
 

J.nr. XXXX-XX 

 

Kendelse 

afsagt den 11. maj 2020 af  

Dansk Ride Forbuds Appeludvalg 

i sag nr. XXXX-XX 

(A) (Appellanten) 

mod 

(B) 

 

Hanni Toosbuy Kasprzak, Henrik Tofte Olesen, Pernille Nordskov, Lars Langhoff og Carsten Lorentzen, har 

deltaget i sagens behandling.  

Sagsfremstilling og klagen: 

(A) har påklaget Disciplinærudvalgets afgørelse af XX.XX.XXXX til Appeludvalget ved klage af XX.XX.XXXX.  

(A) har eftersendt sit endelige indlæg i sagen den XX.XX.XXXX.  

Appeludvalget har gennemgået sagen samt de af (A) fremsendte supplerende bemærkninger.  

Appeludvalget har behandlet sagen på et møde den XX.XX.XXXX.  

Begrundelse: 

Det følger af Retningslinjer for etisk korrekt anvendelse af hesten til ridesport, som er en del af Fælles Be-

stemmelser, at der ikke overfor hesten må anvendes fysisk og/eller psykisk vold udover, hvad der kan karak-

teriseres som korrektion og/eller irettesættelse, ligesom uhæmmet anvendelse af sporer, ikke må finde sted.  

Retningslinjerne finder anvendelse både i forbindelse med deltagelse i stævner og under den daglige træning. 

Appeludvalget finder, at Appellanten ved sin ridning i perioden den XX.XX til XX.XX.XXXX har påført hesten 

fysisk og psykisk vold i strid med de vedtagne retningslinjer og at det er en skærpende omstændighed, at Ap-

pellanten fortsætter med at påføre hesten lidelser efterfølgende uden hensyntagen til de eksisterende læsio-

ner og påtale fra (B). Dette underbygges af dyrlæge (C)’s bemærkninger til Disciplinærudvalget.  

 

 

Appeludvalget finder derfor, at Appellanten har overtrådt Dansk Ride Forbunds Retningslinjer for etisk korrekt 

anvendelse af hesten i ridesport.  



 

Side 2 

Ved fastsættelse af sanktioner har Appeludvalget tillagt det vægt, at Appellanten ikke tidli-

gere har modtaget sanktioner eller påtale, herunder i forbindelse med sin deltagelse i konkurrencer.  

Appeludvalget finder under henvisning til Fælles Bestemmelser pkt. 80.2 og pkt. 82.3 samt efter en konkret 

samlet vurdering, at straffen passende bør fastsættes til en bøde på kr. 5.000 samt karantæne i 6 måneder 

regnet fra Appeludvalgets kendelse, ligesom Appellanten bør betale sagens omkostninger. 

Afgørelse: 

(A) pålægges en bøde på kr. 5.000 samt karantæne i 6 måneder regnet fra afsigelsen af Appeludvalgets ken-

delse. 

(A) skal endvidere betale de omkostninger der har været til dyrlæge (C) for sagens behandling med kr. 5.362. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denne kendelse er sendt til: 

Sag nr. XXXX-XX 

(A) (Appellanten) 

(B) 


