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J.nr. XXXX-XX 

 

Sag XXXX-XX: Usportslig optræden over for Teknisk Delegeret i forbindelse med anmodning 
om fremvisning af hestepas 
 
 

BAGGRUND 

 

Disciplinærudvalget modtog den XX.XX.2018 en indberetning fra Dansk Ride Forbund jf. fælles bestemmelser pkt. 82.3.1 

i anledning af en hændelse ved X-stævne på XXX Rideklub den XX.XX.2018, hvor der blev tildelt (A) en bøde på 1.000 

kr. og en indberetning til Disciplinærudvalget, med henblik på at vurdere, om der skal være yderligere sanktioner.  

 

Ifølge indberetning fra Teknisk Delegeret opgav rytter urigtige oplysninger til stævnesekretariatet om hvilken hest, rytteren 

startede og udviste i øvrigt særdeles usportslig overførsel overfor TD i forsøg på at starte ved stævnet på baggrund af ID 

tilhørende en anden hest. 

 

Indklagede, der er XX år, har ved sin mor beklaget hændelsesforløbet og oplyst, at de ikke havde til hensigt at ”snyde” en 

hest ind til stævnet, som ikke var startberettiget. Hesten havde indklagede på prøve med henblik på at vurdere et evt. køb 

og indklagedes mor havde medbragt hestens pas til stævnet og tilladelse fra ejer til at (B)s datter kunne ride hesten til 

stævnet. (A), der stresset over at have en ny lånt hest med på stævnepladsen, blev imidlertid forvirret da TD ville se 

hestens pas. Det havde (A) ikke oplevet før.  

  

 

AFGØRELSE 

 

Disciplinærnævnet finder, at det passerede ikke bør sanktioneres yderligere.  

 

 

BEGRUNDELSE 

For at stille op til bl.a. et C-stævne skal en hest være konkurrenceregistret og således i besiddelse af gyldigt hestepas, 

som skal kunne fremvises på forlangende. 

 

Efter Fælles Bestemmelser punkt 20 er enhver, der deltager i ridestævner, ansvarlig for at have kendskab til Dansk Ride 

Forbunds Sportsreglement og overholdelse heraf. Er rytteren under 18 år, er det forældre/værge, der er ansvarlig for at 

overholde de gældende bestemmelser. 

 

Det er væsentligt, at bedømmelse af konkurrencer ved ridestævner kan foregå så retfærdigt som muligt for alle de 

deltagende ryttere, og det er derfor til enhver tid de deltagende rytteres og deres forældres/værgers fulde ansvar ikke kun 

at de opfylder den rigtige rytterkategori, men også at angive og sikre, at det er den korrekte hest/pony, som anmeldes til 

og deltager i konkurrencen ved et stævne. Herved sikres ikke kun korrekt resultattilførsel for den enkelte hest/pony og 

rytter, men også at en række andre bestemmelser i Dansk Ride Forbunds Reglementer kan virke efter hensigten. 

 

Stævnearrangør, TD og andre officials inklusive dommerne ved et stævne må kunne regne med, at rytterne efterlever 

disse krav, og at det derfor som hovedregel ikke er nødvendigt af den grund at foretage identifikation af hver enkelt 

hest/pony, som er anmeldt til konkurrence under et stævne. 
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Efter Fælles Bestemmelser sanktioneres en rytter, hvis der efter klassens afslutning konstateres en uberettiget start som 

udgangspunkt med en sanktion med grad 2, dvs. en bøde på 550 kr. 

 

Uanset dette tiltræder Disciplinærudvalget i den konkrete sag, at (A) er pålagt en bøde efter grad 3 med 1.000 kr. 

Disciplinærudvalget har her lagt vægt på, at (A) og (A)s mor var fuldt ud bekendt med, at den hest (A) ønskede at starte 

ikke var den tilmeldte (C), men en udenlandsk hest, og at de alligevel ikke fandt anledning til at foretage sig noget aktivt, 

senest ved ankomsten til stævnepladsen, for at få forholdet berigtiget, før det på grund af kontrol af hestepas blev 

opdaget af TD. 

 

Henset til forklaringen fra rytterens mor og det forhold, at rytteren ikke tidligere er tildelt sanktioner under Dansk Ride 

Forbund, har Disciplinærudvalget fundet, at der ikke er grundlag for yderligere sanktioner i anledning af det passerede.  
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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 (A) 
 
Klager Dansk Ride Forbund 


