Svenska Welshponny och
Cobföreningen anordnar kurs
för dig som vill bli exteriör
och/eller ridklass domare.


Helgen den 24-25 Mars 2018.



Burhults Stuteri o Ridskola Lerum/Landvetter Airport Hotell



Lördag
10.00 – 10.30 Hästens skelett, delar samt gång.
10.30 – 11.30 Exteriörbedömning
11.30
Fika
11.45 – 13.00 Domarens roll,
13.00 – 14.00 Lunch
14.00 – 17.00 Praktiska övningar.
17.00 – 18.00 Skriftligt prov.
19.30 - Middag på Landvetter Airporthotell.



Söndag Hit är även alla welshdomare inbjudna
09.30 – 10.30 Lite info från SWF
10.30 – 12.30 Mrs Tracy Hook ifrån WPCS domar utbildnings nämnd
talar om domarens roll i UK
12.30 – 13.30 Lunch
14.00 – 16.00 Hur man dömer ridklasser, praktiska övningar.



PRIS:



Lördag och Söndag
Lördag
Söndag



Övernattning på Hotellet kostar:
Enkelrum
1095kr
Dubbelrum 1195kr anmäl vem du skall dela rum med.



Anmälan + avgifter senast den 18 februari till info@burhult.com



SWF PG 30202-6

850kr
750kr
750kr

Du som vill welshdomare,
Vad är det som gäller för dig?



SWF:s domarplan och behörighet.



Exteriördomare-praktisk hästerfarenhet är ett grundkrav.



Steg1.- Exteriörbedömningskurs



Steg 2.-Domarutbildning med teoretiskt och praktiskt prov.



Aspirant-Efter examination gå bredvid annan domare, som
sekr/domaraspirant. När tillräcklig praktisk erfarenhet uppnåtts
går man ytterligare en domarkurs.



Probationary Judge-(här kan också rasdomare av annan ras
kliva in) Deltager tillsammans med annan domare. P.J skickar sin
meritförteckning på gjorda domaruppdrag till SWF:s styrelse för
behandling.



Steg.3 består av tre olika nivåer av domare grundat på
erfarenhet av rasen.



Level 1. Welshdomare. Nya domare. Måste döma minst fem
utställningar innan avancemang till Level 2.



Level 2- Welshdomare. Domare som får användas i nämnder.
Måste ha erfarenhet från att döma ytterligare minst fem
utställningar innan avancemang till Level 3.



Level 3-International Judge. Stor erfarenhet av
exteriörbedömning. Får döma Internationellt. Måste ha deltagit i
Judges Conference i UK. Dessa domare blir listade av SWF för att
kunna döma internationellt.



Domare kan ej avancera mer än 1 steg per 2 års intervall och
måste genomgå repetitionskurs minst vart 5:e år för att få
behålla sin auktorisation. Avancemang avgörs av SWF i samråd
med domarutbildare.

Vad gäller som Ridklass domare
Fler domare behövs då det börjat ta
fart med dessa ridklasser.



Level 1. – Genomgått kurser i exteriörbedömning och
ridklassbedömning. Examination. Har egen erfarenhet av
ridning.



Level 2. – Dömt ridklasser och har viss erfarenhet från minst fem
tävlingar.



Level 3. – International Judge Riding Classes
Stor erfarenhet av att döma ridklasser. Deltagit i Judges
Conference i UK. Dessa domare blir listade av SWF för att kunna
döma internationellt



Domare kan ej avancera mer än 1 steg per 2 års intervall och
måste genomgå repetitionskurs minst vart femte år för att
behålla sin auktorisation. Avancemang avgörs av SWF i samråd
med domarutbildare.

