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Utdanningsplan til Kjøredressurdommeraspirant (KDDA) 
 
Formål 
Kjøredressurdommeraspirant (KDDA) utdannelsen er første nivå til å kunne praktisere som 
kjøredressurdommer på nasjonale kjørestevner. Formålet er å gjøre en KDDA i stand til å dømme t.o.m 
distriktsstevner lett klasse. 

Målgruppe 
Alle som er interessert i kjøring som har fylt 18 år. Videre er det viktig med positiv innstilling og engasjement. 

Opptakskrav 
- Oppfylle 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 
Kursdeltageren må i forkant av utdannelsesforløpet har tilegnet seg tilstrekkelig innsikt i grunnprinsipper 
innenfor dressur. Det forventes at man også har et godt kjennskap til KRI og KRIX. 

Gjennomføring 
Man kan bli autorisert KDDA på tre forskjellige måter: 

Alternativ 1.:  
Selv ha kjørt middels klasse, inneha Dressurdommeraspirant (DDA)- kompetanse, samt bestå teoretisk prøve 
for KDDA. For å ta den teoretiske prøven, må man melde sin interesse til Teknisk Komité Kjøring (TKK).  
 
Alternativ 2.:  
Gjennomført med godkjente resultater et helt KDDA-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 KDDA-kurs med den frekvens som behovet 
tilsier. Kurset vil bli avholdt over en helg og avsluttes med en teoretisk og praktisk eksamen, 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. 
 
Alternativ 3.:  
Være autorisert DD1, samt bisittet for en KDD1 eller høyere minst 10 ekvipasjer, derav minst 5 i lett klasse. 
Man kan kontakte Teknisk Komité Kjøring (TKK) for å få hjelp til å finne en KDD1 man kan bisitte for. Deretter 
skal dokumentasjon på gjennomført bisitting sendes inn til TKK og NRYF administrasjon. 

Teknisk Komité Kjøring (TKK) har autorisasjonsmyndighet. 

KDDA-kursets varighet 
Antall kurstimer totalt: 20 timer hvorav 10 timer teori og 10 timer praksis inkl. gjennomgang av praktiske 
arbeidsoppgaver. 
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KDDA-kursets innhold 
Utdannelsen for KDDA vil inneholde både en teoretisk del og en praktisk del.  

I den teoretiske delen vil det være en gjennomgang av både det generelle (KRI) og kjørereglementet (KRIX). 
Kursdeltakerne skal etter kurset ha god oversikt og forståelse for relevant reglement, som har som formål å 
ivareta hestevelferd, sikkerhet og fair play, samt videreutvikle og forbedre dressurkjøringen i samsvar med de 
klassiske prinsippene.   

I løpet av kurset skal deltakerne igjennom hestens anatomi og hestens form og gangarter, hvor det vil bli gått 
grundig igjennom gangarter og øvelser opp til lett klasse. De vil få en gjennomgang av treningsskalaen som skal 
legges til grunn i bedømmingen i dressurprogrammene. Treningsskalaen er et viktig grunnlag for dommerne 
for å kunne vurdere øvelsen og å kunne sette en karakter. I tillegg vil den gjøre dommerne i stand til å skille 
mellom grunnleggende feil og tilfeldige feil. Med dette grunnlaget vil de også få trening i hvilke kommentarer 
som hører til karakterene.   

Teoriundervisningen vil også gå igjennom karaktersetting av presentasjonskarakteren, kravet til utstyr og 
antrekk.  

Det legges opp til bruk av powerpointpresentasjoner, med videoklipp. Det legges også opp til dialog og 
diskusjon mellom deltakere og kurslærere underveis. 

Den praktiske delen vil foregå i ridehall eller en bane ute med demonstrasjonsevkipasjer fra lett nivå. Det vil bli 
gjennomgått enkeltøvelser og hele program. Kursdeltakerne blir bedt om å gi karakter med begrunnelse for å 
diskutere øvelsene i plenum. Kurslærere vil sørge for at alle er delaktig under den praktiske delen.  

Det er også mulig å bruke videomateriale for å supplere denne delen av kurset.  

Forventet læringsutbytte  
En KDDA 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 utdanning og lett 
- Bedømmelse - karaktersetting, allment inntrykk, dømming av feil, eliminering, sits og hjelpere, 

tidsskjema og bruk av kommentarer. 
- Treningsskalaen – takt, løsgjorthet og kontakt. 
- Dommerens oppgaver og ansvarsområder 
- Krav og forventninger til dommeren 

Fullføring av utdannelse  
Ved alternativ 1 fullfører man ved å bestå en teoretisk prøve. 
Ved alternativ 2 fullføres KDDA-kurset med en skriftlig og praktisk prøve. 
Ved alternativ 3 fullfører man etter gjennomført bisitting. 

Personlig egnethet vil også tillegges vekt før autorisasjon gis. Etter bestått KDDA-kurset vil kursbeviset ligge i 
www.minidrett.no på enkeltes bruker. 

Autorisasjon 
En KDDA vil være autorisert til: 

- Å dømme t.o.m distriktsstevner lett klasse 

http://www.minidrett.no/
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Opprettholdelse av autorisasjon 
For å opprettholde autorisasjonen må en KDDA: 

- 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 autorisert som Kjøredressurdommer 1 (KDD1). Her 

også finnes det 3 alternative måter å få autorisasjonen. For mer informasjon se KR I Tillegg 5, samt 
utdanningsplanen til KDD1. 

Planens gyldighet 
Utdanningsplanen er til enhver tid underlagtbestemmelsene 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

