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Indelning och behörighet 
WE-domare indelas i följande kategorier: 
 
INTERNATIONELLA DOMARE OCH INTERNATIONELLA KANDIDATER 
Dömer alla klasser vid svenska tävlingar. 
 
Svår-klass WE-DOMARE 
Dömer alla klasser vid svenska tävlingar. 
 
Svår-klass WE DOMARKANDIDATER 
Dömer alla klasser t.o.m. MSV-WE samt Svår-WE efter dispens 
 
MSV-klass WE-DOMARE 
Dömer alla klasser t.o.m. MSV-WE 
 
Lätt-klass WE-DOMARE 
Dömer alla klasser t.o.m. LA-WE 
 
Tillsvidare: 
Ridlärare/instruktörer, tränare och övriga personer med god kännedom/erfarenhet av WE kan 
tillsvidare ersätta utbildad WE-domare t.o.m. LA-WE på nationell tävling. Personen ska ha 
genomfört godkänt prov på E- intro samt ha löst funktionärslicens i TDB 
 
Kvalifikationskrav 
För att bli antagen som WE-domaraspirant skall sökande vara verksam MsvC-domare i dressyr 
eller uppfylla övriga kriterier under Målgrupp 1. 
 
Målgrupp 1: 
För att medverka i WE-domarutbildning skall sökande: 
 
1. Vara utbildad dressyrdomare som vill kunna döma WE på samtliga nivåer. 
 
Eller ha: 
1. Dokumenterat god hästkännedom och med kännedom/erfarenhet av WE. 
2. Dokumenterat god riderfarenhet.   
3. Fyllt 22 år. 
4. Tävlat i lägst Msv Working Equitation på nationell tävling med godkänt resultat (60%). 
 
Målgrupp 2: 
Ridlärare/instruktörer, tränare och övriga personer med god kännedom/erfarenhet av WE och som 
är intresserade av att döma. 
 
För att bli MSV-WE domarkandidat skall vederbörande ha varit LA-WE domare i minst två år och 
under denna tid genom sin verksamhet ha visat sin lämplighet. MSV-WE domarkandidater utses 
av DU (ansvarig domarutbildare). 
För att bli Svår-WE domarkandidat skall vederbörande ha varit MSV-WE domare i minst två år 
och under denna tid genom sin verksamhet ha visat sin lämplighet. Svår klass-WE 
domarkandidater utses av DU. 



 
Dispens 1: 
Dispens att döma en kategori högre än domarens behörighet medger, kan i enstaka fall beviljas. 
Dispens söks hos SvRFs kansli av tävlingsarrangören. SvRFs kansli  meddelar skriftligen 
tävlingsarrangören och den aktuella domaren. 
 
Dispens 2: 
Fr.o.m. 2017: 
Personer med gedigen domarerfarenhet från WE-tävlingar och som har genomgången steg 1-3 
kurs samt årlig fortbildning, kan ges årlig dispens att döma t.o.m. LA-WE på nationell tävling. 
Dispens söks hos SvRFs kansli av sökande och meddelas skriftligt till denne. 
 
Dispensgrupp 2019 Ulrika Pernler, representant banbyggare, Kajsa Ekedahl.   
Dvs samma dispensgrupp oavsett vad för slags fråga det gäller inom WE. 
 
Domarutbildning 
Den av WE-kommittén utsedda Domargruppen (DG) ansvarar för domarutbildningen. 
En DG medlem är ansvarig för WE-domarutbildning och skall svara för att: 
- utbildningskostnaderna sanktioneras med SvRFs kansli och WE-kommittén. 
- kurser och fortbildning organiseras för samtliga nationella domarkategorier. 
- utbildningsplaner för respektive domarkategorier följs. 
 
Kurser 
Steg 1, 1-2 dagar 
Steg 2, forts 1-2 dagar 
Steg 3, forts 1-2 dagar 
 
Målgrupp 1: Efter godkänt praktiskt och teoretiskt prov – ges behörighet att döma t.o.m. LA WE 
nationell tävling 
 
Examination 
Samtliga domarkategorier examineras genom ett teoretiskt och ett praktiskt prov. 
Dessa bestäms för varje enskilt examenstillfälle av respektive examinator. 
 
Behållande av auktorisation 
För att behålla sin auktorisation måste domare ha dömt minst tre tävlingar inom en 2-årsperiod. 
Alla kategorier WE-domare skall minst en gång vartannat år delta i repetitionskurs/seminarium 
med teoretisk och/eller praktisk färdighetsträning, anordnad av SvRF.  
 
Uppehåll 
DG i samråd med respektive domarutbildare, ansvarar för återinsättande av domare efter uppehåll. 
 
Vid uppehåll mindre än 2 år krävs: Minst en repetitionskurs. Respektive domarutbildare avgör 
sedan om personen ska få sin behörighet direkt, eller om ytterligare en repetitionskurs behövs. 
Respektive domarutbildare avgör i vilken kategori behörighet ska ges. 
 
Vid uppehåll längre än 2 år krävs: Minst en repetitionskurs samt att en enklare examen genomgås. 
Ansvarig domarutbildare avgör i vilken kategori behörighet ska ges. 
 
Berövande av auktorisation 
Domare kan av SvRF, om synnerliga skäl här föreligger, fråntas sin auktorisation. 
 
Domarlista 
Aktuella domare återfinns i TDB 
Till dressyrmomentet kan alltid dressyrdomare utan WE-behörighet anlitas. 


