tvivl, kan der altid hentes vejledning i forbundets
værdier, og agere i overensstemmelse med Code of Conduct, forbundets værdier, sund fornuft og god opførsel.
Repræsentanter skal altid:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Prioritere hestevelfærd og hensynet til hesten over alt andet.
Gribe ind over for alle former for misbrug af heste, aggression, usportslig
opførsel og unfair konkurrence.
Udvise en positiv, rolig og selvbevidst attitude.
Være et godt eksempel på god opførsel, reagere og kommunikere roligt,
høfligt og tydeligt, optræde respektabelt - også i sin påklædning - samt
optræde kollegialt og respektfuldt for alle øvrige involverede.
Til enhver tid være ærlig, upartisk og loyal overfor forbundet og bevidst om, at
man repræsenterer dette.
Optræde og udtrykke sig i overensstemmelse med Code of Conduct i presse,
sociale medier og lign.
Anvende reglementerne fair og konsekvent.
Forberede sig grundigt til ethvert arrangement eller møde, ved stævner evt.
have dialog med arrangører forinden.
Møde veloplagt og klar - naturligvis på ingen måde påvirket af medicin,
alkohol eller andet.

Repræsentanter har naturligvis mulighed for at kommunikere offentligt, via sociale
medier mv. Der hviler dog et stort ansvar for at sikre at debatten - hvis
repræsentanten deltager - holdes på et af dette regelsæt omfattet niveau.
Officials, der er uddannet af Dansk Ride Forbund og registreret som official på
www.rideforbund.dk skal afholde sig fra at virke som officials ved arrangementer,
der uberettiget gør brug af forbundets reglementer, programmer m.m.
Fortrolighed:
Code of Conduct gælder alle, der optræder for eller repræsenterer Dansk Ride
Forbund, og omfatter således officials, udvalgsmedlemmer,
bestyrelsesmedlemmer, distriktsudvalgsmedlemmer mv. Disse er forpligtet til at
fortroligholde alle oplysninger, der modtages i forbindelse med hvervet, og som
ikke er meddelt til fri videregivelse.

Forbundets
værdier:
Passion
Harmoni
Sikkerhed først
Dygtiggørelse
Hæderlighed

Forbundets
vision:
DRF er en moderne og
professionel fritids- og
idrætsorganisation i
særklasse.
Vi udfordrer og udvikler
årtusinders traditioner
og færdigheder i
samspillet mellem hest
og menneske.
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