Informasjon om kurs og arrangering av disse
Koordinering og arrangering av kurs i samarbeid med foreningen foregår på
følgende måte, utvalg for Dommer og Utdanning er nevnt som “utvalget” i resten av
informasjonen.
1. Kurs kan avtales med utvalget gjennom utvalgets medlemmer eller
Utdanningsansvarlig, ta kontakt på du@nihf.no
2. Utvalget legger bestilling inn i sine systemer, og tar kontakt med aktuelle aktører.
Det er utvalget som tar ansvar for avtaler, invitasjoner, og påmeldinger, samt priser
for kursene. Samarbeidsaktør bidrar med annonsering og promotering av aktuelt
kurs. Utvalget annonserer på hjemmesiden til Norsk Islandshestforening.
3. Kurs for høsten avtales 1.5, og legges ut til påmelding innen 1.juli.
Kurs for våren avtales 1.9 og legges ut til påmelding innen 1.oktober.
Ta gjerne kontakt tidligere for å sette av aktuelle dager.
4. Planlagte og terminfestede kurs har minst 4 ukers påmeldingsfrist.

Litt om kurstilbudene
Utdanning:
Hestekunnskapskurs. Formålet for kurset er å øke basiskunnskaper om hest.
Kurset var tidligere delt inn i 2 moduler, Hestekunnskapskurs 1, og
Hestekunnskapskurs 2. Disse er nå slått sammen. Kurset varer fra fredag
ettermiddag til og med søndag, med valgfri eksamen etter endt kurs. Kurset er rettet
mot alle som har tilknytning til hest, enten du har det selv, eller har barn som driver
med hest. Kursets innhold: Anatomi, Fysiologi, Foringslære, Treningslære,
Sykdomslære, Eksteriør relatert til bruk av hesten. Kurset egner seg for alle
hesteinteresserte, og er et viktig ledd i utdanningsskalaen når det gjelder hest. Alle
som driver med hest, eller har familie som driver med hest, bør ta dette kurset.
Kurset er og oppdatert, så om det er 15 år siden sist, er det anbefalt at du blir med
en runde til!
B-instruktørkurs (FEIF Level 1). Instruktørkurset er en del av Norsk
Islandshestforening sin instruktørutdannelse. Ofte har man allerede deltatt på
«Grunnkurs for instruktører», men dette er ikke noe krav. Det ligger krav om at man
skal ha godkjent Hestekunnskapskurs, eller annen relevant utdannelse. Annen
relevant utdannelse kan f.eks. være at du har studert på en hestelinje eller
landbruksskole. Ta gjerne kontakt dersom du er usikker på om tidligere utdannelse
og kurs er godkjent eller ikke. Kurset varer i 1 uke, fra mandag til søndag. Det er
lange og intensive dager med fullt opplegg både på dagtid og kveldstid. Du må ha
med en godt ridbar 4-gjenger til dette kurset. På slutten av kurset, kan man velge å
ta eksamen. Eksamen består av egenferdigheter ved ridning, undervisning, samt

teori. Eksamen er valgfri, men for å få offisiell godkjenning som B-instruktør må du
fullføre og bestå eksamen. Kurset egner seg for alle som ønsker å utdanne seg til
rideinstruktør. Du bør ha endel rideerfaring.
Kursets hovedelementer er: Ridelære, metodikk, pedagogikk, praktisk ridning og
undervisning, og kursoppsett.
A-instruktørkurs (FEIF Level 2). A-instruktørkurs er delt inn i to moduler. Kurset er
en del av av Norsk Islandshestforening sin videreutdannelse for instruktører. Det
ligger krav om at man skal være godkjent B-instruktør. Kursene varer i 1 uke per
modul, fra mandag til søndag. Det er lange og intensive dager med fullt opplegg
både på dagtid og kveldstid. Du må ha med 2 hester, en godt ridbar 4-gjenger og
5-gjenger til dette kurset.
I tillegg utvikler foreningen fra 2019 egne kurspakker lisensierte instruktører kan tilby
sine kunder.
Ta kontakt med utvalget om du lurer på noe i forhold til dette.
Dommer:
Lokallagdommerkurs. Kurset er første del i utdanningen hos dommerne. Kurset
varer en lørdag og søndag. Det vil være avsluttende teoretisk eksamen etter kurset.
Eksamen i teori og praksis vil legges til varierte WRL stevner.
Kurset passer for alle som ønsker å bli dommer, eller for deg som vil lære mer om
hva dommerne ser etter i sportskonkurranser, samt viktige regler for stevner.
Kurset inneholder informasjon om FEIF sitt regelverk, Guidelines, Regler, og
bedømming på video. Dersom du består både teoretisk og praktisk eksamen etter å
ha deltatt på lokallagdommerkurs, vil du få statusen Lokallagsdommer. Du kan da
dømme de fleste sportskonkurranser på lokale stevner, som treningsstevner,
vintercup, klubbmesterskap, de stevner som ikke er World Ranking/Gædingakeppni.
Man kan og være med på kurset uten å ta eksamen. Kurset gir en god innføring i
hva en dommer ser etter i sportskonkurranser!
Dommereksamen: Alle som har deltatt på Lokallagdommerkurs, eller
lokallagsdommere som vil bli nasjonaldommere, vil kunne gå opp til
dommereksamen. Eksamen består av praktisk og teoretisk prøve. Utvalget vurderer
årlig hvor det er hensiktsmessig å arrangere eksamen. Ta kontakt angående dine
ønsker!
Seminarer:
Instruktørseminar: Instruktørseminar var nytt fra 2015, men er nå en fast post i
Norsk Islandshestforening sitt årshjul. Dommerne har lenge hatt sine egne
seminarer, nå har vi startet med egne seminarer for instruktører tilknyttet NIHF.
Seminaret skal bidra til å opprettholde instruktørene sin kompetanse, og vil
inneholde viktige elementer i løpet av årene; som etterutdanning, workshops,

oppdateringer, forelesninger, arbeid i praksis. Ved deltakelse på seminaret, har du
deltatt på viktig og relevant oppdatering av din instruktørstatus. Det er krav om at alle
instruktører deltar på seminar minimum hvert 3.år, men det er flere seminarer som
kan godkjennes som faglig oppdatering. Ta kontakt med utvalget for eventuell
avklaring.
Dommerseminar: Første helgen i april hvert år er det dommerseminar. Dette er ofte
åpent for alle. Noen ganger under deler av, eller hele helgen. Seminaret er
obligatorisk for alle dommere, og her oppdaterer de seg på regler og dømming.
Seminarene har ofte en foreleser og praktisk dømming med diskusjoner og
tilbakemeldinger. De som har deltatt på seminaret og konkurrerer aktivt har hatt godt
utbytte av å lære mer om hva en dommer ser etter og gjeldende regler. Anbefales for
alle som konkurrerer aktivt, og forventet for alle sportsdommere.
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