
 

 

Vil du bli kurslærer for nye dressurdommere?  
 
Dressurdommerkomiteen (DDK) har laget en ny dressurdommeraspirantutdanning med bakgrunn i anbefaling 
fra Prosjekt dressurdømming. Utdanningsløpet for DDA er ikke ferdig utviklet ennå, men vi ønsker å kombinere 
dette med utdanning av nye kurslærere til DDA-kursene.  
 
Som kurslærer vil du ha en unik mulighet til å gi innspill slik at kursene blir mest mulig relevante og oppdaterte. 
Derigjennom vil du kunne bidra til den videre utviklingen av norske dressurdommere og norsk dressurridning. 
Kurslærere får honorar etter NRYFs satser. 
 
DDA-kursene avholdes i regi av rytterkretsene. 
 
Aktuelle kandidater vil bli utnevnt på bakgrunn av formell dommerkompetanse, søknad og intervju. 
 
Vi oppfordrer deg til å søke dersom du:  

• er en erfaren dressurdommer grad DD3 eller DD4 

• liker å undervise og har gode pedagogiske evner  

• er stødig på konkurransereglementet (KRI og KR IV) 

• har god rolleforståelse  

• har egnede personlige egenskaper 

• ønsker å bidra i dommerutdanningen og videreutvikling av dressursporten 

• ønsker å fremme NRYFs verdier. 
 

Utdanningsløpet:  
De som blir utnevnt, får tittelen "kurslæreraspirant" (KLA).  
Som KLA vil du få opplæring gjennom  

• nett-kurs  

• 1-2 fysiske samlinger med undervisning og praktisk trening sammen med våre autoriserte kurslærere, 
og andre KLA-kandidater.  

• aktiviteter som nettseminar eller sit-ins mellom samlingene  

• delta aktivt som kurslærer på minst ett DDA-kurs sammen med en autorisert kurslærer.  
 
Undervisning, gjennomføring av praktisk dommereksamen og sensur av eksamen må være gjennomført på 
tilfredsstillende måte før du blir autorisert som kurslærer for DDA-kurs og får tittelen KL-DDA. 
 
Etter litt erfaring som KL-DDA kan du bli godkjent kurslærer også for DDI og DDII. Utdanning av kurslærere på 
høyere nivå må vi komme tilbake til. 
 
Det forventes at kurslærerne fungerer som en form for fadder for dem som blir autorisert det første året etter 
kurset. 
 
Har du spørsmål eller ønsker å ta en prat, kontakt Torunn Knævelsrud, Trond Asmyr eller Kjell Myhre. 
 
Har du lyst til å bli kurslæreraspirant, send søknad til sportskoordinator dressur Turid Løken på e-post: 
turid@rytter.no  innen. 10. oktober 2021. Gi en kort beskrivelse av deg selv, din kompetanse og din motivasjon 
for å bli kurslærer. DDK vil sammen med våre godkjente kurslærere plukke ut egnede kandidater til et intervju 
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