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Dommeruddannelse for voltigering 

Hvordan bliver man dommer? 

Dommeruddannelsen er opdelt på to uddannelsesforløb:  
Del 1) E-og F-aspirant afsluttet som E- og F-dommer  
Del 2) D-, pas-de-deux- og *-aspirant afsluttet som national dommer 

 

Adgangskrav 

For at blive taget i betragtning til dommeraspirant forventes det at ansøgeren: 

• Er en person med interesse i voltigeringssporten. 

• Har interesse i at opsøge ny viden. 

• Er indforstået med at skulle holde sig opdateret om reglementsændringer og andre ændringer indenfor 

voltigeringssporten. 

• Er udadvendt og selvstændig. 

• Trives med at arbejde i et entusiastisk miljø, der lægger vægt på engagement og teamwork. 

• Kan arbejde under stress og i tidspressede situationer, hvor der skal tages mange beslutninger på kort tid. 

• Er over 18 år 

• For del 2: Afsluttet del 1 

 

Normer og forventninger 

• Dommeraspiranter og dommere er som official på stævnepladsen repræsentanter for Dansk Ride Forbunds 

værdisæt: Sikkerhed – Passion – Harmoni – Hæderlighed – Dygtiggørelse.  

• Det forventes at dommere og dommeraspiranterne via reglement og div. Guidelines tilegner sig nyttig viden. 

• Dommere og dommeraspiranter er forpligtet til at fremtræde som gode rollemodeller og fremstå som gode 

repræsentanter for Dansk Ride Forbund.  

• Dommere og dommeraspiranter er forpligtet til at optræde høfligt og korrekt overfor udøvere, publikum, arrangører 

og øvrige officials.  

• Dommere og dommeraspiranter forpligter sig til at være loyale overfor gældende tiltag og planer og ikke udtale sig 

negativt om Dansk Ride Forbunds ledelse og administration i stævnesammenhæng. 

• Dommere og dommeraspiranter er forpligtet til at være klædt på en sådan måde, at hun/han vedkender sig at være 

repræsentant for Dansk Ride Forbund.  

 

E-F-aspiranternes uddannelsesforløb 

a. Deltagelse på indledende dommerkursus (her gennemgås teoretisk viden ud fra Reglement og Guidelines samt 

evt. andet relevant materiale. Derudover vil der være undervisning med teoretisk gennemgang af de 

obligatoriske øvelser samt bedømmelse af det frie program). 

b. Medsiddende ved uddannet dommer ved mindst 1 stævne 

c. Bedømmelse af E & F-grupper ved mindst 1 stævne (karakterer er ikke gældende)  

d. Skyggedømme ved mindst 1 stævne (karakter vil blive evalueret) 
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e. Bedømmelse af E & F-grupper ved mindst 4 stævner (karakter er gældende).  

 

D-, pas-de-deux- og *-aspirant uddannelsesforløb 

i. Deltagelse på dommerkursus specifikt med indhold om D-, pas-de-deux- og *-klasserne 

ii. Medsiddende ved uddannet dommer ved mindst 2 stævner. 

iii. Skyggedømme af D-, pas-de-deux- og *-klasserne ved mindst 2 stævner (Karakterer er ikke gældende). 
Aspiranten er selv ansvarlig for koordinering med en uddannet dommer samt den efterfølgende evaluering.   

iv. Bedømmelse af D-, pas-de-deux- og *-klasserne ved mindst 4 stævner (karakter er gældende). 

 

Aspiranternes er selv ansvarlig for at holde optælling med antal stævner de er medsiddende, skyggedømmer eller deres 
tællende bedømmelser. 

 

Efter endt aspirantforløb, evalueres kandidaten af Voltigeringsudvalget. Hvis evalueringen ikke forløber tilfredsstillende, 

aftales der efterfølgende et nyt forløb. Ny evaluering kan finde sted efter en konkret vurdering for den enkelte aspirant.  

Opretholdelse af dommer- og aspirantstatus 

Det forventes at dommere og dommeraspiranter er aktive til stævner og holder sig opdateret indenfor 

voltigeringssporten. Dommere og dommeraspiranter skal mindst hvert andet år, deltage i kurser udbudt af 

voltigeringsudvalget.  

Derudover skal man fungere som dommeraspirant eller dommer ved mindst 2 stævner over en 2-årig periode.  

Inhabilitetskrav 

En dommer skal så vidt muligt undgå enhver interessekonflikt. Personlige interesser må aldrig påvirke en dommers 

måde at bedømme. Ingen dommer må bedømme egne børn, søskende eller forældre (familie i lige linje). Det er 

dommerens eget ansvar at informere og agere herefter. 

Godtgørelse  

Se hjemmesiden vedr. Skattefri godtgørelse og godtgørelse for officials. 

 


