Utbildningsplan för lokalklubbsdomarutbildning.
Målsättning: Deltagarna skall efter genomgången utbildning ha tillräckliga kunskaper i ridteori,
gångartslära, regelverk, bedömningsmetodik, tillämpning av domarhandledning och praktiskt
domararbete/bedömning för att kunna verka som lokalklubbsdomare.
Godkänd lokalklubbsdomare är man först efter genomgången examination.
Lärare: Lisa Olovsson, Åsa William, Nina Wahlström, Lena Lennartsson, Pia Andreasson.

Förkunskapskrav för deltagarna att söka utbildningen:
Sökande ska vara medlem i SIF och minst 18 år.
•

Bedömning av 5 hästar, sker digitalt. Här ska deltagarna i ord beskriva i generella ordalag vad
de ser utifrån kriterierna i domarhandledningen men inte sätta poäng. Det ska deltagarna
lära sig på utbildningen. Kunskapschecken skall ge feedback till den sökande om vilka delar
som hen behöver träna vidare på. Denna kunskapscheck sker efter att man skickat in sin
anmälan och fått hästar tilldelat sig.

•

Sökande ska på av SIF godkänd tävling erhållit minst 5.0 poäng i valfri gren förutom T8, T7, T6

•

Ridteori 1 (deltagarbevis får ej vara äldre än fem år eller se SIFs valideringstabell)

•

Takt och gångartskurs 1 (deltagarbevis får ej vara äldre än fem år eller se SIFs
valideringstabell)

•

Tävlingsteori 1 (deltagarbevis får ej vara äldre än fem år eller se SIFs valideringstabell)

•

Verkat som domarsekreterare på minst en tävling. Tävlingen ska innehålla framförallt T2/T4
och F1/F2. Syftet är att den sökande ska vara bekant med papper och hur man räknar.

Utbildningens innehåll:

•

Digitala träffar/Zoom kvällstid
Ridteori, vidareutbildning med inriktning mot domare. Ridlära, form och balans.

•

Rules and Regulations. Regler och grenar.

•

Gångartslära/LAP

•

Bedömningsmetodik block 1. Teori med domarhandledning T1, T2, V1, F1 samt PP1
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•

•

Bedömningsmetodik block 2. Praktiskt domararbete video/tillämpa domarhandledningen,
licenskrav.
Fysisk träff, hel dag
Praktisk bedömning på tävling med utrustning/munkontroll.

Praktik

•

Bisittare till domare på lägst nationell nivå. Deltagaren får ett praktikprotokoll som ska
styrkas av domaren som deltagaren sitter bredvid. Det ska vara minst 10 ekipage i de större
ovalbanegrenarna. Här får deltagaren känna på hur det är att vara domare på riktigt,
anspänning, snabba beslut, olika frågeställningar från tävlande och så vidare.

Examination
Efter genomgången utbildning går deltagarna upp för teoretisk examination. För att gå vidare till
den praktiska examinationen ska deltagaren ha gjort ett godkänt teoriprov samt praktiserat
bredvid domare. Det innebär att gör man den teoretiska examinationen på våren så går man upp
för den praktiska examinationen till hösten. Examinationen ingår inte i kurskostnaden utan
betalas separat om man väljer att gå upp för examination.
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