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Dansk Islandshesteforening
Klage og Ordensudvalget

Oversigt
over
Love, Regler og Reglementer m.v.
(senest opdateret 24/07/2018)

1.

Formål og begrænsninger

1.1

Formålet med denne oversigt er at tilvejebringe et hjælpemiddel for Dansk
Islandshesteforening (DI), Lokalklubberne og de personlige medlemmer til at få et
overblik over og lokalisere de love, regler og reglementer, der er eller kan være
gældende for direkte og indirekte medlemmer af DI og for aktiviteter inden for DI’s
rammer.

1.2

Oversigten har nogle begrænsninger, som man skal være opmærksom på, især uden for
DI’s egne regler. Der kan hele tiden komme nye regler til, og eksisterende regler kan
ændres eller bortfalde, og hjemmesider, hvortil der henvises kan ændres eller
omstruktureres. Oversigten er ikke konstrueret til automatisk at blive opdateret, hvis
sådanne ændringer sker. Brugerne af oversigten har derfor selv ansvaret for at sikre sig,
at referencer, links, stier og download ikoner på oversigten er korrekte og up to date.

1.3

Oversigten medtager ikke alle relevante dokumenter, der findes på andre hjemmesider
end DI’s, og supplerende søgning på disse kan derfor være nødvendig for at opnå en
fuldstændig dokumentation af et tema.

2.

Oversigt
Regelgrundlaget er i dag spredt over en række kilder, som f.eks.:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Diverse danske love og bekendtgørelser
DI’s egne regler
DI klubbernes vedtægter og regler
FEIF’s regler
FITE’s regler
DIF’s regler
DRF’s regler
Landsudvalgets regler
Anti Doping Danmarks regler

[Note: Se også ”Regler og love i natur” udateret. Se:
DI/Foreningen/Dokumenter/Naturudvalget/LINKET-Natur Love DI 2010]
3.

Love og bekendtgørelser
”Lov om hold af heste”, LBK nr. 304 af 30/03/2017 og
”Dyreværnsloven”, LBK nr. 20 af 11/01/2018.
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Se: www.Retsinformation.dk
”Lov om fremme af integriteten i idrætten” (om anti-doping), LBK nr. 1168 af 07/10/2015
Se: www.Retsinformation.dk
”Bekendtgørelse om fremme af integriteten i idrætten” (om anti-doping), BEK nr. 1461 af
11/12/2017
Se: www.Retsinformation.dk
”Bekendtgørelse om udegående heste”, BEK nr. 979 af 16/08/2017.
Se: www.Retsinformation.dk
”Bekendtgørelse om Offentlighedens adgang til at færdes og opholde sig i naturen”, BEK
nr. 852 af 27/06/2016
Se: www.Retsinformation.dk
”Bekendtgørelse om omsætning af hovdyr”, BEK nr. 26 af 07/01/2016
Se: www.Retsinformation.dk
”Bekendtgørelse om ansvarsforsikring af løsgående heste”, BEK nr. 643 af 25/06/2008
Se: www.Retsinformation.dk
”Transportforordningen” [se SEGES] gældende fra 01/01/2007.
Se Landbrugsinfo/Heste/Transport/[LINK]
Diverse love og regler kan findes på Landbrugsinfo/Heste/[diverse kategorier], herunder
også regler om voldgift og udvidet voldgift.
3.

DI’s egne regler

3.1

(Foreningen)
”Forretningsorden for bestyrelsen” dateret 06/01/2017.
Se: DI/Dokumenter/Foreningen/ DI-B Forretningsorden 2017
”Foreningshåndbogen” dateret 28/05/2016.
Se: DI/Dokumenter/ Foreningen/ Foreningshåndbogen version 8 – 08/06/2016
”Vedtægter for Dansk Islandshesteforening” dateret 26/11/2016.
Se: DI/Dokumenter/ Vedtægter og reglementer / DI Vedtægter 26 November 2016

3.2

[Ledig]

3.3

(Avlskomite)
”Procedure for sundhedstjek ved ansøgning om bedækningstilladelse i Danmark, inklusiv
krav til EU hingste” dateret 01/01/2015.
Se: DI/Dokumenter/Avlskomite/Om avl/150527 Sundhedstjek Og Ansøgning Om
Bedækningstilladelse
”Gangartstest” udateret.
Se: DI/Dokumenter/Avlskomite/ Om avl/Ungheste Gangartstest Prop
”Bedømmelse af islandske heste” udateret
Se; DI/Avl/ Bedømmelse af islandske heste
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”Kåring” udateret
Se; DI/Avl/ Kåring
3.4

(Sportskomite)

3.4.1

(ALRID)
”Alrid Stævnemanual” udateret.
Se DI/Dokumenter/Sportskomite/ ALRID/Stævnemanual
”ALRIDreglement 2017 dateret xx/xx/2017.
Se: DI/Dokumenter/Sportskomite/Alrid/Alridreglement juli 2017
”ALRID Vejledning til forhindringsdommer” udateret.
Se: DI/Dokumenter/Sportskomite/Alrid/Forhindringsdommer Vejledning

3.4.2

(Rytteren)
”Antidoping Guide 2017”, udateret
Se: DI/Dokumenter/Sportskomite/Rytteren/Antidoping Guide 2017
”Kontrakt Elitegrp.” udateret
Se: DI/Dokumenter/Sportskomite/Rytteren/ Kontrakt Elitegrp
”Landsholdskontrakt” udateret.
Se: DI/Dokumenter/Sportskomite/Rytteren/ Landsholdskontrakt
”Tro- og loveerklæring” udateret.
Se DI/Dokumenter/Sportskomite/Rytteren /Tro- og loveerklæring

3.4.3

(Stævnearrangøren)
Stævnemanual 2014, udateret
Se DI/Dokumenter/Sportskomite/Stævnearrangøren/Stævnemanual 2014

3.4.4

(Gædingakeppni)
”Gædingakeppni-reglementet” dateret xx/xx/2012
Se DI/Dokumenter/Sportskomite/Gædingakeppni/ Gædingakeppni-reglementet
”Gædingakeppni Stævnemanual” udateret
Se: DI/Dokumenter/Sportskomite/Gædingakeppni/Stævnemanual til Gædingakeppni

3.5

(Kåringer)
”Vejledning til afstamningskontrol” dateret xx/02/2006.
Se DI/Dokumenter/Kåringer/Afstamningskontrol
”Hesteejerbrev – generelle oplysninger 2015” dateret xx/06/2015.
Se DI/Dokumenter/Kåringer/Hesteejerbrev Generelle Info
”Kåringsvejledning 2013” udateret.
Se DI/Dokumenter/Kåringer/Kåringsvejledning 2013
”Vejledning mønstringsregler”, dateret xx/02/2003
Se DI/Dokumenter/Kåringer/Vejledning Mønstringsregler
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3.6

(Sport/Sport)
”Regler for stævneridning i Danmark” udateret.
Se DI/Sport/Reglement/Regler for stævneridning i Danmark med [LINKS]
”Rytterlicens” udateret
Se: DI/Sport/Reglement/Rytterlicens
”Vaccinationsregler” udateret
Se: DI/Sport/Reglement/Vaccinationsregler
”Anti-doping” udateret
Se: DI/Sport/Reglement/ Anti-doping
”Kvalifikationskrav til Sport A” udateret
Se: DI/Sport/Sport/Til rytterne/Kvalifikationskrav/Kvalifikationskrav til Sport A
”Kvalifikationskrav til DM” udateret
Se: DI/Sport/Sport/Til rytterne/Kvalifikationskrav/Kvalifikationskrav til DM
”Stævnestruktur” udateret
Se: DI/Sport/Sport/Til Stævnearrangøren/ Stævnestruktur
”Stævnemanual” udateret
Se: DI/Sport/Sport/Til Stævnearrangøren/Stævnemanual/Stævnemanual 2014
”Regler for ranglistestævner” udateret
Se: DI/Sport/Sport/ Ranglister/Regler for ranglistestævner
”Godkendte ovalbaner” udateret
Se: DI/Sport/Sport/Til Rytterne/Godkendte ovalbaner
”Kvalifikationskrav Elite” udateret
Se: DI/Sport/Sport/Elite/ Kvalifikationskrav Elite
”DM Gædingakeppni”, udateret.
Se DI/Sport/Sport/Gædingakeppni/DM Gædingakeppni
”Regler for ranglistestævner”, udateret
Se: DI/Sport/Gædingakeppn/Ranglister/Regler for ranglistestævner
”Stævnemanual Gædingakeppni”, udateret.
Se DI/Sport/Gædingakeppni/Til stævnearrangøren/Stævnemanual
”Dokumenter til indberetning Gædingakeppni”, udateret.
Se DI/Sport/Gædingakeppni/Til stævnearrangøren/Rangliser/Dokumenter til indberetning
med [LINKS]
”Godkendte ovalbaner” udateret
Se: DI/Sport/ Gædingakeppni /Til Stævnearrangøren/Godkendte ovalbaner

3.7

(Natur)
”Til hest i det fri” udateret.
Se: DI/Natur/ Til hest i det fri
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”TREC” [LINK] til rideforbund.dk/Ridesport/Reglementer reglement fælles med DRF
Se: DI/Natur/TREC
”DI særregler til fælles reglement for TREC” dateret 30/03/2018
Se: DI/Dokumenter/TREC/DI FITE TREC Denmark Tillæg
”Regler og love naturen” udateret
Se: DI/Natur/Værktøjskassen/Regeloversigten og andre [LINKS]
”Ridemærker”, udateret.
Se: DI/Uddannelse/Ridemærker
”Basiskursus”, udateret.
Se: DI/Uddannelse/ Basiskursus
”Førstehjælp til hest & rytter”, udateret.
Se: DI/Uddannelse/ Førstehjælp til hest & rytter
”Instruktøruddannelsen”, udateret.
Se: DI/Uddannelse/Instruktøruddannelsen
”C-træneruddannelsen”, udateret.
Se: DI/Uddannelse/C-træneruddannelsen
”Efteruddannelse”, udateret.
Se: DI/Uddannelse/Efteruddannelse
4.

DI klubbernes vedtægter og regler
Lokalklubbernes vedtægter og egne regler er ikke link’et til DI’s hjemmeside og skal
derfor søges på den enkelte klubs egen hjemmeside

5.

FEIF’s regler
”FEIF Statutes 2018”
Se: FEIF/Documents/ FEIF Statutes 2018 (complete)
”FEIF Rules and Regulations 2018” gældende fra 1. april 2018
Se: FEIF/Documents/FEIF Rules and Regulations 2018
”Rules about equine influenza vaccinations 2016”
Se: FEIF/Documents/Rules about equine influenza vaccinations 2016
“FEIF Breeding Rules and Regulations 2018”
Se; FEIF/Documents/Rules and Regulations/ FEIF Breeding Rules and Regulations 2018
”Regulation on the origin and breeding of the Icelandic Horse”, 28/04/2011.
Se: FEIF/Documents/Rules and Guidelines/Breeding/Regulation on the origin and
breeding of the Icelandic Horse
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“How to measure the length of a hoof (FIPO 2.3.1)”, udateret.
Se: FEIF/Documents/Rules and Guidelines/ Sport/How to measure the length of a hoof
(FIPO 2.3.1)
“Speakers Checklist”, udateret.
Se: FEIF/Documents/Rules and Guidelines/ Sport/ Speakers Checklist
“Sport Judges Guidelines 2018”, gældende fra 01/04/2018.
Se: FEIF/Documents/Rules and Guidelines/ Sport/Sport Judges Guidelines 2018
6.

FITE’s regler (en.fite-net.org)
”Statutes of the International Federation of EquestrianTourism” dateret 04/09/2016.
Se en.fite-net.org/The FITE/Statutes
”International regulations of TREC” gældende fra 01/01/2017.
Se en.fite-net.org /Sports/TREC/Rules and the PTV datasheet/International regulations of
TREC
“Memorandum of Understanding” between the FITE and the FEI” dateret 20/06/2017
Se: en fite-net.org/The Fite/News/Memorandum of Understanding
”Specifications World and European Open TREC Championships” udateret.
Se en.fite-net.org /Sports/TREC/Organiser/Organiser Design Brief
”PTV Datasheets TREC” zip file (engelsk) med detaljerede regler.
Se en.fite-net.org /Sports/TREC/Rules and the PTV datasheet/PTV Datasheets TREC
”driving TREC Datasheets” zip file (engelsk) med detaljerede regler.
Se en.fite-net.org /Sports/Driving TREC/Driving TREC Datasheets
”Iinternational Regulations Working Equitation” dateret 01/01/2017
Se en.fite-net.org /Sports/Working Equitation/International rules

7.

DIF’s regler
”Love for DIF (vedtægter)” dateret 09/05/2015.
Se: DIF/Vi er/Organisation/LOVE/ LOVE/Love for DIF
”Lovregulativ I om medlemskab af DIF og medlemsorganisationerne” dateret
06/05/2017.
Se: DIF/Vi er/Organisation/LOVE/LOVREGULATIVER/ Lovregulativ I
”Lovregulativ II DIF-idrættens Højeste Appelinstans” dateret 04/05/2013.
Se: DIF/Vi er/Organisation/LOVE/LOVREGULATIVER/ Lovregulativ II
”Lovregulativ IV Minimumsregler for DIF’s medlemsorganisationers ordensudvalg” dateret
04/05/2013.
Se DIF/Vi er/Organisation/LOVE/LOVREGULATIVER/ Lovregulativ IV
”Lovregulativ V propositioner for DIF’s-ærestegn” dateret 01/05/2004.
Se: DIF/Vi er/Organisation/LOVE/LOVREGULATIVER/ Lovregulativ V
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”Lovregulativ VI med Fællesbestemmelser for DIF’s danmarksmesterskaber” dateret
09/05/2015.
Se: DIF/Vi er/Organisation/LOVE/LOVREGULATIVER/ Lovregulativ VI
”Lovregulativ VII om DIF’s aktivkomité” dateret 07/05/2011.
Se: DIF/Vi er/Organisation/LOVE/LOVREGULATIVER/ Lovregulativ VII
”Lovregulativ VIII om forbud mod manipulation af idrætskonkurrencer (matchfixing) og
tilsvarende uetisk adfærd (Matchfixinglovregulativet)” dateret 04/10/2014.
Se: DIF/Vi er/Organisation/LOVE/LOVREGULATIVER/ Lovregulativ VIII
”Nationale antidopingregler” gældende fra 01/04/2015.
Se: DIF/Vi er/Organisation/LOVE/Reglementer/ Nationale antidopingregler
”Motionsdopingreglement” gældende fra 01/01/2015.
Se: DIF/Vi er/Organisation/LOVE/Reglementer/Motionsdopingreglement [31/05/2016 er
filen ikke tilgængelig på DIF’s hjemmeside, men kan findes på ADD’s hjemmeside]
”Regler for behandling af udelukkelsessager” dateret xx/06/2014.
Se: DIF/Vi er/Organisation/LOVE/ Reglementer/Regler for udelukkelsessager
8.

DRF’s regler
”Vedtægter for Dansk Ride Forbund” dateret xx/xx/2018 (9. udgave).
Se: DRF/Om DRF/Vedtægter
”Brochure om dopingkontrol og medicinering af stævneheste” dateret xx/01/2012.
Se: DRF/Hestevelfærd/Antidoping/Brochure om dopingkontrol og medicinering af
stævneheste
”FEI’s hjemmeside om CleanSport” LINK.
Se: DRF/Hestevelfærd/Antidoping/FEI’s hjemmeside om CleanSport
”FEI medicin logbog”. Information om FEI’s nye Vetinary Regulations fra 2010.
Se: DRF/Hestevelfærd/Antidoping/ FEI medicin logbog
”Træning af dressurheste” udateret INDLÆG.
Se: DRF/Hestevelfærd/Træning
”Opdaterede vaccinationskrav for Dansk Ride Forbund”. Information om krav til
vaccination af stævneheste og ponyer, der starter stævner under Dansk Ride Forbund.
Se: DRF/Hestevelfærd/Vaccination.
Se også LINK til fællesbestemmelser § 16.1
”Informationsvideo om medicinering og doping, info omkring efterbehandling af heste
med receptpligtig medicin og medicinering af heste og opbevaring af medicin i staldene”
udateret INDLÆG.
Se: DRF/Hestevelfærd/Medicinering
”Etiske regler” INDLÆG om etiske regler.
Se: DRF/Hestevelfærd/Hestehold/Etiske regler
”Retningslinier for etisk korrekt anvendelse af hesten til ridesport” Udateret FOLDER (pdf)
om etiske regler.
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Se: DRF/Hestevelfærd/Hestehold/Etiske regler/Retningslinier for etisk korrekt anvendelse
af hesten til ridesport
”Vejledning til håndtering af sager vedr. hestemishandling” udateret
Se: DRF/Hestevelfærd/Hestehold/Etiske regler/ Vejledning til håndtering af sager vedr.
hestemishandling
”Registrering af heste og hestepas” udateret INDLÆG.
Se: DRF/Hestevelfærd/Hestehold/Registrering af heste
”Smitsomme sygdomme” udateret INDLÆG.
Se: DRF/Hestevelfærd/Hestehold/Smitsomme sygdomme
”Guide til håndtering af smitsomme sygdomme i stalden” dateret xx/05/2015.
Se: DRF/Hestevelfærd/Hestehold/Smitsomme sygdomme/Praktisk guide til håndtering af
smitsomme sygdomme i stalden
”Smitsomme sygdomme” udateret INDLÆG (pdf).
Se: DRF/Hestevelfærd/Hestehold/Smitsomme sygdomme/Smitsomme sygdomme
”Reglement/Fælles Bestemmelser” gældende fra 01/01/2018.
Se: DRF/Ridesport/Reglementer/Fælles Bestemmelser
”TREC Sport” gældende fra 01/07/2018.
Se: DRF/Ridesport/Reglementer/TREC med synlige rettelser
”Breddereglement (6. udg,)” gældende fra 11/12/2017.
Se: DRF/ Ridesport/Reglementer /Breddereglement
9.

Landsudvalgets regler
[ledig]

10.

Anti Doping Danmarks regler (antidoping.dk)
”Nationale antidoping regler (2. udg.)” gældende fra xx/07/2018.
Se Anti Doping Danmark/Regler og love/Nationale antidopingregler
”Dopingreglementet for motionsidræt” gældende fra 01/01/2015.
Se Anti Doping Danmark/ Regler og love/Dopingreglementet for motionsidræt
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