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J.nr. XXXX-XX 

 

Sag XXXX-XX: Ændring af resultat 
 
 

BAGGRUND 

 

Disciplinærudvalget modtog den XX.XX.2018 fra Dansk Ride Forbund en anmodning om at behandle Sportschefens 

beslutning af XX.XX.2018 om ændring af dommer (B) beslutning om ændring af resultat for (C) i klasse XX XX med 

udtagelsesklasser til XX for kat X & X samt XX i XX Rideklub den XX.XX.2018 fra X fejl til X fejl. 

 

Der er ligeledes i sagen modtaget klage over dommer (B) beslutning fra (D) som forælder til (E), der red samme klasse 

samt fra (F) på vegne (C) over Sportschefens beslutning. 

 

Efter det oplyste rev (C) hest på spring nr. X. Spring nr. X stod på en langside, hvor der på grund af træer og buskads 

ikke var plads til stående tilskuere efter det af TD (G) oplyste. (D) havde siddet på hegnet under (E) ridt og hopper efter 

det oplyste ned fra hegnet på siden med træer/buskads på et tidspunkt, hvor (C) kommer ridende mod springet, hvilket 

efter (C) opfattelse medfører, at hesten får en nedrivning. 

 

Efter klassens afslutning bliver TD kontaktet omkring det passerede. Efter det oplyste beslutter dommer (B) efter klassens 

afslutning efter henvendelse fra tilskuere til klassen at ændre resultatet fra X fejl til X fejl. (B) har ikke kommenteret på 

forløbet, men oplyst, at (B) ikke har yderligere kommentarer til det af (D) og (F) anførte.  

 

AFGØRELSE 

 

Resultatet af klasse XX for (C) vil være registrere med X fejl. 

  

BEGRUNDELSE 

 
Sagen har været behandlet på møde i Disciplinærudvalget den XX.XX.2018. 
 
Under et stævne kan ryttere, hesteejere m.fl. nedlægge skriftlig protest til stævnesekretariatet, såfremt der ved stævnet 
foregår reglementsstridigheder, jf. Fælles Bestemmelser 82.1.1. Protester skal indgives senest 30 min. efter 
bekendtgørelsen af resultatet i den klasse protesten vedrører har fundet sted. Det ligger fast, at der ikke i sagen har 
været nedlagt protest over evt. reglementsstridigheder fra (C) eller andres side, herunder fra dommer (B) og/eller 
stævnets TD, og at juryen derfor ikke har været indkaldt. 
 
Det er derfor Disciplinærudvalgets opfattelse, at det var med urette at dommer (B) selv, uden protest og således 
involvering af stævnejuryen, ændrede resultatet fra X fejl til X fejl. Hvis (B) under ridtet eller inden klassens afslutning 
havde ment, at der forelå et forhold fra (D) side, som kunne være i strid med reglementet, kunne (B) i samråd med 
stævnejuryen evt. have givet tilladelse til omridning eller fortsættelse af afbrudt ridt f.eks. fra spring X. Det skete ikke. 
 
Efter Disciplinærudvalgets opfattelse kan en dommer alene rette resultatet fra en klasse i umiddelbar forlængelse af 
præmieoverrækkelsen, hvis der er tale om en sammentællings- eller tastefejl. Hvis resultatet er afleveret og underskrevet 
af dommeren kan Dansk Ride Forbunds administration, hvis man gøres opmærksom på fejlen, rette denne indenfor 14 
dage. Det er der ikke tale om i denne sag. 
Dommer (B) beslutning om ændring af resultatet efter klassens afslutning er ikke efter Disciplinærudvalgets opfattelse en 
dommerkendelse, som vil være omfattet af Fælles Bestemmelser 80.5 om vurdering af en udførelse efter skøn eller en 
karakterskala. 
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Dansk Ride Forbund kan efter Disciplinærudvalgets opfattelse ikke administrativt ændre dommer (B) beslutning om 
ændring af resultatet. En sådan ændring kan alene foretages af Disciplinærudvalget efter høring af sagens parter.  
 
Henset til ovenstående finder Disciplinærudvalget derfor, at resultatet for (C) må fastlægges i overensstemmelse med det 
første resultat af klassen som X fejl.  
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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 Dansk Ride Forbund 
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