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1. FORMALIA VEDRØRENDE PONYMÅLING  

For at deltage i ponyklasser fra C-stævner og opefter skal ponyen være officielt målt til en ponymåling 
arrangeret af Dansk Ride Forbund. 
 

2. PONYER OG PONYMÅLING  

En pony er en hest, som er målt i henhold til Dansk Ride Forbunds regler for måling af ponyer og som 
har et stangmål på maksimalt 148 cm uden sko. Målingen foretages fra den højeste torntap på 
manken. 
 
Alle mål registreret på rideforbund.dk er registreret uden sko uanset om ponyen er målt med eller 
uden sko. 
 

3. KATEGORIINDELING  

Ponyer opdeles i tre kategorier efter størrelse. Inddeling i ponykategorier foretages alene af hensyn til 
deltagelse i ridestævner afholdt af klubber eller stævnearrangører under Dansk Ride Forbund.  
Dansk Ride Forbund har ikke ansvar for måleresultater i nogen anden henseende. Det er således 
rytterens/ejerens fulde ansvar, hvor stor ponyen er i alle privatretlige henseender f.eks. i tilfælde af 
køb og salg, og der kan ikke gøres nogen form for økonomisk ansvar gældende overfor Dansk Ride 



 

 3 

Forbund eller dettes officials i relation til de i henhold til nærværende reglement foretagne målinger. 
Dette er også gældende ved ankemålinger.  
 
 

Ponykategorier 

Kategori 1 141 – 148 cm uden sko  

Kategori 2 131 cm – 140 cm uden sko  

Kategori 3 Max. 130 uden sko 

Måles ponyen med sko, fratrækkes 1 cm før indskrivning i hestepasset 

 
Der måles i centimeter og nedrundes til nærmeste hele centimeter. 
 
En pony må kun starte i den kategori, den officielt er målt til. 
 

3.1.1 Ponyer, der pga. måling skifter ponykategori 
Følgende gælder både udelukkelser og kvalifikationer 
 
Springning: Ponyen er udelukkende kvalificeret på baggrund af forhindringshøjde og ikke 
sværhedsgrad/klasse. F.eks. en kat. 3 pony, der tidligere har konkurreret i MA2*(100 cm) 
vil som kat. 2 pony være kvalificeret til at konkurrere i MB2*(100 cm) 
 
Dressur:  Ponyen er kvalificeret til samme sværhedsgrad, som den konkurrerede i 
tidligere. 
 
 

3.1.2 Særligt for E- og D-stævner/klasser 
Ikke målte heste/ponyer: Det er rytterens ansvar at foretage en skønsmæssig måling af 
hesten/ponyen. 
Officielt målte ponyer: Skal starte i den kategori, de er målt til. Kategori 1 og 2 ponyer må 
dog også starte som heste. En pony må starte som både pony og hest ved samme 
stævne dog ikke med samme rytter. 
 
 

4. HVORNÅR SKAL PONYMÅLING FORETAGES 

Ponymåling er påkrævet for ponyer, der skal starte C-klasser og højere under DRF. En pony må ikke 
stille til start ved C-klasser og højere før den er blevet målt ifølge DRF’s regler for måling af ponyer.  
 
En måling der foretages i december måned, er gældende for både det år, hvor målingen foretages og 
det efterfølgende år.  
Ponymåleåret går fra d. 1. december til d. 31. december året efter. 
 
Ponyer kan tidligst måles i det år, hvori de fylder 4 år.  
Såfremt ponyer starter C-klasser eller højere, skal de måles igen i deres 6. leveår og i deres 8. leveår 
(det ponymålerår hvori den fylder 6 eller 8 år) inden første stævnestart i det pågældende år.  
 
En pony kan maksimalt måles tre gange indenfor samme ponymålerår, dvs. to ordinære målinger + 
eventuelt én ankemåling. 
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Måles ponyen første gang det år den fylder 5 år, skal den måles igen som 6- årig. Ligeledes gælder 
det, hvis den måles første gang som 7-årig, skal den måles igen som 8-årig.  
Måles ponyen første gang som ældre end 8 år, behøver den blot måles én gang, men har dog ret til to 
ordinære ponymålinger indenfor samme kalenderår og én ankemåling. 
Ponyer, der er ældre end 8 år, og som har DRF mål registreret i hestepasset jfr ovenstående, kan ikke 
stilles til ordinær måling, da den er at betragte som færdigmålt. 
 
Hvis en pony er målt som 4-års og ikke skal starte C-klasser eller højere de kommende år, kan 
ponymåling udelades i disse år, men ponyen skal måles igen inden den på ny starter C-klasser eller 
højere. 
 
En pony er færdigmålt såfremt den har minimum 1 måling og maksimalt 2 ordinære ponymålinger, 
samt evt én ankemåling, som er foretaget i det år, den fylder 8 år, eller ældre hvis den ikke er målt 
tidligere – eller er målt i december måned året før. Når ponyen er målt til maksimalt 2 ordinære 
ponymålinger og evt. 1 ankemåling i sit 8. leveår (eller senere, hvis ponyen ikke er målt i sit 8. leveår) 
er ponyen således færdigmålt nationalt, og kan ikke stilles til en ordinær måling igen.  
Det er altid den senest fortagende ponymåling, som er gældende. 
 
En pony kan kun måles under DRF, hvis den er i besiddelse af et pas udstedt af et EU-anerkendt 
stambogskontor eller et andet officielt godkendt pasudstedende organ. Ponyens nøjagtige alder skal 
fremgå af passet, ligesom signalement, signalements-beskrivelse og chipnummer i passet skal 
stemme overens med ponyen. Farve/aftegn og brænde- eller chipmærke skal kontrolleres og stemme 
overens med ponyens papirer.  Hvis identiteten på ponyen ikke kan fastslås entydigt, afvises ponyen 
til måling. En pony med flere identiteter eller med flere hestepas, kan ikke måles, og afvises til 
målingen.  
 

5. MÅLING AF IMPORTEREDE PONYER  

Ponyer, der importeres til Danmark med FEI-pas eller EU-pas inkl. FEI-målecertifikat, skal som 
udgangspunkt ikke måles for at gå nationale stævner i Danmark hvis de er FEI målt fra 2017 og frem.  
 
Ponyens pas skal indsendes til DRF’s administration for registrering på rideforbund.dk. Dette skal 
gøres inden ponyen stilles til stævnestart på C-niveau eller derover. Derudover skal ponyen 
registreres i SEGES samt konkurrencehesteregistreres.  
Bemærk at ponyen fortsat først betragtes som værende færdigmålt hvis den sidste måling er foretaget 
i ponyens 8. leveår. Er ponyens sidst registrerede mål foretaget inden ponyens 8. leveår skal den 
måles i Danmark til en ponymåling arrangeret af Dansk Ride Forbund 
 
Alle andre importerede ponyer (dvs. ponyer uden FEI pas) betragtes som danske ponyer og skal 
derfor måles i Danmark. Udenlandske nationale målinger er ikke gyldige i Danmark. 
 

6. BORTKOMST AF PONYMÅLING  

Bortkommer en ponys hestepas, indsendes det nye pas til DRF’s administration, som indfører de mål, 
der er registreret i databasen. Målinger foretaget før 2002 og enkelte senere målinger mangler i 
databasen og kan derfor ikke genindføres, således skal ponyen måles på ny. Ved udskiftning af 
hestepas skal målene overføres fra det gamle til det nye hestepas – dette gøres af DRF’s 
administration. 
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7. MÅLING AF PONYER UDEN KONKURRENCEREGISTRERING I AVLSFORBUND 

Ponyer som skal måles i forbindelse med avlsforeninger, men ikke er i besiddelse af 
konkurrenceregistrering, skal rette henvendelse til DRF og forespørge, om der er mulighed for at få 
målt en avlspony. DRF har dog mulighed for at afvise ponyen. Målet må ikke indføres i hestepasset, 
da ponyen ikke er konkurrenceregistreret og målet kan ikke senere bruges i forbindelse med 
konkurrencer under DRF.  
 

8. AUTORISEREDE PONYMÅLERE OG UDSTYR 

Kun de af DRF uddannede og autoriserede ponymålere kan måle og udfærdige gyldige måleskemaer. 
DRF udpeger og ansætter ponymålere.  
En ponymåler er først autoriseret til at måle, når denne, efter endt uddannelse, skriftligt har modtaget 
besked herom. 
DRF fastsætter regler for autoriserede ponymålere. 
Ved et ponymålingsarrangement måles ponyen af 2 autoriserede ponymålere med hver deres 
måleudstyr. Måleudstyret er godkendt og certificeret af DRF. 
 

9. MÅLEARRANGEMENTET 

Ponymålingsarrangementer annonceres, tilmeldes og betales via www.rideforbund.dk. Kun ponyer 
som er tilmeldt via www.rideforbund.dk kan måles til målerarrangementet. 
Eventuelle frameldinger skal være DRF i hænde senest kl. 12.00 på målerdagen for at indskud vil 
blive refunderet. 
 
DRF’s vejledning for ponymåling er en detaljeret beskrivelse af, hvordan en ponymåling foregår. 
Vejledning er tilgængelig på www.ridebund.dk. 
 
Målearrangementet afholdes på en af DRF godkendt måleplads. I forbindelse med måling skal der 
være en plan og vandret flade på mindst 1x3m til rådighed. Måling skal ske i rolige omgivelser. 
  
Når ponyen ankommer til målepladsen, er den underlagt DRF’s regler samt anvisninger fra DRF’s 
ponymålere/repræsentanter.  
 
Ponyen skal behandles roligt og have lov til at falde til ro, inden målingen foretages. Den skal, inden 
måling, håndteres uden nogen former for manipulation af hoved, hals eller kropsholdning. Den må 
efter aftale trækkes for hånd, rides let, mønstres og longeres for at falde til ro. Ponyen må ikke falde i 
sved eller vise tegn på træthed efter motionering. Ved behov for at motionere ponyen let, skal dette 
aftales med ponymåleren ved ankomst 
 
Hvis det vurderes, at det er aktuelt at holde opsyn med ponyerne inden målingen, skal den ansvarlige 
for ponyen følge de anvisninger, som ponymåleren giver dem. 
 
Ponyen skal fremstilles for målerne pålagt trense eller grime, Ponymåleren kan dog til hver en tid 
kræve at en pony bliver pålagt en trense, såfremt der måtte være brug dette. Dvs. trense skal altid 
være medbragt til målepladsen. Ponyen skal fremstilles uden sadel og bandager, samt uden anden 
ben beskyttelse.  

http://www.rideforbund.dk/
http://www.ridebund.dk/
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Det er rytterens/ejerens ansvar og i egen interesse, at ponyen er korrekt forberedt til målingen, så den 
er rolig og afslappet. Ponyen skal være fit to compete (klar til måling). Når en pony stiller til måling, 
skal den være klar til konkurrence. Det betyder, at den skal være alment tilpas, velhydreret, i normal 
kondition, normalt muskuleret, forsvarligt beskåret og skoet. Ponyen må ikke være øm eller have ar 
efter kirurgiske indgreb på mankestedet. Har ponymåleren mistanke om deformitet eller operative 
indgreb på ponyen kræves det, at sagen skal vurderes i henhold til ”Protokol for måling af ponyer med 
ændret mankested”. Ponyen må ikke være stimuleret eller sløvet af nogen former for medicinering. 
Såfremt ponymåleren vurderer, at ponyen er påvirket af medicin eller andre stoffer eller at den ikke er 
”klar til måling”, skal den afvises til målingen, og afvisningen indberettes til DRF’s administration. 
 
Før målingen startes, skal ponymåler forklare fremviser hvad der skal ske til ponymålingen, samt 
oplyse fremviser om dennes rettigheder til at trække ponyen fra målingen.  
Ponymålingen er ikke påbegyndt, før ponymåler har spurgt fremviser, om denne er indstillet på at få 
målt ponyen. Hvis ikke fremviser er indstillet på dette, kan fremviser trække ponyen fra målingen. 
Dette skal dog ske inden der er foretaget nogle mål og fremviser er ikke berettiget til at få sit gebyr for 
ponymålingen refunderet.  
 
Under målingen skal fremviser følge alle ponymålerens anvisninger. Ponyen skal stå med naturlig 
holdning af hoved og hals. Det højeste punkt på nakken må aldrig være under ponyens mankested. 
Ponyens hoved må ikke tvinges eller føres ned til dette minimum. Forbenene skal være parallelle og 
lodrette. Den skal stå med vægten ligeligt fordelt på begge bagben og stå så lodret som muligt. 
Hovene på bagbenene bør ikke være adskilt mere end 15 cm. Kun ponymåler må justere på ponyens 
position (hoved, hals, forben og bagben), med mindre andet anvises af ponymåler. Fremviser må 
ligeledes ikke have fysisk kontakt med ponyen under målingen, med mindre andet anvises af 
ponymåler. Under målingen må ponyen ikke fodres eller gives godbidder, og der må ikke foretages 
nogen former for træk eller tryk nedad i/på ponyens hoved eller andre former for fiksering. 
 
En måling er påbegyndt, når ponymålerens stangmål er låst første gang, herefter skal ponyen måles 
færdig. 
 
Målingen må ikke afbrydes af f.eks. trækture, longering eller andet.  
Hvis der under særlige omstændigheder, ud fra ponymålerens vurdering, er behov for at ponyen 
trækkes frem og tilbage på staldgangen el.lign. under målingen, skal den observeres af ponymåleren 
hele tiden. 

 

10. PONYMÅLERENS BEFØJELSER 

En ponymåler kan på et hvilket som helst tidspunkt, i forbindelse med et ponymålerarrangement, 
vælge at afvise en pony til måling. Afvisning af en pony til måling beror suverænt på ponymålerens 
vurdering. En sådan afgørelse er inappellabel.  
En hest/pony kan afvises til måling, såfremt: 

• fremstiller eller ponyejer eller dennes værge/hjælper optræder usportsligt, uforskammet eller 
utilbørligt overfor ponymåler  

• fremstiller eller ponyejer eller dennes værge/hjælper ikke efterkommer ponymåler eller 
ankemålers anvisninger og/eller påbud   

• Ponymåler vurderer at hesten/ponyen ikke er ”fit to compete” (klar til måling) jf. pkt. 2.7 
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• Ponyen ikke er beskåret forsvarligt, og/eller at skoene ikke er forsvarlige til ridebrug jf. pkt. 
2.9 

• fremstiller eller ponyejer eller dennes værge/hjælper modsiger sig låsning af stangmål i de 
tilfælde hvor ponymåleren vurderer, at ponyen er afslappet og afspændt 

 
Afvises en pony til måling jf. ovennævnte tilbagebetales gebyret for ponymåling ikke. 
Enhver afvisning indberettes til DRF. I tilfælde af at samme ponyfremstiller gentagne gange har fået 
en hest/pony afvist til måling, skal DRF indberette denne for DRF’s disciplinærudvalg med henblik på 
sanktionering. DRF’s disciplinærudvalg kan sanktionere en ponyfremstiller med op til 12 måneders 
karantæne for fremstilling af heste/ponyer til måling. En karantæne kan både gives personligt 
og/eller registreres til en virksomhed samt omfatte hjælpere, personale og hesteejere tilknyttet hertil 
(jf. FEI’s artikel 1098), således disse ikke kan fremstille heste/ponyer til måling i karantæneperioden.    

 

11. HOVE: BESKÆRING OG SKO 

Ponyen skal være beskåret forsvarligt. Sålen må ikke være tyndet og hovvæggen må maksimalt 
beskæres i niveau med sålen. 
Måles en pony med sko, skal disse være jernsko, aluminiumssko eller kommercielt fremstillede 
kunststofsko. Skoene skal sidde fast, være hele og må ikke være slidt så meget, at de er uforsvarlige 
til ridebrug. Sko skal være pålagt i henhold til almindeligt anerkendte skoningsprincipper.  
Det er ikke tilladt at fremstille en pony med manipulerede sko 
 
Ponymåleren kan inappellabelt nægte at godkende beskæring og sko, der ikke lever op til 
intentionerne i disse krav, og afvise ponyen til måling. 

 
Det er ikke tilladt at foretage smedearbejde på ponyen på målepladsen, hverken beskæring eller 
skoning. Ved beskæring eller omlægning af sko på målepladsen afvises ponyen til måling og 
fremviser skal forlade målearrangementet. 

 

12. DOPING, MEDICINERING OG KONTROL 

Ponyer, der stilles til ponymåling, må ikke være under indflydelse af stimulerende eller beroligende 
stoffer. Ponyer der stilles til måling, er underlagt IOC, FEI og DIF’s til enhver tid gældende regler om 
doping og medicinering af dyr. 
 
I forbindelse med måling af ponyer kan der udtages blodprøver til kontrol for stimulerende eller 
beroligende stoffer. Ejeren er forpligtet til at tillade at blodprøven kan udtages op til 24 timer efter 
målingens gennemførelse. Nægtes blodprøveudtagelse, er målingen annulleret. Nægtelse indberettes 
til DRF. 
 
Vurderer ponymåleren, at der er begrundet mistanke om,  

- at en pony er under indflydelse af stimulerende eller beroligende stoffer  
-  at ponyen har ømhed eller tegn på deformitet eller kirurgiske indgreb på torntappen 
- at ponyen ikke er i kondition og klar til konkurrence, 
 skal ponymåleren afvise at foretage måling af ponyen. Afvises en pony til måling skal det 
indberettes til DRF. 
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13. REGISTRERING 

Efter ponymålingen indføres målet i hestepasset. En ponymåling er kun gyldig med begge 
ponymåleres underskrifter og stempler. Den ene ponymåler sender straks efter målingen et 
måleskema til DRF, som indfører målet på www.rideforbund.dk. Det er altid den senest foretagende 
ponymåling, som er den gældende.  
Målinger foretaget før d. 1. januar 2003 har kun én underskrift. Målinger foretaget før d. 1. september 
2005 er ikke stemplet. I forbindelse med nyt hestepas er eventuelle målinger overført af DRF’s 
administration. Disse målinger er ikke stemplet med et nummer, men med DRF’s stempel.  
 

14. VEJLEDENDE PONYMÅLINGER 

DRF vil ved en række B- og C-stævner foretage vejledende ponymålinger af tilfældigt udvalgte 
ponyer.  
 
I forbindelse med landsholdssamlingerne kan DRF ligeledes lade foretage måling. Denne måling skal 
alene anvendes til at kontrollere, at ponyen i forbindelse med deltagelse i internationale konkurrencer 
må forventes at kunne blive målt som pony.  
 
På baggrund af resultatet af disse vejledende ponymålinger, kan DRF begære, at ponyen indkaldes til 
kontrolmåling, og landstræneren kan undlade at udtage en pony, der ved den vejledende måling er 
målt for høj jf. ovenfor.  
 
Omkostninger til den vejledende måling dækkes af DRF.  

 

15. KONTROLMÅLING 

DRF kan begære, at en pony færdigmålt efter 1. januar 2003 indkaldes til kontrolmåling uanset dens 
alder.  
 
Hvis en pony indkaldes til kontrolmåling, skal den stilles til kontrolmålingen senest 14 dage efter 
datoen for indkaldelsen. Ponyen kan startes ved danske og internationale stævner i denne 14 dages 
periode, indtil kontrolmåling er foretaget. Ponyer, der er ankemålt i det ottende leveår eller herefter, 
kan ikke indkaldes til kontrolmåling. 
 
I forbindelse med kontrolmåling af ponyer kan der udtages blodprøver til kontrol for stimulerende eller 
beroligende stoffer. Ejeren er forpligtet til at tillade, at blodprøven kan udtages op til 24 timer efter 
målingens gennemførelse. Nægtes blodprøveudtagelse, er målingen annulleret og det indberettes til 
DRF af ponymåleren. 

 
Kontrolmålingen foretages efter samme retningslinjer som de ordinære ponymålinger. Gebyret til 
kontrolmåling betales af DRF. Såfremt ponyen ved kontrolmålingen måles til hest, indføres dette i 
passet, og ponyen vil herefter være udelukket fra at starte som pony ved danske og internationale 
stævner. Såfremt ponyen ikke møder op til kontrolmåling indenfor 14 dage, får den startforbud til 
danske og internationale stævner, indtil ponyen møder til kontrolmåling. 

 



 

 9 

16. ANKEMÅLING 

Såfremt en måling viser sig utilfredsstillende for fremstiller, rytter eller ejer af ponyen, kan enhver af 
disse, til enhver tid, skriftligt anke målingen til DRF. Denne anke skal sammen med kopi af ponyens 
hestepas (forside med ID nr. signalements beskrivelse og siden med ponymål) og et depositum på 
5.000 kr. sendes til DRF’s administration. Derudover overføres kr. 5500 til DRF.  
Når beløbet er modtaget på DRFs konto, og der er modtaget en skriftlig anmodning via e-mail, kan 
ankemåling planlægges. 
 
Ankemåling skal være foretaget senest 3 uger efter at depositummet er modtaget af DRF. Ved 
afvisning af ponyen til ankemåling som følge af brud på reglementets bestemmelser afholdes 
udgifterne til ankemålingen af ejeren. Såfremt selve ankemålingen ikke er påbegyndt ved afvisningen, 
kan der anmodes om en ny ankemåling ved henvendelse til DRF. Udgifter til ny ankemåling afholdes 
af ponyejer. 

 
Ankemålingen bliver foretaget af 1 ankemålingsdyrlæge og 1 DRF ponymåler udpeget af DRF. 

 
Ankemålingsdyrlægen og DRF ponymåleren indfører det endelige mål i hestepasset, samt 
underskriver og stempler. Denne måling kan ikke ankes. 

 
Alle udgifter ved ankemålingens gennemførelse betales af den, der anker. Er anken indgivet af en 
ponymåler eller evt. dyrlægen tilknyttet ponymålingen, betales udgifterne af DRF. 

 
En pony kan stilles til ankemåling én gang pr. ponymålerår. Foretages en ankemåling mellem to 
ordinære målinger, er den kun gældende til næste påkrævede ordinære måling, og retten til en 
ankemåling frafalder næste gang ponyen måles til en ordinær måling. Når ponyen er færdigmålt, kan 
den kun ankemåles én gang.  

 
 

17. FEI-PAS OG RECOGNITION CARDS 

Der henvises til de af FEI til enhver tid fastsatte bestemmelser herom. 
 

 
 


