Kodeks for dressurdommere under Dansk Ride Forbund
Tillæg til Code of Conduct.
En dressurdommer skal så vidt muligt undgå enhver interessekonflikt. En dressurdommer skal have en neutral, uafhængig og fair tilgang mod ryttere og andre
officials. Finansielle og/eller personlige interesser må aldrig påvirke en dressurdommers måde at bedømme en ekvipage på.
 En championats-/dressurdommer må ikke dømme en pony/hest/rytter, han/hun har
undervist inden for de seneste 3 måneder før et stævne.
 Ingen championats-/dressurdommer må bedømme egne forældre, børn, søskende,
ægtefælle, samlever og samlevers børn eller egen hest/pony, som rides af anden
rytter til klub-, distrikts- eller landsstævner i Danmark.
 Afholder en dressurdommer kursus, vil dette medføre 30 dages bedømmelseskarantæne af den enkelte ekvipage. Dette er gældende for både klub-, distrikts- og
landsstævner. Det er dommerens ansvar at oplyse kursusdeltagerne om, hvor
han/hun skal dømme de næste 30 dage efter kurset (se bilag).
 En championats-/dressurdommer må ikke dømme kvalifikationsrunder i samme
årgang, hvor de selv deltager i indeværende år.
 Sælger en championats-/dressurdommer en pony/hest, må denne ikke bedømme
den pågældende pony/hest 6 måneder efter salget.
Hvis en dommer tildeles en opgave til et stævne af Dansk Ride Forbund, er denne
opgave undtaget for ovenstående regler.

Det er dommerens eget ansvar at informere og agere efter ovenstående kodeks.
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Information til ryttere der rider kursus ved autoriseret dressurdommer

Kære rytter
Du har i dag deltaget i kursus ved en autoriseret dressurdommer. Jævnfør kodeks
for dressurdommere under Dansk Ride Forbund må denne dommer ikke bedømme
dig i konkurrencer de kommende 30 dage efter kurset - uanset niveau.
Herunder er der listet ved hvilke stævner, dommeren skal dømme de kommende
30 dage. Det er efter udlevering af denne information rytterens ansvar, at denne
ikke tilmelder sig til start ved de nævnte stævner uden at have sikret sig, at den
pågældende dommer ikke dømmer den udvalgte klasse.
Dommer/Underviser: _________________________________________________
Dato for kursus: _____________________________________________________
Ovenstående dommer skal dømme ved følgende stævner de kommende 30 dage
efter kurset:
(Påfør klub og dato – hvis muligt også klasser)
1: ________________________________________________________________
2: ________________________________________________________________
3. ________________________________________________________________
4. ________________________________________________________________
5. ________________________________________________________________
6. ________________________________________________________________

Dommers underskrift: ________________________________________________
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