Ændrings forslag til § 6
Nuværende:
§6
”Aldersgrænse Bestyrelses-, distriktsbestyrelses- og udvalgsmedlemmer samt Dansk Ride Forbunds officials
fratræder senest på det førstkommende repræsentantskabsmøde efter, at vedkommende er fyldt 70 år.”
Ændringsforslag:
§6
Aldersgrænse Bestyrelses-, distriktsbestyrelses- og udvalgsmedlemmer fratræder senest på det først
kommende repræsentantskabsmøde efter, at vedkommende er fyldt 70 år.
Stk. 2. Dansk Ride Forbunds officials kan efter repræsentantskabsmødet, det år vedkommende fylder 70 år,
fratages autorisationen til at virke som official under Dansk Ride Forbund på baggrund af
Disciplinærudvalgets afgørelse. Disciplinærudvalget skal tage en official op til vurdering efter henvendelse
fra 3 forskellige klubber, som har benyttet sig af vedkommende official og har fundet at vedkommende,
grundet sin alder, ikke var i stand til at udføre sit erhverv.

Ændring af § 15 – Dømmende udvalg er nødvendig for at forslaget kan gennemføres.
Nuværende
§15
Dømmende udvalg
Dansk Ride Forbund har to dømmende udvalg: Appeludvalget og Disciplinærudvalget. Ingen
medlemmer eller suppleanter af de to udvalg kan være ansat i Dansk Ride Forbund eller frivillig i
andre dele af Dansk Ride Forbunds permanente driftsorganisation. Ingen medlemmer må
deltage i behandling af sager, hvor deres habilitet kan drages i tvivl. Ingen personer kan være
medlem af begge udvalg.
Udvalgene kan idømme sanktioner i overensstemmelse med Den Internationale Olympiske
Komites (IOC), Fédération Equestre Internationale (FEI), Danmarks Idræts-Forbund (DIF) og
Dansk Ride Forbunds til enhver tid gældende regler og sanktionere mod enhver, der er omfattet
af disse regler, herunder klubber, ryttere og heste samt ejere, andre personer ansvarlige for
hesten og enhver anden person, der på nogen måde har medvirket ved begivenheder, som
behandles af et udvalg.
Udvalgene kan tildele personer og klubber advarsler eller irettesættelser, træffe bestemmelse
om midlertidig eller endelige udelukkelse fra enkelte eller alle konkurrencer, aktiviteter og
organisationer under Dansk Ride Forbund, idømme bøder og annullere placeringer, som er
opnået ved deltagelse i konkurrencer samt idømme sagsomkostninger. Hesten, med hvilken
reglerne er brudt, kan ligeledes udelukkes. Udvalgene kan ligeledes sanktionere mod forbundets
klubber, hvis disse bryder egne eller de førnævnte regler. Bøder tilfalder Dansk Ride Forbund.
Udvalgene kan træffe midlertidig bestemmelse om udelukkelse, når en sag er optaget til
behandling, og indtil endelig afgørelse i sagen foreligger. Udvalgene kan hæve egne afgørelser
om udelukkelse ved en ny afgørelse.

Udvalgenes afgørelser skal offentliggøres. Udvalgene kan bestemme, at offentliggørelse skal
ske i hel eller delvis anonymiseret form.
I sager om tvister i klubber mellem medlemmer og klubbens bestyrelse kan udvalgene, hvis
de finder sagen egnet til behandling i udvalget, lade et gebyr opkræve hos klager for at
behandle sagen og afsige en kendelse samt kræve dækning af øvrige omkostninger ved
sagens behandling. Gebyrer og krav til betaling af omkostninger fastsættes af administrationen og kan ses
på forbundets hjemmeside.
Alle øvrige nærmere bestemmelser for udvalgene udover de efterfølgende nævnte for deres
virksomhed fastsættes af Dansk Ride Forbunds bestyrelse.
A.
Appeludvalget består af fem medlemmer og to suppleanter valgt af repræsentantskabet for
to år ad gangen. Medlemmer og suppleanter kan genvælges. Blandt udvalgets medlemmer
skal mindst to have juridisk kandidatgrad. Procedure for opstilling og tidsfrister følger de
samme som for valg til bestyrelsen jvf. § 7.
Udvalget vælger selv sin formand og næstformand samt fastsætter selv sin
forretningsorden. Sager ekspederes administrativt af Dansk Ride Forbunds administration
efter udvalgets instruktion.
Udvalgets medlemmer og suppleanter har ret til at overvære repræsentantskabsmøderne
med taleret. Udvalgets formand har ret til med 14 dages varsel at mødes med Dansk Ride
Forbunds bestyrelse. Til vedtagelse af gyldig beslutning kræves, at mindst tre udvalgsmedlemmer
(suppleanter) er til stede og stemmer for beslutningen og mindst en af de
tilstedeværende har juridisk kandidatgrad. I tilfælde af stemmelighed er formandens
(næstformandens) stemme afgørende.
Udvalgets opgaver er
• at være første instans ved alle sager om doping af hest eller rytter;
• at være anden instans ved alle appellerede sager om uoverensstemmelser i Dansk Ride Forbunds
organisation;
• at være anden instans ved alle appellerede sager om mishandling, –brug eller uetisk anvendelse af
heste og ved sådanne sager at anmode Dansk Dyrlæge Forenings Sektion vedr. Heste udpege en
hestekyndig dyrlæge (der ikke tidligere har deltaget i behandling af sagen), der deltager på lige fod
med udvalgets øvrige medlemmer i behandling af sagen;
• af egen drift at pålægge Disciplinærudvalget at afgøre en sag eller selv at afgøre en sag, hvis
udvalget finder at burde påtage sig afgørelsen.
Appeludvalgets kendelser kan inden fire uger fra bekendtgørelsen for parterne indankes for
Danmarks Idræts-Forbund.
Appeludvalget kan fungere som voldgift for stridigheder mellem klubber og/eller personer
under Dansk Ride Forbund, såfremt udvalget finder at burde påtage sig afgørelsen. I de

tilfælde hvor Appeludvalget fungerer som voldgift anvendes det regelsæt, der gælder for
Danmarks Idræts-Forbunds Appeludvalg som frivillig voldgift. Når udvalget har fungeret som
voldgift, er dets afgørelse endelig og upåankelig.
B.
Disciplinærudvalget består af fem medlemmer og op til to suppleanter udpeget af
bestyrelsen for to år ad gangen. Medlemmer kan genudpeges. Bestyrelsen udpeger
udvalgets formand. Blandt udvalgets medlemmer skal mindst to have juridisk kandidatgrad.
Sager ekspederes administrativt af Dansk Ride Forbunds administration efter udvalgets instruktion.
Til vedtagelse af gyldig beslutning kræves, at mindst tre udvalgsmedlemmer har deltaget i
sagens behandling og stemmer for en beslutning. Mindst en af de i behandlingen deltagende
udvalgsmedlemmer skal have juridisk kandidatgrad. I tilfælde af stemmelighed er formandens
eller den af denne udpegede mødeleders stemme afgørende.
Udvalgets opgaver er
• at være første instans ved alle sager om mishandling, -brug eller uetisk anvendelse af heste og ved
sådanne sager at anmode Dansk Dyrlæge Forenings Sektion vedr. Heste udpege en hestekyndig
dyrlæge eller anmode forbundets veterinærkonsulent være hestekyndig dyrlæge, der deltager på
lige fod med udvalgets øvrige medlemmer i behandling af sagen;
• at være første instans ved alle sager om uoverensstemmelser i Dansk Ride Forbunds organisation;
• at være anden og sidste instans for alle appellerede sager pådømt af stævnejuryer;
• af egen drift at afgøre en sag, hvis udvalget finder at burde påtage sig afgørelsen.
Disciplinærudvalgets øvrige kendelser kan inden fire uger fra bekendtgørelsen for parterne indankes for
Appeludvalget.
Ændringsforslag:
Ændring er tilføjet med kursiv i rød.
§15
Dømmende udvalg
Dansk Ride Forbund har to dømmende udvalg: Appeludvalget og Disciplinærudvalget. Ingen
medlemmer eller suppleanter af de to udvalg kan være ansat i Dansk Ride Forbund eller frivillig i
andre dele af Dansk Ride Forbunds permanente driftsorganisation. Ingen medlemmer må
deltage i behandling af sager, hvor deres habilitet kan drages i tvivl. Ingen personer kan være
medlem af begge udvalg.
Udvalgene kan idømme sanktioner i overensstemmelse med Den Internationale Olympiske
Komites (IOC), Fédération Equestre Internationale (FEI), Danmarks Idræts-Forbund (DIF) og
Dansk Ride Forbunds til enhver tid gældende regler og sanktionere mod enhver, der er omfattet
af disse regler, herunder klubber, ryttere og heste samt ejere, andre personer ansvarlige for
hesten og enhver anden person, der på nogen måde har medvirket ved begivenheder, som
behandles af et udvalg.
Udvalgene kan tildele personer og klubber advarsler eller irettesættelser, træffe bestemmelse

om midlertidig eller endelige udelukkelse fra enkelte eller alle konkurrencer, aktiviteter og
organisationer under Dansk Ride Forbund, idømme bøder og annullere placeringer, som er
opnået ved deltagelse i konkurrencer samt idømme sagsomkostninger. Hesten, med hvilken
reglerne er brudt, kan ligeledes udelukkes. Udvalgene kan ligeledes sanktionere mod forbundets
klubber, hvis disse bryder egne eller de førnævnte regler. Bøder tilfalder Dansk Ride Forbund.
Udvalgene kan fratage Dansk Ride Forbunds officials over 70 år autorisationen til at virke som official under
Dansk Ride Forbund.
Udvalgene kan træffe midlertidig bestemmelse om udelukkelse, når en sag er optaget til
behandling, og indtil endelig afgørelse i sagen foreligger. Udvalgene kan hæve egne afgørelser
om udelukkelse ved en ny afgørelse.
Udvalgenes afgørelser skal offentliggøres. Udvalgene kan bestemme, at offentliggørelse skal
ske i hel eller delvis anonymiseret form.
I sager om tvister i klubber mellem medlemmer og klubbens bestyrelse kan udvalgene, hvis
de finder sagen egnet til behandling i udvalget, lade et gebyr opkræve hos klager for at
behandle sagen og afsige en kendelse samt kræve dækning af øvrige omkostninger ved
sagens behandling. Gebyrer og krav til betaling af omkostninger fastsættes af administrationen og kan ses
på forbundets hjemmeside.
Alle øvrige nærmere bestemmelser for udvalgene udover de efterfølgende nævnte for deres
virksomhed fastsættes af Dansk Ride Forbunds bestyrelse.
A.
Appeludvalget består af fem medlemmer og to suppleanter valgt af repræsentantskabet for
to år ad gangen. Medlemmer og suppleanter kan genvælges. Blandt udvalgets medlemmer
skal mindst to have juridisk kandidatgrad. Procedure for opstilling og tidsfrister følger de
samme som for valg til bestyrelsen jvf. § 7.
Udvalget vælger selv sin formand og næstformand samt fastsætter selv sin
forretningsorden. Sager ekspederes administrativt af Dansk Ride Forbunds administration
efter udvalgets instruktion.
Udvalgets medlemmer og suppleanter har ret til at overvære repræsentantskabsmøderne
med taleret. Udvalgets formand har ret til med 14 dages varsel at mødes med Dansk Ride
Forbunds bestyrelse. Til vedtagelse af gyldig beslutning kræves, at mindst tre udvalgsmedlemmer
(suppleanter) er til stede og stemmer for beslutningen og mindst en af de
tilstedeværende har juridisk kandidatgrad. I tilfælde af stemmelighed er formandens
(næstformandens) stemme afgørende.
Udvalgets opgaver er
• at være første instans ved alle sager om doping af hest eller rytter;
• at være anden instans ved alle appellerede sager om uoverensstemmelser i Dansk Ride Forbunds
organisation;

•

•
•

at være anden instans ved alle appellerede sager om mishandling, –brug eller uetisk anvendelse af
heste og ved sådanne sager at anmode Dansk Dyrlæge Forenings Sektion vedr. Heste udpege en
hestekyndig dyrlæge (der ikke tidligere har deltaget i behandling af sagen), der deltager på lige fod
med udvalgets øvrige medlemmer i behandling af sagen;
at være anden instans i alle appellerede sager om fratagelse af autorisation fra Dansk Ride
Forbunds officials.
af egen drift at pålægge Disciplinærudvalget at afgøre en sag eller selv at afgøre en sag, hvis
udvalget finder at burde påtage sig afgørelsen.

Appeludvalgets kendelser kan inden fire uger fra bekendtgørelsen for parterne indankes for
Danmarks Idræts-Forbund.
Appeludvalget kan fungere som voldgift for stridigheder mellem klubber og/eller personer
under Dansk Ride Forbund, såfremt udvalget finder at burde påtage sig afgørelsen. I de
tilfælde hvor Appeludvalget fungerer som voldgift anvendes det regelsæt, der gælder for
Danmarks Idræts-Forbunds Appeludvalg som frivillig voldgift. Når udvalget har fungeret som
voldgift, er dets afgørelse endelig og upåankelig.
B.
Disciplinærudvalget består af fem medlemmer og op til to suppleanter udpeget af
bestyrelsen for to år ad gangen. Medlemmer kan genudpeges. Bestyrelsen udpeger
udvalgets formand. Blandt udvalgets medlemmer skal mindst to have juridisk kandidatgrad.
Sager ekspederes administrativt af Dansk Ride Forbunds administration efter udvalgets instruktion.
Til vedtagelse af gyldig beslutning kræves, at mindst tre udvalgsmedlemmer har deltaget i
sagens behandling og stemmer for en beslutning. Mindst en af de i behandlingen deltagende
udvalgsmedlemmer skal have juridisk kandidatgrad. I tilfælde af stemmelighed er formandens
eller den af denne udpegede mødeleders stemme afgørende.
Udvalgets opgaver er
• at være første instans ved alle sager om mishandling, -brug eller uetisk anvendelse af heste og ved
sådanne sager at anmode Dansk Dyrlæge Forenings Sektion vedr. Heste udpege en hestekyndig
dyrlæge eller anmode forbundets veterinærkonsulent være hestekyndig dyrlæge, der deltager på
lige fod med udvalgets øvrige medlemmer i behandling af sagen;
• at være første instans ved alle sager om uoverensstemmelser i Dansk Ride Forbunds organisation;
• at være anden og sidste instans for alle appellerede sager pådømt af stævnejuryer;
• at være første instans ved alle sager om fratagelse af Dansk Ride Forbunds officials autorisation til
at virke som officials under Dansk Ride Forbund.
• af egen drift at afgøre en sag, hvis udvalget finder at burde påtage sig afgørelsen.
Disciplinærudvalgets øvrige kendelser kan inden fire uger fra bekendtgørelsen for parterne indankes for
Appeludvalget.

Baggrund for forslaget
Vi har mange stævner i hele Danmark og derfor har vi brug for mange officials af alle typer. Men vores
officials skal først og fremmest være dygtige. Over de næste år vil en del af vores officials fald for
aldersgrænsen på 70 år. Dette risikerer, at ligge et større pres på de resterende officials, samtidig vil der
være færre officials som kan være med til at uddanne de nye officials som kommer til og hvis de nye ikke
kan lærer af de gamle, hvem skal de så lærer af? Vi er nødt til at have nogle som kan uddanne vores ny
banebyger og dommer, eller risikere vil, den generelt høje standart, som gør at folk vælger stævner under
DRF til, forsvinder.
Den nemmeste løsning på dette problem er at fjerne aldersgrænse for officials.
Der er primært to grunde til, at dette er en god ide.
Først og fremmest så langt de fleste 70-årige i dag sund og raske, og fuldt ud i stand til at varetage den type
opgaver som en official har. Der er selvfølgelig nogle få som ikke vil være i stand til det, hvilket også er
grunde til at forslaget indeholder en mulighed for at autorisationen kan fratages af de dømmende udvalg.
Derudover vil det være et stort problem for ridesporten generelt, hvis der kommer til at mangle officials.
Selv om problemet måske vil være størst i nogle dele af landet, vil det ligge et unødvendigt pres på officials
i hele landet, som nu skal til at køre længere for at komme til de klubber, hvor de skal hjælp. Dette vil
selvfølgelig være en ekstra udgift for klubberne og kan risikere at ende som en ekstra udgift for rytterne,
hvilket det for tiden ikke er god stemning omkring.

