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BAGGRUND 
 
Klage og Ordensudvalget (”Klageudvalget”) har den 11. september 2017 modtaget en klage fra [NAVN1] 
over,  
 
(1) en handel af en hoppe i fol, som [NAVN1] har købt af [NAVN2], hvor det efterfølgende har vist sig, at 

føllet ikke har kunnet registreres via en tysk klub, som oplyst af [NAVN2], og  
 
(2) at [NAVN1] er påført ekstraomkostninger ved at få føllet registreret med rødt pas på dispensation i 

DI’s stambogsregister.  
 
[NAVN1] har nedlagt påstande om  
 
(A) at [NAVN2] skal pålægges at betale de ekstraomkostninger, som [NAVN1] er påført ved at få føllet 

registreret med rødt pas på dispensation i DI’s stambogsregister, og 
 
(B) at [NAVN2] skal ikendes en sanktion for at have solgt et føl, som ikke har kunnet registreres via en 

tysk klub, som oplyst af [NAVN2]. 
 
Det er oplyst, at [NAVN1] og [NAVN2] den DD. og DD. MMMM 2017 indgik en aftale, hvorefter [NAVN1] af 
[NAVN2] købte en hoppe, XXXX fra XXXX, reg. Nr. XXXX, som var i fol med YYYY fra YYYY.  Til 
dokumentation af aftalen er anvendt en standard købekontrakt (2013), som kan downloades fra Dansk 
Islandshesteforenings hjemmeside.  I § 9 om særlige vilkår er tilføjet:  
 

”Dokumenter til føl indberetning følger med hesten.  Føl er med i prisen.” 
 
[NAVN1] har oplyst,  
 
(1)  at det ikke er lykkedes hende at få føllet registreret i Tyskland, idet hun angiveligt derfra er blevet 

henvist til at søge registrering i Danmark, da føllet er født i Danmark, og  
 
(2)  at en registrering i Danmark, hvis den er mulig, er forbundet med ekstraomkostninger, idet de for en 

registrering nødvendige bedæknings- og følindberetninger ikke, eller ikke rettidigt, er foretaget i 
Danmark.   

 
[NAVN2] har oplyst,  
 
(1) at både hoppen og hingsten på handelstidspunktet var registreret i det tyske avlsforbund 

Pferdestammbuch Schleswig-Holstein/Hamburg for bedækning og registrering i 2016, og  
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(2) at de på handelstidspunktet relevante indberetninger og betalinger til det tyske avlsforbund er 

foretaget rettidigt.  
 
 

AFGØRELSE 
 
 Sagen afvises.   
 
 Det indbetalte klagegebyr tilbagebetales. 
 
 

BEGRUNDELSE 
 
Klageudvalget har af egen drift taget op til forhåndsafgørelse, om klagen bør afvises.  Det fremgår af § 3, 
stk. 2, i Reglement for Klage og Ordensudvalget af 21. november 2015, at Klageudvalget kan afvise at 
behandle en sag, som bør behandles uden for Klage og Ordensudvalget.  
 
Klageudvalget finder:  
 
at sagens kernepunkt er forståelsen og fortolkningen af den mellem [NAVN1] og [NAVN2] indgåede 

købekontrakt af DD. og DD. MMMM 2017, herunder også kontraktens forudsætninger, en sælgers 
oplysningspligt og en købers undersøgelsespligt,  

 
at  disse forhold skal bedømmes og afgøres efter dansk rets almindelige regler og af de ordinære 

domstole, og  
 
at Klageudvalget af de anførte grunde bør afvise sagen.  
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Denne kendelse kan indbringes for Danmarks Idrætsforbunds appeludvalg inden 4 uger fra modtagelsen, jf. 
§ 10, stk. 1 i Retningslinjer for Klage og Ordensudvalget i Dansk Islandshesteforening. 
 
Denne kendelse er sendt til: 
Klageren 
Indklagede 
 


