
   

Programridning og habilitet 

Det ble for en stund tilbake innført en presisering av KR 1 § 116 hva gjelder gjennomføring av 

programridning1 med autorisert dressurdommer, der all slik aktivitet ble ansett som "trening" (ref. § 

116 nr. 1: trener for rytter eller hest i løpet av de 3 siste måneder). Den praksisen som til nå har vært er 

at en dommer som gjennomfører en programridning med en ekvipasje, ikke kan dømme 

vedkommende hest eller rytter på et stevne før det har gått tre måneder. Dressurdommerkomiteen 

har sett behov for å myke opp denne tolkningen av habilitetsbestemmelsen. Den nye praksisen er som 

følger:  

En dressurdommer kan ikke gjennomføre programridning de siste fjorten dagene før stevnehelgen 

han/hun skal dømme (karantenetid). Med programridning* menes bedømning/videobedømning 

utenom en stevnesituasjon, hvor det gis tilbakemelding til ekvipasje ut over det som ville vært normal 

bedømmelse under en konkurranse. Har en dommer et dommeroppdrag på for eksempel dato 22. september, kan 

man ikke påta seg programridningsoppdrag i perioden f.o.m. 7 t.o.m. 22 september. Avholdes for eksempel programridning 

den 6. september, og man får spørsmål om å dømme et stevne i karanteneperioden, må dommeren takke nei til 

dommeroppdraget. Unntak: En dommer kan dømme stevner der deltakerne på programridningen 

åpenbart ikke skal starte på grunn av geografi eller stevnenivå. En dommer som får spørsmål om et 

dommeroppdrag i karanteneperioden, kan søke dispensasjon dersom vilkårene for å fravike KR I § 116 

er oppfylt (§ 116 nr. 1, siste avsnitt). Det er DDK som behandler en slik søknad.  

Særlig om mesterskap: For alle mesterskap, gjelder en karantenetid for programridning på 30 

dager. For mesterskap kan ikke dispensasjon gis etter KR I § 116 nr. 1, nest siste avsnitt.  

*Presisering av programridning:  

Det er utfordrende å sondre presist mellom det som er en ordinær treningssituasjon og 

programridning med innslag av veiledning utover det som er tillatt i en konkurransesituasjon. Det er 

imidlertid forskjell på å ha en ren trenerrolle og en ren dommerrolle. Programridning vil i 

utgangspunktet ikke være en ren treningssituasjon. Det er for eksempel tillatt å gjennomføre 

programtrening med innslag av enkel undervisning i etterkant av programmet, dersom hovedvekten 

ligger på selve programgjennomridningen og bedømmelsen av denne, og tips til forbedring. En 

gjennomføringsform flere bruker, at en ekvipasje rir igjennom et program, for så å få tilbakemelding 

med påfølgende veiledning/undervisning i noen minutter i etterkant, for så å ri igjennom hele eller 

deler av programmet på nytt, vil være programridning og ikke trening i § 116s forstand. Ligger 

hovedvekten på ren undervisning, anses dette som trening iht § 116 nr. 1 og har en tre måneders 

karantenetid.  

                                                           

1 Det benyttes ulike begrep rundt samme situasjon, både programtrening og programridning. I denne sammenheng vil de to 

begrepene bety det samme, og gjennomgående benyttes begrepet programridning her.  

 



   

Codex for dressurdommere i sin nåværende form vil ikke lenger gjelde, og er fjernet fra DDKs 

hjemmeside på rytter.no.  "Code of Conduct" for teknisk personell utarbeidet av NRYF vil overta denne 

funksjonen.  

Er det spørsmål eller avklaring om dette forholdet i konkrete situasjoner, sendes dette til DDK for 

avklaring i så god som mulig tid i forkant.  
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