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1. Sammensetning og funksjonstid. 

 Utvalget består av i alt 3 medlemmer – en leder og to utvalgsmedlemmer. Alle bør ha dommer 
eller instruktør status eller relevant kompetanse. Det skal være en dommer og en instruktør i 
utvalget.  

 Funksjonstiden for medlemmene i utvalget er to år slik at det hvert år står et eller to på valg.  
 Leder følger valgperioden i styret.   

2. Overordnet myndighet   

 Styret i NIHF er utvalgets nærmeste overordnede myndighet. 
 Styret i NIHF skal motta protokollutskrift av alle vedtak i utvalget. 

  

  
3. Leder av utvalget 

 Er medlem av styret i NIHF. 
 Bør primært være nasjonal eller internasjonal konkurransedommer eller ridelærer. 
 Representere NIHF i internasjonale dommer - og utdanningsfora eller delegere til andre.  

4. Utvalgets arbeidsoppgaver 
   
Generelt 

 Er NIHF’s rådgivende organ i dommerfaglige og utdanningsfaglige spørsmål. 
 Har ansvaret for utforming, utvikling og vedlikehold av system for utdanning av dommere og 

instruktører i NIHF. 
 Skal tilrettelegg i samarbeid med lokallagene å øke medlemmenes basiskunnskaper gjennom 

Grunnkurs i hestekunnskap I og II. 
 Skal gi faglig og kollegial inspirasjon til dommere og instruktører i NIHF. 
 Skal ha eget, godkjent budsjett og presentere årsmelding på hvert årsmøte. 
 Deltar ved ansettelse av Utdanningsansvarlig. Styret i NIHF ansetter.  

Dommere  

 Har ansvar for årlig autorisasjon av lokallagsdommere og nasjonaldommere. 
 Har ansvar for årlig registrering av dommeraktivitet. 
 Har ansvar for dommerseminar for autoriserte konkurransedommere. 
 Har ansvar for bekjentgjørelse av alle endringer i FIPO og FIRO. 
 Utnevne konkurransedommere til viktige nasjonale og internasjonale dommeroppgaver. 
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 Godkjenne kandidater til den internasjonale FEIF dommer eksamen.  

Utdanning  

 Har det overordnede ansvar for praktiske gjennomføring av instruktørutdanningen. 
 Utarbeide årlige terminliste over utdanningsaktiviteter. 
 Godkjenne sensorer på instruktørkurs og dommerkurs.    

5. Utdanningsansvarlig 

 Har ansvar for praktisk opplegg og gjennomføring av instruktørutdannelsen 
 Har ansvar for tilretteleggelse av Grunnkurs i hestekunnskap I og II 
 Deltar på utvalgsmøtene med uttalerett. 

 


