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Bestämmelser för dressyrdomare 

 

Indelning och behörighet 

Dressyrdomare indelas i följande kategorier: 
 

 

INTERNATIONELLA DOMARE 

Dömer alla klasser vid svenska tävlingar. Dömer enligt FEIs regler vid internationella tävlingar i Sverige. 
 
 

GRAND PRIX-DOMARE  

Dömer alla klasser vid svenska tävlingar. 
 
 

INTERMEDIAIRE I-DOMARE  

Dömer alla klasser t.o.m. Intermediaire I (ej Intermediaire A och högre klasser).  
 
 

ST GEORGES-DOMARE  

Dömer alla klasser t.o.m. Medelsvår A-nivå.  
 
 

MEDELSVÅR B-DOMARE  

Dömer alla klasser t.o.m. Medelsvår B-nivå.  
 
 

MEDELSVÅR C-DOMARE  

Dömer alla klasser t.o.m. Medelsvår C-nivå.  
 
 

DOMARE UNGHÄST/UNGPONNY  

Endast domare i domarkategorin ”Domare Unga Hästar” har behörighet att döma unghästbedömning. Dessa domare 
får döma 5-, 6- och 7-åriga hästar och ponnyer.  
 
 

DOMARE DRESSYRRYTTARTEST  

Samtliga domare som genomgått tilläggsutbildning för dressyrryttartest.  
 
 

UTLÄNDSKA DOMARE  

För utländska domare som dömer svenska tävlingar gäller samma regler när det gäller behörighet och minimiålder på 
25 år. 
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Dispenser 

Dispens att döma en kategori högre än domarens behörighet kan i enstaka fall beviljas. Dispens söks hos Svenska 
Ridsportförbundet (SvRF).  
 
 

Domarutbildning 

Den av Svenska Ridsportförbundet (SvRF) utsedda DOMARGRUPPEN (DG) ansvarar för domarutbildningen.  
En DG-medlem ska ingå i eller adjungeras till SvRFs Dressyrkommitté. 
 

DG ska svara för att: 

• Den för ändamålet uppgjorda budgeten hålls. 

• Utse domarutbildare. 

• Kurser och repetitionskurser organiseras för samtliga nationella domarkategorier. 

• Utbildningsplaner för respektive domarkategorier följs.   

• Årligen anordna en central domarutbildarkonferens.  

• TR II hålls aktuellt och vid behov revideras. 

• Minst en DG-medlem ska ingå i dispensgruppen för dressyr som ger dispenser gällande TR II. 

• De svenska dressyrprogrammen vid behov revideras och/eller förnyas. 
 

DG kan vid behov adjungeras till tävlings- och utbildningssektionernas möten. 
 

Grand Prix-domarutbildningen ombesörjs av en Grand Prix-domarutbildare (GPU) som utses av SvRF i samråd 
med DG. GPU är närmast underställd DG och ska svara för att: 
  

• Organisera och leda repetitionskurser för Grand Prix-domare och kurser för Grand Prix-domarkandidater. 

• Föreslå lämpliga kandidater till internationella kurser och se till att internationella domare blir kallade till för dem 
lämplig vidareutbildning. 

• Genom uppföljande verksamhet övervaka sin domarkategoris verksamhet på fältet.  

• Ha rollen som svensk ”Supervisor” och därmed behörighet att delta/kalla till domarmöte efter klass oavsett vilken 
kategori domare som dömt.  

 

Intermediaire I-domarutbildningen och St. Georges-domarutbildningen ombesörjs av central/ centrala 
domarutbildare (CDU) som utses av SvRF i samråd med DG. CDU är närmast underställd DG och ska svara för att: 
 

• Organisera och leda repetitionskurser för Intermediaire I-domare och kurser för Intermediaire I-domarkandidater. 

• Organisera och leda repetitionskurser för St. Georges-domare och kurser för St. Georges-domarkandidater. 
• Genom uppföljande verksamhet övervaka sina domarkategoriers verksamhet på fältet. 

 

Medelsvår B-domarutbildningen ombesörjs av regionala domarutbildare (RDU) som utses av SvRF i samråd med 
DG. RDU är närmast underställd DG och ska svara för att: 
 

• Organisera och leda repetitionskurser för Medelsvår B-domare inom sin region. 

• Genom uppföljande verksamhet övervaka sin domarkategoris verksamhet på fältet.  
 

Medelsvår B-kandidatutbildningen ombesörjs av speciellt utsedd central domarutbildare som utses av SvRF i 
samråd med DG. Domarutbildaren är närmast underställd DG och ska svara för att: 
 

• Organisera och leda kurser för Medelsvår B-kandidatutbildningen i hela landet. 
 

Medelsvår C-domarutbildningen ombesörjs av distriktsdomarutbildare (DDU) som utses av SvRF i samråd med 
DG. DDU är närmast underställd DG och ska svara för att: 
 

• Organisera och leda repetitionskurser för Medelsvår C-domare inom sitt distrikt. 

• Genom uppföljande verksamhet övervaka sin domarkategoris verksamhet på fältet. 
 

Medelsvår C-aspirantutbildningen ombesörjs av speciellt utsedd central domarutbildare som utses av SvRF i 
samråd med DG. Domarutbildaren är närmast underställd DG och ska svara för att: 
 

• Organisera och leda kurser för Medelsvår C-aspirantutbildningen i hela landet. 
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Kvalifikationskrav 
Stort avseende ska fästas vid att den sökande aspiranten/kandidaten inom ridsporten uppfattas som ett föredöme när 
det gäller etik och moral. Aspiranten/kandidaten ska visa prov på en värdegrund som är förenlig med ridsportens och 
idrottens värderingar. 
 

För att bli antagen som Medelsvår C-domaraspirant ska sökande ha: 

• Dokumenterad god hästkännedom och kunskap i ridlära. 

• Dokumenterad god riderfarenhet. 

• Fyllt 25 år. 

• Tävlat i lägst Msv B-dressyr på 2*-tävling med minst 60,00 % som resultat. 
 

För att bli Medelsvår B-domarkandidat ska vederbörande:  

• Ha varit Msv C-domare i minst två år. 

• Under de senaste tre åren sammanlagt ha dömt cirka 15 gånger på sin högsta behörighetsnivå (Msv C).  

• Ha dömt både ponny och häst på Msv C-nivå dock övervägande hästklasser. 
 
För att bli St. Georges-domarkandidat ska vederbörande:  

• Ha varit Msv B-domare i minst två år.  

• Under de senaste tre åren sammanlagt ha dömt cirka 15 gånger på sin högsta behörighetsnivå (Msv B).  
 
För att bli Intermediaire I-domarkandidat ska vederbörande:  

• Ha varit St. Georges-domare i minst två år.  

• Under de senaste tre åren sammanlagt ha dömt cirka 20 gånger på sin högsta behörighetsnivå (Msv A).  
 
För att bli Grand Prix-domarkandidat gäller särskild uttagning och ansökan är inte möjlig. Vederbörande ska: 

• Ha varit Intermediaire I-domare i minst två år.  

• Ha tävlat i lägst St. Georges/ Msv A på 3*-, 4*- eller 5*-tävling med minst 65,00 % som resultat. 
 

Kandidater ska ha visat sin lämplighet genom att: 

• Ha följt Codex för Dressyrdomare. 

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

• I domarteam dömt utan större avvikelser. 
 

Ansökningsblankett för Msv C-domaraspirant och för kandidat till högre behörighet rekvireras från www.ridsport.se 
eller från respektive domarutbildare. När ansökningsblanketten har inkommit skickas information till den sökande 
gällande bisittning och skuggdömning. Ansökan, samt bisittning och skuggdömning, ska vara komplett senast  
31 december. Därefter sker en särskild uttagning och sökande meddelas om de är antagna eller inte. 
Domarkandidater utses på domarutbildarnas konferens. 
 
 

Dispens vid domarrekrytering 

Domarkandidat som genom tidigare verksamhet kvalificerat sig för domarverksamhet (t.ex. tävlingsryttare) kan efter 
beslut av DG beviljas dispens från ovanstående tjänstgöringstider inom varje domarkategori. 
 
 

Examination  
Domarutbildaren bedömer om aspiranten/kandidaten är lämplig att genomgå slutprovet. 
Slutprovet sker enligt fastslaget examinationsförfarande. Samtliga domarkategorier examineras genom ett teoretiskt 
och ett praktiskt prov. Proven bestäms för varje enskilt examenstillfälle av respektive examinator.  
 

Grand Prix-domare examineras av GPU. 
Intermediaire I-domare examineras av CDU. 
St. Georges-domare examineras av CDU. 
Medelsvår B-domare examineras av speciellt utsedd domarutbildare som utses av SvRF i samråd med DG. 
Medelsvår C-domare examineras av speciellt utsedd domarutbildare som utses av SvRF i samråd med DG. 
 

Domaraspirant/kandidat som inte blir godkänd i den teoretiska och/eller den praktiska examinationen måste vänta 
minst tre månader innan ny examination kan ske. Nytt datum bestäms i samråd med aktuell examinator. 
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Behållande av auktorisation 
 

• För att behålla sin auktorisation måste domare årligen döma minst fem tävlingar som ska redovisas till respektive 
domarutbildare. 

• Alla kategorier domare ska minst en gång per år delta i repetitionskurs/seminarium anordnat av SvRF. 

• Nyutexaminerad Msv C-domare ska under de två första åren efter examen delta i två repetitionskurser per år. 

• För Msv C- och Msv B-domare är det obligatoriskt att minst en gång per år bisitta i Msv C- respektive Msv B-
klass där dömande domare ska ha högre behörighet än bisittande domare.  

 
 

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 vederbörande ska få sin behörighet direkt 
eller om ytterligare en repetitionskurs behövs. Respektive domarutbildare avgör även i vilken kategori behörighet 
ska ges.  

• Vid uppehåll längre än 2 år krävs:  
Minst en repetitionskurs samt en enklare examen. Respektive domarutbildare avgör även i vilken kategori 
behörighet ska ges.  

• Vid uppehåll 4 år eller längre:  
Krävs aspirantutbildning för Msv C-domare. 

 
 

Berövande av auktorisation 
Föreligger inte längre de förutsättningar som förelåg vid auktorisationen kan den återkallas av SvRF. 
 
 

Domarmöte 

• När en klass dömts av flera domare ska domarna samlas efter klassen för en genomgång av bedömningen. 
Dessa domarmöten ska ses som ett sätt att utveckla domarkompetens.  

• Vid differenser 5 % eller mer mellan domarnas bedömning ska avvikelsen rapporteras. Klassens C-domare 
ansvarar för att avvikelserapport skickas till ansvarig för dressyrdomarutbildningen på SvRFs kansli. I 
rapporten ska analys över avvikelser finnas med samt om upprepade iakttagelser av annorlunda utförande 
(t ex rörelser eller vägval) förekommit. 

• Domare som bisitter i klass som döms av flera domare ska delta i domarmötet efter klassen. 
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