Procedure for Ankemåling under Dansk Ride Forbund
I henhold til Dansk Ride Forbund Fælles Bestemmelser kan en ponymåling, såfremt den viser sig
utilfredsstillende for en af ponymålerne tilknyttet ponymålingen, rytteren eller ejeren af ponyen skriftligt ankes
til Dansk Ride Forbund.
En pony kan stilles til ankemåling én gang pr. ordinær måling.
Foretages en ankemåling mellem 2 ordinære målinger, er ankemålingens resultat kun gældende til næste
påkrævede ordinære måling, og retten til en ankemåling for tidligere foretagne ordinære målinger frafalder
næste gang ponyen måles til en ordinær måling.
Eks. En pony måles til 142 cm uden sko, som 6 årig ved en ordinær måling (kat. I). Ponyens ordinære 6-års
måling ankes til Dansk Ride Forbund, og til ankemålingen, bliver den målt til 140 cm uden sko, ergo en kat. II
pony. Den kan så starte som kat II. pony frem til det år, hvori den fylder 8 år, hvor ponyen skal stille til en
ordinær 8-års ponymåling for at blive færdigmålt. Her bliver ponyen så målt til 143 cm uden sko, dvs. kat. I.
Ponyens ordinære 8-års måling kan i det tilfælde ankes. Ankemålingers resultat kan ikke ankes.

Procedure for ankemåling:
Inden selve ankemåling:
Ponyejer/rytter tager kontakt til Dansk Ride Forbund, hvor de angiver, at de ønsker en ankemåling.
DRF rådgiver herefter om procedure for ankemåling samtidig med at information vedrørende omkostninger
gives.
Den videre procedure er derefter:
-

Der sendes en e-mail til pony@rideforbund.dk, hvori der beskrives, hvorfor en ankemåling ønskes
En kopi af forsiden af hestepasset fremsendes sammen med signalements-beskrivelsen samt den
side af passet, hvori resultatet af tidligere ponymålinger er anført officielt.
Der overføres 5000 kr. i depositum til Dansk Ride Forbund (med angivelse af hvilken pony det drejer
sig om i tekstfeltet)

Ponyejer er ansvarlig for at betale alle udgifter i forbindelse med ankemålingen.
Når beløbet er modtaget på DRFs konto, og der er modtaget en skriftlig anmodning via e-mail, kan ankemåling
planlægges.
Planlægning af ankemåling:
Ankemålingen foretages af 1 ankemålingsdyrlæge samt 1 DRF Ponymåler udpeget af Dansk Ride Forbund.
Dansk Ride Forbunds ankemålingsdyrlæger, er alle rutinerede hestedyrlæger, og de er godkendt som
ankemålingsdyrlæger efter endt ankemålingskursus.
Ved hver ankemåling sættes et unikt hold, udvalgt af DRF under hensyntagen til habilitet for både ponymåler
og dyrlæge, foruden turnus blandt dyrlægerne.
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Ankemålingspladsen er en dyrlægeklinik eller hospital udvalgt af DRF, hvorpå den pågældende hest/pony ikke
tidligere har været målt.
Afviklingen af en ankemåling:
Ponyejeren/fremstilleren/rytteren ankommer på ankemålingspladsen og bliver modtaget af enten en
repræsentant fra DRF, ankemålingsdyrlægen eller en ponymåler fra Dansk Ride Forbund.
Hestepasset afleveres, og det kontrolleres om hestepasset stemmer overens med de papirer, der er fremsendt
via email ved bestillingen af ankemålingen.
Såfremt ponyen kommer i god tid og har behov for at blive motioneret let, er det tilladt, men Fælles
Bestemmelser skal altid overholdes. Det er ikke muligt at kræve, at der er faciliteter til specifik motionering,
eksempelvis i form af ridning i en tilgængelig ridehal. Det forventes i henhold til reglementet, at ponyen møder
rolig og almindeligt håndterbar til måling.
Ankemålingen påbegyndes officielt på den godkendte målerplads ved identifikation af ponyen. Ponyen skal
være entydig identificerbar i relation til det medbragte hestepas.
Der laves et sundhedstjek (almen sundhed, frisk og velkonditioneret). Såfremt det findes nødvendigt laves der
en udvidet sundhedskontrol. Eksempelvis ved mistanke om dehydrering, overmotionering, medicinering m.v.
Hovenes beskæring og beslag kontrolleres. Mankestedet efterses for øjenfaldende uregelmæssigheder i
henhold til Fælles Bestemmelser.
Herefter sker en formel godkendelse til måling i forhold til identifikation af ponyen og dens almene tilstand.
Målingsproceduren går nu i gang, og hver ankemåler udfører flere antal målinger. Når ankemålerne har
foretaget det antal målinger, der findes nødvendigt i den enkelte situation, fremkommer de efter fælles
overenskomst med et resultat. Ponyen skal i henhold til reglementets foreskrivelse stå med naturlig holdning
af hoved og hals. Ankemålingsdyrlægerne indfører det endelige mål i hestepasset med stempel og underskrift.
Det endelige mål oplyses til ponyejerne/fremstilleren og er det officielle resultat af ankemålingen.
Ankemålingen er herefter officielt afsluttet.
Efter selve ankemåling:
Målet for ankemålingen offentliggøres på Dansk Ride Forbunds hjemmeside på samme måde som ordinære
ponymål
DRF’s Ponymåler og Ankemålingsdyrlægen fremsender herefter en afregning for de udgifter, der er forbundet
med den pågældende ankemåling, og når begge parter har fremsendt deres udgifter, afregnes endeligt med
ponyejer/rytteren. Såfremt der måtte være penge tilovers fra depositummet, føres beløbet tilbage til
ponyejer/rytterens konto. Hvis det endelig beløb overstiger det indbetalte depositum, skal ponyejer overføre
resterende beløb til Dansk Ride Forbund. Oversigt vil blive fremsendt på e-mail til ponyejeren/rytteren.
Der gøres opmærksom på, at DRFs Fælles Bestemmelser er gældende forud for eventuelle
rådgivningsmæssige beskrivelser og heraf afledte tolkninger af reglementet.
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