
 
 

Forslag til udbetaling af tilskud til uddannelse af og bevaring af status 
for officials i distrikt 5. 

 

Dressurdommere: 
 
Distriktet afgør, om man vil give tilskud til nye dommere/officials, idet der tages hensyn til, hvor 
mange officials der er i distriktet af pågældende kategori. 
 
Uddannelse til D1 dressurdommer: 
Distriktet yder tilskud således: 

- betaler kursusgebyr til introduktionskursus (pt. 1850 kr.) 
- betaler transportgodtgørelse* med max. 300 kr. til introduktionskursus, når det afholdes på 

Sjælland 
- betaler transportgodtgørelse* med max. 300 kr. til D1 dommerkursus 

Tilskuddet udbetales, når man er optaget på rideforbundets dommerliste. 
 
Bibeholdelse af D1 status: 
Distriktet betaler tilskud således: 

- transportgodtgørelse* med max. 300 kr. til D1 dommerkursus 
 
Uddannelse til D2 dressurdommer: 
Distriktet betaler tilskud således: 

- transportgodtgørelse* med max. 300 kr. til eksamen (udbetales når optaget på dommerliste) 
- transportgodtgørelse* til 2 x øveklasser det år, man uddanner sig, i alt max. 600 kr. 

 
Bibeholdelse af D2 status: 
Distriktet betaler tilskud således: 

- transportgodtgørelse* til en øveklasse, max. 300 kr. pr. år 
 
Uddannelse til C-dommer: 

- Som bibeholdelse af D2 status, max. 300 kr. pr. år. 
- Transportgodtgørelse* til eksamen, max. 300 kr. (udbetales når optaget på dommerliste) 

 
Bibeholdelse af C-dommer status 

- Transportgodtgørelse* til et kursus pr. år, max. 300 kr. 
 
Der gives ikke tilskud til højere klassificeringer af dommere. 
 
 
 
Eksempelvis årligt budget: 
 
Uddannelse af to D1 dommere: 2 x 2450 kr.   4.900 kr. 
 
 



 
Bibeholdelse af D1 status, pt. En D1 dommer   300 kr. 
Uddannelse af en D2 dommer    900 kr. 
Bibeholdelse af D2 status, pt. 6 D2 dommere   1800 kr. 
Uddannelse af en C dommer    600 kr. 
Bibeholdelse af C dommer status, pt. To dommere   300 kr. 
 
I alt pr. år      8800 kr. 
 

Springdommere 
 
Uddannelse til springdommer (uddanelse og forløb dårligt beskrevet på DRF hjemmeside). 
 
Uddannelse til klubspringdommer: 

- Kursusgebyr til springdommerkursus (skønnet 1000 kr.) 
- Transportgodtgørelse* til kursus, max. 300 kr. 
- Transportgodtgørelse* til praktik, max. 900 kr. for hele uddannelsen. 

Tilskuddet udbetales, når man optages på dommerlisten. 
 
Videre uddannelse samt vedligeholdelse af status: 

- Transportgodtgørelse* til reflektionsmøder, max. 300 kr. 
- Transportgodtgørelse* til andre obligatoriske møder, max. 300 kr. pr. år 
- Brobizz hvis den obligatoriske uddannelse foregår vest for Storebælt. 
- Transportgodtgørelse* til ”følordning” for at komme til næste niveau, max. 900 kr. 

 
Eksempelvis årligt budget: 
 
Uddannelse af en klubspringdommer:    2200 kr. 
Vedligeholdelse af status, klubspringdommer til C-springdommer  
Pt. Tre dommere i alt     900 kr. 
 
I alt pr. år      3100 kr. 
 

Banebyggere 
 
Uddannelse til D-banebygger: 
Basiskursus + transportgodtgørelse*: 600 kr. 
Banebyggeraspirant 1 + transportgodtgørelse*: 1900 kr. 
Praktik: max 3 praktikker, max. 300 kr. pr. gang: 900 kr. 
Tilskuddet udbetales, når man optages på banebyggerlisten. 
 
Uddannelse til C-banebygger: 
Kursus Official psykologi + transportgodtgørelse: 300 kr. 
Banebyggeraspirant 2 + transportgodtgørelse* 1000 kr. inkl. Brobizz 
 
Vedligeholdelse af status: 
Et kursus/mødedag om året: transportgodtgørelse* 300 kr. 
 



 
Eksempelvis budget: 
Uddannelse af en D-banebygger    3400 kr. 
Uddannelse af en C-banebygger    1300 kr. 
Vedligeholdelse af status, D + C banebyggere, pt. 3 officials  900 kr. 
 
I alt pr. år      5600 kr. 
 

C-teknisk delegeret 
Uddannelse: 
Kursus Officialpsykologi (gratis) + transportgodtgørelse inkl. Brobizz 1000 kr. 
 
 

Årligt budget for distriktets uddannelse kunne så se således ud: 
 
Dressurdommere:     8800 kr. 
Springdommere:     3100 kr. 
Banebyggere:     5600 kr. 
C-banebyggere:     1000 kr. 
 
I alt pr. år      18500 kr. 
 
Ovenstående vurderes at være et maksimum årligt beløb (i gennemsnit), idet det jo på et tidspunkt 
ikke vil være nødvendigt at støtte uddannelsen, hvis vi får nok. 
 
Pengene skal styres i en uddannelsesfond, hvis indhold, indtægter og udgifter skal fremstå i 
distriktets regnskab. Klubberne indbetaler hvert år til fonden via deres stævner. 
 
Denne fond oprettes fra 1. januar 2011, hvor klubberne i løbet af 2011 indbetaler til fonden. Fonden 
tages i brug 1. januar 2012, når der forhåbentlig er en arbejdskapital på omkring 12.000 kr. Disse 
penge skaffes ved at pålægge hver tildelt stævnedag (D og C stævner tildelt via stævnekoordina-
toren) en afgift på 200 kr. (kan ikke tilbagebetales ved aflysning af stævnedage).  
Afgiften kan reguleres, hvis der opstår større overskud eller underskud i forhold til omkostningerne. 
 
*Transportgodtgørelse 
Bil: man betaler altid de første 50 km. af den samlede kørsel.  Herefter godtgørelse efter statens 
laveste takst, dog max. 300 kr. pr. kursusdeltagelse.  Der opfordres til samkørsel. 
Brobizz: Hvis den obligatoriske uddannelse/kursusdeltagelse kun afholdes vest for Storebælt, kan 
der ydes godtgørelse for brobizz. 
Man kan aldrig få mere i godtgørelse end man har haft af udgifter.  Og man skal altid mindst betale 
omkostninger, hvad der kan svare til omkostningerne ved 50 km. kørsel i bil.  For at have et mål for 
det ansættes det til 50 km. x statens laveste takst for kørsel i egen bil. 
 
 
 
 
  


