Östergötlands Ridsportförbund inbjuder till

Kurs för verksamma &
blivande
inverkansdomare!
Kursen fungerar som obligatorisk repetitionskurs för dig som är
inverkansdomare och som steg 1 för dig som vill påbörja din
utbildning
Kursledare

Helena Feuk

Datum

söndagen den 29 april 2018

Tid

Kl 9.30-ca 16.00

Plats

Stall stora Sjögestad, Vreta Kloster

Planering

Teori fm och praktik i ridhus under em

Vägbeskrivning
Kursavgift
Anmälan
Förfrågningar

http://stallsjogestad.se/
250 kronor för inverkansdomarna och 500 kronor för
aspiranter.
I priset ingår fika, lunch, fika
www.ridsport.se/ostergotland under kursanmälan.
Anmälan är bindande.
monica@ostergotland.ridsport.se

Kategori-indelning och behörighet under förutsättning att alla sektioner
beslutat detta. Reservation för ev ändringar.

Inverkansdomare A
Får döma inverkan i alla klasser
 ålder lägst 25 år
 ridlärare lägst level II eller
lägst B-tränare i hoppning.
 ska ha verkat som inverkansdomare B i lägst 5 år
Inverkansdomare B
Får döma inverkan i högst 1,25 hoppning/Lätt A + 5 cm
 ålder lägst 25 år
 ridlärare lägst level I eller
lägst C-tränare i hoppning.
Utbildningsgång för inverkansdomare B = samma som för dagens
inverkansdomare.
För att gå från nivå B till A krävs endast repetitionskurser vartannat år samt
ett genomfört nytt examinationsprov
Ridlärare level I eller högre och B-tränare eller högre som vill bli
inverkansdomare A direkt genomgår utbildningsgången
Utbildningsgång
Steg 1
Endagskurs enligt utbildningsplan med teoretiskt och praktiskt innehåll.
Steg 2
Praktisk tjänstgöring i domarsekretariat som bisittare under minst två tävlingar.
Praktiken intygas på särskilt formulär som ska medföras till steg 3.
Formuläret delas ut av utbildningsledaren vid steg 1.
Steg 3
Endagskurs enligt utbildningsplanen med teoretiskt och praktiskt innehåll.
Kursen avslutas med examensprov som, godkänt, ger domarkompetens.
För utbildningen av domare/inverkansridning ansvarar av Svenska
Ridsportförbundets (SvRF:s) hoppkommitté utsedda utbildare.
Fortbildnings- och repetitionskurser ska hållas av utbildarna.
Behållande av auktorisation
För att behålla sin auktorisation måste inverkansdomare:




ha dömt minst 2 klasser/år. Det räknas som halv klass att ha biträtt
ordinarie domare/inverkansridning.
Ha deltagit på repetitionskurs minst vartannat år.
Ha aktiverat sin förbundslegitimation.

Hjärtligt välkomna önskar Östergötlands Ridsportförbund

