Dressurdommeruddannelsen 2018

Dressurudvalget
Dressurudvalget (DU) er dommerkollegiets øverste myndighed.
DU består af 6 medlemmer og en repræsentant fra instruktørforeningen.
DU's formand og dets øvrige medlemmer vælges af DRF's bestyrelse, jfr. "Bestemmelser for udvalgene".
Udvalget har overfor DRF det direkte ansvar for udvikling og vedligeholdelse af danske dressurdommeres uddannelse.
Derudover har DU ansvaret for:
• Justering og udvikling af Dressurreglementet
• Sponsorpleje
• Dressurturneringer
• Kvalitetsprojekter – herunder DRF’s fokusområder
Dommeransvar, etik og påklædning
Dommere er forpligtede til at følge de af DU fastsatte krav til dommeruddannelsen.
For DU er det meget væsentligt at den enkelte dommer gennem sit virke oparbejder og vedligeholder respekt blandt
ryttere, andre officials, stævnearrangører og publikum. For at sikre denne respekt er det ligeledes væsentligt, at den
enkelte dommer yder den tilsvarende respekt overfor ryttere, andre officials, stævnearrangører og publikum. Respekten
opnås ved at yde sit bedste ved bedømmelserne, samt optræde og klæde sig på en sådan måde, at respekten
forekommer naturlig.
Dommeres væsentligste opgave er gennem bedømmelserne at medvirke, støtte og opfordre til en positiv udvikling af
såvel ryttere, heste og stævnekvalitet.
DU, eller mentorgruppen i samråd med DU, kan hvis foranstående selvfølgelige krav ikke indfries tilfredsstillende,
beslutte, at en dommers autorisation nedklasses, eller der påbydes en ny eksamen i den relevante dommergrad.
En dommer kan under særlige omstændigheder fratages autorisationen midlertidigt eller for bestandigt.
DU’s beslutning er endelig og kan ikke appelleres.
For Overdommere indstiller DU til HB, at autorisation bør fratages. HB og DU’s beslutning er endelig og kan ikke
appelleres.
Sammensætning af Dommerkollegiet
Dommerkollegiet opdeles i:
• D1 dommere
• D2 dommere
• C dommere
• B dommere
• B+ dommere
• A dommere
• A+ dommere
• Overdommere
• Internationale dommere og internationale dommerkandidater
• Championatsdommere
• Mentorgrupperne
• Dressurudvalg
Generelt om uddannelsen
For at blive tilkendt D1 eller D2 dommerstatus kræves det, at man har redet og gennemført hestedressurklasser 2 gange
med mindst 63% i sværhedsgrad 2 ved min. C-stævne.
Inden autorisation som D1 eller D2 dommer skal man have deltaget i Introduktionskursus.
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Dressurdommerens funktionsområder, heste
Heste
Dommerkategori
StævneDM Senior.
kategori
DRF-Mesterskab U25
DRF-mesterskab Junior,
Ungryttere
DRF-mesterskab Hold
A-stævne

B-stævne
samt Cklasser ved
B-stævner

C-stævne
samt Dklasser ved
C-stævner

D- og R
stævne

E -stævne
Version 18.2

O
H

A+
S

A

B+

B
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D1

Dommerkrav
5 dommere

H

S

S

H

H

S

Svær INT1, INT A, INT B,
INT2 U25 GP (16-25), GP,
GPS, GP Kür
INT, INT1-Kür

H

S

H

H

S

MA1, MA2, MA3, PSG Kür
PSG, FEI-PCY, FEI-PSGTY,
FEI-ICY, FEI YR-Kür
Svær INT1, INT A, INT B,
U25 GP (16-25)
INT2, GP, GPS, GP Kür
INT1
INT1-Kür
MA1, MA2, MA3, PSG Kür
PSG, FEI-PCY, FEI-PSGTY,
FEI-ICY, FEI YR-Kür
MB0, MB1, MB2, MB3,
FEI-PCJ, FEI-TCJ,
FEI-ICJ, MB-Kür
FEI-JUN Kür
C-mesterskaber inkl.
Kvalifikation
Svær INT1, INT A, INT B,
U25 GP (16-25)
INT2, GP, GPS, GP Kür
INT1, INT1-Kür

H

H

H

H

S

H

H

S

H

H

H

S

H

H

H

H

S

H

H

H

H

S

H

H

H

H

H

MA3, MA2, PSG, FEI-PCY,
FEI-PSGTY, FEI-ICY,
PSG-Kür, FEI-YR Kür
MA1
FEI 6 års Indl. og finale
MB0, MB1, MB2, MB3,
FEI-PCJ, FEI-TCJ, FEI-ICJ,
MB-Kür, FEI-JUN Kür
LA4, LA5, LA6, LA6 Kür
FEI 5 års indl. + finale, LA1,
LA2, LA3, LA Kür
LA, LB
LD-klasser, LC-klasser,
LB-klasser, LA-klasser
MB-klasser
MA-klasser
Højere klasser
Alle

H

H

H

S

H
H

H
H

H
H

H
H

H

H
H

H
H

H
H

H
H

H
H

H
H

H

1 dommer
1 dommer

H
H

H
H

H
H

H
H

H
H

H
H

H
H

H

1 dommer
1 dommer

H
H
H
H

H
H
H
H

H
H
H
H

H
H
H
H

H
H
H
H

H
H

H

5 dommere
S

3 dommere (1 skal
være O dommer)
3 dommere (2 skal
være O dommere)
3 dommere (1 skal
være O dommer)
3 dommere

S

3 dommere (1 skal
være O dommer)
3 dommere (1 skal
være O dommer)
3 dommere
2-3 O, A+, A, B+ B
dommere (ved 2
dommere min 1 Adommer)
3 dommere
1 dommer (i kür min. 2
dommere)
1-2 dommere (i kür
min. 2)
1 dommer
(i kür min. 2 dommere)
1 dommer
(i kür min. 2 dommere)

H
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Overdommere må dømme samtlige klasser (H-dommer)
H = Hoveddommer samt sidedommer S = Sidedommer
Dressurdommernes funktionsområder, ponyer
Pony
Dommerkategori
O
StævneDRF-Mesterskab Individuel
H
kategori
DRF-Mesterskab Hold
H

A+
H

A
S

B+

H

H

S

H
H

H
H

H
H

S
H

S
S

H

H

H

H

S

H

H

H

H

S

H

H

H

H

S

S

H

H

H

H

S

S

H

H

H

H

H

S

LA5
LA4, LA3

H
H

H
H

H
H

H
H

H
H

H
H

LA1, LA2, LA Kür
LB1, LB2, LB3
LC1, LC2, LC3
LD-klasser, LC-klasser,
LB-klasser, LA1-5-klasser
Højere klasser
Alle

H
H
H
H

H
H
H
H

H
H
H
H

H
H
H
H

H
H
H
H

H
H
H
H

H
H
H
H

H

1 dommer (i Kür min. 2
dommere)
1 dommer (i Kür min. 2
dommere)
1 dommer
1 dommer (i Kür min. 2
dommere)
1 dommer
1 dommer
1 dommer
1 dommer

H
H

H
H

H
H

H
H

H
H

H
H

H

H

1 dommer
1 dommer

B-stævne
PRT, PRM, Kür pony FEI
samt CLA6, PRI
klasser ved
B-stævner
LA4, LA5
LA3
C-stævne
C-pony mesterskab inkl.
samt Dkvalifikation
klasser ved PRT, PRM, Kür pony FEI
C-stævner
LA6, LA6-kür, PRI

D- og Rstævne
E-stævne

B

C

D2

D1

Dommerkrav
3-5 dommere.
Altid mindst 1 O-dommere
3 dommere (1 skal være Adommer)
3 dommere
2-3 dommere. Ved 2
dommere skal den ene
være min. A-dommer.
2-3 dommere. Ved 2
dommere skal den ene
være min. A-dommer.
2 dommere (i Kür min. 2
dommere)
3 dommere

Overdommere må dømme samtlige klasser (H-dommer)

D1 dommere
For at blive D1 dommer skal man deltage på ”introduktionskursus for dressurdommere! Samt opfylde nedenstående
krav. Tilmelding sker via DRF Go! og der er egenbetaling for kurset
For at blive D1 dommer skal vedkommende:
• redet og gennemført hestedressurklasser 2 gange med mindst 63% i sværhedsgrad 2 ved min. C-stævne
• være fyldt 22 år
• have virket som sekretær for autoriseret dommer
DU og underviserne tager stilling til om aspiranten kan godkendes, og aspiranten deltager i førstkommende kursus.
Autorisation meddeles umiddelbart efter deltagelse i Introduktionskursus.
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Bibeholdelse af status som D1 dommer kræver:
• deltagelse i min. et kursus hvert andet år
• deltagelse i en øveklasse om året
• resultater fra min. 100 dømte ekvipager pr.år kan forevises
• 2 bisidderklasser pr. år ved min C dommer
• som følge heraf vil ikke-opfyldelse af kravene, herunder ved orlov mere end 1 år betyde fratagelse af D1
autorisation
Uddannelsesforløbet fra D1 til D2 dommer kræver:
Underviserne for D1 dommere indstiller aspiranter til D2-dommer status.
•
•
•
•
•
•

redet og gennemført hestedressurklasser 2 gange med mindst 63% i sværhedsgrad 2 ved min. C-stævne
deltagelse i to øveklasser om året
at resultatlister fra 200 dømte ekvipager pr.år kan forevises
deltagelse mindst 1 kursus hvert andet år
Bisidde 2 gange i sværhedsgrad 2 ved minimum B-dommer.
evaluering

D2 dommere
For at bibeholde status som D2 dommer kræves:
•
•
•
•
•

deltagelse i et kursus hvert andet år
deltagelse i en øveklasse hvert år
at resultatlister fra min. 100 dømte ekvipager pr. år. kan forevises
2 bisidderklasser pr. år ved min. C dommer
som følge heraf vil ikke-opfyldelse af kravene, herunder ved orlov mere end 1 år betyde nedgradering 1 niveau

Undervisningen af D1 og D2 dommere vil foregå i regioner. Undervisere godkendes af DU.
D1 og D2 dommere gennemgår landsdækkende samme uddannelsesforløb.
Dressurudvalget udpeger 3 regionsformænd for henholdsvis øst (Sjælland og Bornholm distrikt 1,2,3,4,5,6), midt-nord
(Midt- og Nordjylland distrikt 11/13, 12 og 14) og syd- Fyn (Sønderjylland og Fyn distrikt 7,8,9,10), der er ansvarlige for
uddannelsesforløbet fra D1 til D2 og videre til C dommer i samarbejde med undervisere og den dommeransvarlige fra
DU, samt ansvarlige for vedligeholdelseskurser for D1 og D2.
Efter hvert kursus eller øveklasse gives tilbagemelding fra undervisere.
Uddannelsesforløbet fra D2 til C dommer kræver:
Underviserne for D1 og D2 dommere indstiller aspiranter til eksamen som C-dommer
•
•
•
•
•

deltagelse ved mindst 2 bisidderklasser pr. år ved min. B-dommer i sværhedsgrad 2
have redet og gennemført hestedressurklasser 2 gange med mindst 63 % i mindst sværhedsgrad 2 ved Cstævne
gennemført kursus for D1 og D2 dommere
Fremvise resultatlister for 300 dømte ekvipager pr år.
Deltaget i minimum 1 kursus hvert andet år
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Eksamen til C-dommer
Der gennemføres to eksaminer. Første eksamen gennemføres ved årskursus – nærmere beskrivelse af årskursus
nedenfor. Anden eksamen skal være ved et C-stævne enten i sværhedsgrad 2 for heste eller i sværhedsgrad 5 eller 6
for ponyer.
Eksamen ved C-stævne foregår således:
• Min.A, dommer godkendt af DU fungerer som censor
• ved aflægges af eksamen dømmer aspiranten ved C og censor ved H eller M. Hvis muligt kan tillige en 3.
dommer deltage
• censor gennemgår eksamen med aspiranten umiddelbart efter klassens afslutning, dog uden at give endelig
tilkendegivelse af udfaldet af eksamenen
• censor sender sin indstilling vedlagt dommerlister til den ansvarlige i dressurudvalget, hvorefter DU træffer
afgørelse om aspiranten kan autoriseres som C dommer
• Dressurudvalget meddeler aspiranten resultatet og evt. autorisation offentliggøres på Dansk Ride Forbunds
hjemmeside efter førstkommende møde i DU
Bibeholdelse af status som C dommer kræver:
• deltagelse i regionskursus mindst 1 gang årligt, evt.i anden region
• resultater fra mindst 200 dømte ekvipager pr. år kan forevises
• deltagelse i 2 bisidderklasser (evt. som skriver den ene gang) om året i sværhedsgrad 3 for heste og/eller i
sværhedsgrad min. 5 og 6 for ponyer ved mentor
• bisidderkort kan printes ud fra DRFs hjemmeside
• som følge heraf vil ikke-opfyldelse af kravene, herunder ved orlov mere end 1 år betyde nedgradering 1 niveau
Uddannelsesforløbet fra C til B dommer kræver:
• redet og gennemført hestedressurklasser 2 gange med mindst 63% i sværhedsgrad 2 ved min. C-stævne
• resultater fra mindst 300 dømte ekvipager pr. år kan forevises (flyttet op)
• funktion som C dommer i min. 2 år
• deltagelse i mindst 2 regionskurser på 2 år, evt. i anden region
• deltagelse som bisidder 6 gange i sværhedsgrad 3 for heste og min. 24 ponyekvipager i sværhedsgrad 5 eller 6
hos Mentor
• bisidderklasser kan erstattes af øveklasser med mentor
• bisidderkort indsendes til DU, kortet kan printes ud fra DRFs hjemmeside
Eksamen til B-dommer
Der gennemføres to eksaminer. Første eksamen gennemføres ved årskursus – nærmere beskrivelse af årskursus
nedenfor. Anden eksamen gennemføres ved et C-stævne i sværhedsgrad 3 for heste.
• min A+ dommer fungerer som censor
• ved eksamen sidder aspiranten ved C og censor ved H eller M. Evt. 3. dommer til stede, hvis muligt
• censor gennemgår eksamenen med aspiranten umiddelbart efter klassens afslutning, dog uden at give endelig
tilkendegivelse af udfaldet
• censor sender sin indstilling vedlagt dommerlister til den ansvarlige i dressurudvalget, hvorefter DU træffer
afgørelse om aspiranten kan autoriseres som C dommer
• Dressurudvalget meddeler aspiranten resultatet og evt. autorisation offentliggøres på Dansk Ride Forbunds
hjemmeside efter førstkommende møde i DU
Bibeholdelse som B dommer kræver:
• deltagelse i regionskursus mindst 1 gang årligt, evt.i anden region
• resultater fra mindst 200 dømte ekvipager pr. år kan forevises
• deltagelse i 2 bisidderklasser (evt. som skriver den éne gang) 2 gange årligt i sværhedsgrad 4 eller 5 for hest
hos mentor
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•
•
•

bisidderklasser kan erstattes af øveklasser med mentor
bisidderkort kan printes fra DRFs hjemmeside
som følge heraf vil ikke-opfyldelse af kravene, herunder ved orlov mere end 1 år betyde nedgradering 1 niveau

Uddannelsesforløbet fra B til B+ dommer kræver:
• redet og gennemført hestedressurklasser 2 gange med mindst 63% i sværhedsgrad 2 ved min. C-stævne
• funktion som B dommer mindst 2 år
• deltagelse i mindst 2 regionskurser på 2 år, evt. i anden region
• resultater fra mindst 300 dømte ekvipager pr. år forevises
• deltagelse som bisidder ved mentor mindst 3 gange i sværhedsgrad 5 (MA2 og PSG) for hest
• bisidderklasser kan erstattes af en øveklasser med mentor
• bisidderkort indsendes til DU. Kortet kan printes ud fra DRFs hjemmeside
• fungeret som dommer ved B-stævne
Eksamen til B+ dommer
• eksamen gennemføres ved årskursus – nærmere beskrivelse af årskursus nedenfor bestået eksamen i
sværhedsgrad 5 (MA2 eller PSG)
• DU udpeger censor
• status afgøres efter årseksamen
Bibeholdelse som B+ dommer kræver:
• deltagelse i regionskursus mindst 1 gang årligt, evt.i anden region
• resultater fra mindst 200 dømte ekvipager pr. år kan forevises
• deltagelse i 2 bisidderklasser (evt. som skriver den ene gang) 2 gange om året i sværhedsgrad 6-8 (Int.1eller
højere) ved mentor
• bisidderkort kan printes ud fra DRFs hjemmeside
• som følge heraf vil ikke-opfyldelse af kravene, herunder ved orlov mere end 1 år betyde nedgradering 1 niveau
Uddannelsesforløbet fra B+ dommer til A dommer kræver:
• funktion som B+ dommer mindst 2 år
• deltagelse i mindst 2 regionskurser på 2 år, evt. i anden region
• resultater fra mindst 300 dømte ekvipager pr. år forevises.
• redet og gennemført hestedressurklasser 2 gange ved B eller A stævne i sværhedsgrad 3 med min. 60 %.
• deltagelse som bisidder hos mentor mindst 3 gange. 2 gange i mindst sværhedsgrad 6 (Int.1 eller højere) ved
min 1 B-stævne.
• bisidderklasser kan erstattes af en øveklasser med mentor
• bisidderkort indsendes til DU. Kortet kan printes fra DRFs hjemmeside.
Eksamen til A dommer
• Der gennemføres to eksaminer. Første eksamen gennemføres ved årskursus – nærmere beskrivelse af
årskursus nedenfor. Anden eksamen gennemføres ved B- eller C- stævne i sværhedsgrad 6 (Int.1)
• DU udpeger censor
• status afgøres udfra det samlede indtryk af begge eksamener
•
Bibeholdelse som A-dommer kræver:
• deltagelse i A, A+ og Overdommerkursus min. hvert 2. år
• resultater fra mindst 200 dømte ekvipager pr. år forevises
• deltage som bisidder 1 gang om året sværhedsgrad 7 eller 8 for heste og 1 gang i sværhedsgrad 5 eller 6 for
ponyer ved mentor
Version 18.2

7

•
•
•

bisidderklasse kan erstattes af en øveklasse med mentor
bisidderkort kan printes ud fra DRFs hjemmeside
som følge heraf vil ikke-opfyldelse af kravene, herunder orlov mere end 1 år, betyde nedgradering 1 niveau

Uddannelsesforløbet fra A dommer til A+ dommer kræver:
• deltagelse i mindst 2 kurser på 2 år
• resultater fra mindst 300 dømte ekvipager pr. år kan forevises
• deltagelse som bisidder i Grand Prix klasser min. 5 gange på 2 år hos mentor evt. fra anden region
• bisidderklasser kan erstattes af en øveklasser med mentor
• bisidderkort indsendes til DU. Kortet kan printes fra DRFs hjemmeside
Eksamen til A+ dommer
• gennemførelse af eksamen i sværhedsgrad 8 ved årskursus (se nærmere beskrivelse nedenfor)
• eksamen gennemføres 1 gang i sværhedsgrad 8 med international eller kandidat dommer som censor
• status afgøres efter eksamen
Bibeholdelse som A+ dommer kræver:
• deltagelse i A, A+ og Overdommerkursus min. hvert 2. år
• resultater fra mindst 200 dømte ekvipager pr. år kan forevises
• deltagelse i 1 bisidderklasse om året i min. sværhedsgrad 8 deltage og 1 gang i sværhedsgrad 5 eller 6 for
ponyer ved mentor
• bisidderklasse kan erstattes af en øveklasse med mentor
• bisidderkort kan printes fra DRFs hjemmeside
• A+ dommere bør opsøge internationale stævner som tilskuer og skriver jobs ved int. stævner.
• som følge heraf vil ikke-opfyldelse af kravene, herunder orlov mere end 1 år, betyde nedgradering 1 niveau
Uddannelsesforløbet fra A+ dommer til Overdommer kræver:
• A+ dommere, der opfylder deres bibeholdelse af A+ dommer status, kan af DU indstilles til Overdommer
• Overdommere autoriseres af hovedbestyrelsen
Bibeholdelse som Overdommer kræver:
• deltagelse i A, A+ og Overdommerkursus min. hvert 2. år
• resultater fra mindst 200 dømte ekvipager pr. år kan forevises
• Overdommere bør opsøge internationale stævner som tilskuer
• Overdommere har ikke mulighed for at søge orlov. Ønskes orlov, vil DU og HB nedgradere til A+ dommer
• Overdommere er forpligtede til at medvirke som instruktører ved regionskurser, årskurser samt at være mentor
• Overdommere er forpligtede til at deltage aktivt i oplæring af nye dommere
• Overdommere er forpligtede til at medvirke ved eksaminer
• som følge heraf vil ikke-opfyldelse af kravene betyde at DU indstiller til HB om nedgradering 1 niveau
Det er ønskværdigt, at der er mindst 15 Overdommere.
Én gang årligt afholdes der kursus af én eller to dages varighed. Underviseren skal have international erfaring.
Internationale dommere og dommerkandidater
Dommere, som opfylder FEIs krav til int. dommere og int. dommerkandidater, kan af DU indstilles til HB til godkendelse i
FEIs Dressurkomité.
Ridekrav 60% i PSG ved landsstævne.
Af hensyn til kontinuiteten i dansk dressurridning og uddannelse af dommere vil indstilling til int. dommerkandidat ske
blandt Overdommere.
For at komme i betragtning skal de have 3 dokumenterede skriver/taster opgaver ved int. Klasser.
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Desuden 2 bisidderjobs ved dansk FEI dommer som tester kandidaten i engelsk. Her vurderes om det sproglige er
tilfredsstillende og evt. hvordan forbedringer er nødvendige, og der testes igen inden kandidaten sendes på int. kursus.
Talentgruppe
•
•
•
•
•

2 x 60% i Prix Sct George eller højere klasse til landsstævne.
Skal være mindst 22 år.
Brænder for dressur og ønsker at dømme klasser af høj kvalitet.
Sproglige egenskaber (engelsk) hvis man ønsker international status (skal testes).
Udadvendt og lydhør samt evne for at forstå og se den bedste kvalitet af dressurridningen

Formål:
At finde mulige emner til dressurdommer, der har redet på højere plan. Dommerne skal have mulighed for at gå
hurtigere gennem uddannelseshirakiet end foreskrevet i Dommeruddannelsen 2018. Få interesserede, rutinerede
ryttere, som har stort indblik i ridning og bedømmelser til at være dommere. Dette uden at miste lysten pga. den lange
vej i det ordinære system.
Varetagelse af talentgruppen:
Dommerne deltager på de regionskursur som anført i uddannelsen.
Desuden følges dommeren af 2 internationale dommere, som har hovedansvar for at uddanne dommeren og føre
dommeren gennem systemet:
Talentgruppens mentorer:
• Årlig gennemgang af menteens arbejde
• Årlig evaluering og sparring med mentee om fremtid
• Opfølgning med øveklasser og bisidder jobs
• Evt. opfølgning med videoaften eller andet nyskabende (ekskursion)
Talentgruppens mentéer:
• Stor paratviden inden for alt dressur og vidende om Code of Conduct
• Villig til at være mobil
• Villig til forbedring i bedømmelser, sprog, socialt og pædagogisk
• Villig til at yde en indsats såvel tidsmæssigt som økonomisk
For generhvervelse af Dressurdommer status for 70+ dommere vil følgende være gældende:
• Alle dommere der ønsker at fortsætte efter det fyldte 70. år skal igennem en markeksamen med O-dommer
som censor (i fx Middelsvær for heste / P-klasse for ponyer eller på det aktuelle statusniveau) indenfor det
første år efter man er fyldt 70 år.
• Ved Fravær eller orlov i mere end 1 år efter det fyldte 70. år nedgraderes ens dommerstatus 1 niveau
• Bevarelse af status efter det fyldte 70. år medfører deltagelse hvert 2. år til årseksamen på statusniveau.
• Det vil ikke være muligt for at avancere til
• Alle fungerende dommere skal deltage på kurser, bisidde og dømme det antal ekvipager som beskrevet under
det niveau i dommeruddannelsen der svarer til deres gældende dommerniveau.
• O-dommere vil ved udgangen af det år man fylder 70 få frataget O-dommerudnævnelsen, men kan fortsætte
som A+ dommer.
Dressurudvalget kan efter indstilling fra undervisningsgruppen /mentorer til en hver tid bringe dommerstatussen til ophør.

Version 18.2

9

Generelt om eksamensklasser for C, B og B+ eksamener
Årskursus
Der afvikles årseksamen for D2 til C-dommer ved årskurset så vidt muligt en gang om året.
Årseksamen indeholder, teoretisk prøve i fordringer, reglement og situationsforståelse, bedømmelse med mikrofonsæt
(lukket forum) og skriftlig bedømmelse i sværhedsgrad 5/6 for ponyer eller sværhedsgrad 2 for heste.
DU udpeger censor.
Der afvikles årseksamen for C til B-dommer ved årskurset så vidt muligt en gang om året.
Årseksamen indeholder, teoretisk prøve i fordringer, reglement og situationsforståelse, bedømmelse med mikrofonsæt
(lukket forum) og skriftlig bedømmelse i sværhedsgrad 3 for heste.
DU udpeger censor.
Der afvikles årseksamen for B til B+ dommer ved årskurset så vidt muligt en gang om året.
Årseksamen indeholder, teoretisk prøve i fordringer, reglement og situationsforståelse, bedømmelse med mikrofonsæt
(lukket forum) og skriftlig bedømmelse i sværhedsgrad 5 for heste.
DU udpeger censor.
Der afvikles årseksamen for B+ til A-dommer ved årskurset så vidt muligt hver 2. år
Årseksamen indeholder, teoretisk prøve i fordringer, reglement og situationsforståelse, bedømmelse med mikrofonsæt
(lukket forum) og skriftlig bedømmelse i sværhedsgrad 6 for heste.
DU udpeger censor.
I alle eksamensklasser skal der være mindst 12 ekvipager, for at klassen kan betragtes som værende fyldestgørende for
at bedømme eksaminanden. Dispensation kan kun undtagelsesvis gives.
For A og A+ dommere vil det være en vurdering af aflagt mark- og/ eller årseksamen uden hensyntagen til antal
startende ekvipager i klasserne.
Regionskursus
Der afholdes to regionskurser for D2/C/B og B+ dommere. (Det er kun indstillede D2-eksaminanter, der kan deltage i
regionskursus).
For A/A+ og Overdommere afholdes et årskursus med mulighed for eksamen.
Husk at holde dig orienteret via www.rideforbund.dk under; Uddannelse / Academy Equestrian / Official.
I alle eksamensklasser skal der være mindst 12 ekvipager, for at klassen kan betragtes som værende fyldestgørende for
at bedømme aspiranten. Dispensation kan kun undtagelsesvis gives.
For A og A+dommer vil det være en vurdering af aflagt mark- og/ eller årseksamen uden hensyntagen til antal startende
ekvipager i klasserne.
Regionskursus
Der afholdes to regionskurser for D2/C/B og B+ dommere. (Det er kun indstillede D2-eksaminanter, der kan deltage i
regionskursus.
For A/A+ og Overdommere afholdes et årskursus med mulighed for eksamen.
Ved kurset gennemføres én dag med teori/undervisning, og én dag med eksaminer.
Husk at holde dig orienteret via www.rideforbund.dk under; Uddannelse / Academy Equestrian / Official.
Undervisning af autoriserede C, B, B+ dommere
Undervisningen af autoriserede C, B og B+ dommere vil foregå i regioner.
Kørselsudgifter afholdes af kursisterne. Dommerne må gerne deltage i en anden regions kurser.
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Der afholdes 1-2 kurser i hver region hvert år af én dags eller eftermiddag/aftens varighed (forår og efterår tilstræbes).
Lærerne i regionerne vil være Overdommere som er med mentorgrupperne, og så vidt muligt vil den samme lærerstab
være tilknyttet den samme region i en årrække.
Med 2-3 års mellemrum holdes om muligt fælles stordommer seminar for alle dommerkategorier fra alle regioner.
Der vil årligt blive afholdt årskurser for dommere fra hele landet, hvor der også vil blive afholdt eksamener.
Undervisning af autoriserede A, A+ og Overdommere
Ved årskurser for A, A+ og O-dommere kan indstillede B+ dommere deltage
Undervisning på regionale kurser
På de regionale kurser undervises der efter reglementets fordringer i dressur samt uddannelses/træningsskalen.
Bedømmelse af programridning i forskellige sværhedsgrader både for ponyer og heste.
Gennemgang af karaktergivning i programridning.
Løsøvelser i forskellige sværhedsgrader både for ponyer og heste.
Åben votering med mikrofonsæt.
Reglementsspørgsmål.
Dommeretik.
Distrikt 1,2,3,4,5,6 – Region Sjælland og Bornholm
Distrikt 7,8,9,10 – Region Fyn og Sønderjylland
Distrikt 11/13, 12 og 14 – Region Nord og Midtjylland
Dommeremne
Såfremt et dommeremne med særlig indsigt og uddannelse melder sig, kan DU indplacere vedkommende i en passende
dommerkategori som vil blive vurderet af DU. Vedkommende skal aflægge prøve som for omhandlende sværhedsgrad
og max. som B-dommer.
Dommere i denne gruppe kan få dispensation fra dommeruddannelsens krav, dog ikke ridekrav.
Championatsdommere
For at blive dommer i Dansk Ride Forbunds championat for ungheste er kravet minimum A-dommer status eller er
uddannet berider. Dressurudvalget og mentor udpeger Championatsdommere ud fra ovenstående krav.
For at blive udnævnt skal man deltage på et Championatsdommerseminar.
Bibeholdelse som Championatsdommer kræver:
• Deltagelse i Championatsseminar minimum hvert andet år.
For generhvervelse af Dressurdommer status for 70+ dommere vil følgende være gældende:
• Alle dommere der ønsker at fortsætte efter det fyldte 70. år skal igennem en markeksamen med O-dommer
som censor (i fx Middelsvær for heste / P-klasse for ponyer eller på det aktuelle statusniveau) indenfor det
første år efter man er fyldt 70 år.
• Ved fravær eller orlov i mere end 1 år efter det fyldte 70. år nedgraderes ens dommerstatus 1 niveau
• Bevarelse af status efter det fyldte 70. år medfører deltagelse hvert andet år til årseksamen på statusniveau.
• Alle fungerende dommere skal deltage på kurser, bisidde og dømme det antal ekvipager som beskrevet under
det niveau i dommeruddannelsen, der svarer til deres gældende dommerniveau.
• O-dommere vil ved udgangen af det år man fylder 70 få frataget O-dommerudnævnelsen, men kan fortsætte
som A+ dommer.
• Dressurudvalget kan efter indstilling fra undervisningsgruppen/mentorer til enhver tid bringe dommerstatussen
til ophør.
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Behandling af klager
Klager over dressurdommere indsendes til Dressurudvalget.
Klagen skal altid være skriftlig og skal være udfyldt på et klageskema.
Er der tale om en disciplinærklage videresendes klagen af DU til Disciplinærudvalget, og klager modtager orientering
herom fra DU.
Behandles klagen i DU, sendes klagen af DU til indklagede med anmodning om indklagedes bemærkninger inden 14
dage. Når indklagedes bemærkninger er modtaget fremsendes disse til klager til udtalelse, ligeledes med 14 dages frist
og afslutningsvis fremsendes klagers bemærkninger påny til indklagede med samme 14 dages frist.
Begge parter får således mulighed for at udtale sig 2 gange.
Når denne høringsperiode er afsluttet behandles klagen på førstkommende DU møde, og parterne informeres om
resultatet umiddelbart efter.
Ved gentagne skriftlige klager over samme dommer, kan DU indkalde til samtale. Den indklagede kan også bede om
samtale med DU.
Overgangsordning
For dommere der er udnævnt til autoriserede dommere før 31. december 2015 er ridekravet 60% i sværhedsgrad 2 for
at opnå status til D2, C, B, B+ og A-dommer.
For dommere der bliver udnævnt til autoriseret dressurdommer efter 1. januar 2016 er ridekravet ændret til 63% for at
opnå status som D1, D2, C, B, B+ og A-dommer
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