
 

 

Uddannelse til- og vedligeholdelse af autorisation som 

distancedyrlæge 
 

Ansøgning og ansættelse  

 

Kunne du tænke dig at blive distance-dyrlæge, skal du sende en skriftlig ansøgning til distance@rideforbund.dk. 

Ansøgningen behandles af DRF i samarbejde med distanceudvalget. 

 

 

Adgangskrav til nye distancedyrlæger til alle nationale klasser:  

 

• Autoriseret dyrlæge 

• Mindst 2 års klinisk erfaring i hestepraksis eller tilsvarende beskæftigelse.  

• Aktiv ved mindst 3 stævner sammen med uddannet distancedyrlæge*. 

• Deltagelse ved førstkommende samling/kursus for distancedyrlæger. 

 

 

Adgangskrav til nye distancedyrlæger til LD og LC-klasser: 

 

• Autoriseret dyrlæge 

• Mindst 2 års klinisk erfaring i hestepraksis eller tilsvarende beskæftigelse, eller uddannet E-veterinær official og 

været aktiv ved min. 3 LD-introridt eller skiver for dyrlægen ved min. 3 distancestævner. 

• Aktiv ved mindst 1 stævne sammen med uddannet distancedyrlæge, og godkendes af denne*.  

• Deltagelse ved førstkommende samling/kursus for distancedyrlæger. 

 

*evaluering for hvert stævne sendes af fungerende dyrlæge til distance@rideforbund.dk 

 

Adgangskrav til nye distancedyrlæger til E-veterinær official: 

 

• Dyrlægestuderende på hestedifferentieringen på dyrlægeuddannelsen. 

• 1-dags kursus med FEI-dyrlæge. 

• Deltagelse ved førstkommende samling/kursus for distancedyrlæger. 

 

 

Opretholdelse af autorisation som registreret distancedyrlæge (LD-LC + alle nationale klasser):  

 

• Aktiv ved mindst 6 stævner for hver 3-årige periode.  

• Deltagelse ved mindst 1 samling/kursus for distancedyrlæger for hver 3-årige periode.  
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Opretholdelse af autorisation som registreret E-veterinær official:  

 

• Aktiv ved mindst 1 LD-introridt på en 2-årig periode.  

• Deltagelse ved mindst 1 samling/kursus for distancedyrlæger for hver 2-årige periode.  

 

Funktionsområder 

Distancedyrlæge, alle nationale klasser: 

• Alle nationale stævner 

Distancedyrlæge, LD- og LC-klasser: 

• LD-klasser og LC-klasser til alle nationale stævner 

E-veterinær official: 

• LD-intro ridt og diverse distanceevents/klasser afholdt på E-niveau i sværhedsgrad 0. 

 

Aflønning af distancedyrlæger 

Distancedyrlæger til: 

• Alle nationale stævner 

• LD-klasseer og LC-Klasser til alle nationale stævner 

Startgebyr 1000 kr. + 40 kr. pr. tjek + statens takst for kørsel 

E-veterinær official: 

• Aflønnes i overensstemmelse med regler for godtgørelse til distance dommer/TD. 

 


