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FÖRBUNDSSTYRELSENS YTTRANDE ÖVER MOTION D1, 

D12, D15 och K24 

från 
Gotlands Ridsportförbund angående officiella funktionärer 
Norrbottens Ridsportförbund angående fortbildning av dressyrdomare m.fl.  
Upplands Ridsportförbund angående nationell satsning för fler tävlingsfunktionärer,  
Eds Ryttarsällskap angående kriterier till att bli överdomare på *-tävling. 
  

Samtliga motionärer tar upp frågor som rör Svenska Ridsportförbundets funktionärsroller och 

berör bland annat grundutbildning, fortbildning och repetitionskurser.  

 

Gotlands Ridsportförbund motionerar om att likrikta kvalifikationerna för överdomare i de 
olika disciplinerna och att ge distrikten möjlighet att rekommendera lämpliga personer för 
överdomaruppdrag.  
 
Norrbottens Ridsportförbund  

föreslår att SvRF genomför utbildningsinsatser för domare/ridlärare/tränare m fl när det gäller 

biomekanik och ridlära ur hästens perspektiv  

 

Upplands Ridsportförbund yrkar på 
att förbundsstyrelsen får i uppdrag att senast till Ridsportforum 2024 återkomma med en 
strategi och handlingsplan för hur funktionärsbristen ska åtgärdas i hela landet,   
att förbundsstyrelsen ges i uppdrag att återkomma med en strategi och en handlingsplan om 
hur funktionärsbrist ska åtgärdas samt att genomföra en översyn av samtliga funktionärs-
utbildningar i syfte att underlätta dessa så att fler kan bli domare och banbyggare, samt  
att en möjlighet att utbilda sig till överdomare för enstjärnig tävling ska inrättas för personer 
som anses lämpliga, även om de inte redan är grendomare. 
 
Eds Ryttarsällskap  

yrkar i sin motion på att stämman beslutar att se över kriterierna för att gå 

överdomarutbildningen. 

 

Förbundsstyrelsens yttrande 

Officiella funktionärer är avgörande för vår idrott och förbundsstyrelsen välkomnar 

motionärernas förslag till åtgärder. En översyn och revidering av funktionärsutbildningarna 

pågår och i den ingår bland annat att likrikta materialet, ta fram studieplaner och om möjligt 

skapa ett digitalt utbildningsmaterial.  

En översyn av antalet funktionärer, deras ålder och nivå av engagemang har påbörjats 2022 

och fortgår 2023 för att skapa en tydligare bild av nuläget och för att kunna rikta framtida 

utbildningsinsatser. Punktinsatser görs löpande för att tillgodose behovet av funktionärer där 

brist finns. Ytterligare ett steg i att skapa en bättre helhetsbild är att fortsätta och utöka 

kartläggningen som är påbörjad, så att den innefattar alla grenar.  



Överdomarna har en central roll i tävlingsverksamheten. Överdomare bedöms vara experter 

inom sitt område. Därmed ska de ha god kunskap om principerna för tävling och vara väl 

insatta i Svenska Ridsportförbundets reglemente. Överdomaren är högsta sportsliga instans 

under en tävling och ska bland annat fälla utslag vid protester samt genomföra konkreta 

hästvälfärdsåtgärder. Det är viktigt att kriterier för att bli överdomare är objektiva och 

tillgodoser minimikrav för den expertkompetens som följer med rollen. Dagens kriterier är 

också utformade för att undvika ett godtyckligt antagningsförfarande.  

Överdomare är verksamma på tävlingar på samtliga nivåer. Det är vanligt förekommande 

med tävlingar som innehåller klasser på flera nivåer, till exempel både en- och tvåstjärniga 

klasser på samma tävling. För tävlingsarrangörer skulle en begränsning av överdomarrollen 

innebära att medlemsföreningarnas möjligheter att anordna tävling med flera nivåer kraftigt 

begränsas, vilket förbundsstyrelsen ser som en negativ konsekvens.  

Norrbottens Ridsportförbunds motion angående fortbildning av dressyrdomare m.fl. kopplas 

till Tävlingsreglementet (TR) och där till hästvälfärdsfrågor. Sedan 2021 ska överdomarna 

kontrollera nosgrimmor respektive mun på minst 5% av de deltagande hästarna vid varje 

tävling. Detta är ett led i att stärka hästvälfärden i tävlingssammanhang.  

För att stärka våra ridlärare, tränare och officiella funktionärer i sina uppdrag så hålls årligen 

fortbildningar och repetitionskurser. Innehållet på dessa kurser regleras i respektive ramverk, 

och för såväl ridlärare och tränare som officiella funktionärer är hästvälfärd ett av 

läroämnena. 

Förbundsstyrelsen anser att det är viktigt att kontinuerligt se över kriterier och kvalifikationer 

för överdomare och det ligger i det ansvar och fortlöpande uppdrag som förbundet har att 

utvärdera och utveckla funktionärsutbildning av olika slag.   

 

Förbundsstyrelsen föreslår   
att förbundsstämman beslutar  

att bifalla Upplands Ridsportförbunds första två att-satser 

att avslå Upplands Ridsportförbunds tredje att-sats samt 

att motionerna i övrigt anses besvarade med vad som anförs i förbundsstyrelsens yttrande 
 

 

 

 

 

 

 


