Høstnyheter fra DDK 2018
Kjære alle dressurdommere! Her kommer litt info om stort og smått fra oss i Dressurdommerkomiteen (DDK).
Praksiskort 2018 og kompetansekrav for dressurdommere
Nå er det snart tid for innlevering av praksiskort, og for dere som ikke har fått det med dere, så er fristen for
innlevering flyttet til 1. november. Husk å tydelig påføre kurs og ev deltakelse på dressurdommerkonferanse (her
er det viktig å presisere om man var fysisk til stede eller fulgte konferansen over Facebook) for inneværende år,
men også gjerne for 2017. Om det er slik at du ikke har oppfylt kompetansekravene i KR (se også under), må du
gi beskjed til DDK, og evt søke om opprettholdelse av autorisasjon til DDK om du ønsker å fortsette å dømme.
Vi minner her om reglene i KR1 Tillegg 5 punkt 4.10. Det kreves deltagelse på dressurdommerkonferanse og
dressurdommerkurs minimum hvert 2. år for å opprettholde autorisasjon (unntak for DDA, hvor det kreves
dressurdommerkonferanse eller dressurdommerkurs hvert 2. år). Sporten vår er i stadig vekst, og fokuset på å
holde en god standard i dømmingen er viktig. Fra og med i høst vil DDK sette mer fokus på oppfølgning av at
disse minimumskravene til opprettholdelse av autorisasjon oppfylles. Hvilke kurs som er tellende som
dressurdommerkurs avhenger av autorisasjon, men er du i tvil kan du gjerne kontakte oss. Vi vil gjerne minne om
at det er de absolutte minimumskrav som fremgår av KR1 tillegg 5, og oppfordrer alle til å møte på vårt viktigste
forum dressurdommerkonferansen hvert år (ikke bare via streaming på Facebook), og delta på så mange kurs
som mulig:)
DD2-kurs i Østfold
Helgen 3.-4. november 2018 er det satt opp DD2-kurs på Noreødegården i Moss. For mer informasjon om kurset
og for påmelding, se: http://www.rytter.no/dressurdommerkurs-ii-i-ostfold/ (påmeldingsfrist 14. oktober 2018).
Kurset er primært for DD1 som ønsker å oppgradere til DD2, eller for DD2 som har trenger/ønsker
repetisjonskurs. DDK har likevel besluttet at kurset også er åpent som repetisjonskurs for alle dommergrader fra
og med DD1 (dvs DD1 - DD4). Er du DD1 og ikke oppfyller kravet til å avlegge eksamen, kan du med andre ord
likevel delta på kurset. Vi tar forbehold om tilgjengelig kapasitet, men av erfaring at dette normalt ikke blir noe
problem. DDK vil også sette opp DD1-kurs på nyåret. DD1-kurs er gyldig som repetisjonskurs for DD1 og er åpent
for DDA som ønsker å avlegge eksamen til DD1. Vi vil nok også her kunne åpne for deltagelse av DDA som ennå
ikke oppfyller kravet til å avlegge eksamen ved kapasitet.
Dommerlisten vil senest i månedsskiftet oktober/november, sendes ut til alle DD2 og høyere. Vi vil sette en
tre ukers frist til å svare, men ønsker svar så raskt som mulig. Dommerlisten vil ferdigstilles og publiseres før jul.
Dette gjelder også lister over dommere til mesterskap. Nytt av året er at vi oppretter en egen e-postkonto for
dommerlisten. Mer informasjon kommer!
Facebookgruppa
DDK administrerer en offisiell Facebookgruppe for NRYF-autoriserte dressurdommere. Denne gruppa er skjult for
offentligheten, og kun autoriserte dressurdommere vil har tilgang. Gruppa er ment som en tilleggskanal i tillegg til
informasjon som legges ut på rytter.no og som sendes per mail. Den har vist seg å være et godt supplement for å
skape mer samhold mellom dommerne, og gir oss mulighet til å dele mindre viktig informasjon som fremdeles er
verdifullt å dele. Gruppa heter "NRYF-autoriserte dressurdommere i Norge". Er du ikke allerede medlem, søk
medlemskap. Eventuelt send en venneforespørsel med en melding til Maja Farup, som vil legge deg til gruppa.
Får du ikke varsel om at det skjer noe i gruppa? Facebook opererer slik at det kun er grupper du ofte er innom
og hvor du har stor aktivitet som vil prioriteres i forhold til hva som også vil komme opp i din feeder på din
startside. Vi har den siste tiden sett at flere av våre innlegg ikke når frem til ønsket mottaker. Vi oppfordrer derfor
dommerne til og regelmessig gå inn på gruppa for å skumme gjennom de temaene som har vært tatt opp den
siste tiden. Selv om ikke gruppa er ment som en primær informasjonskanal, vet vi at mye av det som deles her er
av interesse for flere dommere. DDK legger gjerne ut en påminnelse om viktige frister og reglementsrelevante
notiser. Her er særlig en påminnelse rundt habilitet en fast gjenganger.
Codex for dressurdommere
Vi minner om Codex for dressurdommere, sendt alle dressurdommere i 2018, som er vedtatt av GU-D og DDK,
og gjeldende for alle dressurdommere. Alt som står i denne, er en presisering av KR1 § 116 om habilitet. KR
trenger følgelig ikke å endres selv om praksisen nå er definert noe mer snevert en selve ordlyden i KR gir uttrykk

for. Det har vært noen spørsmål rundt programridning og hva som gjelder for habilitet rundt dette. Inntil videre, og
noe annet ev er bestemt, gjelder Codex for dressurdommere slik den står. DDK vil etter kort tid gjøre en
evaluering, så har du innspill her, send det til oss!
Nye skjemaer til dommermøter
Det er utarbeidet nye dommerrapportskjemaer, og det skal ved 7% forskjell eller mer avholdes dommermøte.
Disse skal sendes til ddk.nryf@gmail.com (det var tidligere sneket seg inn en skrivefeil i denne adressen på
skjemaet, men dette er nå rettet opp). DDK vil nå sette mer fokus på å benytte disse rapportene for å
sammenfatte og sette fokus på problemstillinger som dukker opp i praksis, dette i lys av at vi alle ønsker oss
stadig å være i forbedring. Vi ber derfor dommere om at man setter av nok tid (om mulig) til å gjøre en så god
jobb som mulig i vurderingene, og vi oppfordrer alle til å være åpne, lydhøre og ydmyke overfor hverandre, for å
skape et godt samarbeidsklima, men ikke minst også for å lære av, og forbedre hverandre. Dette vil danne
grunnlaget for bedre kvalitet i det arbeidet DDK utfører:)
C-dommers ansvar å holde tidsskjema
Det har vært en del tilfeller med forsinkelser under sesongens stevner. Dette fører til at ryttere ikke får ri på tiden
sin, og dette virker også forstyrrende på hele tidsplanen for stevnet. DDK vil gjerne påminne om at det er Cdommers ansvar å holde tidsskjemaet. Man må derfor tilstrebe at en selv ikke forårsaker forsinkelse, ved f.eks. å
bruke et minutt eller to ekstra på allment inntrykk. Er det store klasser, vil en slik praksis akkumulere store
forsinkelser. Det er ikke tid til å skrive lange avhandlinger til rytteren, uansett hvor mye en ønsker å formidle. Det
er viktig å lære seg å være konstruktiv og «å fatte seg i korthet». Alle forsinkelser må forsøkes å tas inn. Er det
satt opp pause, så knip inn på disse, der mulig. Kommer ekvipasjen inn på banen før sin tid, er rytteren klar til å
starte. Ekvipasjen skal da ikke få flere minutter i påvente av sin starttid. På denne måte kan en ligge 1-2 minutter
føre og ha noe å gå på om noe uforutsett skjer. Det er også viktig at c-dommer har sjekket at sin klokke er i
samsvar med klokke på oppvarmingsbanen. OD må også se til at arrangøren har en rutine på at rytterne på
avridningen får beskjed om eventuelle forsinkelser.
Håndtering av ridekravet til oppgradering og unntaket "vist seg særlig kompetent" iht. KR 1, tillegg 5.
DDK vil for det første presisere at ridekriteriet står fast som hovedregel. Det er bare i helt spesielle tilfeller DDK vil
gå enn på en vurdering av unntakskriteriet "vist seg særlig kompetent".
DDK vil presisere at resultater skal være dokumentert på en slik måte at det er etterprøvbart. Problem kan særlig
oppstå om det gjelder gamle resultater som ikke finnes på nett. Det påhviler imidlertid den enkelte dommer å
oppfylle kravet om etterprøvbarhet. DDK vil foreta en konkret vurdering der det er tvil, men vil presisere at det
klare utgangspunkt er at DDK ikke vil godkjenne resultater som ikke kan dokumenteres på en skikkelig måte.

DDK ønsker avslutningsvis å takke dere alle for en flott innsats sesongen som har vært, og fortsatt er, og ønsker
dere lykke til videre med dømming av kommende innendørssesong.
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