
 

En domare måste ha karaktär, 
känna ansvar och vara rättvis 

Döm med glädje. Du har ett stort 
ansvar att hjälpa till så att ryttarna 
utvecklas i rätt riktning.  

Din insats är viktig.  

Var glad och ödmjuk så länge du 
får döma. 



 

Före tävling 

-Lär in aktuellt program/banskiss noga 
-Repetera reglementet 
-Ha kontakt med tävlingsarrangören 
-Ta med TR, ryttarmeddelande, proposition, 
visselpipa/klocka, pennor, pläd 

-Klä dig ”snyggt” och efter väderlek. Ryttarna 
gör ju sig och hästen så fina som möjligt 

-Var utsövd och pigg så du orkar hålla kylan 
hela dagen.  

-Kom punktligt (minst 40 min före första start), 
presentera dig i sekretariatet 

-För upp om pauser, tider 
-Stressa inte



 

Före start 
- Kontrollera dressyrbanan, bokstäver, 
insläpp, mått 
-Kontrollera teknik/speedbanan, hinder, 
linjer, numrering 

-Undvik att tal med ryttarna före 
klasens början 

-Se till att möta upp med sekreteraren 
minst 15 minuter innan klassen börjar, 
gå igenom program/banskiss och se 
till att han/hon blir väl insatt i sin 
uppgift 

-Kolla att protokollen ligger i 
startordning



Under pågående uppvisning 
-Glöm allt Du vet eller tror dig veta om ekipagen 
-Följ ekipaget med blicken hela tiden 
-Döm opartiskt och positivt vad Du ser på banan just nu 
-Sätt betygen raskt, fundera inte för länge, ändra dig inte i 
onödan 

-Diktera kortfattat och tydligt, uttryck dig konstruktivt 
-Var engagerad, titta igenom att inga betyg fattas eller att 
sekreteraren ändrat något innan du skickar iväg 
protokollet 

-Gå inte till resultattavlan i pausen 
-Lita på ditt kunnande och på din känsla 
-Det är trevligt om du är med vid prisutdelningen



Efter tävlingen   

-Stanna gärna kvar ett tag, svara 
lugnt, vänligt och informativt på 
eventuella frågor och funderingar.  

-Be alltid ryttaren ta med 
protokollet vid en diskussion.  

-Kom ihåg att det är du som har 
dömt och sett alla ryttare i 
klassen.  

-Du har kunskap och känsla, lita på 
dig själv och ditt omdöme. 


