Fast Track for Tekniske delegerede

Baggrund
I forbindelse med den fremtidige uddannelse af tekniske delegerede (TD) i Dansk Ride Forbund, skal det være muligt at
få særligt dygtige TD-kandidater eller kandidater, der allerede er uddannet indenfor FEI eller DRF, hurtigere igennem
uddannelsen som TD.
I den forbindelse skal det i hvert enkelt tilfælde vurderes, om kandidaten besidder de fornødne kvalifikationer.
Kandidaten skal, som udgangspunkt, have et bredt kendskab til ridesporten, herunder kendskab til ridesportens
organisation og reglementer.
Kandidaten skal endvidere fremstå med høj faglighed, være en god kommunikator og med evnen til dialog og
samarbejde jf. TD-profilen.
Kandidaten skal endvidere gennemgå et grundlæggende kursusforløb, hvor faglige, pædagogiske, organisatoriske,
sociale og personlige kompetencer indgår.
Endvidere bør det være et krav, at såvel kommende som nuværende TD, hvert andet år deltager i diverse temadage og
refleksions møder, for derved at kunne følge udviklingen og fortsat opretholde status som TD.
De TD-ansvarlige vil løbende evaluere de enkelte TD’ere med henblik bibeholdelse af status.
Det tilstræbes, at alle TD’ere besidder følgende egenskaber:
a. Kompetent og faglig kvalificeret
b. Evner konstruktiv konfliktløsende dialog
c. Positiv konfronterende
1. FEI Stewards / Chief Stewards
FEI stewards har et grundlæggende kendskab til det internationale reglement, hvilket i mange situationer stemmer
overens med de nationale danske bestemmelser/reglement.
Alle stewards gennemgår et koncentreret kursus indenfor enten dressur eller springning, hvilket giver dem en stor fordel
med henblik på senere at blive TD.
Uddannelsen giver endvidere en FEI steward et godt kendskab til stævneplanlægning.
De mange lighedspunkter, der er mellem FEI reglementerne og de nationale reglementer gør, at en steward forholdsvis
hurtigt kan sætte sig ind i de nationale reglementer, og derved hurtigere kunne virke som TD ved et nationalt stævne.
Inden stewards kan blive overført og godkendt som TD, skal følgende krav opfyldes:



Bredt kendskab til de særegne nationale bestemmelser
Deltage som føl under nationale C og B-stævner for såvel pony som hest, hvorefter den enkelte steward kan
vurderes egnet som C-TD. (Kan efterfølgende virke som TD ved C-stævner)
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2. Øvrige DRF-officials
DRF uddannede officials har et grundlæggende kendskab til reglementet indenfor deres respektive områder, herunder
øvrige nationale bestemmelser, hvilket gør det lettere at tilegne sig rollen som C-TD.
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DRF-officials har, qua deres uddannelse, en stor basisviden om DRF organisatoriske opbygning, reglementer
og stævne afvikling.
Deres solide kendskab til disciplin-reglementerne gør, at en veluddannet official forholdsvis hurtigt kan
tilegne sig de egenskaber vi ønsker som TD og virke som sådan.
I den forbindelse bør der være øget fokus på de officials, der ønsker at blive TD. Det skal tilsikres, at
de opfylder punkterne:
a. Kompetent og faglig kvalificeret
b. Evner konstruktiv konfliktløsende dialog
c. Positiv konfronterende
3. Egnede TD-kandidater
Med henblik på at skabe en udviklende TD-ordning, skal der løbende tages hensyn til særligt egnede kandidater, der
ved evaluering af en mentor i såvel spring som dressur, kan blive udnævnt hurtigt til C eller B-TD.
Kandidaten skal udover de generelle krav, som beskrevet ovenfor, have en bredt og detaljeret kendskab til ridesporten,
herunder særdeles gode evner som leder og organisator.
Inden en C eller B-TD kan udnævnes til næste niveau, skal følgende krav være opfyldt:



Skal have gennemført DRF basis kursus eller tilsvarende
Skal virke som føl/TD under min to forskellige mentorer. (Se skema for evaluering af TD-profil)
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