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J.nr. XXXX-XX 

 

Sag XXXX-XX: Klage over pony ankemåling 
 
 

BAGGRUND 

 

Disciplinærudvalget modtog den XX.XX.2018 en klage fra (A) og (B) over en pony ankemåling foretaget den XX.XX.2018 

af ponyen (C), der er købt i XXXX og fra XXXX. 

 

Klager har anmodet Disciplinærudvalget om at tage stilling til en afvisning/underkendelse af ankemålingen den 

XX.XX.2018 således, at der kan foretages en ny ankemåling. 

 

Klager har oplyst, at ponyen forud for ankemålingen den XX.XX.2018 er målt ved to ordinære målinger i XX 2017 og XX 

2018 til henholdsvis XXX,X cm og XXX,X cm og afvist fra ankemåling den XX.XX.2018. 

 

Klager har i relation til ankemålingen den XX.XX.2018 bl.a. gjort gældende, 

 at ponyens forben ikke var placeret parallelt og lodret under den 

 at ankemålingen ikke var transparent, og at det skøn, der blev foretaget, bar præg af stor usikkerhed hos både 

dyrlæge og ponymåler, og 

 at Sportschefen ikke havde mulighed for at konstatere, om selve målingen blev  gennemført korrekt og 

skønnet foretaget på saglig objektiv vis. 

 

Klagen har været forelagt ankemålingsdyrlæge (D) og pony ankemåler (E), som har forestået målingerne foretaget den 

XX.XX.2018. De har i brev af XX.XX.2018 bl.a. oplyst, at ponyen blev stillet til ankemåling den XX.XX.2018, men afvist fra 

måling, da den ikke af dem blev fundet at være i en stand ”fit to compete” og derfor ikke efter reglerne kunne måles. 

Dansk Ride Forbund blev underrettet herom. 

 

Ved den fornyede ankemåling den XX.XX.2018 blev ponyen accepteret til måling. Ud over dyrlæge (D) og (E) var Dansk 

Ride Forbund repræsenteret ved Sportschefen. Herudover var beslagsmed (F), (B), som ejer, og berider (G) tilstede. 

Ponyen blev fremstillet til måling af (G). 

 

Ifølge (D) og (E) blev målingerne den XX.XX.2018 udført efter de gældende regler med ponyen stillet korrekt op. Der blev 

foretaget to målinger af (E) og to af (D). Alle fire målinger faldt inden for to millimeter til XXX,X cm. Efter ønske fra ejer 

gennemførte de hver yderligere en måling, som gav nøjagtigt samme måleresultat som de første målinger. Der er derfor 

ikke efter deres opfattelse tale om et skøn. Ved den sidste måling så ejer resultatet på stangmålet. 

 

Forelagt (D) og (E)s bemærkninger oplyser Klager bl.a., at (D) forud for målingerne samlede ponyens forben, så der var 7 

– 10 cm mellem hovene med den konsekvens, at ponyen skød ryggen. Det blev kommenteret over for (D), men det blev 

ikke ændret.  

 

Forud for ankemålingen havde klager selv målt ponyen til XXX,X. I henseende til at se resultatet efter sidste måling 

oplyser klager, at (B) først så stangmålet efter at dyrlæge og ankemåler havde været afsides nogle minutter. 

 



 

Side 2 af 3 

 

www.rideforbund.dk 

I mail af XX.XX.2018 har klager videre oplyst, at ponyen er blevet målt som pony i XXXX og i XXXX. Til brug for sagen 

har Disciplinærudvalget bedt om at modtage dokumentation herfor. Klager har den XX.XX.2018 sendt kopi af en måling af 

XX.XX.2018 foretaget i XXXX. Ejer er i det fremsendte dokument angivet som en (H). Højden på (C) angives at være 

XXX cm, og det anføres, at der er tale om ”sista obligatoriska mätintyg” Det er uoplyst over for Disciplinærudvalget, 

hvorfor ponyen er sendt til måling i XXXX. 

 

Ved samme mail har klager sendt forsiden af ponyens XXX pas. Det fremgår heraf, at der er tale om en (C) af farve 

”XXX” og race ”XXX”. 

Disciplinærudvalget har bedt om, at modtage en fuldstændig kopi af ponyens XXX pas, men denne er endnu ikke 

modtaget. 

 

Disciplinærudvalget bemærker, at ponyen stadig synes at være registreret i XXX. Højden er her angivet som XXX cm og 

ejer som en (I). XXX angiver på sin hjemmeside, at målinger sker uden sko. Det fremgår ikke, hvornår ponyen er målt i 

XXXX til XXX cm, men det må på baggrund af de foreliggende irske offentliggjorte resultater antages, at være før XXX 

2014. 

 

 

AFGØRELSE 

 

Disciplinærnævnet finder ikke, at der er grundlag for at afvise eller underkende den foretagne ankemåling.  

 

 

BEGRUNDELSE 

Indledningsvis bemærkes, at udenlandske målinger ikke er gyldige i Danmark jf. Fælles Bestemmelser pkt. 17.2.2. 

 

En pony kan kun måles tre gange inden for samme ponymålerår, to ordinære målinger og evt. én ankemåling. 

Ponymåleråret løber fra 1. december til den 31. december året efter. (C) har i indeværende ponymålerår haft to ordinære 

målinger og én ankemåling, hvor den i alle tre målinger er fundet for høj. 

 

Efter Fælles Bestemmelser pkt. 17.9 kan en pony stilles til ankemåling én gang pr. ponymålerår. 

 

Når ponyen er færdigmålt kan den imidlertid kun ankemåles én gang. 

 

Ponyen (C) er fra XXXX og er derfor ældre end X år. Når ponyen derfor er målt ved 2 ordinære ponymålinger og 1 

ankemåling senere end sit X. leveår er den færdigmålt nationalt og kan derfor ikke stilles til ordinær måling igen jf. Fælles 

Bestemmelser 17.2. eller til ankemåling jf. Fælles Bestemmelser 17.9. 

 

Ankemålingen i denne sag er i overensstemmelse med reglerne foretaget af 1 ankemålingsdyrlæge og 1 af Dansk Ride 

Forbunds autoriserede ponymålere med hver deres måleudstyr. Reglerne for målingen fremgår bl.a. af Fælles 

Bestemmelser pkt. 17.4. og 17.9. Ponymåleren har efter det for Disciplinærudvalget oplyste ikke målt ponyen i XXX 2017 

og XXX 2018.   

 

Under målingen skal en pony stå med naturlig holdning af hoved og hals. Forbenene skal være paralle 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. Reglerne indeholder ikke oplysning om afstand mellem forbenene. De skal blot efter målernes 
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skøn være parallelle og lodrette. Det er derfor efter Disciplinærudvalget opfattelse op til målerne at vurdere, om dette krav 

er opfyldt inden de igangsætter målingen. På baggrund af udtalelsen fra målerne og uden anden form for dokumentation 

for, at forbenene efter korrektion fra (D) ikke stod lodrette og parallelle, lægger Disciplinærudvalget til grund, at dette krav 

var opfyldt. 

 

Dansk Ride Forbunds repræsentant Sportschefen, som var til stede ved ankemålingen, har efter Fælles Bestemmelserne 

ingen rolle ved ankemålingen og hverken kan eller skal således påse, om målingen blev gennemført korrekt. 

 

Der fremgår ikke af Fælles Bestemmelser, hvor mange gange måling skal/kan foretages ved ankemålingen, ligesom der 

ikke fremgår noget om fremvisning af resultat, når ponymålernes stangmål er låst. Disciplinærudvalget lægger til grund, at 

der blev foretaget 6 individuelle målinger, tre af hver måler, og at de alle inden for to millimeter viste et resultat på XXX,X 

cm, og at klager fik forevist resultatet af den sidste måling på stangmålet. 

 

Efter Disciplinærudvalget opfattelse foreligger der derfor ikke en sådan usikkerhed ved resultatet af ankemålingen og 

herunder den måde, hvor den blev gennemført, at der er grundlag for at tilsidesætte den. Det forhold, at en tidligere 

måling i XXXX og en senere måling i XXXX er kommet til andet resultat, kan efter vores opfattelse ikke ændre herved.       

 

  

 DANSK RIDE FORBUND 

Disciplinærudvalget 
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Denne afgørelse kan inden fire uger fra modtagelsen af denne afgørelse indbringes for Dansk Ride 
Forbunds Appeludvalg, jf. Dansk Ride Forbunds love § 15. 
 
Denne kendelse er sendt til: 
Indklaget (D) 
Indklaget (E) 
 
Klager (A) 


