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Nedenstående tager udgangspunkt i 2 dages træninger og kurser, 1 dagsstævner samt
længerevarende konkurrencer.
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 i
enkeltstående situationer.
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 ved aktivitet
begge dage.
•   Rytteren bør afveje aktiviteter nøje, således at ponyen ikke overanstrenges. Her bør også
medregnes, at længere transporter er en stor belastning for ponyen.
•   Efter et stævne bør ponyen altid have mulighed for at restituere uden hård belastning og med
tilstrækkelig hvile.
Pony velfærd:
•   Ponyens udstyr skal være tilpasset ponyen, bid skal være rengjort, og ponyen må ikke være
generet eller pådrage sig trykninger eller slitage fra udstyret.
•   Dommer, kursusansvarlig eller stævneansvarlige kan altid tjekke en ponys udstyr for at sikre
ponyens trivsel.
•   Ponyen må ikke stå bundet til traileren i pauser under kurser og stævner. Ponyen bør
tilbydes boks, paddox eller ophold i trailer. Dog må en pony ikke opholde sig i traileren
mere end 4 timer ad gangen. Ponyen skal altid have adgang til vand. Ponyen bør have
adgang til stråfoder.
•   Ponyen skal fremstå i god stand og med velpassede hove. En pony der fremstår stærkt
overvægtig, stærkt undervægtig eller i uforholdsmæssig dårlig form kan blive bedt om at
forlade en konkurrence af hensyn til ponyens velfærd.

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  

