
           Bestämmelser för domare i distansridning  

 

En domare i distansridning kan vara överdomare, domare eller teknisk delegat.  

Statusnivåer på Svensk Distansridning  

5*, 4*  140-160 km  

3*  120-139 km  

2*  80-119 km  

1*  79 km  

Domarutbildning  

Ansvaret för distansdomarutbildningen inklusive examination ligger på den av distanskommittén 

utsedda distansdomarnämnden (DDN). En eller fler medlemmar ur DDN ska ingå i eller vara 

adjungerad i distanskommittén.  

DDN ansvarar för att:  

Kurser för domarkategorierna organiseras  

• Den tilldelade budgeten hålls  

• Utse distansdomarutbildare tillsammans med DiK  

• Vara behjälplig i tolkningsfrågor gällande TR VI  

 

Kvalifikation och utbildningsplan  

All utbildning genomförs av distansdomarutbildarna  

Rekrytering av nya domare sker efter behov  

För att bli antagen till utbildning som distansdomaraspirant ska sökande:  

• Vara lägst 22 år  

• Ha verifierad sportlig erfarenhet och kunskap om distanssporten som ryttare, groom eller 

erfaren arrangör.  

• Ha visat sin lämplighet genom rekommendation från Svenska Ridsportförbundets officiell 

funktionär eller distrikt. 

• Inneha grönt kort  

• Ha genomfört Svenska Ridsportförbundets Basutbildning  

 

 



C-domare  

För att bli antagen till utbildning som C-domare ska sökande: 

• Ha verkat som aspirant i minst 12-24 månader på minst 4 tävlingar med goda vitsord från 

ÖD.  

För att bli godkänd C-domare krävs att  

• Ha genomgått utbildning med godkänt prov för C-domare.  

B-domare  

För att bli antagen till utbildning som B-domare ska sökande: 

• Ha verkat som C-domare under minst 6 tävlingar under minst en 24-månadersperiod med 

goda vitsord.  

För att bli godkänd B-domare krävs att  

• Ha genomgått utbildning med godkänt prov för B-domare.   

A-domare  

Utbildningen arrangeras DDN vid behov och rekommendation  

För att bli antagen till utbildning som A-domare ska sökande:  

• Ha verkat som B-domare i minst 2 år och därvid även varit ÖD vid minst 6 tillfällen.  

• Vara rekommenderad till A-domare av DDN  

 

För att bli godkänd A-domare krävs att  

• Ha genomgått utbildning med godkänt prov för A-domare.  

Överdomare  

Utbildningen arrangeras av DDN, vid behov för nytillkommande ÖD eller som årlig repetitionskurs. 

För att bli antagen till utbildning som ÖD ska sökande: 

• Ha verkat som B-domare vid minst 4 tävlingar (inte enbart vid Clear Round eller 50 km klass) 

• Ha genomfört minst 2 tävlingar som TD 

Teknisk Delegat  

Efter att domare godkänts som B-domare, enligt ovan kan domare ta uppdrag som TD.  

 

Indelning och behörighet att döma:  

Svenska Internationell domare nivå 1-4 kan döma alla nivåer under förutsättning att minst en 

repetitionskurs genomförts per 24 månaders period.  

A-domare dömer alla nivåer  

B-domare dömer t.o.m nivå 2* kan ingå tillsammans med A-domare t.o.m nivå 3*  



C- domare dömer tom nivå 1* kan döma t.o.m nivå 2* tillsammans med A eller B-domare  

Aspirant kan ingå i domarkollegiet tillsammans med A,B eller C domare upp till och med  

nivå 1*.  

 

Domarkollegiet  

Två domare (inkl TD och ÖD) ingår i domarkollegiet för tävlingar med max 30 ekipage oavsett nivå på 

tävlingsklasser. Vid fler startande ska ytterligare en domare per ytterligare 30 deltagande ekipage 

ingå i domarkollegiet.  

Vid tävling med max 30 deltagande ekipage kan ÖD även fungera som TD enligt överenskommelse 

mellan överdomaren och arrangören.  

För samtliga kategorier domare gäller att för att behålla sin status:  

• Ha löst sin förbundslegitimation 

• Ha genomgått minst en repetitionskurs vartannat år.  

• Som C-domare tjänstgjort på tävling minst 4 gånger under 24 månader.  

• Som B-domare tjänstgjort på tävling minst 4 gånger under 24 månader.  

• Som A-domare tjänstgjort på tävling minst 4 gånger, inte endast 1* nivå, under 24 månader. 

 

Domarnas ansvarsområden  

Överdomaren:  

- Ansvarar för grindområdet inkl veterinärkontrollerna, röstningsförfarande och leder domarkollegiet 

övergripande under pågående tävling. Fungerar som ordförande i domarkollegiet. Behandlar 

protester.  

Teknisk delegat:  

- Ansvarar för tävlingsbanan, markeringar m.m. samlingsplats före start och omstart,  säkerhet under 

hela tävlingen inkl. groomplatser. Ansvarar för att starter genomförs på ett bra sätt inkl 

utrustningskontroll.  

 

Alla domare som ingår i domarkollegiet:  

- Ansvarar för djurskyddet.  

- Samtliga hjälper allmänt till under tävlingen och tar arbetsuppgifter där det för stunden bäst 

behövs.  

- Mellan samtliga domare behövs god samarbetsförmåga och ordförande i domarkollegiet  avgör när 

man eventuellt kan byta av varandra 

 

 

 


