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KRAV TIL PRAKSIS OG KURS FOR OPPRETTHOLD AUTORISASJON FOR TEKNISK PERSONELL  

I 2021-2022 

Krav om utdanning, autorisasjon og praksis for teknisk personell er gitt i KR I Tillegg 5. 

På grunn av korona-pandemien kan det bli vanskelig for teknisk personell å gjennomføre kravene for 
å opprettholde autorisasjonen i tråd med reglementet også i sesongen 2021. Basert på innspill fra de 
tekniske komiteene har derfor TKr vedtatt følgende endringer fra kravene for sesongen 2021/22: 

 

Sprangdommere 
Sprangdommere som har sendt inn praksiskort med godkjent praksis i 2019, eller har fått 
dispensasjon så de har beholdt autorisasjonen for 2020 og 2021, beholder autorisasjonen også for 
2022 selv om de ikke har møtt kravene for praksis.  
Sprangdommere som ikke får mulighet til å oppfylle krav om å delta på seminar/kurs/konferanse i 
2021, får fritak fra kravet i 2021, men må delta på et seminar/kurs/konferanse i 2022 for å 
opprettholde autorisasjonen. 
 
Sprangbanebyggere  
Sprangbanebyggere som har sendt inn praksiskort med godkjent praksis i 2019, eller har fått 
dispensasjon så de har beholdt autorisasjonen for 2020 og 2021, beholder autorisasjonen også for 
2022 selv om de ikke har møtt kravene for praksis.  
Sprangbanebyggere som ikke får mulighet til å oppfylle krav om å delta på 
seminar/kurs/konferanse i 2021, får fritak fra kravet i 2021, men må delta på et 
seminar/kurs/konferanse i 2022 for å opprettholde autorisasjonen.  
 
Sprangstildommere 
Sprangstildommere som har sendt inn praksiskort med godkjent praksis i 2019, eller har fått 
dispensasjon så de har beholdt autorisasjonen for 2020 og 2021, beholder autorisasjonen også for 
2022 selv om de ikke har møtt kravene for praksis. Sprangstildommere som ikke får mulighet til å 
oppfylle krav om å delta på seminar/kurs/konferanse i 2021, får fritak fra kravet i 2021, men må 
delta på et seminar/kurs/konferanse i 2022 for å opprettholde autorisasjonen..  
 
Dressurdommere  
Dressurdommere som har sendt inn praksiskort med godkjent praksis i 2019, eller har fått 
dispensasjon så de har beholdt autorisasjonen for 2020 og 2021, beholder autorisasjonen også for 
2022 selv om de ikke har møtt kravene for praksis. Dressurdommere som ikke får mulighet til å 
oppfylle krav om å delta på seminar/kurs/konferanse i 2021, får fritak fra kravet i 2021.  
 
Feltritt  
Teknisk personell som har sendt inn praksiskort med godkjent praksis i 2019, eller har fått 
dispensasjon så de har beholdt autorisasjonen for 2020 og 2021, beholder autorisasjonen også for 
2022 selv om de ikke har møtt kravene for praksis. 
Gjeldende krav om kurs opprettholdes. Digitale kompetansegivende kurs/konferanse/seminar vil bli 
gitt. 
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Mounted games-dommere  
Teknisk personell som har sendt inn praksiskort med godkjent praksis i 2019, eller har fått 
dispensasjon så de har beholdt autorisasjonen for 2020 og 2021, beholder autorisasjonen også for 
2022 selv om de ikke har møtt kravene for praksis.  
Teknisk personell som ikke får mulighet til å oppfylle krav om å delta på seminar/kurs/konferanse i 
2021, får fritak fra kravet i 2021, men må delta på et seminar/kurs/konferanse i 2022 for å 
opprettholde autorisasjonen.  
Hvis det ikke lar seg gjøre å arrangere assistentdommer-kurs i 2021, kan det for sesongen 2021 om 
nødvendig brukes assistentdommere uten gjennomført kurs og autorisasjon. Det skal uansett ikke 
være flere enn to uautoriserte assistentdommere på banen av gangen. Se også KR VI § 664. 
 
Voltigedommere  
Voltigedommere som har sendt inn praksiskort med godkjent praksis i 2019, eller har fått 
dispensasjon så de har beholdt autorisasjonen for 2020 og 2021, beholder autorisasjonen også for 
2022 selv om de ikke har møtt kravene for praksis. 
 
Distanserittdommere  
Distanserittdommere som har sendt inn praksiskort med godkjent praksis i 2019, eller har fått 
dispensasjon så de har beholdt autorisasjonen for 2020 og 2021, beholder autorisasjonen også for 
2022 selv om de ikke har møtt kravene for praksis.  
Distanserittdommere som ikke får mulighet til å oppfylle krav om å delta på 
seminar/kurs/konferanse i 2021, får fritak fra kravet i 2021, men må delta på et 
seminar/kurs/konferanse i 2022 for å opprettholde autorisasjonen. 
 
Kjøring  
Teknisk personell som har sendt inn praksiskort med godkjent praksis i 2019, eller har fått 
dispensasjon så de har beholdt autorisasjonen for 2020 og 2021, beholder autorisasjonen også for 
2022 selv om de ikke har møtt kravene for praksis.  
Teknisk personell som ikke får mulighet til å oppfylle krav om å delta på seminar/kurs/konferanse i 
2021, får fritak fra kravet i 2021, men må delta på et seminar/kurs/konferanse i 2022 for å 
opprettholde autorisasjonen. 
 
Stewarder 
Stewarder som har sendt inn praksiskort med godkjent praksis i 2019, eller har fått dispensasjon så de har 
beholdt autorisasjonen for 2020 og 2021, beholder autorisasjonen også for 2022 selv om de ikke har møtt 
kravene for praksis.  
Gjeldende krav om kurs opprettholdes. Digitale kompetansegivende kurs/konferanse/seminar vil bli gitt. 
 
 

Med hilsen 

Torunn Knævelsrud 

Leder TKr 
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