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Utdanningsplan til voltigedommeraspirant (VDA) 
 
Formål 
VDA-utdannelsen er første nivå til å kunne praktisere som voltigedommer på nasjonale 
voltigestevner. Formålet er å gjøre en VDA i stand til å dømme til og med lett nivå på landsstevne  
(L-stevne). 
 
Målgruppe 
Alle som er interessert i voltige mellom 16–72 år. Videre er det viktig med positiv innstilling og at kursdeltaker 
har god kjennskap til KR I og KR VII.  
 
Opptakskrav:  

- Gjennomføre digitalt forkurs (del 1 + 2) til Grønt Kort kurset. Hele kurset anbefales. 
https://www.rytter.no/sport/gront-kort  

- Deltagere må ha betalt medlemskontingent og være registrert med en særidrettsfunksjon i klubben 

Gjennomføring 
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 sportsutvalget voltige (SU-V), så vil det bli avholdt 

VDA-kurs med den frekvens som behovet tilsier. 

 

Et VDA-kurs vil bli gjennomført over en helg, med 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.  

Etter gjennomført kurs skal deltakeren ha skyggedømt på minst 1 landsstevne under kontroll av en VD1 eller 

høyere med godkjent resultat, innen 1 år. Ved avvik på 3.0 eller mer på sluttresultatet for en eller flere 

utøvere, bør skyggedømmingen ikke godkjennes. All skyggedømming må registreres uavhengig om det blir 

godkjent eller ikke. Skyggedømming kan også godkjennes av utenlandske dommere. 

 

Kursholdere 
Det vil bli brukt autoriserte voltigedommere fra Norge eller andre nordiske land, som er ansvarlige kursholdere 
i sine respektive land. I tillegg vil spesifikt norsk regelverk gjennomgås av norsk forhåndsgodkjent VD1 eller 
VD2. 
 

Sportsutvalg voltige (SU-V) har autorisasjonsmyndighet. 

 
Utdannelsens varighet 
Antall kurstimer totalt: 15 timer. Skyggedømming ved stevne kommer i tillegg. 

 

Innhold 
Utdannelsen går gjennom dømming av voltigeekvipasjer i konkurranser fra og med lett nivå og opp til 
dømming av høyere klasser, både de nasjonale programmer og FEI- programmer. 
 
Et VDA-kurs vil inneholde både en teoretisk del og en praktisk del, der den praktiske delen i all hovedsak vil 
bestå av videodømming.  

https://www.rytter.no/sport/gront-kort
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Selvstudium i forkant av kurs anbefales: 
KR I, KR VII, FEI Vaulting Guidelines, FEI Vaulting Rules og FEI Vaulting Code of Points,  
Ellers anbefales det å ta andre tilgjengelige kurs på FEI Campus. SU-V vil så langt det lar seg gjøre publisere 
invitasjoner til aktuelle kurs/ webinar. 

 
Forventet læringsutbytte 
En VDA 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, KRVII og FEI-reglement 

• De forskjellige nivåer og voltigeprogram. 

• Bedømmelse: lære karaktersetting av hestens kvalitet og prestasjon, og utøvers tekniske og artistiske 
prestasjon konkurransens forskjellige tester.  

• Håndtering av feil og fall, tidsfeil og eliminering. 

• Dommerens oppgaver før under og etter stevnet. 

• Krav til dommeren 

 
Eksamen 
på VDA-kurset skal kandidatene bestå videodømming med godkjent resultat av kursholder. Ved bestått kurs, 
vil kursbevis ligge i www.minidrett.nif.no på den enkeltes bruker. 
 
Etter VDA-kurset skal dokumentasjon med signatur fra en VD1 eller høyere på gjennomført godkjent 
skyggedømming, sendes inn til guvoltige@hotmail.com og nryf@rytter.no. Dokumentet som skal sendes inn vil 
kandidater motta på VDA-kurset. Personlig egnethet vil også tillegges vekt før autorisasjon gis. 

 
Autorisasjon 
En VDA vil være autorisert til å dømme til og med lett nivå på et Landsstevne.  

 
Opprettholdelse av autorisasjon 
For å opprettholde autorisasjonen må en VDA: 

• Dømme minst ett stevne per år. 

• I størst mulig grad delta på relevante kurs og seminarer. 

• Sende inn dokumentasjon på praksis, også for skyggedømming, til NRYF innen 10. desember hvert år. 

• Delta på eventuelle dommersamlinger i regi av SU-V. 

 
Videreutdanning  
Når VDA ønsker å videreutdanne seg er neste nivå å bli autorisert som voltigedommer 1 (VD1). Før man kan ta 
VD1-utdannelsen må man ha fungert som VDA i minimum 1 år, samt praktisert til sammen minimum 2 stevner 
i løpet av det foregående år. For mer informasjon se KR I Tillegg 5, samt egen utdanningsplan for VD1. 
(Utarbeides i løpet av 2022) 
 
Planens gyldighet 
Utdanningsplanen er til enhver tid underlagt bestemmelsene som står i KR I Tillegg 5. 
Utdanningsplanen er gyldig fra og med 16.03.2022 
Sist oppdatert 16.03.2022 
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Litteratur:  
KR I 
KR VII 
https://www.rytter.no/sport/reglement 
 
Fei Vaulting Gudelines 
Fei Vaulting Code of Points 
FEI Vaulting Rules 
https://inside.fei.org/fei/disc/vaulting/rules 
 

https://www.rytter.no/sport/reglement
https://inside.fei.org/fei/disc/vaulting/rules

