Vejledning vedrørende behandling af sager i Dansk Ride
Forbunds Disciplinærudvalg og Appeludvalg
Formålet med denne vejledning er at forklare, hvilke retningslinjer der er gældende for indgivelse af klager
til Dansk Ride Forbunds Disciplinærudvalg og Appeludvalg samt give klager og indklagede et indblik i,
hvorledes sagsbehandlingen foregår i de to udvalg.

Hvilke sager kan behandles?
Disciplinærudvalget har følgende kompetencer:





at være første instans ved sager om mishandling, misbrug eller uetisk anvendelse af heste,
at være første instans ved alle appellerede sager om uoverensstemmelser i Dansk Ride Forbunds
organisation,
at være anden og sidste instans for appellerede sager pådømt af en stævnejury, og
af egen drift at afgøre en sag, hvis udvalget finder at burde påtage sig afgørelsen.

Appeludvalget har følgende kompetencer:






at være første instans i sager om doping af hest/rytter,
at være anden instans ved appellerede sager om uoverensstemmelser i Dansk Ride Forbunds
organisation,
at være anden instans ved appellerede sager om mishandling, misbrug eller anden uetisk
anvendelse af heste,
af egen drift at pålægge Disciplinærudvalget at afgøre en sag, og
af egen drift afgøre en sag, hvis udvalget finder at burde påtage sig afgørelsen.

Der henvises i øvrigt til Dansk Ride Forbunds love §§ 15A og B samt Dansk Ride Forbunds Fælles
Bestemmelser kap VIII, pkt. 80, hvor bl.a. ankefrister kan findes.
Dog gøres der opmærksom på, at i relation til protester, er der en ankefrist på én uge fra kendelsen
afsiges af stævnejuryen, jf. Dansk Ride Forbunds reglement pkt. 82.1.1.7
Alle øvrige klager bør være Disciplinærudvalget i hænde senest en måned efter den hændelse, der fører
til klagen, har fundet sted.
Afgørelser truffet af rideklubbens ledelse/bestyrelse bør i muligt omfang indbringes af klager for
rideklubbens generalforsamling, forinden sagen prøves af Disciplinærudvalget.
Sager om ”uoverensstemmelser i Dansk Ride Forbunds organisation” er typisk sager vedrørende
afgørelser/sanktioner, der er truffet/pålagt af en rideklubs ledelse eller generalforsamling. Udvalgene
kan her påse, hvorvidt den konkrete afgørelse/sanktion er korrekt og i overensstemmelse med Dansk
Ride Forbunds love.
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Indsendelse af klagen
Vedlagt denne vejledning er et klageskema, der bør anvendes (udfyldes) og indsendes sammen med
eventuelle bilag i sin helhed pr. post til Dansk Ride Forbund, Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605
Brøndby.
Det koster et gebyr på DKK 1.000 at klage til Disciplinærudvalget og/eller Appeludvalget. Gebyret
indbetales til Dansk Ride Forbunds konto, som specificeret i klageskemaet. Husk ved overførsel at
skrive ”Klage“ samt klagers navn på overførslen. Dokumentation for indbetaling skal ledsage klagen. I
øvrigt henvises til Dansk Ride Forbunds reglement angående depositum i forbindelse med protester.
I tilfælde af at sagen ankes, betales et nyt gebyr på samme beløb.
Såfremt klager får helt eller delvist medhold i klagen, refunderes klagegebyret til klager, hvorfor klager ved
indsendelse af klagen bedes anføre sit kontonummer i klageskemaet.
Der opkræves ikke gebyr for klager, der angår doping samt mishandling, misbrug eller anden uetisk
anvendelse af heste.
Afgørelsen fra en tidligere instans skal medsendes, hvis en sådan foreligger. Hvis der er tale om en
appelsag, bør klager endvidere være opmærksom på at overholde klagefristen af den tidligere instans
afgørelse.

Klagens indhold
Disciplinærudvalget eller Appeludvalget er Dansk Ride Forbunds dømmende udvalg, hvorfor sagens fakta
typisk tilvejebringes af sagens parter.
Klager bør sørge for, at det relevante fakta præsenteres på en struktureret og overskuelig måde, således
at udvalgene ikke skal anvende ressourcer på at strukturere den indbragte sag. Kun nødvendigt og
relevant fakta, bør inkluderes i klagen. Udvalgene vil altid under sagens behandling henvende sig til klager,
såfremt udvalgene har behov for yderligere beskrivelse af fakta/dokumentation.
Med henblik på at sikre den mest effektive sagsbehandling, bør en klage derfor indeholde følgende:
1.

Beskrivelse af klagen: En klar og enkel tilkendegivelse af, hvad det er, der klages over. En klage bør
angå et eller få specifikke forhold, men ikke generelle vilkår.

2.

Sagsfremstilling: En forholdsvis kort og præcis beskrivelse af det faktuelle hændelsesforløb,
eventuelt tidskronologisk opbygget. Der bør under beskrivelsen laves referencer til eventuelle bilag
på de relevante steder.

3.

Begrundelse: Det bør kort fremgå, hvorfor der klages. Eksempelvis kan det specificeres, hvilke
regler der er tilsidesat, hvorfor en beslutning er ugyldig, eller hvorfor man er uenig i en første
instans’ afgørelse.

4.

Eventuelle bilag: Bilag skal være daterede (gerne tidskronologisk) og nummererede og anføres på
listen i klageskemaet.

Se i øvrigt Dansk Ride Forbunds reglement vedrørende frister for indbringelse af klager.
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Efter indsendelse af klagen
Dansk Ride Forbunds administration sørger for at videresende klagen med bilag til det relevante udvalgs
medlemmer, ligesom den Indklagede vil blive orienteret om, at der verserer en sag.
Det udvalg, der behandler klagen, retter om nødvendigt selv henvendelse til klager/indklagede for
eventuelle yderligere oplysninger, ligesom udvalget om nødvendigt indkalder sagens parter til afhøring.
Klager kan som udgangspunkt ikke efter klagens indsendelse fremsende yderligere materiale til sagen.
Det relevante udvalg behandler sagen hurtigst muligt, men en sagsbehandlingstid på mellem 2-4
måneder kan forventes.
Såfremt klager måtte have spørgsmål til sagens behandling, kan disse rettes til Dansk Ride Forbunds
administration.
Brøndby, februar 2012

Disciplinærudvalget og Appeludvalget
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