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Sag 20XX-XX: Klage fra officials vedrørende opførsel fra ponyejer under stævne  
 
 

BAGGRUND 
 
Disciplinærudvalget modtog den XX.XX.20XX en klage fra officials ved (D)’s X-stævne den 
XX.XX.20XX (A) (springdommer) og (B) (springdommer) over (C). Klagen vedrører alene Indklagedes 
opførsel i og ved dommertårnet efter at Indklagedes XXX var blevet kaldt til dommertårnet for brug af 
pisk under deltagelse i en springklasse til et X-stævne den XX.XX.20XX på (D). Sagen vedrørende 
Indklagedes XXX er afsluttet administrativt. 
 
Indklagede har sendt sine bemærkninger til klagen den XX.XX.20XX, hvilket ikke har medført 
yderligere bemærkninger fra Klager. 
 
Klager var springdommer ved stævnet på (D) den XX.XX.20XX, hvor Indklagede mødte op i 
dommertårnet sammen med Indklagedes XXX efter XXX var kaldt til dommertårnet som følge af 
overdreven korrektion, herunder brug af pisk. Det er uklart efter sagens oplysninger, hvorvidt 
Indklagede var til stede sammen med XXX i dommertårnet under dommernes besked til Indklagedes 
XXX. Efter at Indklagedes XXX havde forladt dommertårnet kommer Indklagede tilbage til 
dommertårnet og spørger ifølge den indgivne klage ”hvad fanden vi har sagt til (E) for nu vil hun ikke 
ride mere” og angiver videre ifølge klagen at XXX i øvrigt slår ponyen fordi ”den skal [explicit] vide, 
hvem der bestemmer”. Efterfølgende meddeler Indklagede i sekretariatet ifølge Klager at ”I er snotaber 
alle sammen”.  
 
Indklagede har i sine bemærkninger til Disciplinærudvalget beklaget sin opførsel over for Klager og 
angivet, at opførslen var uacceptabel. Indklagede har i øvrigt som forklaring på sin opførsel angivet, at 
den skyldes frustration over, at XXX er kaldt til dommertårnet og XXX reaktion herpå, da Indklagede 
ikke mener, at de har gjort noget galt.  
 
Indklagede er efter egne informationer ikke medlem af en rideklub under Dansk Ride Forbund. 
Indklagede er ejer af ponyen (F), som Indklagedes XXX red ved stævnet. I henhold til Dansk Ride 
Forbunds Fælles Bestemmer punkt 2.2 finder Dansk Ride Forbunds Sportsreglement anvendelse på 
blandt andet ”ryttere, ejere og brugere af heste, som deltager i arrangementer under DRF….”, hvorfor 
Dansk Ride Forbunds Sportsreglement finder anvendelse på Indklagede som ejer af ponyen (F).  
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AFGØRELSE 
 
Indklagede tildeles en påtale i henhold til Fælles Bestemmelser pkt. 107.  
 
  

BEGRUNDELSE 
 
Sagen har været behandlet på skriftlig basis i Disciplinærudvalget.  
 
Dansk Ride Forbunds Fælles Bestemmelser pkt. 29 indeholder bl.a. regler for etik og værdier i dansk 
ridesport. Det fremgår heraf, at i forbindelse med stævnedeltagelse skal både rytteren og rytterens 
hjælpere ”…altid optræde på en sådan måde, at det tjener til ære for dansk ridesport.” og videre at 
rytterne og rytternes hjælpere ikke må ”…opføre sig usportsligt, uforskammet eller utilbørligt..”, og at 
de pågældende til enhver tid skal ”…efterkomme påbud og henstillinger givet af TD, dommer, andre 
officials eller stævnearrangøren.” 
 
Som sagen er oplyst for Disciplinærudvalget lægges det efter de modtagne oplysninger til grund, at 
Indklagedes opførsel i situationen har været både utilbørlig og uforskammet over for officials i 
dommertårnet. Indklagede har i sit svar til Disciplinærudvalget undskyldt sin opførsel. Efter 
Disciplinærudvalgets opfattelse burde det være sket direkte over for de involverede officials under eller 
i umiddelbar tilknytning til stævnet. Det anerkendes, at der i ”kampens hede” kan ske at der forekommer 
anvendelse af uhensigtsmæssig sprogbrug, men sådan sprogbrug og opførsel i øvrigt bør straks 
undskyldes direkte over for officials og andre berørte. 
 
Det er efter Disciplinærudvalgets opfattelse væsentligt at forældre og andre, som bistår børn og unge 
under stævner er med til at sikre at der til enhver tid udvises en opførsel, der kan tjene til at påvirke de 
unge ryttere til at optræde sportsligt og ordentligt ved stævner over for bl.a. officials og andre deltagere 
ved stævnet.  
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Katrine Kent Frederiksen 

Denne afgørelse kan inden fire uger fra modtagelsen indbringes for Dansk Ride Forbunds Appeludvalg, 
jf. Dansk Ride Forbunds love § 15. 
 
Denne kendelse er sendt til: 
Indklagede: (A) og (B) 
 
Klager: (C) 


