Tillegg 5
Regler for autorisasjon av teknisk personell
1. Generelle bestemmelser
1.1. Lisens
Lisensen foregår fortløpende i NRYFs arkivsystem. Forbundssekretariatet ajourholder registeret. I registeret skal registreres:
a) deltagelse i kompetansegivende kurs
b) dato for autorisering og autorisasjonsgrad
Melding sendes til vedkommende og offentliggjøres i NRYFs informasjonsorganer.
Det påhviler autorisert personell selv å føre liste over sin praksis. Denne må sendes inn årlig
og eventuelt når opprykk skal vurderes. For dressurdommere se pkt. 4.4.
Det påhviler kursansvarlig å rapportere til forbundssekretariatet hvem som har gjennomgått
kurs og eventuelt resultat.
1.2. Autorisasjon
Teknisk personell må ha gyldig medlemskap i klubb tilsluttet NRYF.
NRYF oppnevner autorisasjonsmyndighet. Eventuell klage over avgjørelse truffet av autorisasjonsmyndighet avgjøres endelig av Teknisk Komité (TK/R) etter nødvendig undersøkelse.
Forfremmelse i grad kan skje ved at autorisasjonsmyndigheten beslutter dette direkte, eller
ved at samme instans innvilger søknad. Med slike søknader må følge mest mulig fyldige og
relevante, bekreftede opplysninger. Kravene angitt for hver dommer-/banebyggerkategori må
være oppfylt.
1.3. Bortfall av autorisasjon m.v.
Autorisasjonsmyndigheten kan beslutte degradering eller helt oppheve autorisasjon på faglig
grunnlag eller ved manglende skikkethet. For liten eller utilfredsstillende praksis eller manglende kursdeltagelse i henhold til kravene for autorisasjonsgraden i løpet av de to siste kalenderår kan også medføre at vedkommende settes ned i grad (degraderes) eller at autorisasjonen
helt bortfaller. Ved manglende innrapportering av praksis i 2 år faller autorisasjonen automatisk bort, og vedkommende må eventuelt søke autorisasjonsmyndigheten om fornyet autorisasjon på samme eller lavere nivå.
1.4. Dispensasjon
Autorisasjonsmyndigheten avgjør dispensasjonsspørsmål. Med unntak for dressurdommere og
banebyggere er det unødvendig å søke dispensasjon for å fungere én grad over egen autorisasjonsgrad i henhold til «Krav for å oppnå de enkelte gradene» (se pkt 2-10), forutsatt at tilstrekkelig høyt autorisert personell er til stede som ansvarshavende. Slik dispensasjon er generelt gitt i disse regler.
1.5. Arrangering av kurs
NRYF oppnevner kurslærere og arrangerer «seminar» for autorisert personell. I alle kompetansegivende kurs skal det undervises i det generelle reglement og det aktuelle grenreglement.
På sprang- og dressurdommerkurs og sprangbanebyggerkurs skal det også undervises i forhold som er spesielle for feltridning (dressur- og sprangprøven). Også kurs i utlandet kan være
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kompetansegivende, men vurderes i det enkelte tilfelle på bakgrunn av tilfredsstillende dokumentasjon.
1.6. Aldersgrenser
Nedre aldersgrense for autorisasjon som dommer/banebygger er 18 år. For dommer/banebyggeraspiranter er grensen 16 år, med unntak for dressur og kjøring der aldersgrensen er 18 år. Øvre aldersgrense er fylte 70 år. Det kan ikke gis dispensasjon fra aldersgrensene, men etter oppnådd aldersgrense kan personell fortsatt benyttes som medlem i appellkomité
frem til fylte 80 år.
1.7. Reglementet er obligatorisk for alle autoriserte dommere, stewarder og banebyggere og
tilsendes disse kostnadsfritt (§ 110.5). Dressurdommere tilsendes også heftene Dressurprogrammer.
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2. Sprangdommere (SD)
2.1. Betegnelse (grader)
Kompetanse (til og med)
Sprangdommeraspirant (SDA)
D-stevner
Sprangdommer I (SD I)
L-stevner
Sprangdommer II (SD II)
E-stevner
Sprangdommer III (SD III)
E-stevner
Sprangdommer IV (SD IV)
Internasjonale stevner etter FEIs
(Int. Candidate Judge)
reglement (FEI autoriserer)
Sprangdommer V (SD V) (Int. Judge)
»
Sprangdommer VI (SD VI)
(Official Int. Judge)
»
Krav til overdommer
D-stevne:
Minst SD I
L-stevne:
Minst SD II
E-stevne:
Minst SD III
2.2. Krav for å oppnå de enkelte gradene
SDA:
deltatt i sprangdommeraspirantkurs (SDAK) med godkjent resultat.
SD I:
ha bestått SDIK og deltatt i teoridelen av SBAK
SD II:
1. bestått SDIIK
2. omfattende og tilfredsstillende relevant praksis som SD I
3. gjennomført og bestått praktisk dømming med ulike SD II eller SD III i hht
nærmere bestemmelser.
SD III:
1. ha bestått SDIIIK
2. omfattende og tilfredsstillende relevant praksis som SD II
3. gjennomført og bestått praktisk dømming med ulike SD III i hht
nærmere bestemmelser.

2.3 Krav for å opprettholde autorisasjonen
SDA: Dømme ved minst 3 klubbstevner innen en 2-års periode.
SDI: Dømme ved minst 2 D-stevner årlig og delta på minst 1 dommerkonferanse i løpet av
de 3 foregående år.
SDII og høyere: Dømme ved minst 4 stevner (D eller høyere) årlig og delta på minst 1 dommerkonferanse i løpet av de 3 foregående år.

– 76 –

(KR I – 1. april 2010)

2.b Sprangstildommer (SSD)
2.b.1. Betegnelse (grader)
Sprangstildommeraspirant (SSDA)

Kompetanse (til og med)
Utvidet klubbstevne
D-stevne hvis 2 sammen
Sprangstildommer (SSD)
E-stevner
I NM og nasjonale cuper skal klassen dømmes av minst 2 SSD sammen.

2.b.2. Krav for å oppnå de enkelte gradene
SSDA:
deltatt i sprangstildommerkurs (SSDK) med godkjent resultat.
SSD:
1. deltatt på nytt sprangstildommerkurs (SSDK) med godkjent resultat.
2. omfattende og tilfredsstillende relevant praksis som SSDA.
3. gjennomført og bestått praktisk dømming med oppnevnt sensor.
2.b.3 Krav for å opprettholde autorisasjonen
SSDA: Dømme ved minst 3 klubbstevner innen en 2-års periode.
SSD: Dømme ved minst 4 stevner årlig og delta på minst en stildommerkonferanse i løpet av
de to foregående år.
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3. Sprangbanebyggere (SB)
3.1. Betegnelse (grader)
Sprangbanebyggeraspirant (SBA)
Sprangbanebygger I (SB I)
Sprangbanebygger II (SB II)
Sprangbanebygger III (SB III)
Sprangbanebygger IV (SB IV)
(Int. Candidate Course Designer)
Sprangbanebygger V (SB V)
(Int.Course Designer)
Sprangbanebygger VI (SBVI)
(Official Int.Course Designer)

Kompetanse (til og med)
Klubbstevner
D-stevner
E-stevner (unntatt NM)
NM-stevner
Internasjonale stevner etter FEIs
reglement (FEI autoriserer)
»
»

3.2. Krav for å oppnå de enkelte gradene
SBA:
deltatt på SBA-kurs med godkjent resultat og bygd tre stevner under en SBI eller
høyere
SB I:
mye praksis fra D- og L-stevner under en SBI, og deretter deltatt på et SBI-kurs med godkjent resultat.
SB II:
mye praksis fra lands- og elitestevner under en SBII, og deretter deltatt på et SBII-kurs
med godkjent resultat.
Deretter godkjennes av sprangbanebyggerkomiteen.
SB III:
Gjennomført SBIII-kurs med godkjent resultat.
3.3 Krav for å opprettholde autorisasjonen
SBA: Praktisere som SBA ved minst to stevner årlig.
SBI: Praktisere som SBI ved minst 2 stevner årlig.
SBII: Praktisere som SBII ved minst 1 L- eller E-stevne årlig.
SBIII: Praktisere ved minst 2 E-stevner årlig og ellers jevnlig ved andre stevnekategorier.

3.4 Krav til kurslærere
Autorisert SBIII kan holde kurs for SBA og SBI.
Kurs for høyere kategori kan holdes av SBIV og SBV
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4. Dressurdommere (DD)
4.1. Kompetansegrenser
Dommerbetegnelse
Dressurdommeraspirant

Kompetansegrense (til og med)
DDA** D- og L-stevner LB, (dog ikke som hoveddommer ved mesterskap), klubbstevner LA
DDI** E- stevner LA*
DDII E-stevner MB
DDIII Alle stevner Intermediaire I
DDIV Alle klasser på alle stevner
DDV Se FEI-reglement

Dressurdommer I
Dressurdommer II
Dressurdommer III
Dressurdommer IV
Dressurdommer V
(Int. Candidate Judge)
Dressurdommer VI
DDVI Se FEI-reglement
(International Judge)
Dressurdommer VII
DDVII Se FEI-reglement
(Official Int. Judge)
* Ikke FEIs mesterskapsprogrammer for P eller LA:6
** Dommer av unghestklasser må minst være DDII
For FH-klasser se også KR FH.
Krav til overdommer/teknisk delegat
D-stevne:
Etter høyeste klasse på stevnet, minst DDI
L-stevne:
Etter høyeste klasse på stevnet, minst DDII
E-stevne:
Minst DDIII

Autorisasjonsmyndighet kan for enkeltklasser eller -stevner gi dispensasjon fra ovennevnte
kompetansegrenser. Resultat fra dommer med slik dispensasjon er ikke kvalifiserende.
4.2. For å bli DDA må man ha gjennomført DDAK med godkjent eksamen.
4.3. For å oppnå høyere grad må man ha:
a) innehatt DDA-grad minimum 1 år, andre grader minimum 2 år
b) vist seg kompetent gjennom den dømming man har gjort
c) deltatt på kvalifiserende kurs, som til enhver tid definert av NRYF.
d) avlagt godkjent eksamen på kurs eller stevne
Eksamen ved stevne arrangeres som praktisk dømming i de(n) høyeste klasse(r) man søker
autorisasjon for. Det skal dømmes 2 klasser med forskjellige godkjente sensorer. Kandidaten kan være enten C-dommer, sidedommer eller ikke tellende dommer. Klassene kan
være på samme eller forskjellige stevner. Etter klassen skal protokollene gjennomgås og
sensor lage en innstilling på fastsatt skjema til GU-D. Sensor har også anledning til å stille
spørsmål i tilknytning til reglement og/eller praktisk dømming. Kandidaten er selv ansvarlig for å søke NRYF om å avlegge eksamen.
Sensorer: NRYF oppnevner et antall sensorer med ansvar for å ha eksamen for kandidater
til DDII, DDIII og DDIV. Sensorene har ansvar for hele landet, og vervet kan ikke delegeres til andre.
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For kandidater til DDI oppnevnes i tillegg et antall sensorer som i størst mulig grad skal
være geografisk fordelt. Eksamen på DDAK/DDIK/DDIIK kan også godkjennes som
henholdsvis DDI- og DDII-eksamen.
I den grad det oppstår ekstrakostnader i forbindelse med en eksamen, påhviler dette kandidaten.
4.4. For å opprettholde autorisasjonen må man:
a) Som DDA i løpet av ett år etter avlagt eksamen sitte sammen med DDI eller høyere autorisert dommer med til sammen minst 15 ekvipasjer i lett klasse, hvorav minst 5 i LA.
b) for alle grader dømme øverste klasse man er autorisert for minimum to ganger pr. år og
c) dømme minimum tre stevner pr. år og
d) delta på kurs minimum hvert tredje år (tellende kurs defineres av DDK).
Autorisasjonsmyndigheten kan etter skriftlig søknad gi dispensasjon fra disse punktene.
Alle dommere er ansvarlige for å rapportere relevant praksis årlig pr. 1.11.
4.b) Ryttertestdommere – Dressur (RDD og RDT)
4.b.1. Kompetansegrenser
Dommerbetegnelse
Ryttertestdressurdommer I
Ryttertestdommer Ridelærer/Trener I
Ryttertestdressurdommer II
Ryttertestdommer Ridelærer/Trener II

Kompetansegrense (til og med)
RDDI
RLB
RDTI
RLB
RDDII
RMB
RDTII
RMB

4.b.2. Krav for å oppnå de ulike gradene
RDDI: autorisert DDI må gjennomføre RDDK I med godkjent eksamen.
RDTI: autorisert Trener II med fordypning i dressur eller Ridelærer Trinn II må
gjennomføre RDTK I med godkjent eksamen.
RDDII: autorisert DDI må gjennomføre RDDK II med godkjent eksamen.
RDTII: autorisert Trener II med fordypning i dressur eller Ridelærer Trinn II må
gjennomføre RDTK II med godkjent eksamen.
4.b.3 Kurs og sensorer
Det arrangeres dommerkurs på hvert nivå for hhv dressurdommere (RDDK I og II) og trenere/ridelærere (RDTK I og II). RDDK og RDTK kan gå i samme kurs.
NRYF oppnevner et antall sensorer med ansvar for å ha eksamen for kandidater til RDDI,
RDTI, RDDII og RDTII.
Autorisasjonsmyndighet kan for enkeltklasser eller -stevner gi dispensasjon fra ovennevnte
kompetansegrenser. Resultat fra dommer med slik dispensasjon er ikke kvalifiserende.
4.b.4. For å opprettholde autorisasjonen må man dømme minst 2 stevner pr. år og delta på
Ryttertestseminarer.
Alle dommere er ansvarlige for å rapportere relevant praksis årlig pr. 10.12.
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5. Feltrittdommer og Teknisk Delegat-Felt (TDF)
5.1 Feltrittdommer
Det finnes ingen norsk autorisasjon som feltrittdommer.
FEI har følgende gradering: International Candidate Judge, International Judge og Official
International Judge. Autoriseres av FEI.
5.2 Teknisk Delegat-Felt
har kompetanse til å virke som TD og OD i henhold til KR I §§ 160-161 og
KR V § 540.
Betegnelse (grader)
Teknisk Delegat Felt Aspirant (TDFA)
Teknisk Delegat Felt (TDF)
Teknisk Delegat Felt, Internat. Candidate
(TDFC)
Teknisk Delegat Felt, International
(TDFI)

Kompetanse (til og med)
Bare sammen med TDF
E-stevner
Se FEI-reglement
Se FEI-reglement

5.3 Krav for å oppnå de enkelte grader
TDFA:
1. ha gjennomgått FBBA-kurs
(GU-F kan i stedet godkjenne praksis sammen med en TDF for søkere som oppfyller kravet under pkt 2 )
2. lang erfaring innen Feltritt som f.eks. FD, FBB, rytter eller trener,
3. erfaring fra ryttersporten generelt som f.eks. DD, SD, SBB, rytter, trener eller arrangør
4. gjennomført godkjent prøve i KR I, II, IV og V med hovedvekt på KR V.
TDF:
1. Autorisert TDFA.
2. I løpet av to kalenderår ha fungert som TDFA sammen med TDF på minst 3 stevner.
3. Anbefalt fra minst 1 TDF som egnet etter gjennomført praksis.
TDFC/TDFI
Autoriseres av FEI.
5.4. Krav for å opprettholde autorisasjonen:
Fungere som TD ved minst ett stevne pr kalenderår.
Delta på aktuelle seminarer/kurs/konferanser minst hvert annet år.
Sende inn dokumentasjon på praksis til NRYF innen 10. desember hvert år.
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6. Feltbanebyggere (FB)
Feltbanebyggere har kompetanse i feltrittets utholdenhetsprøve. (For sprangprøven kreves
SB-autorisasjon.)
6.1. Betegnelse (grader)
Feltbanebyggeraspirant (FBA)
Feltbanebygger I (FB I)
Feltbanebygger II (FB II)
Feltbanebygger III (FB III)
Feltbanebygger IV (FB IV)
(Int. Candidate Course Designer)
Feltbanebygger V (FB V)
(Int. Course Designer)

Kompetanse (til og med)
D-stevner:
90 cm hest og Debutant P
L-stevner:
100 cm hest og Lett P
E-stevner:
CNC* og CNCP
Alle klasser
Internasjonale stevner etter FEIs
reglement (FEI autoriserer)
Internasjonale stevner etter FEIs
reglement (FEI autoriserer)

6.2. Krav for å oppnå de enkelte gradene
FBA:
1. deltatt på FBA-kurs med godkjent resultat.
2. gjennomført og godkjent praksis ved minst 2 stevner.
FB I:
1. deltatt på FBI-kurs med godkjent resultat.
2. gjennomført og godkjent praksis ved minst 2 stevner.
FB II:
1. deltatt på feltbanebyggerseminar og fortrolig med stevneavvikling etter gjeldende regler
2. gjennom omfattende praksis vist at vedkommende tilfredsstiller kravene til FB I og
med dispensasjon har fungert som FB II ved avvikling av stevne som er godkjent av
autorisasjonsmyndigheten.
FB III:
1. deltatt på feltbanebyggerseminar og fortrolig med stevneavvikling etter gjeldende regler,
2. gjennom omfattende praksis vist at vedkommende tilfredsstiller kravene til FB II og
med dispensasjon har fungert som FB III ved avvikling av stevne som er godkjent av
autorisasjonsmyndigheten.
6.3. Krav for å opprettholde autorisasjonen:
Fungere som FB ved minst ett stevne pr kalenderår.
Delta på aktuelle seminarer/kurs/konferanser minst hvert annet år.
Sende inn dokumentasjon på praksis til NRYF innen 10. desember hvert år.
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7. Voltigedommere (VD)
7.1

Betegnelse (grader)
Voltigedommeraspirant VDA
Voltigedommer I
VDI
Voltigedommer II
VDII

Kompetanse (til og med)
D-stevner C-program
L-stevner FEI-program sammen med VDII
E-stevner FEI-program

Voltigedommer IV
VDIV
(Int. Candidate Judge)
Voltigedommer V
VDV
(Int. Judge)
Voltigedommer VI
DVI
(Official Int. Judge)

Internasjonale stevner etter FEIs
reglement (FEI autoriserer)
»
»

7.2. Krav for å oppnå de enkelte gradene:
VDA:
Deltatt på dommerkurs (VDAK) med godkjent teoretisk og praktisk eksamen.
VDI og VDII:
For VDI innehatt VDA-grad minst 1 år med godkjent praksis.
For VDII innehatt VDI-grad i minst 2 år med godkjent praksis.
Vist seg kvalifisert gjennom den dømming man har gjort.
Deltatt på kvalifiserende dommerkurs (VDIK og VDIIK).
Avlagt godkjent teoretisk og praktisk eksamen.
7.3 Krav for å opprettholde autorisasjonen:
Dømme øverste klasse man er autorisert for minst 1 gang pr. år.
I størst mulig grad delta på relevante kurs og seminarer.
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8. Distansedommere (DID)
8.1. Betegnelse (grader)
Distansedommeraspirant (DIDA)
Distansedommer I (DID I)
Distansedommer II (DID II)
Distansedommer III (DID III)
Distansedommer IV (DID IV)
(Int. Candidate Judge)
Distansedommer V (DID V)
(Int. Judge)
Distansedommer VI (DID VI)
(Official Int. Judge)

Kompetanse (til og med)
D-stevner (ikke fri fart)
D-stevner
L-stevner
E-stevner
Internasjonale stevner etter FEIs
reglement (FEI autoriserer)
»
»

Krav til overdommer/teknisk delegat
D-stevne:
Ikke fri fart: DIDA
Fri fart: DID I
L-stevne:
DID II
E-stevne:
DIDIII
8.2. Krav for å oppnå de enkelte gradene:
DIDA:
deltatt i distansedommerkurs for DIDA med godkjent resultat.
DID I:
1. gjennomført distansedommerkurs for DID I med godkjent resultat.
2. vist i praksis at vedkommende er godt kjent med gjeldende reglementsbestemmelser og
fortolkninger gjort av NRYF.
DID II:
1. gjennomført distansedommerkurs for DID II med godkjent resultat.
2. med dispensasjon og med DID III eller høyere som ansvarlig fungert som dommer ved
minst 2 L-stevner i distanse i løpet av 2 år
DID III:
1. gjennomført distansedommerkurs for DID III med godkjent resultat.
2. med dispensasjon og med DID III eller høyere som ansvarlig fungert som dommer ved
minst 2 L-stevner eller høyere i distanse i løpet av 2 år
8.3 Krav for å opprettholde autorisasjonen
Dømt øverste klasse man er autorisert for ved minst 2 stevner i løpet av de siste
2 år.
I størst mulig grad delta på relevante kurs og seminarer.
Praksis som aktiv rytter, offisiell medhjelper eller med sentral oppgave i
stevnearrangement kan godskrives.
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9. Kjøredommere (KD og KDD) og Teknisk Delegat-Kjøring (TDK)
Kjøredommerutdanningen er delt i to grener, en for maraton og presisjonskjøring og en for
dressur. Kjøredommere har generelle kompetanse i alle «prøver» utenom dressurkonkurransen. Betegnelsen forkortes KD + grad (romertall). Kjøredommere for dressurkonkurransen betegnes KDD + grad.
9.1. Betegnelse (grader)
Kjøredommeraspirant (KDA; KDDA)
Kjøredommer I (KD I; KDD I)
Kjøredommer II (KD II; KDD II)
Kjøredommer IV (KD IV)
(Int. Candidate Judge)
Kjøredommer V (KD V)
(Int. Judge)
Kjøredommer VI (KD VI)
(Official Int. judge)

Kompetanse (til og med)
LB, klubbstevne alle klasser
L-stevner,
sidedommer i dressur E-stevner
E-stevner
Internasjonale stevner etter
FEIs reglement (FEI autoriserer)
»
»

9.2. Krav for å oppnå de enkelte grader
KDA og KDDA:
a) Være fylt 18 år.
b) For KDDA autorisert som DDA, eller kusk med godkjent resultat fra middels klasse.
c) Dokumentert erfaring fra arrangement av kjørestevne (f.eks. fungert som funksjonær i
dommersekretariat ved dressurprøven, respektive maraton og presisjonskjøring, eller erfaring som konkurransekusk).
d) Gjennomført kjøredommerkurs (KDAK, henholdsvis KDDAK) med godkjent teoretisk og
praktisk prøve.
KD I og KDDI:
a) Innehatt KDA/KDDA-grad i minst 1 år med gjennomført praksiskrav.
b) Dømt minst 2 ganger klasse LB, alternativt dømt høyere klasse 2 ganger som ikke tellende
dommer under veiledning av høyere autorisert dommer.
c) Gjennomført kjøredommerkurs (KDIK, henholdsvis KDDIK) med godkjent teoretisk og
praktisk prøve.
KD II og KDDII:
a) Innehatt KDI/KDDI-grad i minst 1 år med gjennomført praksiskrav.
b) Vist seg kompetent gjennom den dømming man har gjort.
c) Gjennomført kjøredommerkurs (KDIIK, henholdsvis KDDIIK) med godkjent teoretisk og
praktis prøve.
9.3 Krav for å opprettholde autorisasjonen
a) Dømme ved minst 1 kjørestevne pr. år
b) Delta på relevante kurs og fagseminarer
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9.4 Teknisk Delegat-Kjøring (TDK)
Teknisk Delegat-Kjøring har kompetanse til å virke som TD i henhold til KR I § 161 og KR
IX § 971.
Det finnes kun én nasjonal grad, TDK, med kompetanse t.o.m. E-stevner.
Krav for å oppnå TDK-status:
a) lang erfaring innen Kjøring, som f.eks. KD, KB, kusk eller trener
b) erfaring fra ryttersporten generelt, som f.eks. høyere autorisert dommer, rytter, trener eller
arrangør
c) gjennomført godkjent prøve i KR I og KR IX med hovedvekt på KR IX
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10. Kjørebanebyggere (KB)
Kjørebanebyggerne har kompetanse i maraton og i presisjonskjøringen.
10.1. Betegnelse (grader)
Kjørebanebyggeraspirant (KBA)
Kjørebanebygger I (KB I)
Kjørebanebygger II (KB II)
Kjørebanebygger IV (KB IV)
(Int. Cand. Course Designer)
Kjørebanebygger V (KB V)
(Int. Course Designer)

Kompetanse (til og med)
LB, klubbstevne alle klasser
L-stevner
E-stevner
Internasjonale stevner etter
FEIs reglement (FEI autoriserer)
»

10.2. Krav for å oppnå de enkelte grader
KBA:
a) Være fylt 20 år.
b) Dokumentert erfaring fra arrangement av kjørestevne (f.eks,. fungert som funksjonær i
dommersekretariatet ved dressurprøven, respektive maraton og presisjonskjøring, eller erfaring som konkurransekusk).
c) Gjennomført kjørebanebyggerkurs (KBAK) med godkjent teoretisk og praktisk prøve.
KB I:
a) Innehatt KBA-grad i minst 1 år med gjennomført praksiskrav. Bygget minst 2 maratonbaner og 2 baner for presisjonskonkurranse ved D-stevner eller høyere under kontroll av
høyere autorisert banebygger.
b) Bygget minst 2 maratonbaner og 2 baner for presisjonskonkurranse LB, alternativt bygget
tilsvarende i høyere klasse under kontroll av høyere autorisert banebygger.
c) Gjennomført kjørebanebyggerkurs (KBIK) med godkjent teoretisk og praktisk prøve.
KB II:
a) Innehatt KBI-grad i minst 1 år med gjennomført praksiskrav.
b) Vist seg kompetent gjennom omfattende praksis og faglig dyktighet.
c) Gjennomført kjørebanebyggerkurs (KBIIK) med godkjent teoretisk og praktisk prøve.
10.3. Krav for å opprettholde autorisasjonen
a) Bygge maraton- og presisjonsbane på høyeste stevnetype man er autorisert for ved minst 1
kjørestevne pr. år.
b) Delta på relevante kurs og fagseminarer
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11. Stewarder (S)
Stewarder har til oppgave å veilede rytterne og deres medhjelpere omkring deres rettigheter
og plikter i forbindelse med ridning og håndtering av hestene på stevneplassen. De har videre
som oppgave å forestå kontrollen av ekvipasjene utenom selve konkurransebanen i henhold til
§ 165.
Stewarder har spesiell kompetanse i reglementenes bestemmelser om antrekk og utstyr, i bruk
av oppvarmingsbanen og § 174 om avstraffelse og ukorrekt behandling av hest.
En steward kan ha kompetanse i én eller flere grener.
11.1

Betegnelse (grader)
Stewardassistent

Kompetanse (til og med)
Alene på klubbstevner
Under min. SI f.o.m. D-stevne

Steward I (SI-S/D/F/V/Di/K)

Chief steward (CS) t.o.m.
L-stevne i den aktuelle gren
Chief steward (CS) alle nasjonale nivå,
alle grener

Steward II

FEI Chief Steward

Internasjonale stevner etter FEIs
reglement (FEI autoriserer)
Internasjonale stevner etter FEIs
reglement (FEI autoriserer)

FEI Steward General

11.2
SA:
SI:

SII:

11.3

Krav for å oppnå de enkelte grader
1. Oppnevnes for det enkelte tilfelle av arrangør i samråd med Chief steward.
2. Autorisert dommer eller annen relevant kunnskap i reglement.
1. Alle DII er automatisk også autorisert SI i sin gren.
2. SA med praksis fra 3 D-stevner eller høyere under min. S1 og bestått kvalifiserende
stewardkurs.
1. Praksis som SI minst 3 ganger.
2. Deltatt på kvalifiserende kurs (SIIK) med godkjent teoretisk og praktisk prøve under eksamensnemnd oppnevnt av stewardkomiteen. Egnethet blir tillagt avgjørende
vekt.
Krav for å opprettholde autorisasjonen
1. Praktisere som steward minst 2 ganger hvert år.
2. Holde seg godt oppdatert omkring reglementsendringer.
3. Delta på kurs/seminarer for stewarder eller dommere minst hvert 2. år.
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