Forslag til repræsentantskabsmøde.

Vedr. den nyligt indførte regel om næsebånd
Vi har under DM stævnet på Vilhelmsborg lavet en undersøgelse blandt rytterne vedr. den nye regel om
næsebånd, vi har her mødt solid opbakning til at reglen ikke gavner sporten i det omfang DRF har ønsket.
Det er blandt ryttere ikke den korrekte måde og gribe problemet an.
DRF har på nuværende tidspunkt en regel der siger, at hesten/ponyen ikke må have blod eller mærker efter
misbrug på sig, hverken før, efter eller under konkurrence. Tydelige mærker af misbrug på heste/ponyer
forårsaget af brug af sporer, pisk eller bid sanktioneres med bortvisning. Da denne regel allerede står i
Drf´s reglement, bør man måske skærpe tjek af huller i munden og udelukke disse ryttere på sådanne heste
og ikke ”straffe” de ryttere hvis heste ikke har hul i munden, men af andre årsager ikke kan ride med et så
løst næsebånd som den nye regel kræver. Der kan være andre faktorer der spiller ind når man vælger at
stramme sit næsebånd og der er jo INGEN der taler om meget stramme næsebånd. Der kan være heste der
åbner munden eller ligger tungen over biddet, den nye lov har for de heste med de udfordringer ikke en
gavnlig effekt, men kan derimod være direkte skadelig.
Vi mener at den undersøgelse der er lavet er mangelfuld, der er i denne undersøgelse ikke taget højde for
flere vigtige faktorer. Har den undersøgte hest fået ordnet tænder, er trensen og næsebåndet fagligt
korrekt tilpasset, er det bid hesten har i munden ved undersøgelsen fagligt korrekt påsat og tilpasset og så
en meget væsentlig faktor var hesten faglig korrekt redet/kommer hesten fra et fagligt vel funderet
træningsmiljø.
Vi stiller derfor til forslag at reglen sættes ud af kraft indtil man laver en ny mere seriøs, fyldestgørende og
faglig velfunderet undersøgelse, absolut gerne bistået af vores meget veluddannede landstræner team.
Samtidig opfordrer vi til at man griber problemet anderledes an, der er dyb enighed om at vi skal fremme
sporten og det er med de mest optimale forhold for vores heste. Der er også en bred enighed om at man
skal arbejde hen mod en løsning der fremmer ridning og uddannelsen af vores heste og ryttere. Det er kun i
alles interesse at man træner og uddanner heste og ryttere fagligt korrekt og efter de retningslinjer der
allerede på nuværende tidspunkt står under retningslinjer for etisk korrekt anvendelse af hesten til
ridesport.
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Bilag vedlagt: 9 siders Underskriftindsamling fra ryttere til DM stævne i springning på Vilhelmsborg 2018

