Norsk Islandshestforening v. utvalg for dommer- og utdanning kan tilby følgende type
kurs til medlemmene. Ofte arrangeres kursene i samarbeid med lokallag. Dersom din
klubb vil arrangere kurs, så ikke nøl med å ta kontakt for nærmere informasjon!
Dommerutdanning, sport
Generelt om dommerutanningen:
Alle stevner for gangartsridning i skal ha utdannede dommere på dette.
Dommerutdanningen arrangeres av Norsk Islandshestforening, med samarbeid og
tilknytning til vår internasjonale forening, FEIF.
Vi har flere utdanningstrinn, i tillegg til de nevnt under, kan man utdanne seg som nasjonal
dommer. Man kan da dømme nasjonale, større stevner som NM og World Ranking stevner.
Siste utdanningstrinnet er å bli internasjonal FEIF dommer. Dette gjør man gjennom FEIF.
Dommere i Norsk Islandshestforening deltar på årlig seminar for å vedlikeholde sin
kompetanse.
Lokallagsdommerkurs
Organisering: 2 dager, eksamen i teori og praktisk bedømming.
Målgruppe: Alle som ønsker å bli dommer eller å lære med om dømming av islandshest i
sportskonkurranser
Innhold: FIPO, guidelines, regler, bedømming på video/praksis
Bestått eksamen gir deltakeren status som lokallagsdommer, og man kan da dømme
sportskonkurranser på lokale stevner. Eksamen arrangeres årlig på et WRL stevne.
Instruktørutdanning
Instruktørutdanningen i Norsk Islandshestforening
B Instruktørkurs
Organisering: 1 uke intensivt kurs, både dag og kveldstid. Eksamen i egenferdighet ridning
og undervisning, samt teori
Målgruppe: Personer som vil utdanne seg til rideinstruktør.
Kursets innhold: Ridelære, metodikk, pedagogikk, praktisk ridning, praktisk undervisning,
kursoppsett. Kursdeltakerne må ha bestått og godkjent Hestekunnskapskurs.
A instruktørkurs
Organisering: Delt inn i 2 moduler a 1 uke per modul. Eksamen i i ridning, praktisk
undervisning og teori. Totalt 6 eksamener, samt fordypningsoppgave.
Målgruppe: Personer som vil utdanne seg som godkjent rideinstruktør
Innhold: Ridning, ridelære, metodikk, pedagogikk, treningslære, praktisk undervisning.
Hestekunnskapskurs.
Formål: Øke basiskunnskaper
Organisering: Kurset varer i 3 dager

Kursene har valgfri eksamen
Målgruppe: Kurset er rettet mot alle som har tilknytning til hest, enten du har det selv, eller
har noen i familien som driver med hest.
Kursets innhold: Antatomi, Fysiologi, Foringslære, Trneingære, Sykdomslære, Eksteriør
relatert til bruk av hesten.
Innridning av unghest
Organisering: 5 dager
Målgruppe: Alle som har, eller ønsker å lære om innridning av unghest.
Innhold: Innridningsprinsipper, analyse av hestens eksteriør/gangarter, praktisk innridning av
unghest
Clinic
Dommer- og rytter clinic
Organisering: 1 dag, ingen eksamen.
Målgruppe: Ryttere, dommere, instruktører, foreldre, alle som ønsker å lære mer om
dommernes vurderinger av de enkelte disipliner og gangarter – konkurranseridning.
Innhold: Internasjonale regelverket for konkurranseridning av islandshest, FIPO,
dommerveiledning, regler, bedømming på video, eventuelt praktisk bedømming

