
Protokol for måling af hest/pony med ændret mankested 
 
Hvis der ved en måling eller en ankemåling opstår tvivl om hestens/ponyens mankested er 
deformeret, skal sagen vurderes af Dansk Ride Forbunds Veterinærkonsulent. 
 
For heste med ændret mankested er det ansøgers ansvar at godtgøre, at der uden nogen 
former for tvivl er tale om et trauma som følge af et uheld, hvis hesten efterfølgende skal 
kunne stille til måling. Der skal som minimum forelægges følgende fyldestgørende 
dokumentation:  

 
a. Indscanning af pas: forside, identitetsoplysninger, signalement, sider med 

“Måling af ponyer” 
 

b. Skriftlig historik fra ejer/rytter/fremstiller: Fuld beskrivelse af skadens opståen 
og efterforløb, herunder ejerforhold da skaden skete og efterfølgende. 
 

c. Underskrevne skriftlige vidneudsagn om forholdene omkring skaden fra andre 
end ejer/rytter/fremstiller med angivelse af vidnets relation til hestens ejer 
 

d. Fotos af hesten set fra siden, hvor mankestedet vises tydeligt i relation til resten 
af kroppen 
 

e. Dokumentation for samtlige dyrlægetilsyn til hesten i form af daterede og 
underskrevne dyrlægejournaler/attester 

 
f. Røntgenbilleder i diagnostisk format (f.eks. “DICOM”) af skadesområdet. Hvis 

der eksisterer billeder af området inden skadens opståen skal disse inkluderes.   
 

g. Ved kirurgiske indgreb skal der foreligge en separat operationsbeskrivelse og 
beskrivelse af forundersøgelse, inkluderende røntgenbilleder før og efter det 
kirurgiske indgreb 

 
h. Andet relevant materiale 

 
Ansøger har ansvar for at den samlede dokumentation skal kunne belyse skadens opståen i 
sin fulde sammenhæng, således at de veterinærfaglige og anatomiske konsekvenser kan 
vurderes, og der skal fremstå entydig dokumentation for, at traumet er opstået som følge af et 
hændeligt uheld. 
 
Dokumentation, der ønskes medtaget i vurderingen af sagen, skal fremsendes til Dansk Ride 
Forbund i en samlet sagsmappe, herefter vil sagen blive vurderet i henhold til det indleverede 
materiale. Al dokumentation skal være entydigt identificerbart, således at navn og 
identitetsnummer på hesten samt dato for undersøgelse og optagelse af billedmateriale 
fremgår af dokumenterne. 
 
 
Der kan ikke indleveres yderligere materiale efter sagsbehandlingen er igangsat og/eller 



afsluttet. I særlige tilfælde kan Dansk Ride Forbund kræve/rekvirere yderligere materiale i 
sagen, ligesom ponyen kan kræves yderligere undersøgt af en dyrlæge valgt af Dansk Ride 
Forbund.  
 
Hvis ovenstående punkter opfyldes ,og det uden nogen former for tvivl godtgøres, at hestens 
ændrede mankested skyldes et uheld, vil hesten blive målt på højeste punkt på mankestedet i 
henhold til Dansk Ride Forbunds reglement for ponymåling. 
 
Dansk Ride Forbunds veterinærkonsulents afgørelse er endelig, og kan ikke anbringes for 
nogen anden instans. 
 
Alle udgifter til sagen herunder tilsyn af ponyen afholdes af hesteejer. 
 
 
 
 
  


