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Vejledning til ponymåling under Dansk Ride Forbund
Baggrund:
Vejledningen til ponymåling under Dansk Ride Forbund er et tillæg til reglementets fællesbestemmelser §17
vedr. ponymåling. Vejledningen er en beskrivelse af, hvordan ponymålingen foregår. Reglementets
fællesbestemmelser §17 er til hver en tid gældende og skal efterleves.

1. Før ponymålingen:
a. Tilmelding og betaling skal ske via DRF Go!
b. Hesten skal være konkurrenceregistreret, før den kan meldes til ponymåling.
c. Ved ændringer til tilmelding eller spørgsmål til måling kontaktes DRF administration
pony@rideforbund.dk eller 43 26 28 28
d. Udlejer af ponymålerpladsen har som udgangspunkt ikke noget med målingen at gøre og kan
derfor ikke kontaktes.
e. Der linkes til vejledning til ponymåling samt reglement ved tilmelding og det er
hesteejer/fremvisers ansvar, at disse er læst inden ponymålingen.
f. Det er hesteejer/fremstillers ansvar, at hesten er korrekt forberedt til ponymålingen iht.
gældende reglement og vejledning:
i. Det kan være en god ide, at få hesten beskåret inden ponymålingen.
ii. Hesten bør vænnes til almindelig omgang inden målingen, samt vænnes til berøring
og stangmål.
iii. Hesten bør vænnes til den opstilling, som den skal stå i til ponymåling jf. reglementets
fællesbestemmelser §17.4
g. Tider til ponymåling fordeles og udsendes på dagen for målingen. Er der specielle ønsker til
tider, kan disse noteres ved tilmelding, der er dog ingen garanti for, at ønskerne kan
efterleves. Hvis ikke den tildelte tid passer hesteejer/fremstiller, kan administrationen
kontaktes på dagen og tilmeldingen til ponymålingen kan flyttes til anden måling eller gebyr
refunderes.
h. Ved for få tilmeldte heste til måling (minimums antal kan ses på GO) aflyses ponymålingen. I
så tilfælde kan hesteejer vælge, at flytte sin tilmelding til en anden ponymåling eller få sit
gebyr tilbage.
2. Ankomst til ponymålerplads:
a. Det er muligt at ankomme lidt før ens tid til ponymåling, for at lade hesten falde til ro inden
målingen.
b. Det kan ikke garanteres, at der er ridehus/bane eller andre ridefaciliteter til rådighed på
ponymålingspladsen. Kontakt evt. til administrationen på forhånd og forhør dig herom.
c. Hesten må gerne rides eller på anden motioneres inden ponymålingen, men må ikke blive
træt og falde i sved.
d. Der skal tages hensyn til andre heste på venteområdet ved ponymåling og
hesteejer/fremstiller bedes selv rydde op efter sig.
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3. Velkomst, identifikation, fit-til-måling, sko og beskæring:
a. Når hesten trækkes ind til ponymåling har ponymåler pligt til at informere om proceduren for
identifikation, fit-til-måling, tjek af sko og beskæring, mulighed for at trække hesten fra
målingen samt informere om selve måleproceduren.
Identifikation: Kun heste med læsbar chip eller brændemærke kan identificeres. Dvs.
chippen skal være registreret i passet og skal kunne findes og læses med chipaflæser eller
alle cifre i brændemærke skal kunne læses, uden at man har kigget i passet først. Hvis ikke
hesten kan identificeres med chip eller brændemærke, afvises den til måling og det betalte
gebyr refunderes ikke.
Hvis hesten kun er brændemærket er det vigtigt, at fremstiller inden ankomst til måling, tjekker
at mærket kan læses og eventuelt barbere låret så mærket kan læses.
Fit-til-måling: Hesten skal være fit-til-måling, dvs. den skal være sund og rask, velhydreret og
i normal foderstand. Hesten må desuden ikke være påvirket af beroligende stoffer jf.
reglementets fællesbestemmelser §17.6 Når ponymålerne tjekker, om hesten er fit-til-måling,
er det ud fra samme kriterier som fit-to-compete til et ridestævne. Dvs. hesten skal være i en
tilstand, hvor man på forsvarlig vis, ville kunne starte et stævne på den. Hvis ikke hesten er fittil-måling, vil den blive afvist til målingen og det betalte gebyr refunderes ikke.
Sko og beskæring: Ponymålerne tjekker sko og beskæring, som skal være i henhold til
reglementets bestemmelser §17.5.
Af dyreetiske årsager ønsker DRF, at undgå at heste/ponyer udsættes for slibning af sko med
kraftværktøjer efter montering. Det er derfor ikke tilladt at fremstille heste/ponyer med sko, der
bærer præg af at skoen, eller væsentlige dele af skoen, er slebet med kraft værktøj.
Almindeligt slid er tilladt. Specialfremstillede sko er tilladt, men ikke sko der er manipuleret
med henblik på at opnå et lavere mål.
Når ponymålerne tjekker, om hesten er forsvarligt beskåret og skoet, så tjekker de, om man
ville kunne ride hesten på den pågældende beskæring og skoning. Hvis ikke sko og
beskæring lever op til reglementets bestemmelser, bliver hesten afvist til måling og det betalte
gebyr refunderes ikke. Der må ikke foretages smedearbejde på ponymålingspladsen.
Ponymåleren har ret til, at afvise en pony til måling hvis der er tvivl om skoens tilvirkning.
b. Efter identifikation, fit-til-måling og tjek af sko og beskæring skal ponymåler spørge
hesteejer/fremstiller, om denne ønsker hesten målt. Hvis ikke hesteejer/fremstiller ønsker
hesten målt, kan denne vælge at trække hesten fra målingen. Det betalte gebyr vil i det
tilfælde ikke refunderes. Dette kan kun ske inden stangmålet er låst første gang.
4. Selve ponymålingen:
a. Når hesteejer/fremstiller har indvilliget i, at ponymålingen kan påbegyndes, starter målingen.
Hvis ponymålerne vurderer, at hesten virker urolig ved selve stangmålet, så kan de lægge
stangmålet forsigtigt på hesten, uden at låse målet. Ponymålerne skal i givet fald informere
hesteejer/fremstiller om hvornår de går fra at tilvænne ponyen til selv målingen. Inden
stangmålet er låst første gang, kan fremstiller/ponyejer vælge at trække hesten fra målingen. I
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så fald refunderes det betalte gebyr ikke. Når stangmålet er låst første gang, er ponymålingen
påbegyndt og skal gennemføres og indskrives i hestepasset.
b.
Hesten skal stilles op iht. reglementets forskrifter. Hvis ikke hesten står korrekt, har
ponymålerne ret til at flytte på hesten.
Ponymålerne foretager et antal målinger hver. De måler indtil de vurderer, at hesten står
korrekt og er tilpas afslappet og indtil de er enige om et mål. Ponymålet skal i udgangspunktet
være foretaget indenfor 10 minutter. Hvis ponymålerne vurderer det nødvendigt, kan der
bevilliges op til 10 minutter ekstra til målingen. Hesteejer/fremstiller har lov til at bede om
ekstra tid, men det er kun ponymålerne, som kan træffe beslutning om bevilling af ekstra tid til
ponymålingen.
I tvivlstilfælde kommer tvivlen hesten til gode. Det er dog udelukkende ponymålerne, som kan
træffe beslutning om hestens endelige mål.
Når ponymålerne er enige om det endelige mål, noteres nettomålet (dvs. fratrukket 1 cm.for
sko og nedrundet til nærmeste hele cm.) i passet. Herefter oplyses hesteejer/fremstiller om
målet. Hvis hesteejer/fremstiller ønsker det, kan ponymålerne oplyse bruttomålet, millimeter
vil dog altid være vejledende. Målet bliver ikke noteret.
5. Efter ponymålingen:
a. Alle heste har ret til to ordinære ponymålinger pr. ponymålerår, dvs. fra hestens 4. – 8. leveår.
Når de to ordinære ponymålinger er brugt, kan hesteejer/fremviser vælge at stille hesten til én
ankemåling pr. ordinært ponymålerår. Når hesten har maksimalt tre ponymålinger (2 ordinære
og 1 evt. ankemåling) i sit 8. leveår, kan den ikke stilles til ordinær ponymåling igen.
b. DRF administration registrerer ponymålet i DRF Go!
c. Det er altid den senest foretagende ponymåling, som er den gældende.
d. Det er kun ordinære ponymålinger foretaget i Danmark, som er gældende til danske
ridestævner. Udenlandske ponymålinger er ikke gældende i Danmark.
e. Den danske ponymåling er gældende ved danske stævner samt stævner under FEI. Ved start
til nationale stævner i udlandet, er der i nogle lande krav om, at hesten skal have en national
ponymåling i det pågældende land i henhold til det nationale reglement i landet.
f. Alle kommentarer til ponymålingen skal stilles til administrationen på pony@rideforbund.dk
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