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Vedr. regel om trænerlicens
Da vi alle under DRF gerne vil gøre vores yderste for at fremme sportens faglige niveau og højde alle
ryttere, heste og trænereres arbejdsbetingelser, stiller vi følgende forslag.
Vi foreslår at ALLE ryttere der melder til et hvert ABCD eller FEI stævne, skal oplyse eller have en underskrift
af sin autoriserede træner der er medlem af eks. Instruktørforeningen eller har en trænerlicens hos
DRF/DRIF
Alle trænere skal fremover have en ”trænerlicens” og har så ansvaret for sine elever og dem som
vedkommende godkender/står bag ved alle stævnestarter.
Vi vil på den måde sikre at rytteren har en professionel til at vejlede sig i hele processen og vejlede rytteren
i hvilke klasser rytteren er klar til at deltage i, vejlede i at optømningen er udført korrekt, om biddet er
passende til den pågældende hest, at rytteren på stævnepladsen overholder de reglementer der er udstedt
af DRF, at man opfører sig disciplineret over for sin hest og andre mennesker på stævnepladsen.
Man kan så fra DRF’s side sige at hvis en rytter får en påtale vil træneren også få en påtale, har man som
træner for mange påtaler mister man for en periode retten til at underskrive/godkende tilmeldinger til
stævner, der kan være forskellige sanktionsmuligheder.
Formålet med dette er at der vil komme mere fokus på professionel træning, nødvendigheden i at modtage
undervisning fra professionelle og give træneren lidt mere kontrol over sine ryttere i deres måde at
fremtræde på en stævneplads samt hvordan hesten bliver behandlet, hvad bid og sporer man som træner
vil stå inde for. Som træner sørge for at alle punkter i retningslinjer for etisk korrekt anvendelse af hesten til
ridesport bliver overholdt.
Den ”forening” alle trænere så skal være en del af vil så være pålagt til at indkalde trænerne x antal gange
pr år. De vil blive sat ind i lovgivningen og retningslinjer for trænerens ansvar og der vil blive afholdt fælles
kurser. Kurserne kan være af forskellig art og favne bredt.
Vi mener dette vil fremme uddannelsen af vores heste under bedre vilkår, vi mener at vi giver rytterne en
bedre vejledning, gøre det nemmere for TD’erne, da trænerne forud for stævnerne har sat deres ryttere ind
i lovgivningen.
Der er desværre et stigende antal ryttere der ikke modtager undervisning af nogen art. Hvis man vil bruge
sin hest i sporten mener vi at man bør have professionel hjælp til at vejlede sig. Det er en nødvendighed at
man uddanner sig selv og hesten i sammenråd med professionelle mennesker, hvor der selvfølgelig også
kan være et stort spænd af forskellige fremgangsmåder. Dette er op til den enkelte hvad system man
ønsker at være en del af, men der skal være nogle professionelle mennesker der sørger for at uanset hvilket

system man vælger skal det foregå i overensstemmelse med dyrevelfærdsloven og i hestens bedste
interesse. Som træner med licens under dette system forpligter man sig over for DRF til at overholde det til
enhver tid gældende reglement.
Når alt kommer til alt vil vi jo alle sporten det bedste, vi ønsker at fremme sporten og bredden i sporten
men samtidig ønsker vi at man kunne komme lidt tilbage igen til sporten for 10-15 år siden hvor en langt
større del af ryttere var underlagt en træner. På den måde mener vi man kan fremme vores bundniveau i
sporten markant, så en amatør rytter med en god hest får gjort tingene bedre fra start og evt. kommer
længere i sporten end nogle gør i dag. Flere ville komme længere og få succes og det ville give blod på
tanden og forhåbentlig gøre at flere ville blive i sporten i rigtig mange år.
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