
 

      
 Ansökningshandlingar för att bli antagen som  

Dressyrdomarkandidat  
Kvalifikationskrav: 

För att bli Msv B domarkandidat skall vederbörande ha varit Msv C- domare i minst två år.  

För att bli St. Georges domarkandidat skall vederbörande ha varit Msv B- domare i minst 

två år.  

För att bli Intermediaire I-domarkandidat skall vederbörande ha varit St. Georges -domare 

i minst två år.  

Grand Prix domarkandidat särskild uttagning (ansökan inte möjlig).  

Vederbörande ska ha varit Intermediaire I-domare i minst två år. Vederbörande skall ha tävlat 

i lägst Prix S:t Georges/ Msv A på nationell eller elit tävling med minst 65,00% som resultat.  

Vederbörande ska ha visat sin lämplighet genom att: 

• ha följt Codex för Dressyrdomare 

• för Intermediare 1 domaransökningar ska ha dömt på sin högsta behörighetsnivå 

cirka 20 gånger sammanlagt under de tre senaste åren.  

• St George ansökningar ska ha dömt ca 15 ggr på sin högsta behörighetsnivå de tre 

senaste åren 

• MSV B domaransökningar ska ha dömt ca 15 ggr på sin högst behörighetsnivå, ponny 

och häst (övervägande del häst klasser) 

• I domarteam dömt utan större avvikelser  

• ha deltagit i förekommande repetitionskurser/seminarier och då visat god färdighet. 

När ansökningsblanketten har inkommit, skickas information till den sökande gällande 

bisittning och skuggdömning. Ansökan samt bisittning/skuggdömning ska vara komplett 

senast 31 december. Därefter görs en särskild uttagning och sökande meddelas om de är 

antagna eller ej. Domarkandidater utses vid Domarutbildarkonferens 

Namn……………………………………………………………………….Ålder……………

              

Adress…………………………………………………………………………………………. 

Postnr………………………..Postadress…………………………………………………….. 

 

Telefon bostad…………………Mobil…………………E-post …………………………… 
      Textat 

Bilagor: endast kopior och i förekommande fall gärna vidimerade.  

               Sätt bilagans nummer i rutorna samt längst upp till höger på bilagan. 

Personlig beskrivning: 

om Dig själv, Din domarfarenhet samt motiv för att vilja bli domare på högre nivå.

  

Tävlingsverksamhet:   

Registreringskort 

                                     

Kurser och seminarier med domaranknytning                                       

 

Övrigt som är positivt att ni känner till om mig. 

 

Datum:…………Underskrift: ……………………………………………………… 
 

Ansökan skickas till Svenska Ridsportförbundet, Ridsportens Hus, 734 94 Strömsholm 

E-post lollo.magnusson@ridsport.se  

mailto:lena.svensson@ridsport.se

