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Instruktion ifyllnad av Digital Överdomarrapport 
 

All betygssättning ska värderas oberoende av tävlingens status. Dvs ta inte hänsyn till om det är en lokal, 

regional, nationell eller annan status på tävlingen. Men man fordrar ett högre betygsmedelvärde på en regional 

tävling än en lokal tävling, och ännu högre på nationell tävling. 

Var inte rädd att använda hela betygsskalan. Övervärdera inte. Undervärdera inte. 

10 Utmärkt = Kan inte bli bättre.  

1 Mycket dåligt = Gränsfall att kunna genomföra tävlingen. 

Exempel: 

• Hindermaterial som värderas till betyg 7 (Ganska bra) är fullt tillräckligt på en lokal tävling, men man 

fordrar lite bättre på en nationell tävling. Samma hindermaterial ska i bägge fallen sättas betyget 7. 

• På lokal tävling kan underlag med betyg 6 (Tillfredsställande) vara tillräckligt, men duger inte på 

nationell tävling. Underlaget ska ändå sättas till betyg 6 i bägge fallen. 

 

OBS! Ha även ”para-ögon” för tävlande på tävlingar med paraklasser och generellt för publik! 

 

Skriv gärna i förklaringsrutan vad som betygssättningen grundar sig på. Vid betyg 4 eller lägre är en förklaring 

tvingande. 

 

Område Att ta hänsyn till  

 

Uppstallning Avstånd till framridning och tävlingsbana 

 Permanent eller tältstallar 

 Nattvakt 

 Vattenkran i närheten 

 

Säkerhet – Avspärrningar Rep, bockar eller fasta staket 

 Är logistiken genomtänkt 

 Tydliga skyltar 

 

Parkering 

 Avstånd till framridning och tävlingsbana 

 Underlagets lämplighet för parkering 

 Tillräckligt stor 

 Avskilt från publik 

 

Sekretariat – Placering Avstånd till tävlingsbana och domare 

 Tillgänglighet för deltagare 

 

Sekretariat – listor, protokoll mm Att ta hänsyn till löpande uppdatering online 

 och uppdatering av protokoll 

 

Sekretariat – Effektivitet 

 Kompetens 

 Kommunikation med domare, överdomare och framridning 

 Servicegrad 
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Sekretariat – Tidsplanering (visas inte för alla disciplinen) 

 Lämpligt intervall mellan starter och inlagda pauser 

  

Sekretariat – Utrustning Datorutrustning 

 Kvalitet på nätverksuppkoppling 

 Skrivare och kopieringsmöjlighet 

 

Domartorn – Placering Utrymme 

 Närhet till sekretariat 

 Utsikt över tävlingsbanan 

 

Domartorn – Effektivitet/Personal 

 Kompetens på protokollskrivare/dataoperatör/tidtagare 

 Felskrivning 

 

Domartorn – Utrustning Datorer – Skrivare – Ljudanläggning  

 Nätverksuppkoppling 

 Kommunikationsmöjlighet med framridning, tävlingsbana, ÖD 

 

Domartorn – Domare Domare-saklig/informativ/tydlighet 

 

Framridning/framhoppning – Personal 

 Effektivitet 

 Information till ryttare 

 Löpande bevakning och underhåll av underlaget 

 Kommunikation sekretariat/domare 

 

Framridning/framhoppning – Underlag 

 Typ 

 Slitage - behov av underhåll 

 Liknande tävlingsbanan 

 Storlek 

 

Framridning/framhoppning – Hindermaterial Tillfråga ryttare (visas inte för alla disciplinen) 

 Hinderkvalitet 

 Bomvikt 

 Graderade hinderstöd 

 

Framridning/framhoppning – Säkerhet 

 Avgränsningar 

 Kvalitet bomhållare 

 Antal ekipage 

 

Tävlingsbanor – Underlag  Tillfråga ryttare, banbyggare 

 Typ 

 Slitage 

 Behov av löpande underhåll 

 

Tävlingsbanor – Hindermaterial Tillfråga ryttare, banbyggare (visas inte för alla disciplinen) 

 Utfyllnadsmaterial 

 Stabilitet 

 Bomvikt 

 Variationsmöjlighet 

  



 

3/3 

Tävlingsbanor – Banbyggnad Tillfråga rutinerad ryttare/tränare (visas inte för alla disciplinen) 

 Variation mellan klasserna 

 Värdera unghästklass kontra tävlingsklass 

 Lämplig svårighetsgrad 

 

Tävlingsbanor – Säkerhet, staket, in-/utsläpp 

 Staket 

 Skaderisk hindermaterial 

 Stängt Ut- och insläpp 

 

Tävlingsbanor – Funktionärer 

 Kompetens 

 Placering under klassen 

 Löpande underhåll av underlag 

 Kontakt domare 

 

Läktare/Publikplats Storlek/Placering 

 Handikappanpassat 

 Display 

 Högtalare 

 

Servering Storlek 

 Tillgänglighet 

 Variation på utbud 

 Placering 

 

Sjukvårdare Synlighet 

 Placering 

 Kompetens (HLR/läkare/sjuksköterska) 

 

 

Hästbesiktningsplats Avstånd från framridning 

 Avskilt 

 Underlag 

 

Hovslagarplats Placering 

 Underlag 

 

Dusch/Toalettutrymme Avstånd 

 Antal 

 Handikappanpassat 

 

Olyckstillbud Notera typ av skada  


