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Etisk kodeks for DI-Sportsdommere 

 

En sportsdommers virke er overordnet at sikre at FEIF’s ”General Rules and 
Regulations” overholdes, herunder ”Code of Ethics and Code of Conduct (FEI)”. 

 

• Både for kollegaers, rytteres og tilskueres skyld skal dommerne følge retningslinjerne 
i Rulebook, både med hensyn til guidelines og andre regler. En dommer må ikke 
lade følelserne diktere hans eller hendes beslutninger, men udelukkende holde sig 
til det gældende regelsæt. 

• En god dommer sikrer at konkurrencer følger fairplay og godt Sportsman Ship.   

• En god dommer sikrer at hestevelfærd altid er i fokus. 

• En god dommer er hjælpsom over for sine kolleger, og skal i andres nærvær støtte 
en kollega. 

• En god dommer er den dommer som på en pæn og konstruktiv måde kan gøre en 
kollega opmærksom på fejl, som han eller hun har begået. 

• En god dommer arbejder igennem en positiv grundholdning og konstruktiv kritik for at 
fællesskabet dommerne imellem.  

• En god dommer vil aldrig nedgøre en rytter eller en anden dommer over for andre, 
ligesom det ikke er god kollegial adfærd at kommentere en dommers 
karaktergivning over for andre end dommeren selv. 

• En god dommer taler ordentligt til – og om – hinanden. 

• En god dommer udtaler sig kun om faktuelle hændelser og forhold, og undgår at 
medvirke til rygtedannelse. 

• En god dommer overholder sine aftaler i forhold til stævner og stævnereglement. 
Dette kan også ske ved selv at finde en afløser, hvis man er forhindret i at 
overholde en indgået aftale.  

• En god dommer skal i enhver henseende være upartisk i forhold til ryttere. 

• En god dommer skal altid forholde sig til hvad der sker i situationen, og aldrig til 
uvedkommende tidligere hændelser.  
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Ansvar som dommer 

Som dommer har man ansvar for løbende at udvikle sig som dommer. 

Som DI-uddannet dommer er det kun tilladt at dømme stævner som beskrevet i ”Regler for 
dommeres anvendelse”. Det er således ikke tilladt at dømme sammen med ikke-
uddannede dommere til et stævne. Deltager man som dommer i arrangementer af anden 
karakter er det op til den enkelte at bestemme betingelserne. Her tænkes på 
arrangementer som f.eks. stævnetræning, foredrag, undervisning og lignende.  

Som dommer forpligter man sig til at være loyal over for sine dommerkollegaer og bidrage 
til en god stemning i dommergruppen. Ligeledes forpligter man sig til, på en konstruktiv 
måde, at være stævnearrangørene behjælpelige med råd og vejledning til planlægning og 
gennemførelse af stævner, samt overholdelse af regler. Se også bilag om ”etik på 
banerne”. 

Som dommer forpligter man sig til at dømme under de til enhver tid gældende vedtagne 
regler, herunder fx om honorar, udstyrsregler, diskvalifikationer mv. 

Som dommer er man underlagt FEIF Code of Conduct, DI-sportsdommer etik og forventes 
at være en god rollemodel. 

Hvis en dommer ikke vedkender sig/overholder disse regler har SK efter samråd med DU 
hjemmel til at give en advarsel eller ekskludere dommeren fra DI’s dommerstand. 
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Regler for dommeres anvendelse ved sportsstævner 

(gældende fra 2019) 

 
OBS: 

 
Krav til dommerbemanding- der skal til hvert stævne være mindst 1 dommer fra Dansk 
Islandshesteforening på banen i hver enkelt klasse (se liste på DI’s hjemmeside). 
 

 

 
Stævne 

 
Klasser 
 

 
Status 

 
FEIF-dommer 

 
National-dommere 

 
Lokalklub-
dommere 
 

 
DM 
 

 
5.1, 4.1, T.1, T.2, PP1*, P1, P2 

 
WRL 

 
4 
 
 (4 i NM år og 5 i 
WM år) 
 
 

 
1  
 
 (1 i NM år og 0 i WM        
år)  
 
- i uddannelsesforløb 
bliver foretrukket 

 

 

Sport A 
 
 
Sport B 
 

 

5.1, 4.1, T.1, T.2, PP1*, P1, P2 
 
 
5.2, 4.2, T.3, T.4, PP1*, P1, P2,P3 
 

 

 
WRL 

 

3  
 

 

2 

 

 

 
Sport A 
 
 
Sport B 
 

 
5.1, 4.1, T.1, T.2, PP1*, P1, P2 
 
 
5.2, 4.2, T.3, T.4, PP1*, P1, P2,P3 
 

 
 
DRL 

  
3 

 
2 

 
Sport C 

 
Øvrige klasser 
 

 
DRL 
 
 

  1 4 

Sport D 
(Lokale 
stævner) 
 

Alle klasser Ingen 
status 
 

  1-3 
(3 anbefales) 

  

De anførte bemandinger er minimumskrav i stævnediscipliner. 

Ved WRL skal mindst en FEIF-dommer være udenlandsk. 

PP1* -Obs på at dommerbemandingen i denne disciplin skal bestå af 6 dommere, læs mere i FEIF’s” Rules 
and Regulations” 

Ved stævner i sport DRL, sport C ANBEFALES det, at der anvendes minimum 1 lokalklub-dommer. 

Det anbefales, at stævnet booker en dommer mere end minimumbemandingen foreskriver. 

Et stævne kan søge dispensation for overstående regler om dommernes anvendelse hos dommerudvalget. 
Send mail til dommerudvalget@islandshest.dk 
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Indkvartering 

Hvis et stævne varer over flere dage, skal dommerne indkvarteres på stævnets regning. Ønsker dommere at 
køre hjem og sove, sker dette på egen regning, medmindre der er aftalt andet stævne og dommer imellem. 

Regler for dommernes arbejdstid 

Dommere må max. dømme 8 timer på en dag (inkl. evt. dommermøder). Samlet set må en stævnedag for 
dommere max. vare 10 timer inklusiv frokost og korte pauser hver anden time plus alle andre pauser. 

På stævnepladsen 

Dommerne skal, på banen, have drejestol og bord, samt være beskyttet mod regn og sol. 
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Nedenstående matrix er krav for oprettelse af status: 

: 

 

Dommer-

niveau  

 

Krav til opretholdelse af status i 3-årig 

rullende system 

Opgørelse over stævnedage følger 

kalenderåret. 

 

  

 

Krav for at gå til højere niveau 

 

FEIF-dommer 

 

 

15 stævnedage i DK  

4 seminardage  

 

 

2-årigt 

Forberedelsesforløb 

mod international 

eksamen  

 

 
Kontrakt om et 2 år i” forberedelsesforløb” som indeholder 
bla: 
 
25 stævnedage (planlægges delvist i samarbejde med 
DU/SK) og fuld deltagelse i dommerseminarer 
Mentorordning hos en FEIF-dommer evt. udenlandsk 
FEIF-eksamen (ret til en reeksamen. Herefter ny ansøgning 
om ny kontrakt) 
 
 
 

 

Bestå FEIF-eksamen, både den teoretiske- 

og praktiske del 

 

National Dommer 

 

 

 

 15 stævnedage i DK  

4 seminardage 

 
Dømt i minimum 2 år som Nationaldommer. 
 
Tilkendegiver via ønskeseddel at være 
interesseret i at indgå i et 2-årigt 
uddannelsesforløb. 

 
Lokalklub dommer 

 

 15 stævnedage i DK  

4 seminardage 

 
 
Min.25 stævnedage, inden tilmelding til 
Nationaldommereksamen. 
 
Eksamen til Nationaldommer foregår i 
FEIF regi. 
 
 
 
 
 

 

Aspirant/føl 

  

 

Min.10 føl-stævnedage, som aftales med flere FEIF og 

Nationaldommere. 

 
Min.10 føl-stævnedage inden praktisk-
bedømmelses eksamen 
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Fastholdelse af dommerstatus 

 

 
Dommeren skal over en rullende 3-årig periode dømme 15 stævnedage for at bevare deres status som DI-sportsdommer på den 
danske dommerliste. 
 
En stævnedag er defineret ved at: dommeren dømmer til et stævne, der overholder DI’s dommerbemanding jfr. ”Regler for dommeres 
anvendelse ved sportsstævner” og stævnet skal være registeret i Ice-test NG 
 
 
Alle dommere skal deltage 4 dage på seminarer over en rullende 3-årig periode. 
 
 
Stævnedage og seminardage tæller i hvert sit regnskab og kan ikke overflyttes. 
 
 
Opgørelse over stævnedage følger kalenderåret. 

 

 

 

 

Udvælgelse af dommere til DM, NM og Landsstævne  

 

Dommerudvalget udsender hvert år en ønskeseddel og det er den enkelte dommers ansvar at udfylde og 
returnere denne ønskeseddel til dommerudvalget. Hvis en dommer føler sig forbigået i forhold til ønskede 
aktiviteter, har dommeren en klagefrist på 14 dage fra offentliggørelse af dommer/stævneoversigt. Klagen 
sendes til Dommerudvalget. 

På ønskesedlen tilkendegiver dommerne stævner, uddannelsesforløb og eksamener han/hun er interesseret 
i for den kommende sæson. På baggrund af dommernes ønsker vil dommerudvalget i samarbejde med 
sportskomiteen udarbejde uddannelsesplaner, iværksætte eksamener og sætte dommerhold. 

For at komme i betragtning som DM-dommer, skal man have dømt minimum et WRL-stævne, inden ét fra 
sidste DM. Både National og Lokalklub-dommere kan komme i betragtning som Landsstævne-dommere. 

Alle skal dog have deltaget i det danske forårseminar i samme år, som det stævne man ønske at dømme 
afvikles i.  Er man FEIF-dommer eller Nationaldommer, kan det danske forårseminar seminar erstattes af et 
FEIF-seminaret i samme år.  
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Opretholdelse af status 

Opretholdelsen vurderes i henhold til krav og antallet stævnedage og seminardage og indfries 
disse krav ikke, kan dommeren ikke længere være dansk sportsdommer. Er en dommer stoppet 
fordi denne ikke har overholdt kravene om opretholdelse af status, kan denne dommer ikke benytte 
sig af de reglerne, der gælder for dommere der ønsker at vende tilbage.  

Ved velbegrundet skriftlig anmodning på dommerens foranledning, har DU mulighed for at 
dispensere fra regler om opretholdelse af status, hvis det skønnes, at det er helt særlige 
omstændigheder der har gjort, at dommeren ikke har kunnet opfylde sine forpligtelser. DU tager så 
stilling til ansøgningen ud fra bl.a. dommerens aktivitet de sidste 2 år. Indsendes ansøgningen først 
til DU efter opfyldelsen ikke er sket, kan ansøgningen ikke resultere i en dispensation. Det er 
dommerens forpligtelse at sikre sig, at ansøgningen er kommet DU i hænde. 

Det er muligt at vælge at forblive Nationaldommer, hvis man opfylder reglerne for opretholdelse af 
status.  

Det er muligt at vælge at forblive lokalklubdommer, hvis man opfylder reglerne for opretholdelse af 
status. Opfylder man ikke reglerne om antal stævn- og seminardage på dette niveau, vil man miste 
retten til at dømme stævner i DI-regi. Man vil dog få mulighed for at ”starte forfra” med en 
evaluering af en evaluator. 
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At vende tilbage som dommer  

 

Som FEIF-dommer – se gældende FEIF-regler. 
 
 
Som National- og lokalklubdommer 
 
 

• Har du været væk fra dommerjobbet i 5 år eller mere, skal du starte helt forfra i 
uddannelsessystemet.  

 

Der er dog mulighed for dispensation hvis du har fungeret som nationaldommer i mindst 10 år. Er 
dette tilfældet, kan du sende en ansøgning til DU, og bede om at indgå i et individuelt tilrettelagt 
forløb, som indeholder både føl-stævnedage og en særlig tilrettelagt lokalklub-dommereksamen.  

Når sådant et individuelt tilrettelagt dispensations-forløb er gennemført og den særligt tilrettelagte 
lokalklub-dommereksamen bestået, kan dommeren vende tilbage til dommerjobbet som 
lokalklubdommer og skal opfylde reglerne for opretholdelse af status.  

 
 

• Har du været væk fra dommerjobbet i mindre end 5 år, kan du ansøge DU om at blive 
eksamineret. Du eksamineres i en praktisk og skriftlig prøve af en FEIF-dommer. Der vil 
være forskellige krav til eksamen, både den teoretiske og praktiske, afhængig af om du 
ønsker at vende tilbage som Nationaldommer eller Lokalklubdommer. 

 

 

 

 

Honorar 

• FEIF-dommere 200 Euro pr dag  

• FEIF-dommere på den dansk liste 500 kr. pr dag + 70 kr. til fortæring pr dag  

• Nationale dommere 500 kr. pr dag + 70 kr. til fortæring pr dag  

• Lokalklub dommere 400 kr. pr dag + 70 kr. til fortæring pr dag  
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Kørsel  

Dommeres transport til og fra stævnepladsen skal godtgøres med 3,54 kr. pr / km. Dommere 
arrangerer samkørsel så vidt muligt.  

Reglerne for kørselsomkostninger til t DI ” arrangementer”, som f.eks. seminar, møder og andet 
frivilligt DI-arbejde. ser således ud: 

• Ved 1 i bilen 1/3 af kørsel og evt. bro/færge 

• Ved 2 i bilen 2/3 af kørsel og evt. bro/færge 

• Ved 3 eller flere 1/1 af kørsel og evt. bro/færge 

 

Taksten er 2,75 kr. pr/km når der køres til DI ” arrangementer”, som f.eks. seminar, møder og andet 
frivilligt DI -arbejde. 

Husk at skrive navne på alle dommere, der var med i bilen. Omkostningsbilaget skal sendes til 
formanden for DI’s sportskomite.  

 

 
Orlov 

Ønsker en dommer orlov i en periode, skal denne bede DI’s sekretariat sørge for, at der i den af 
dommeren ønskede periode, kommer til at stå ”orlov” ud for ens navn på dommerlisten. På den 
måde sikrer vi at ingen klubber spørger forgæves. Hvis en dommer vælger at tage orlov i en 
periode, er det stadig de 15 stævnedage i en rullende 3-årig periode der gælder, hvis man skal 
kunne opretholde sin status. 

 

 

Rytter og Dommer til samme stævne 

En dommer kan ride og dømme til samme stævne – dog ikke WRL/DM/NM. 

DU anbefaler at man som ridende dommer tager hensyn og overvejer følgende: 

•    Kolleger (samme løn – differentieret løn) 

•    Have fokus på dommerjobbet (pas på stress, to store opgaver på samme dag) 

•    Informere stævne-arrangørerne om evt. planlægningsudfordringer, især hvis flere 
dommere skal ride til samme stævne. DU anbefaler ikke flere end en til to ridende 
dommere til samme stævne 
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Indrapportering af dommer-point / Hoveddommer-jobbet  

 

Hvis stævnet er tilmeldt og benytter sig af ”ICE TEST NEW GENERATION”, vil alle informationer 
vedr. dommerholdet automatisk tilgå DI- administrationen og vil blive registeret. Det er derfor ikke 
nødvendigt at have denne information med i hoveddommerrapporten. 

Benytter stævnet sig ikke af ”ICE TEST NEW GENERATION” skal hoveddommeren kontakte SK 

og orientere om dette. Dommerne vil selvfølgelig få deres stævnedage med i regnskabet. 

Skulle hoveddommeren ved stævnet være udenlandsk, overgår ovenstående forpligtigelsen til en 
af holdets danske dommere. 

Rapportering af kort og øvrige stævneinformationer er stadig en hoveddommeropgave. 
Hoveddommerrapporten består af 2 dele: første del om stævnet generelt og anden del om 
kortgivning. Rapporten skal udfyldes og sendes (se hvortil på selve dokumentet 
”Hoveddommerrapport”). 

Dommergruppen vil blive informeret en gang årligt om informationer fra de indsendte 
hoveddommerrapporter.  

Hoveddommerrapporten ligger på DI’s hjemmeside under sportens dokumenter til 
stævnearrangøren. 
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Sportsdommerens uddannelsessystem  

Uddannelsesstruktur for sportsdommere i Dansk Islandshesteforening 

 

 

       Aspirant/føl perioden 

• Dommergrundkursus 1  

 

• Dommerføl-periode  

 

• Dommergrundkursus 2, med skriftlig teoretisk-eksamen  

 

• Dommerføl-periode  

 

• Eksamen til lokalklubdommer (min. 10 føl-stævnedage inden praktisk-eksamen) 

 
 

 

Lokalklubdommer  

 
 

• Nationaldommereksamen 

 

 

Nationaldommer 

 

• 2-årigt uddannelsesforløb med henblik på FEIF-eksamen 

  

• International dommereksamen 

 
 

FEIF-dommer 
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Ansøgning, introkursus og optagelse. 

Indbydelse til Dommeraspirant-kursus annonceres på DI’s hjemmeside og Facebook-side. 

Interesserede skal indsende velbegrundet ansøgning til DU. DU gennemfører herefter en 

introduktionsdag hvor der bl.a. introduceres til, hvad det vil sige at være dommer. Desuden 

gennemføres der interview med kandidaterne. DU vælger herefter de mest egnede kandidater. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manual til ansøgning og intro 
 
 
Hvornår? Tilstræbes hvert andet år (eller efter behov) – alle interesserede kan deltage 
 
 
Hvem forestår? DU igangsætter med annoncer på DI’s hjemmeside i 
november/december måned og DU finder undervisere til de 2 grundkurser. Introdagen 
afholdes i januar/februar. 
 
Krav til ansøger: 
• Skal sende en motiveret ansøgning (hvorfor vil du gerne være 

dommer? hvad kan du bidrage med? Etc.) 
• Er min. 21 år gammel i det kalenderår aspirant-kurset finder sted. 
• Skal have sekretær-erfaring 
• Skal have stævne-/Alrid-erfaring 
 
Indhold på introdagen: 
• Interview 
• Forventningsafstemning af hvad det vil sige at være dommer 
•  Introduktion til dommerlivets glæder og udfordringer, herunder f.eks. 

dommeretik, konflikter, ansvar, beslutningsdygtighed, ret og pligt, 
professionalisme og rolle ift. sine personlige kontakter i islandsheste-
verdenen 

• Bedømmelsesmetodik 
• Smagsprøver på videobedømmelse ud fra Guidelines 
• Introduktion til forløbet i dommeruddannelsen 
• Foreningsstruktur 
 
På baggrund af ansøgning, interview og introdagen som helhed, vurderes det om 
ansøgeren kan optages som dommeraspirant og starte på Grundkursus 1.  
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Aspirant/føl perioden 

Aspirantperioden strækker sig over to dommergrundkurser på hver en weekend og omfatter basal 
oplæring i rideteori, gangartsteori og bedømmelse af samtlige discipliner, der er beskrevet i 
Rulebook. Derudover er der indlagt to perioder hvor aspiranten er med som dommer-føl hos enten 
en national- eller en FEIF-dommer. De min. 10 føl-stævnedage aspiranten skal deltage i, inden den 
endelige eksamen, skal primært være stævner der indeholder: tølt-klasser, 4-gang, 5-gang og 
stilpas. Stævnet skal desuden også bestå af finaler. 

Dommergrundkursus 2 afsluttes med en skriftlig teoretisk eksamen, og på baggrund af prøven og 
kursusledelsens vurdering indstilles, hvem af deltagerne, der er klar til at gå videre til den sidste 
føl-periode, inden den endelige bedømmelses-eksamen. 

Efter endt grundkursus 2 skal aspiranten igen have en periode, hvor han/hun skal være dommer-
føl sammen med en National- eller FEIF-dommer. Det er op til aspiranten selv at tilrettelægge føl-
forløbene. Aspiranten kan, ved de valgte stævner, tilbyde sig som sekretær i de klasser, hvor 
vedkommende ikke skal indgå som føl. Aspiranten skal efter endt periode med grundforløb og 
følperioderne (minimum i alt 10 føl-stævnedage) til en praktisk bedømmelseseksamen, hvor det 
vurderes, om aspiranten kan blive lokalklub-dommer. 

Aspiranten vil under hele uddannelsesforløbet (grundforløbene, føl-stævnedage og eksamener) 
have udgifter til kørsel, overnatning og forvente at betale et uddannelsesgebyr (i 2019 var gebyret 
på 1200,00 kr. pr. grundforløb) 
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Manual til aspirant/føl kursus 

 

 

Grundforløb 1 og 2 planlægges henholdsvis forår og efterår, ca. 12-15 deltagere. Teamet bag 
planlægning kan bestå af: en udenlandsk FEIF-dommer (underviser), suppleret med en eller flere 
danske FEIF/Nationaldommer (kontaktperson og med-planlægger) 

 

1.weekend (evt. forår) 2.weekend (evt. efterår) 

Teoretisk gennemgang af 
Guidelines 

Videobedømmelser 

Rulebook 

Gangartslære 

Opfølgning på 1. weekend og oplevelser på 
banerne. 

Praktisk bedømmelse af gangarter, pas og 
lydighed ift. Guidelines 

Måling af hove og håndtering af hesten i 
udstyrskontrol 

Hvis muligt: Videobedømme 8-10 heste i alle fem 
gangarter. I deres bedømmelser skal 
aspiranterne demonstrere, at de er i stand til at 
vurdere ekvipagen og placere den i de rigtige 
områder i Guidelines. Denne øvelse er 
gruppearbejde. 

Skriftlig teoretisk eksamen i et beskrevet 
pensum.  
 

• Rulebook 
• Gangartsfaser 
• Udstyr 
• Discipliner 
• Basal rideteori 

Består man ikke denne eksamen, kan man 
forsøge sig igen, næste gang et nyt aspiranthold 
starter op. 
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Den praktiske del af lokalklubdommereksamen 

Den praktiske del af lokalklub-dommereksamen gennemføres efter den teoretiske eksamen er bestået, og 
aspiranten har været dommer-føl i minimum 10 stævnedage. Der kræves præcisionen af bedømmelser, 
firewalls og kommentarer, ligesom der kræves kendskab til reglement. Ved denne eksamen kræves det at 
eksaminanden er i stand til at give en karakter. Hvis det er muligt at dømme en finale, medtages denne i den 
endelige evaluering. Her lægges vægt på eksaminandens evne til at rangere hestene. 

Eksamen afholdes af DU med krav om beståelse på lokalklub-niveau.  

Efter bestået eksamen er man udnævnt til lokalklub-dommer og skal opfylde reglerne for opretholdelse af 
status.  

Såfremt man ikke består eksamen, kan man fortsætte som dommeraspirant, indtil man igen melder sig til 
reeksamen (DU vurderer, hvornår en sådan er mulig) 

Inden en evt. reeksamen er det aspirantens ansvar at lægge særlig vægt på opkvalificering i de punkter der 
er nævnt som svagheder i evalueringen. Dette kan ud over stævner fx være at se uddannelsesfilm med 
andre dommere eller på andre måder opsøge situationer, hvor man kan træne sit blik for de ting man har 
svært ved at se. Ridekurser eller evt. samarbejde med en instruktør i at lære at se de ting, der falder en 
svært, kan ligeledes være en måde at gøre det på.  

Manual til den praktiske del af lokalklubdommereksamen 

Hvornår: lokalklub-dommereksamen tilstræbes afholdt hvert andet år. 
 
Hvem forestår: en af DI/SK/DU udvalgt eksaminator. Hvis muligt forestås praktisk eksamen af samme 
team, som er kontaktpersoner og undervisere på grundforløbene. Praktisk eksamen gennemføres 
ved stævner med det fornødne hestemateriale.  

En FEIF-dommer (eksaminator) og en dansk national-dommer (medeksaminator og papiransvarlig) 
Hvis muligt tilstræbes det at afholde både nationaldommer eksamen og lokalklub-dommereksamen 
samtidig af økonomiske hensyn. 
 
Krav 

• aspiranten skal have bestået den teoretiske del af eksamen til lokalklub dommer, som ligger i 
aspirant-grundkursus 2.  

• aspiranten have været dommer-føl i minimum 10 stævnedage. 
. 

Indhold 
 
Praktisk bedømmelse 

• Bevise at guidelines, herunder firewalls, er forstået og bliver anvendt til bedømmelse 
• Sammenhæng mellem karakter og kommentarer 

• Foretage en udstyrskontrol. I denne del af eksamen skal aspiranten afprøves i kendskabet til 
elementerne i en udstyrskontrol (tjek af beslag og udstyr) samt i den sociale interaktion med 
rytteren/rytterne samt håndtering af hesten 

 
Arrangørerne af en eksamen skal sikre at hestematerialet er varieret/bredt udvalgt og tilgodeser 
dommernes primær-referencer – læs mellemklasser (fokus på den mellemste del af karakterskala). 
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National-dommer eksamen 

Lokalklubdommeren skal selv rette henvendelse til DU med henblik på at blive tilmeldt National-
dommereksamen. Ved tilmelding til eksamen skal dommerne betale depositum på 500 Kr. til DI. Beløbet 
refunderes ved gennemførsel af eksamen uanset udfald. 

Eksamen afholdes af DU med krav om beståelse på nationalt niveau.  

Efter bestået eksamen er man udnævnt til National-dommer og skal opfylde reglerne for opretholdelse af 
status.  

Såfremt man ikke består eksamen, kan man fortsætte som lokalklubdommer, indtil man igen melder sig til 
National-dommereksamen.  

Ved ikke-bestået eksamen, kan det anbefales kandidaten at følge en anden dommer ved et antal stævner. 
Såfremt man dumper to gange vil censor i samarbejde med DU vurdere om man kan fortsætte som 
lokalklubdommer. Det kan pålægges kandidaten at dømme et vist antal stævner inden kandidaten igen går til 
eksamen. 

 

Manual til National-dommereksamen 
 
Hvornår: National -dommereksamen tilstræbes afholdt hvert andet år. 
 
Hvem forestår (ved en eksamen i DI regi), minimumskrav: En udenlandsk FEIF-dommer (censor), en dansk FEIF-dommer (eksaminator) 
og en dansk national-dommer (medeksaminator og papiransvarlig) 
 
Krav 
At man har dømt i min. 2 kalenderår fra bestået lokalklubdommer.. Dommeren tilkendegiver på DU’s ønskeseddel når han/hun er klar til 
National-dommereksamen. 
 
Indhold 

• Praktisk bedømmelse 
• Videobedømmelse med samtale 
• Skriftlig prøve 

 
Praktisk bedømmelse 

• Præcis sammenhæng mellem karakterer og kommentarer 
• Sikker anvendelse af guidelines og firewalls 

 
Videobedømmelse med samtale 

• Gengive beskrivelsen ”General” under den enkelte opgavedel/guidelines 
• Styr på referencerne (opgavespecifikke regler og fradrag) 
• Præcis beskrivelse af gangarterne, herunder typiske fejl 

Skriftlig prøve 
• Tegning af gangartsfaser 
• Rulebook 
• Guidelines 

• Rideteori 
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International eksamen (FEIF-eksamen) 
 

Har man fungeret som Nationaldommer i mindst 2 år, kan man ansøge DU om at indgå i et 2-årigt 
forberedelsesforløb, med henblik på en international eksamen.  

Krav: At man har dømt som National-dommer i min. 2 år og derefter ansøgt om og er blevet bevilliget et 
forberedelsesforløb af DU/SK. Forberedelsesforløbet består af en 2-årig handlingsplan og 
uddannelseskontrakt med DU/SK. Hele uddannelsesforløbet er udarbejdet i et samarbejde mellem 
dommeren og DU/SK. Dommeren tilkendegiver på DU’s ønskeseddel når han/hun er klar til 
uddannelsesforløbet. 

Uddannelsesplanen kan f.eks. indeholde: Bookning af dommeren DM, mentoraftale, prøveeksamen, 
temadage ”i gruppen” og meget mere. Dommere i dette forløb, har fortrinsret til at dømme Landsstævne. 

En nationaldommer i dette forløb, forpligter sig til at fungere som FEIF-dommer på den danske liste i min. 2 
år efter bestået eksamen. DI’s nye uddannelseskoordinator skal komme med forslag til DU/SK om indholdet 
af en sådan kontrakt. 

Efter bestået eksamen, er man udnævnt til FEIF-dommer, og skal opfylde FEIF’s regler om opretholdelse af 
status. 

Ønsker dommeren også at være DK-FEIF-dommer, skal dommeren også opfylde de danske regler for 
opretholdelse af status som dommer. Sker dette ikke støttes FEIF-dommeren ikke økonomisk af DI og skal 
derfor selv betale for at deltage i seminarer m.m., og vil ikke figurere på den danske dommerliste. 
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