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VEDTÆGTER
for Dansk Ride Forbund
§1
Navn, hjemsted og officielle organ

Forbundets navn er Dansk Ride Forbund (DRF), og forbundet har hjemsted i Storkøbenhavn. Forbundets
officielle organ er hjemmesiden på internettet med adressen www.rideforbund.dk.

§2
Formål

Forbundets formål er:
• at udvikle og udbrede samspillet mellem hest og menneske med fokus på sikkerhed for begge parter,
trivsel og sundhed for hesten og harmoni mellem alle;
• at være en effektiv interesse- og serviceorganisation for rideklubberne og deres medlemmer;
• at varetage dansk ridesports interesser i forhold til nationale og internationale organisationer.
Dansk Ride Forbund er medlem af Danmarks Idræts-Forbund (DIF), European Equestrian Federation (EEF)
og Fédération Equestre Internationale (FEI).

§3
Medlemmer og medlemmers forpligtelser
Forudsætningen for at en rideklub kan blive optaget i Dansk Ride Forbund er, at den er hjemmehørende i
Danmark, at den har mindst 50 medlemmer, og at klubbens vedtægter godkendes af Dansk Ride Forbund.
Bestyrelsen kan som betingelse for optagelse i øvrigt stille krav til klubbens vedtægter.
Der kan på samme etablissement kun være flere rideklubber, hvis alle er medlem af Dansk Ride Forbund
eller et associeret forbund.
Hvis en klub ønsker at blive optaget i Dansk Ride Forbund, skrives en ansøgning vedlagt følgende:
1.
2.
3.
4.
5.

Et sæt klubvedtægter, hvoraf det skal fremgå, at bestyrelsens medlemmer skal være valgbare jf. love og
regler for Danmarks Idræts-Forbund og Folkeoplysningsloven.
Fortegnelse over klubbens bestyrelse med navn, adresse, telefonnummer og e-mail. Klubbens
hjemstedskommune, facilitetsadresse, postadresse og e-mail.
Det samlede medlemstal (på Dansk Ride Forbunds IT-system oprette en medlemsliste med navn, email og adresse på samtlige medlemmer – forbundets administration informerer nærmere om praktiske
detaljer).
Klubbens stiftelsesdato.
Ønske om, hvilken forkortelse, man gerne ser anvendt for klubben.

Disse oplysninger sendes gennem Dansk Ride Forbunds administration til det distrikt, hvorunder klubben er
hjemmehørende, hvorefter de - efter endt behandling i distriktet - tilbagesendes til forbundet med distriktets
bemærkninger.
På førstkommende bestyrelsesmøde, efter at distriktet har tilbagesendt ansøgning med begrundet påtegning
til forbundet, behandles ansøgningen, og klubben kan blive foreløbig optaget indtil førstkommende
repræsentantskabsmøde, hvor den endelige optagelse af klubben kan ske.
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Klubben skal deltage i det repræsentantskabsmøde, hvor repræsentantskabet har beslutning om endelig
optagelse af klubben i Dansk Ride Forbund på dagsordenen. Hvis klubben på grund af særlige
omstændigheder ikke deltager i dette repræsentantskabsmøde, kan bestyrelsen forlænge den midlertidige
optagelse frem til næste ordinære repræsentantskabsmøde.
Udmeldelse af forbundet skal ske skriftligt med mindst 1 måneds varsel. Forudbetalt kontingent refunderes
ikke.
Klubben er forpligtet til
1.

2.

3.
4.
5.

at anføre i sine vedtægter, at klubben er medlem af Dansk Ride Forbund under Danmarks IdrætsForbund, hvorfor klubben og hvert enkelt af dens medlemmer som følge heraf er forpligtet til at rette
sig efter de to nævnte forbunds vedtægter, love, reglementer og bestemmelser, herunder de af
pågældende forbund fastsatte voldgiftsbestemmelser.
at indsende de af Danmarks Idræts-Forbund forlangte medlemsopgørelser. Udeladelse heraf
medfører efter to år tab af medlemskabet af forbundet.
Endvidere fortaber klubben retten til at lade sig repræsentere på det efterfølgende
repræsentantskabsmøde.
at meddele forbund og distriktsbestyrelse senest 10 arbejdsdage før hvert repræsentantskabsmøde,
om klubben lader sig repræsentere. Hvis en klub tilmelder sig efter den angivne tidsfrist, mister
klubben sin stemmeret det år. Klubben kan det år deltage i repræsentantskabsmødet med taleret.
at holde sin medlemsliste hos Dansk Ride Forbund opdateret mindst en gang årligt.
at have et sæt sikkerhedsregler i overensstemmelse med forbundets betingelser for optagelse af
nye rideklubber.

Klubbens vedtægter skal til enhver tid være i overensstemmelse med Danmarks Idræts-Forbunds, Dansk
Ride Forbunds og Folkeoplysningslovens love, vedtægter og krav til klubvedtægter. Alle ændringer
indsendes til Dansk Ride Forbunds administration til godkendelse inden 30 dage efter vedtagelsen.
Klubben skal overholde dansk lovgivning.
Hvis en klub erklæres konkurs, kan de der har været medlemmer af bestyrelsen af klubben inden for 12
måneder op til datoen for konkursdekretet i en periode på 3 år fra datoen for konkursdekretet ikke være
medlem af bestyrelsen af nogen klub eller distrikt under Dansk Ride Forbund eller af bestyrelsen i Dansk Ride
Forbund.
Dansk Ride Forbunds bestyrelse kan dispensere herfra, hvis særlige grunde taler herfor.
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§4
Æresmedlemmer og ærestegn
Repræsentantskabet kan efter indstilling fra bestyrelsen udnævne æresmedlemmer.
Et forslag om udnævnelse af æresmedlemmer skal sættes under afstemning uden forhandling.
Dansk Ride Forbunds ærestegn kan af bestyrelsen tildeles personer, som har udøvet en betydelig indsats
til fremme af ridesporten.

§5
Repræsentantskabet

Repræsentantskabet er forbundets øverste myndighed. Repræsentantskabet består af repræsentanter for
forbundets medlemsklubber, jf. i øvrigt § 9.

§6
Aldersgrænse
Bestyrelses-, distriktsbestyrelses- og udvalgsmedlemmer fratræder senest på det førstkommende
repræsentantskabsmøde efter, at vedkommende er fyldt 70 år.
Afgang fra kaldet som autoriseret official i Dansk Ride Forbund reguleres gennem reglementet efter regler
fastsat af disciplinudvalg og sportschef i Dansk Ride Forbunds sportsreglementer.

§7
Bestyrelsen

Repræsentantskabet vælger en bestyrelse til at varetage den daglige drift og forvalte forbundets midler.
Bestyrelsen består af en formand og seks medlemmer.
Forbundet tegnes af formanden og to bestyrelsesmedlemmer i fællesskab. Der kan meddeles prokura.
Bestyrelsesmedlemmer skal være medlem af en klub under Dansk Ride Forbund.
Valg til bestyrelsen foregår på repræsentantskabsmødet.
I ulige år vælges forbundets formand, tre bestyrelsesmedlemmer og 1. suppleanten.
I lige år vælges de tre øvrige bestyrelsesmedlemmer samt 2. suppleanten.
Kandidater kan indstilles af en klub eller af bestyrelsen. Kandidater indstillet af en klub skal meddeles
forbundets administration senest den 1. februar sammen med en skriftlig bekræftelse på kandidaturet fra
kandidaten selv.
Klubberne skal orienteres om kandidater til bestyrelsen og suppleanter samtidig med orientering om forslag,
der agtes fremsat ved ordinært repræsentantskabsmødet, jf. § 9.
Bestyrelsen konstituerer sig på sit første møde efter repræsentantskabsmødet med næstformand og øvrige
poster efter behov.
Forbundets formand og næstformand må efter valg ikke være medlem af nogen distrikts- eller klubbestyrelse.
Bestyrelsen nedsætter stående udvalg efter behov. Intet bestyrelsesmedlem må være medlem af et stående
udvalg.
Bestyrelsen skal sikre, at der til alle tider er mulighed for kontakt og dialog mellem stående udvalg og
bestyrelsen.
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Såfremt et bestyrelsesmedlem afgår inden valgperiodens udløb, indtræder først 1. suppleant, og derefter 2.
suppleant i valgperioden. Såfremt formanden afgår inden valgperiodens udløb, indtræder næstformanden i
funktionen indtil førstkommende repræsentantskabsmøde.
Såfremt et bestyrelsesmedlem, 1. og/eller 2. suppleanten afgår i perioden imellem den 1. februar og
afholdelse af repræsentantskabsmødet, kan der opstilles kandidater senest på mødet.
Bestyrelsen kan foretage ny konstituering efter indtrædelse af en suppleant.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer, deriblandt formanden eller
næstformanden, er til stede. I tilfælde af stemmelighed er formandens - under hans fravær næstformandens –
stemme afgørende.
Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden.
Bestyrelsen har ansvaret for at der opretholdes en administration, som varetager forbundets daglige
forretningsførelse.
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§8
Distrikter
Distrikterne er lokale kredse under forbundet inddelt geografisk efter de givne kommunegrænser. Et
distrikt dækker et antal kommuner og omfatter de klubber med hjemstedskommune (jf. klubbernes
vedtægter) i de givne kommuner. Der kan dog undtagelsesvis tages geografiske eller andre hensyn,
således at en klub kan flyttes til nabodistriktet. Dette vil også kunne ske uafhængigt af, om andre klubber i
pågældende kommune fortsat ønsker at tilhøre et andet distrikt. Denne undtagelse kan besluttes såfremt
de berørte distrikter er enige herom og aftalen tiltrædes af forbundets bestyrelse.
I hvert distrikt oprettes et distriktsråd bestående af et medlem fra hver klub. Hvert distriktstrådsmedlem
repræsenterer således en rideklub og har i distriktsrådet stemmeret i forhold til klubbens medlemstal (jvf.
bestemmelserne for afstemning på forbundets repræsentantskabsmøde § 9).
Distriktsrådet vælger for 2 år ad gangen en distriktsbestyrelse bestående af en distriktsformand samt mindst
fire medlemmer. Disse skal være medlem af en klub under Dansk Ride Forbund i samme distrikt. Valget
foregår ved skriftlig afstemning og afgøres ved simpelt stemmeflertal. Såfremt bestyrelsen vælges blandt
distriktsrådsmedlemmerne, kan klubben som disse repræsenterer, vælge et nyt distriktsrådsmedlem.
Distriktsbestyrelsen varetager distriktets løbende forretninger. Forbundets bestyrelse fastsætter
forretningsordenen for distriktsrådene. Distriktet er berettiget til evt. via forbundet at opkræve et kontingent til
finansiering af distriktsaktiviteter. Klubber, der måtte undlade at indbetale distriktskontingent, kan slettes som
medlem af Dansk Ride Forbund på grund af restancen til distriktet efter motiveret indstilling til forbundet.

§9
Repræsentantskabsmøde

Repræsentantskabsmødet er Dansk Ride Forbunds øverste organ.
Ordinært repræsentantskabsmøde afholdes en gang årligt i april eller senest 15. maj.
På repræsentantskabsmødet har klubberne ret til at deltage med 2 repræsentanter, samt derudover en
repræsentant for hver fulde 50 medlemmer klubben har over 100 medlemmer. Klubberne har dog alene
stemmeret med 1 stemme for hver fulde 50 medlemmer. Hver klub har dog mindst 1 stemme.
Klubberne kan kun sende repræsentanter, der er medlemmer af klubben. Der kan ikke gives fuldmagt.
Hver distriktsbestyrelse har ret til at deltage i repræsentantskabsmødet og har taleret.
Æresmedlemmer og medlemmer af stående udvalg har møde- og taleret på repræsentantskabsmøder.
Bestyrelsen kan invitere observatører uden tale- og stemmeret.
Repræsentantskabsmøde indkaldes af bestyrelsen med mindst 30 dages varsel ved meddelelse til hver
enkelt klub og hvert enkelt distrikt indeholdende tid og sted for mødet samt en dagsorden. Indkaldelse kan
ske ved brev, der kan fremsendes per telefax eller per e-mail. Ved indkaldelser kan eventuelle bilag
medfremsendes, eller bestyrelsen kan anvise en placering på Dansk Ride Forbunds hjemmeside, hvorfra
bilagene kan kopieres.
Senest 14 dage forud for mødet skal det reviderede regnskab indeholdende budget for det igangværende
år fremsendes eller offentliggøres til klubberne. Fremsendelse kan eventuelt ske som vedhæftet
dokument med en e-mail eller ved anvisning af en placering på Dansk Ride Forbunds hjemmeside,
hvorfra regnskabet kan kopieres.
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Ethvert repræsentantskabsmøde vælger ved simpelt flertal en dirigent, der leder forhandlingerne og afgør
spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde og stemmeafgivning. Dirigenten behøver ikke at være
medlem af en klub under Dansk Ride Forbund.
Dagsorden for det ordinære repræsentantskabsmøde skal indeholde:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsen aflægger beretning
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
4. Fremlæggelse af det igangværende års budget til orientering
5. Optagelse af nye medlemmer
6. Behandling af indkomne forslag
7. Valg af formand
8. Valg af øvrige medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
9. Valg af medlemmer og suppleanter til Appeludvalget
10. Valg af revisor og revisorsuppleant
11. Eventuelt
Forslag, der af klubberne ønskes behandlet på det ordinære repræsentantskabsmøde, tilstilles bestyrelsen
senest den 1. februar af klubben.
Alle forslag fra klubberne, samt ethvert forslag, der agtes fremsat af bestyrelsen, skal tilstilles klubberne
senest den 1. marts.
Ekstraordinært repræsentantskabsmøde kan indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst 15 % af
forbundets klubber indgiver motiveret begæring til bestyrelsen herom. Repræsentantskabsmødet skal
afholdes seneste 60 dage efter begæringens modtagelse. Indkaldelse og varsel skal foretages som til
ordinært repræsentantskabsmøde.
Beslutninger på repræsentantskabsmøder vedtages ved simpelt stemme-flertal, se dog § 19.
Afstemningen skal på forlangende af bestyrelsen eller mindst 10 repræsentanter ske skriftligt.
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§ 10
Halvvejsmøde
Bestyrelsen kan indkalde til et halvvejsmøde. Halvvejsmødet afholdes i givet fald i oktober eller november
måned. Til halvvejsmødet har hver klub ret til at deltage med op til 2 repræsentanter. Distriktsformænd
samt op til to medlemmer fra hver distriktsbestyrelse og forbundets udvalgsmedlemmer har ligeledes ret til
at deltage i halvvejsmødet. Alle deltagere har taleret. Der foretages ikke afstemninger.
Halvvejsmødet indkaldes i givet fald af bestyrelsen med mindst 30 dages varsel ved meddelelse til hver
enkelt klub og hvert enkelt distrikt.
Meddelelsen skal indeholde oplysning om tid og sted for mødet og foreløbig dagsorden.
Dagsordenen skal som minimum indeholde følgende punkter:
1.
Bestyrelsen orienterer om status i forbundet og forventninger til fremtiden
2.
Forelæggelse af halvårsregnskabet med estimat for årsregnskabet
3.
Fremlæggelse af oplæg til det kommende års budget

§ 11
Urafstemning

Bestyrelsen kan i spørgsmål, der ikke kan afvente næste ordinære repræsentantskabsmøde, udskrive en
urafstemning blandt forbundets medlemmer. Afstemningens resultat er bindende og afgøres ved simpelt
flertal. Der skal af bestyrelsen fastlægges en procedure for afstemningen, der sikrer hemmelig afgivning af
stemmer og ikke gør falsk afgivelse af stemmer mulig. Urafstemning skal varsles gennem brev eller e-mail
til alle klubber med 30 dages varsel. Appeludvalget skal på forhånd godkende proceduren for afstemning
samt optælle stemmerne.
Urafstemning kan ikke erstatte ordinært eller ekstraordinært repræsentantskabsmøde.

§ 12
Kontingent
Klubben betaler årligt kontingent til forbundet. Kontingentet består af et fast kontingent, og herudover betales
20,- kr. pr. medlem. Kontingentet reguleres i takt med den procentvise stigning i nettoprisindekset pr.
31.12.2018 (og afrundet opad til nærmeste hele krone). Kontingentet reguleres første gang den 1.1.2019.
Klubberne er inddelt i kategorierne I, som betaler 5.000,- kr. i kontingent, II, som betaler 7.500,- kr. i
kontingent, og III, der betaler 15.000,- kr. i kontingent. Bestyrelsen fastsætter de nærmere rammer og
definitioner for kategoriseringen.
Bestyrelsen fastsætter antallet af årlige betalinger samt
opgørelsestidspunktet af medlemstallet. Der betales et årskontingent for hver klub og hvert medlem.
Er kontingentet ikke betalt rettidigt, opkræves det med et tillæg af gebyr og renter, som til enhver tid
fastsat af bestyrelsen. Er betaling ikke indgået inden 30 dage efter påkrav, kan klubben slettes som
medlem på grund af restance.

§ 13
Regnskab

Forbundets regnskabsår følger kalenderåret.
Revision af regnskabet foretages af en registreret eller statsautoriseret revisor, der er på valg på
repræsentantskabsmødet hvert år.

9

§ 14
Lyd- og billedrettigheder
Dansk Ride Forbund er indehaver af alle kommercielle lyd- og billedrettigheder til ethvert arrangement
som afvikles i henhold til forbundets reglement. Afvikles et arrangement efter Fédération Equestre
Internationales regler, er det internationale forbund som udgangspunkt indehaver af rettighederne.
Frasiger Fédération Equestre Internationale sig disse rettigheder, overgår de til Dansk Ride Forbund.

§ 15
Dømmende udvalg

Dansk Ride Forbund har to dømmende udvalg: Appeludvalget og Disciplinærudvalget. Ingen medlemmer
eller suppleanter af de to udvalg kan være ansat i Dansk Ride Forbund eller frivillig i andre dele af Dansk
Ride Forbunds permanente driftsorganisation. Ingen medlemmer må deltage i behandling af sager, hvor
deres habilitet kan drages i tvivl. Ingen personer kan være medlem af begge udvalg.
Udvalgene kan idømme sanktioner i overensstemmelse med Den Internationale Olympiske Komites (IOC),
Fédération Equestre Internationale (FEI), Danmarks Idræts-Forbund (DIF) og Dansk Ride Forbunds til enhver
tid gældende regler og sanktionere mod enhver, der er omfattet af disse regler, herunder klubber, ryttere og
heste samt ejere, andre personer ansvarlige for hesten og enhver anden person, der på nogen måde har
medvirket ved begivenheder, som behandles af et udvalg.
Udvalgene kan tildele personer og klubber advarsler eller irettesættelser, træffe bestemmelse om midlertidig
eller endelige udelukkelse fra enkelte eller alle konkurrencer, aktiviteter og organisationer under Dansk Ride
Forbund, idømme bøder og annullere placeringer, som er opnået ved deltagelse i konkurrencer samt idømme
sagsomkostninger. Hesten, med hvilken reglerne er brudt, kan ligeledes udelukkes. Udvalgene kan ligeledes
sanktionere mod forbundets klubber, hvis disse bryder egne eller de førnævnte regler. Bøder tilfalder Dansk
Ride Forbund.
Udvalgene kan træffe midlertidig bestemmelse om udelukkelse, når en sag er optaget til behandling, og indtil
endelig afgørelse i sagen foreligger. Udvalgene kan hæve egne afgørelser om udelukkelse ved en ny
afgørelse.
Udvalgenes afgørelser skal offentliggøres. Udvalgene kan bestemme, at offentliggørelse skal ske i hel
eller delvis anonymiseret form.
I sager om tvister i klubber mellem medlemmer og klubbens bestyrelse kan udvalgene, hvis de finder
sagen egnet til behandling i udvalget, lade et gebyr opkræve hos klager for at behandle sagen og afsige
en kendelse samt kræve dækning af øvrige omkostninger ved sagens behandling. Gebyrer og krav til
betaling af omkostninger fastsættes af administrationen og kan ses på forbundets hjemmeside.
Alle øvrige nærmere bestemmelser for udvalgene udover de efterfølgende nævnte for deres virksomhed
fastsættes af Dansk Ride Forbunds bestyrelse.
A.
Appeludvalget består af fem medlemmer og to suppleanter valgt af repræsentantskabet for to år ad
gangen. Medlemmer og suppleanter kan genvælges. Blandt udvalgets medlemmer skal mindst to have
juridisk kandidatgrad. Procedure for opstilling og tidsfrister følger de samme som for valg til bestyrelsen
jvf. § 7.
Udvalget vælger selv sin formand og næstformand samt fastsætter selv sin forretningsorden. Sager
ekspederes administrativt af Dansk Ride Forbunds administration efter udvalgets instruktion.
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Udvalgets medlemmer og suppleanter har ret til at overvære repræsentantskabsmøderne med taleret.
Udvalgets formand har ret til med 14 dages varsel at mødes med Dansk Ride Forbunds bestyrelse. Til
vedtagelse af gyldig beslutning kræves, at mindst tre udvalgsmedlemmer (suppleanter) er til stede og
stemmer for beslutningen og mindst en af de tilstedeværende har juridisk kandidatgrad. I tilfælde af
stemmelighed er formandens (næstformandens) stemme afgørende.
Udvalgets opgaver er
▪ at være første instans ved alle sager om doping af hest eller rytter;
▪ at være anden instans ved alle appellerede sager om uoverensstemmelser i Dansk Ride Forbunds
organisation;
▪ at være anden instans ved alle appellerede sager om mishandling, –brug eller uetisk anvendelse af
heste og ved sådanne sager at anmode Dansk Dyrlæge Forenings Sektion vedr. Heste udpege en
hestekyndig dyrlæge (der ikke tidligere har deltaget i behandling af sagen), der deltager på lige fod
med udvalgets øvrige medlemmer i behandling af sagen;
▪ af egen drift at pålægge Disciplinærudvalget at afgøre en sag eller selv at afgøre en sag, hvis udvalget
finder at burde påtage sig afgørelsen.
Appeludvalgets kendelser kan inden fire uger fra bekendtgørelsen for parterne indankes for Danmarks
Idræts-Forbund.
Appeludvalget kan fungere som voldgift for stridigheder mellem klubber og/eller personer under Dansk
Ride Forbund, såfremt udvalget finder at burde påtage sig afgørelsen. I de tilfælde hvor Appeludvalget
fungerer som voldgift anvendes det regelsæt, der gælder for Danmarks Idræts-Forbunds Appeludvalg
som frivillig voldgift. Når udvalget har fungeret som voldgift, er dets afgørelse endelig og upåankelig.
B.
Disciplinærudvalget består af fem medlemmer og op til to suppleanter udpeget af bestyrelsen for to år ad
gangen. Medlemmer kan genudpeges. Bestyrelsen udpeger udvalgets formand. Blandt udvalgets
medlemmer skal mindst to have juridisk kandidatgrad.
Sager ekspederes administrativt af Dansk Ride Forbunds administration efter udvalgets instruktion.
Til vedtagelse af gyldig beslutning kræves, at mindst tre udvalgsmedlemmer har deltaget i sagens
behandling og stemmer for en beslutning. Mindst en af de i behandlingen deltagende udvalgsmedlemmer
skal have juridisk kandidatgrad. I tilfælde af stemmelighed er formandens eller den af denne udpegede
mødeleders stemme afgørende.
Udvalgets opgaver er
▪ at være første instans ved alle sager om mishandling, -brug eller uetisk anvendelse af heste og ved
sådanne sager at anmode Dansk Dyrlæge Forenings Sektion vedr. Heste udpege en hestekyndig
dyrlæge eller anmode forbundets veterinærkonsulent være hestekyndig dyrlæge, der deltager på lige
fod med udvalgets øvrige medlemmer i behandling af sagen;
▪ at være første instans ved alle sager om uoverensstemmelser i Dansk Ride Forbunds organisation;
▪ at være anden og sidste instans for alle appellerede sager pådømt af stævnejuryer;
▪ af egen drift at afgøre en sag, hvis udvalget finder at burde påtage sig afgørelsen.
Disciplinærudvalgets øvrige kendelser kan inden fire uger fra bekendtgørelsen for parterne indankes for
Appeludvalget.
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§ 16
Doping
Dansk Ride Forbunds medlemmer er underlagt de regler omkring doping, som løbende fastlægges af
Dansk Ride Forbund, af Danmarks Idræts-Forbund og af Fédération Equestre Internationale. Sådanne
regler vil være umiddelbart gældende for Dansk Ride Forbunds medlemmer i takt med at de sættes i kraft.
Dansk Ride Forbunds bestyrelse kan vedtage, at regelsæt vedtaget af Danmarks Idræts-Forbund og/eller
Fédération Equestre Internationale skal være umiddelbart forpligtende for Dansk Ride Forbunds
medlemmer. Dansk Ride Forbunds bestyrelse kan også vedtage at regelsæt vedtaget af andre nationale
eller internationale organisationer, skal være umiddelbart forpligtende for Dansk Ride Forbunds
medlemmer.

§ 17
Integritet
Ingen person kan udtages, være valgt, udpeget, autoriseret af eller på anden måde repræsentere Dansk
Ride Forbund i perioden fra en endelig dom med betinget seks måneder eller mere eller ubetinget
fængselsstraf uanset den begåede forseelse til afsluttet afsoning af straffen eller hvis vedkommende på
anden måde er blevet straffet for en handling, der i almindeligt omdømme gør den pågældende uværdig til
at repræsentere Dansk Ride Forbund. Alle tilfælde afgøres af Disciplinærudvalget med mulighed for at
anke til Appeludvalget.
I forhold om mishandling eller uetisk brug af heste samt særlig grov kriminalitet med strafferamme over to
års fængsel kan Disciplinærudvalget omgående træffe midlertidig bestemmelse om udelukkelse på
tidspunktet for politiets sigtelse. Denne afgørelse kan ankes til Appeludvalget.

§ 18
Eksklusion
En klub kan ekskluderes af Dansk Ride Forbund, hvis den groft overtræder de til enhver tid gældende
vedtægter, love og regler fra Den Internationale Olympiske Komite (IOC), Fédération Equestre Internationale,
Danmarks Idræts-Forbund, European Equestrian Federation og Dansk Ride Forbund samt dansk lovgivning
eller bryder med det i Dansk Ride Forbund gældende moralske og etiske kodeks på en måde, som kan
skade Dansk Ride Forbunds anseelse og omdømme.
Bestyrelsen, distrikter og klubber kan anmode Appeludvalget om at undersøge en sag med henblik på mulig
eksklusion. Appeludvalget undersøger sagen og indstiller til bestyrelsen, hvilken afgørelse Appeludvalget vil
anbefale i sagen.
Bestyrelsen kan fremsætte forslag til repræsentantskabet om eksklusion.
Repræsentantskabet kan beslutte at foretage eksklusion, hvis der er mindst 2/3 af de mødte stemmer for
forslaget ved et og kun et repræsentantskabsmøde.

§ 19
Vedtægtsændringer

Ændringer af vedtægterne, eller opløsning af forbundet kræver, at der på det repræsentantskabsmøde, hvor
sagen behandles, er mødt halvdelen af det samlede stemmetal, og at mindst 2/3 af de mødte stemmer for
vedtægtsændringen, respektive eksklusionen eller opløsningen.
Selv om der ikke er mødt halvdelen af det samlede antal repræsentanter, skal det omhandlede forslag dog
sættes under afstemning. Såfremt mindst 2/3 af de mødte afgiver stemme for forslagets vedtagelse, skal det
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efter bestyrelsens beslutning enten forelægges et inden 3 måneder indvarslet ekstraordinært
repræsentantskabsmøde eller forelægges næste ordinære repræsentantskabsmøde. I begge tilfælde skal det
samme forslag på ny sættes på dagsordenen. Forslag kan her vedtages uden hensyn til antallet af mødte
repræsentanter, for så vidt på ny mindst 2/3 af de mødte repræsentanter afgiver stemme for vedtagelsen.
Der kan ændres i §§ 3, 6, 8, 10, 13, 14, 15 og 17 med 2/3-dels flertal af de fremmødte repræsentanter med
afstemning ved et og kun et repræsentantskabsmøde.
Såfremt der på et repræsentantskabsmøde træffes en i henhold til foranstående gyldig beslutning om
forbundets opløsning, træffes der på samme møde ved simpelt stemmeflertal beslutning om afviklingen.
Alle vedtægtsændringer skal indberettes til Danmarks Idrætsforbund til godkendelse.
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