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Nedenstående tager udgangspunkt i 2 dages træninger og Kurser, 1 dags stævner samt længerevarende konkurrencer
som eksempelvis EM & VM. Almindelig hjemmetræning bør naturligvis tilpasses øvrige aktiviteter og kun forefindes
såfremt ponyen også er i stand til at få den fornødne hvile.
Det er vigtigt at ejere og ryttere tager højde for hvad ponyen præsterer forud og efter højpræstation, da der bør
være fokus på ponyens arbejdsbyrde over hele sæsonen og ikke kun enkeltstående situationer.
Transportforskrifterne tager udgangspunkt i dansk lovgivning. Disse retningslinjer er lavet for at sikre høj hestevelfærd
og sundhed hos danske mounted games ponyer.
Deltagelse i Stævner og Kurser
•

En pony bør ikke deltage i kurser og/eller stævner mere end 2 weekender i træk. Derefter skal der være
minimum 1 weekends pause. Såfremt der er tale om længere transporter på mere end 500-600 km eller
stævner/kurser der strækker sig over mere end 2 dage, bør der være minimum 2 weekenders pause efter de 2
”sammenhængende” stævner/kursur. Dvs. Deltages der eksempelvis i EM i Tyskland og VM Par bør ponyen
derefter have minimum 2 friweekender efterfølgende. Hvis der er tale om ponyer med gener fra tidligere
skader, træthedssymptomer eller alderdomstegn anbefales der en pause weekend efter 1
belastningsweekend.

•

Rytteren bør afveje forpligtigelser og planlagte aktiviteter nøje, således at ponyen ikke overanstrenges.

•

Trænere og ryttere bør i starten af året udarbejde en stævne, trænings og kursusplan i samarbejde til eget
brug. Dette for at undgå overarbejde for ponyen, og for at rytteren har et klart overblik over, hvad ponyen skal
deltage i og derved lettere kan fra og tilvælge ydereligere aktivitet.

•

Rytteren skal til hver en tid vurdere om deltagelse i stævner, kurser og træninger er korrekt i forhold til
ponyens almene tilstand og energiniveau.

•

Efter et stævne bør ponyen have minimum 1 hviledag hvor den enten har helt fri eller
skridtes/trækkes.

Værdier
Vi sætter kvalitet og troværdighed højt
Initiativ og vilje er hjørnestene i vores organisation
Karriere og livet ved siden af ridning understøttes af alle
Vi rider med hjertet, og arbejder konstant og målrettet på at blive bedre

Ponyens Heldbred
•

Er ponyen tydeligt overvægtig eller undervægtig bør ponyens aktivitetsniveau tilpasses dette.

•

Er ponyen tydeligt overanstrengt eller træt skal dens aktivitet til hver en tid stoppes uanset deltagelsesniveau.
Træthed og overanstrengthed må vurderes ud fra ponyen adfærd og evt. I sammenligning med ponyens
normale adfærd.

•

Er ponyen halt eller urengående eller i øvrigt besværet i bevægelsesmønsteret under kursus vil ponyen blive
udelukket for kursus eller træning. Ansvaret herfor påhviler træner eller kursusafvikler. Dette gælder også ved
andre lidelser som påvirker normal aktivitet for eksempel luftvejsproblemer mm.

•

Er ponyen halt eller urengående eller i øvrigt besværet i bevægelsesmønsteret til stævner, vil ponyen blive
udelukket fra videre stævnedeltagelse, dette gælder også ved andre lidelser som påvirker normal aktivitet for
eksempel luftvejsproblemer mm. Ansvaret herfor påhviler TD’ere i samarbejde med
Dommeren/stævneledelsen. Såfremt der er en dyrlæge til stede kan denne rådspørges.

Udstyr
•

Ponyens udstyr skal være tilpasset ponyen både hvad angår gemasher, bandager, klokker, bid, trenser og
sadler samt hvad der evt. ellers anvendes. Såfremt udstyret ikke passer ponyen skal dette bringes i orden før
der rides videre.

•

TD’er og dommer kan bede ryttere tage udstyr af for at checke under udstyret for eksempel sadel eller
gemasher.

•

Rytteren kan nægtes start/deltagelse øjeblikkeligt, hvis det skønnes at udstyret vil være til stor gene for
ponyen.

Under Kurser og Stævner
•

Ponyen må ikke stå bundet til traileren i pauser til stævner men bør tilbydes paddox eller boks. Til kurser bør
ponyen ligeledes tilbydes boks eller paddox såfremt der er længerevarende ventetid. Såfremt ponyen ikke
tilbydes ovenstående forhold pga. Kortere ventetid må ponyen på intet tidspunkt lades ude af syne.

•

Ponyen skal altid have tilgang til vand og Stråfoder/foder i pauser.

Værdier
Vi sætter kvalitet og troværdighed højt
Initiativ og vilje er hjørnestene i vores organisation
Karriere og livet ved siden af ridning understøttes af alle
Vi rider med hjertet, og arbejder konstant og målrettet på at blive bedre

Transport

•

Før transport eller deltagelse i stævne skal ejer/rytter gøre sig det klart om ponyen er fysisk klar til
stævne og/eller lang transport. Dvs. er hesten frisk, ved normalt huld og i god form. Den må ikke have
lidt af nogen form for smitsom sygdom i de sidste 7 dage inden stævnedeltagelse.

•

Et dyr må kun transporteres når det er raskt og i god kondition og såfremt transporten er planlagt så der tages
hensyn til dyrets velfærd.

•

Den der transporterer ponyen har ansvaret for at transportmidlet er egnet til transport. Således må
hesten ikke kunne komme til skade under transporten, der skal være strøelse under hesten og der
skal undgås træk eller overophedning af ponyen under kørsel.

•

Det er transportøren/chaufføren og ikke ejeren af dyret som afgør om et dyr kan transporteres eller ikke. Er
transportøren i tvivl skal dyrlæge altid kontaktes.

•

Hvis transport af ponyen strækker sig ud over 8 timer anbefales det at ponyen tages ud af køretøjet
og trækkes med/hvile i minimum 1 time. Desuden skal der tilbydes stråfoder og vand undervejs.

•

Dokumenter Under transporten skal der altid medbringes dokumenter: - der indeholder oplysninger om
dyrenes oprindelse og ejer, afgangsstedet, afgangsdato og - klokkeslæt, det planlagte bestemmelsessted og
den planlagte transports forventede varighed.

•

Efter en længere transport af ponyen, til og fra et stævne/kursus, må den ikke udsættes for transport
i samme udstrækning før der er gået minimum 5 dage.

•

Der er fastsat særlige regler for transporttider og hvileperioder for dyr. Som udgangspunkt må
forsendelsestiden for heste som hovedregel ikke overstige 8 timer. Ved landevejstransporter kan disse tider
dog overskrides såfremt flg. krav overholdes:
Heste max 24 timer, fodres og
vandes hver 8 time. 24 timers hvile efter endt transport. Ved anvendelse af godkendt professionel transport
følges transportørens anbefalinger.

•

Køretid beregnes fra første dyr bliver pålæsset på afgangsstedet til sidste dyr er læsset af på
bestemmelsesstedet.

Værdier
Vi sætter kvalitet og troværdighed højt
Initiativ og vilje er hjørnestene i vores organisation
Karriere og livet ved siden af ridning understøttes af alle
Vi rider med hjertet, og arbejder konstant og målrettet på at blive bedre

