
               
 

Oslo og Akershus rytterkrets og Dressurdommerkomiteen (DDK) 

inviterer til DDA/DDI-kurs 26.-27. mars 2011. 
 

Tidsskjema:  Lørdag 26. mars. - Kl 10.00 – 19.00 

 Søndag 27. mars. - Kl 09.00 – 18.30 

 Praktisk eksamen avlegges under kurset. 

 Teoretisk eksamen avlegges hjemme etter kurset 

Sted:  Nes Ridesenter, Sandbergvegen 27, 2150 ÅRNES 

Pris:  1000.-  (for medlemmer av klubb tilsluttet OARK vil OARK dekke  

 kursavgiften ved bestått eksamen.) 

Lunch: Det blir servert lunch og kaffe lørdag og søndag. 

Bindende påmelding: kurs@oark.no innen 20. mars 2011. Begrenset antall plasser. 

 Husk å få med deltagernavn, adresse, fødselsdato, tlf og rideklubb! 

Innbetaling: Innen kursstart (kvitt må medbringes) eller kontant på lørdag 20. 

 Oslo og Akershus rytterkrets sin konto nr. 1607 55 78737 

 Merk betalingen med Dressurdommerkurs mars. 

Kurslærer:  Torunn Knævelsrud 

Kontaktperson: OARK: Erik Sommer, tlf 480 95 861 

 DDK:  Øivind Instefjord Ødemotland,, tlf: 934 34 395 

 

Alle må ha gjennomført KR-I kurs i forkant. Ta kontakt med din krets om du mangler dette. 

Kurset er åpent for: 

- Personer med en del rideerfaring som ønsker å bli dressurdommere, og som har fylt  

18 år. 

- Dressurdommeraspiranter med minst ett års erfaring fra minst 3 stevner og minst  

2 ganger klasse LA 

Halvparten av plassene er reservert Oslo og Akershus rytterkrets. Ut over dette er kurset 

åpent for deltagere fra hele landet. 

Deltakere uten autorisasjon kan ved bestått eksamen bli autorisert som 

dressurdommeraspirant (DDA) 

Dressurdommeraspiranter kan ved bestått eksamen bli autorisert som dressurdommer I 

(DDI). 

På dette kurset vil DDA som ønsker å oppgradere seg til DDI bli prioritert. 

 

Ta med skrivesaker, KR I, KR IV og KR V og dressurprogrammene vi skal gå igjennom.  

(kan skrives ut fra www.rytter.no!)  

 

Utgifter til overnatting og måltider, som ikke er lagt inn i kurset, dekkes av den enkelte. 

 

Med vennlig hilsen 

 

Erik Sommer     Øivind Instefjord Ødemotland 

Oslo og Akershus rytterkrets   Dressurdommerkomiteen 

Velkommen til kurs! 

mailto:kurs@oark.no
http://www.rytter.no/

