
 

Kriterier- og saksbehandlingsprosedyre for å oppnå ridekravet ved 
programridning 

Kravet til rideferdigheter for autorisasjon og oppgradering av dommerer ble etter Prosjekt 
dressurdømmings (PDD) arbeid for å styrke dressurdommernes kompetanse skjerpet.  

Kravene for oppfyllelse av rideferdigheter står beskrevet i KR 1 Tillegg 5 punkt 4.6. Samtidig 
gir punkt 4.10 autorisasjonsmyndigheten (her DDK) anledning til å gi dispensasjon fra 
ridekravet.  

Hensikten med kravet til rideferdigheter er å sikre at dommerne har den innsikten og 
ferdighetene som er nødvendig for å utføre en god jobb som dommer på nivået de skal 
dømme, og da er det avgjørende at dommerne mestrer å ri program og øvelser til et gitt 
nivå. DDK gir av den grunn ikke dispensasjon fra selve ridekravet. DDK har allikevel forståelse 
for at flere dommere kan være i en situasjon der de ikke har anledning til å ri aktivt på 
stevner, og har derfor i slike situasjoner gitt dispensasjon for at det skal være mulig å oppnå 
ridekravet gjennom programridning for en autorisert dommer på nivået, dersom det ikke er 
praktisk mulig å gjennomføre kravet på stevner. 

DDK ønsker at kriteriene for å få innvilget søknad om å oppnå ridekravet ved programridning 
skal være synlig og offentlig, og det er av den grunn utarbeidet følgende kriterier med 
saksbehandlingsprosedyre: 

Kriterier for godkjenning av søknad for å oppnå ridekravet gjennom programridning: 

• Kandidaten må sende inn søknad til DDK, med utfyllende begunnelse for at det ikke 
er praktisk mulig å gjennomføre ridekravet på stevner. 

• Programridningen skal dømmes av en habil dommer med riktig autorisasjon til 
nivået. 

• Dommeren som skal dømme programridningen skal være oppnevnt av DDK. 

Saksbehandlingsprosedyre: 

• Ved innkommen søknad skal kandidaten motta en bekreftelse på at søknaden er 
mottatt så snart som mulig. 

• Søknaden skal behandles av autorisasjonsmyndigheten med en frist på 3 uker.  

• Dersom fristen overskrides skal det gis beskjed til kandidaten med begrunnelse. 

• Dersom det er dissens for innvilgelse av søknaden, skal flertallet være avgjørende for 
utfallet. 

• Ved ferdigbehandlet søknad skal skriftlig begrunnet avgjørelse sendes kandidaten, og 
arkiveres i autorisasjonsmyndighetens arkiv. 
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