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Uddannelse og autorisation af springdommere 

(pr. 01.04.2019) 
 

D-springdommer 

Adgangskrav: 

- Fyldt 21 år 

- Det er absolut en fordel at have ridemæssig erfaring 

- Klubspringdommerkursus 

Praktik: 

- Ca. 1 år sammen med en praktiklærer – Godkendt A, B eller C springdommer som du selv kontakter ang. 

mentorordning 

- 2-3 stævner hvor du alene dømmer 

Udnævnelse: 

- Når praktiklæreren finder eleven egnet, sender praktiklæreren en mail til spring@rideforbund.dk med dine 

kontaktoplysninger. Herefter vil du fremgå af DRFs officialliste 

Opretholdelse af status: 

- Deltaget i rideforbundets reflektionsdage for officials mindst hvert tredje år 

Spg. Ang uddannelsen: 

- Kontakt Niels True. Tlf. 23 38 43 59, mail: niels@truerne.dk 

 

C-springdommer 

Adgangskrav: 

- Engagement inden for springsporten/hjælp i dommertårn 

- Fyldt 24 år 

- D-springdommer 

Kurser: 

- Officials psykologi + Springdommeraspirant 1 

- Efter ca. 2 år deltage i Springdommeraspirant 2, med afsluttende eksamen 

Praktik: 

- Ca. 2 år sammen med en udpeget praktiklærer el. anden A, B eller C springdommer. Du skal have dømt min. 8 

stævner pr. år 

- Efter bestået eksamen, skal praktiklæreren vurdere om aspiranten kan indstilles til at dømme L-klasser ved C-

stævner 
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Udnævnelse: 

- Når praktiklæreren finder eleven egnet, indstilles eleven til C-dommer eksmen. Denne eksamen finder sted ved 

et 2 dages stævne, hvor en udnævnt A-dommer følger aspiranten 

Hvilke stævner kan dømmes: 

- Alle D og C stævner 

Opretholdelse af status: 

- Dømme mindst 8 stævner pr. år 

- Deltage i rideforbundets temadage for springdommere mindst hver tredje år 

 

B-springdommer: 

Adgangskrav: 

- C-springdommer 

- Fyldt 30 år 

Kurser: 

- Fulgt rideforbundets kurser i et passende omfang 

Praktik: 

- Mindst 2 år som C-springdommer 

- Have dømt mindst 8 stævner pr. år de seneste 2 år 

- Fungeret som hjælper i dommertårn ved B-stævner eller højere 

Udnævnelse: 

- Efter indstilling fra A- og B- springdommer kan man gå til eksamen, hvor en A springdommer, der er udpeget af 

springudvalget, følger sommeren ved et C-stævne 

Hvilke stævner kan dømmes: 

- Alle D, C og B-stævner 

Opretholdelse af status: 

- Dømme ved mindst 9 stævner pr. år, heraf mindst 3 B-stævner over 2 år 

- Være hjælper i dommertårn ved A-stævner eller højere 

- Deltaget i rideforbundets temadage for springdommere minds hver tredje år 
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A-springdommer: 

Adgangskrav: 

- B-springdommer 

- Fyldt 33 år 

Kurser: 

- Fulgt rideforbundets temadage og øvrige kurser i et passende omfang 

Praktik: 

- Mindst 2 år som B-springdommer 

- Fungeret som hjælper i dommertårn ved A-stævner eller højere 

Udnævnelse: 

- Springudvalget udnævner A-springdommere efter behov 

Hvilke stævner kan dømmes: 

- D, C, B og A-stævner samt internationale stævner, hvor dette tillades 

Opretholdelse af status: 

- Dømme mindst 8 stævner pr. år, heraf mindst 4 B eller A-stævner over 2 år 

- Være ansvarlig springdommer ved et landsstævne mindst hvert andet år 

- Deltaget i rideforbundets temadage for springdommere mindst hvert tredje år 

 

International springdommer: 

Springudvalget vil efter behov få uddannet nye kandidater. Denne uddannelse vil bl.a. være bygget på dommernes egne 

ønsker og den enkelte dommers kompetencer og kvalifikationer. 

 

Springudvalget kan i særlige situationer dispensere for ovennævnte krav. 

 


