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Uddannelse af Teknisk Delegerede i voltigering  

 

Optagelse som TD-aspirant 

For at kunne blive teknisk delegeret (TD) skal aspiranten som udgangspunkt have en heste- eller ryttermæssig 

baggrund, stort kendskab til voltigeringssporten herunder kenskab til reglementer, god til at kommunikere og formidle 

reglementet og ikke mindst kunne lide at bruge sin fritid på stævnepladser samt fremme stævnekvaliteten og 

sikkerheden i voltigeringssporten. 

En C-TD fra en anden disciplin under Dansk Rideforbund kan blive TD i voltigering efter nærmere aftale med DRF’s 

administration (behov for kurser mm. afhænger af tidligere erfaring). Ved kvalificering til at blive TD til 

voltigeringsstævner introduceres TD’en til en appendiks med de vigtigste punkter indenfor voltigering. Desuden 

forventes det, at vedkomne skaber sig et indgående kendskab til voltigeringsreglementet. 

 

Normer og forventninger 

• Den Teknisk Delegerede fungerer til alle B-voltigeringsstævner i Danmark, afholdt af klubber under Dansk Ride 

Forbund  

• Den Teknisk Delegerede er som official på stævnepladsen en repræsentant for Dansk Ride Forbunds værdisæt: 

Sikkerhed – Passion – Harmoni – Hæderlighed – Dygtiggørelse.  

• Det forventes at den Teknisk Delegerede via reglement tilegner sig nyttig viden.  

• Den Teknisk Delegerede er forpligtet til at fremtræde som en god rollemodel og fremstå som en god repræsentant 

for Dansk Ride Forbund.  

• Den Teknisk Delegerede er forpligtet til at optræde høfligt og korrekt både overfor udøvere, publikum, arrangører og 

øvrige officials.  

• Den Teknisk Delegerede er forpligtet til at følge Dansk Ride Forbunds Code og Conduct for officials.  

• Den Teknisk Delegerede er forpligtet til at være klædt på en sådan måde, at hun/han vedkender sig at være 

repræsentant for Dansk Ride Forbund.  

 

Uddannelsesforløb  

Alle aspiranter skal som minimum deltage i DRF´s basic-kursus for TD´er, DRF´s Officialkursus i official-psykologi, samt 

evt. temadage for teknisk delegerede.   

Aspiranten skal være under en følordning som Teknisk Delegeret hos en autoriseret Teknisk Delegeret eller en Steward 

ved enten dressur-, spring- eller voltigeringsstævner (nationale og internationale). Antal afhænger af tidligere erfaring, 

men min. 2 stævner. Aspiranten står selv for at arrangere følordningen i samarbejde med DRF´s administration. 

Der oprettes en uddannelsesaftale, som sendes til TD@rideforbund.dk og skal underskrives af Dansk Ride Forbund 

inden uddannelsen påbegyndes. Uddannelsesaftale opbevares i Dansk Ride Forbunds administration. 

Der føres løbende uddannelsesskema/statikstikkort over aspirantens aktiviteter i uddannelsesperioden med påtegningen 

af mentorerne (se hjemmesiden for dette skema). 

Efter endt følordning samt deltagelse i kurser, evalueres kandidaten af DRF’s administration.  
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Såfremt 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 autorisation 

Den Teknisk Delegerede skal minimum hvert andet år deltage i TD-samlinger, diverse temadage og refleksionsmøder, 

for derved at kunne følge udviklingen og fortsat opretholde status som Teknisk Delegeret.  

Derudover skal man fungere som Teknisk Delegeret ved mindst 2 stævner over en 3-årig periode.  

 

Godtgørelse 

Aspiranten modtager ingen godtgørelse eller dækning af transport i uddannelsesperioden fra Dansk Ride Forbund. 

Klubben giver forplejning til aspiranten. 

Dommere der uddanner sig til Teknisk Delegeret kan efter endt uddannelse fungere både som dommer og TD´er ved 

samme stævne, så længe TD´eren/dommeren vurderer at han/hun kan udføre begge sine roller. Undtaget herfor er alle 

mesterskabsstævner. Det er kun muligt at få godtgørelse svarende til én official-rolle.  

 

 

 


