
Funktionsbeskrivelse for sportsdommerudvalget i Dansk  
Islandshesteforening 
 

Sportsdommerudvalget er et udvalg under DI’s Sportskomite. Sportsdommerudvalget består af 3-5 
medlemmer, som udpeges af de fremmødte sportsdommere og aspiranter på efterårsseminaret 
(der kan vælges en suppleant). Opgaver indenfor DU’s ansvarsområde kan tilrettelægges i 
samarbejde med DI’s uddannelsesmedarbejder. 

Det overordnede formål er: 

x At sikre uddannelse og videreuddannelse af danske sportsdommere.  

x At sikre at dommergruppen orienteres om regler og retningslinjer i FEIF’s Rule Book.  

x At sikre overholdelse af FEIF’s ”Code of Conduct”. 

x At fungere som bindeled mellem SK og sportsdommergruppen. 

 
Uddannelse og videreuddannelse: 

x 1-At sikre afholdelse af forårseminar og efterårsseminar. 

x 2-At sikre afholdelse af dommeraspirantkursus. 

x 3-At sikre afholdelse af dommereksamen. 

x 4-At sikre afholdelse af ”prøveforum” for dommere inden national- eller FEIF-
dommereksamen.  

x 5-At arbejde for faglige kurser evt. i samarbejde med avl, instruktører, trænere og ryttere 

 
Kommunikation: 

x 1-At sikre formidling af relevant viden og information til dommergruppen. 

x 2-At sikre vedligeholdelse af Dommerforum på Facebook. 

x 3-At medvirke til vedligeholdelse af adressebogen på DI’s hjemmeside. 

x 4-At arbejde for at dommerne overholder ”Etisk Kodeks for sportsdommere under DI”. 

 
 

Øvrige: 

x 1-At sikre turnus/udvælgelse af dommere til udtagelsesstævner, DM og NM. 

x 2-At sikre registrering af dommernes stævneaktivitet og sikre udvikling af pointsystem. 

x 3-At afgøre anmodninger om dispensation vedr. dommerbemanding. 

x 4-At sikre at dommernes arbejdsvilkår er rimelige og tilgængelige på DI’s hjemmeside. 

x 5-I samarbejde med SK at sikre at ”Regler for dommernes anvendelse” er tidssvarende. 



x 6-At udarbejde budget for årets aktiviteter, ud fra den økonomiske ramme givet af SK.  

x 7-At bistå en dommer i forbindelse med klager og høringsprocedurer. 

 

 

 

 

Retningslinjer for: 
 

Uddannelse og videreuddannelse af danske sportsdommere: 
1- Hvis muligt afholdes et todages forårsseminar umiddelbart efter FEIF’s sportsdommerseminar 
og et endags efterårsseminar afholdes første søndag i november. Der kan byttes om på dagene 
således at efterårsseminaret afholdes over 2 dage og forår over 1 dag.  

2-Dommeraspirantkursus afholdes efter behov og aftales med SK, anmodning skal være SK i 
hænde senest 1/9 året før kurset ønskes påbegyndt af hensyn til budget. Kurserne afholdes efter 
retningslinjerne for aspirantkursus, der er beskrevet i ”Dommerhåndbogen” DU udvælger dommere 
(honorar efter gældende regler) til at varetage aspirantkurserne. DU udvælger blandt ansøgerne 
deltagere til dommeraspirantkurser. Listen sendes til SK til orientering og kommentarer. DU kan 
bistå tildeling af mentorer til dommeraspiranterne under ”følperioden”, og tager sig af henvendelser 
og spørgsmål for at sikre dommeraspiranterne en god start på uddannelsen. Deltager man som 
praktisk hjælper og/eller støtte for eksaminanderne får man almindeligt dommerhonorar. Regler og 
fremgangsmåder for uddannelsesforløbet er udarbejdet af DU og godkendt i SK.  

3+4-DU indstiller, i samarbejde med den person der i SK er udpeget til at samarbejde med DU, 
eksamensklare kandidater til eksamen (gælder alle niveauer). I indstillingen tages der højde for 
både faglige og personlige kompetencer. Tilmeldingen var via ønskesedlen der udsendes efteråret 
før eksamen. 

DU udpeger én eller flere dommere til at: forberede dommerne til eksamen ved hjælp af 
prøveforum og afvikling af eksamen.  

Dommereksaminer afholdes i overensstemmelse med retningslinjerne, der er beskrevet i 
”Dommerhåndbogen”, for lokalklub og Nationaldommer-eksamen. 
DU udpeger eksaminatorer til at afholde eksamen. DU kan ikke uden forudgående accept fra SK 
udpege medlemmer i DU som eksaminatorer.  

5-Derudover kan DU arrangere særlige uddannelses tiltag f.eks. kursus i lydighed og 
hoveddommer hvervet for særlig interesserede dommere. 

Behovet for den enkelte dommers videreudvikling kan aftales i samråd med 
DU/Mentor/Uddannelsesseminar.   

 

 



Kommunikation: 
1-DU udsender jævnligt nyhedsbreve og statusopdateringer via Dommerforum på Facebook. DU 
udpeger 1-3 dommer fra dommergruppen eller DU til at videreformidle tiltage og nyheder fra FEIF 
dommergruppen.  

2-DU udpeger en web-master på Facebookgruppen ”Dommerforum”. 

 

Øvrige opgaver: 
1-DU udsender ”ønskeliste” til alle sportsdommere senest i december måned. Ønskelisten 
indeholder som minimum DI udtagelsesstævner, DM, NM og DM i Alrid.  

DU skal fremme FEIF-dommernes muligheder for at dømme de internationale mesterskaber, som 
de ønsker, via dialog og evt. hjælp til tilrettelæggelse af 2-3 års stævneplaner. 

For at komme i betragtning som NM-dommer skal man have dømt DM, samt deltaget i 
forårsseminaret i samme år. 

Nationaldommere skal være opmærksomme på turnusrækkefølgen til DM.  

2-Hoveddommeren er ansvarlig for at sende udfyldt rapport til DI, som udarbejder oversigt over 
dommerpointene. DU sender i samarbejde med DI oversigten ud til godkendelse hos dommeren i 
forbindelse med efterårsseminaret. 

3- Der kan kun gives dispensation til WRL-stævner, hvis kravet til FEIF´s dommerbemanding (3 
FEIF-dommere) er opfyldt. Det betyder at det er muligt for DU at give et WRL stævne dispensation, 
selv om DK kravet om 2 nationaldommere ikke er opfyldt. Afvikles WRL-stævnet uden rigtig 
dommerbemanding (3 FEIF-dommere) kan rytterpoint ikke indberettes til rangliste. 

Der kan gives dispensation til DRL-stævner hvis en dommer er et trin lavere end kravet til 
dommerbemanding. Afvikles DRL-stævnet uden rigtig dommerbemanding og uden dispensation 
kan rytterpoint ikke indberettes til rangliste.  

Hvis et stævne mangler en dommer på grund af framelding og der ikke kan findes en vikar, må 
stævnet afvikles uden ranglistestatus. 

Ved dispensationer fra ”Regler for anvendelse af dommere” orienterer DU SK. 

4 På efterårsseminaret evalueres året og ”Regler for dommernes anvendelse ”. Reglerne justeres 
efter behov. Reglerne skal matche behovet for alle involverede parter (ryttere, dommere og 
klubber).  

5-I august udarbejder DU forslag til det kommende års budget. Budgettet indeholder delbudgetter 
for de enkelte aktiviteter. Budgettet sendes til SK inden DI’s endelige budget fastlægges. 

6-En indklaget dommer kan i forbindelse med høring bede et medlem af DU eller andre om at 
fungere som bisidder  

 


