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Utdanningsplan til Kjøredressurdommer 2 (KDD2) 

Formål 
Utdannelsen er det høyeste nasjonale nivå man kan oppnå for å praktisere som kjøredressurdommer på 
nasjonale kjørestevner. Formålet er å gjøre en KDD2 i stand til å dømme t.o.m elitestevner alle klasser. 

Målgruppe 
Personer med positiv innstilling, stort engasjement og ønske om å være kjøredressurdommer på høyeste 
nasjonale nivå.  

Opptakskrav 
- Oppfylt grunnkrav beskrevet i KR I Tillegg 5 
- Deltagere må ha betalt medlemskontingent og være registrert med en særidrettsfunksjon i klubben sin 

Selvstudium i forkant av utdannelsen 
Det forventes at kursdeltageren har et godt kjennskap til KRI og KRIX i forkant av påbegynt utdannelse. 

Gjennomføring 
Man kan bli autorisert KDD2 på to forskjellige måter: 

Alternativ 1.:  
Vært autorisert DD2 og bisittet for KDD2 minst 10 ekvipasjer derav minst 5 i vanskelig klasse. Gjennomføre og 
bestå et KDD2-kurs 

Alternativ 2.:  
Være autorisert KDD1 i minst to år og dømt minst 2 ganger høyeste klasse per år hvor man har vist seg 
kompetent gjennom dømmingen man har gjort. Bisittet for en KDD2 minst 10 ekvipasjer, derav minst 5 i 
vanskelig klasse, og gjennomføre og bestå et KDD2-kurs 

Ønsker man å delta på kurs, melder man seg på når det blir lagt ut i kurskalenderen på NRYF sin hjemmeside. 
Finnes det ikke noen kurs kan man melde sin interesse til Teknisk Komité Kjøring (TKK), så vil det bli avholdt 
KDD2-kurs med den frekvens som behovet tilsier. Kurset vil bli avholdt over en helg og avsluttes med en 
praktisk prøve, samt en vurdering av personlig egnethet fra kurslæreren. Ved vurdering av personlig egnethet 
legges det vekt på modenhet, evne til å beholde roen, evne til dialog og samarbeid, profesjonell opptreden 
samt trygghet i dommerrollen. Vist seg kompetent som dommer og overdommer. Krav om bisitting kan gjøres 
enten i forkant av kurs eller i etterkant, men dokumentasjon må fremlegges før autorisasjon kan gis.  

Teknisk Komité Kjøring (TKK) har autorisasjonsmyndighet. 

KDD2-kursets varighet 
Antall kurstimer totalt: 15 timer hvorav 5 timer teori og 10 timer praksis. 
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KDD2-kursets Innhold 
Utdannelsen for å få KDD2 autorisasjon vil fokusere mer på det praktiske, men det vil også være en teoretisk 
del hvor man bygger videre på KDD1 utdanningen. Øvelser opp til vanskelig klasse vil bli gjennomgått og 
hvordan treningsskalaen brukes til å bedømme disse øvelsene. Det vil være fokus på samling i øvelser og 
hvordan selvbæring og engasjement bakfra henger sammen med de øvrige trinnene i treningsskalaen. Det vil 
også være en gjennomgang av versader og skjenkelvikninger.  

Det vil være mer fokus på overdommers rolle og oppgaver på stevner, herunder sikkerhet, håndtering av 
protester osv.  

Den praktiske delen kan foregå enten på ett stevne eller i ett ridehus/ridebane hvor man bedømmer ett angitt 
antall ekvipasjer. Dette vil også utgjøre den praktiske eksamen for dette kurset. 

Holdes kurset under ett stevne vil det være mulig å bruke videomateriale for å gjennomgå øvelser i forkant av 
skyggedømmingen.  

Forventet læringsutbytte  
En KDD2 skal ha viten og forståelse om: 

- NRYF’s normer og verdier – inkl. R.A.S.K og Idrettens nulltoleranse for enhver form for rasisme, 
mobbing, diskriminering, overgrep og seksuell trakassering  

- Reglement KRI og KRIX 
- Dressurprogrammer til og med Vanskelig A 
- Bedømmelse - karaktersetting, allment inntrykk, dømming av feil, eliminering, sits og hjelpere 

tidsskjema og bruk av kommentarer 
- Treningsskalaen 
- Dommerens oppgaver, her under overdommerens ansvar. 
- Krav og forventninger til dommeren/overdommer 

Fullføring av utdannelse 
KDD2-kurset er bestått ved godkjent praktisk prøve som man tar på kurset. Personlig egnethet vil også 
tillegges vekt før autorisasjon gis. Etter å ha bestått kurset vil kursbeviset ligge i www.minidrett.no på enkeltes 
bruker. 

Autorisasjon 
En KDD2 vil være autorisert til: 

- Å dømme t.o.m elitestevner alle klasser 

Opprettholdelse av autorisasjon 
For å opprettholde autorisasjonen må en KDD2: 

- Dømme minst 1 kjørestevne per år 

- Delta på minst ett kompetansegivende kurs og/eller konferanse for kjøredommere hvert tredje år 
- Sende inn dokumentasjon på praksis digitalt via NRYFstevne innen utgangen av hvert år 

 

Videreutdanning  
Hvis man ønsker å videreutdanne seg er neste nivå å bli internasjonal kjøredommer for FEI. Dette gjøres ved at 
kontaktpersonen for teknisk personell i NRYF mottar en skriftlig henvendelse fra TKK om at de har en 
potensiell kandidat. Hvis personen finnes aktuell vil det bli sendt ut en ‘’letter of recommendation’’ til FEI fra 
NRYF, og neste steg i utdannelsesprosessen begynner. Les mer om FEI’s utdannelsessystem for teknisk 
personell her: https://campus.fei.org/.  

http://www.minidrett.no/
https://campus.fei.org/
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For å bli vurdert som potensiell kandidat av TKK, forventes det at vedkommende: 
- Leverer praksiskort til riktig tid.  
- Forplikter seg for det året og dømmer minst to DMP stevner på nasjonalt nivå 
- Aktivt delta i kompetanse overføring på samlinger og grenkonferanser 

 
Planens gyldighet 
Utdanningsplanen er til enhver tid underlagt bestemmelsene som står i KR I Tillegg 5. 
Utdanningsplanen er gyldig fra og med 16.05.2022 
Sist oppdatert 24.02.2023 

Litteratur: 
KR I 
KR IX 
https://www.rytter.no/sport/reglement 

https://www.rytter.no/sport/reglement

