SIFs Ridmärken
Bakgrund
Sifs ridmärken är framtagna via projektmedel från HUS – Hästhållningens ungdomssatsning. Målsättningen är att skapa aktivitet både vid islandshästridskolor och hos lokalföreningar. Sedan 2013 övergår ridmärkena till att förvaltas av Utbildningssektionen

Målgrupper
Märkena är tänkta att fungera både i ridskoleverksamhet såväl som en lokalklubbsaktivitet. Märkestagningen kan ske under en längre period t ex i studiecirkelform eller som en
dags- eller helgaktivitet.
Märke 1 & 2 Nybörjare som ej har så mycket förkunskaper. Från 12 år.
Märke 3 & 4 Förkunskaper är märke 1-2 eller motsvarande kunskaper. 		
		
Märke 4 kan t ex passa vid gymnasieskola med islandshästinriktning.

Ledarbehörighet och beställning av märken
Behöriga att examinera ridmärkena är B-instruktör inom SIF. Ridmärkena beställs via
kansliet och kostar 40:-

Litteratur och material
Förslag på litteratur är:
Islandshästar – Lena Lennartsson, Åse Eriksson
Hästens biologi – Natur och kultur
Med hästen i centrum – Sandra von Malottke
Ridhandboken del 1

Ridmärkenasutformning
Märkena består av tre delar:
Visa – Teori – Praktiskt prov
De olika delarna behöver inte examineras vid ett och samma tillfälle, det är upp till
märkesanordnaren att bestämma detta.
Visa
Till varje praktiskt prov finns anvisningar om vad som märkestagaren ska
visa på för praktiska kunskaper. Till märke 1 ingår momentet ”Visa” i ridprovets moment 1 och 2. Det kan vara lämpligt att gå igenom ”Visamomenten” vid t ex en teorilektion eller för en lokalförening, vid en träff
i studiecirkelform.
Teori
Teoriproven täcker områden som
Hästens anatomi, beteende, skötsel och utfodring
Grundläggande rid- och gångartslära, utrustning
Säkerhet i stallet och på ridbanan
Önskvärt är att litteraturen ska fungera som ett inläsningsmaterial, dvs att
märkestagaren ska ha mer kunskap än vad de teoretiska proven faktiskt täcker.
Praktiskt prov
De praktiska ridproven kan genomföras vid ett lektionstillfälle vid ridskolan
eller t ex vid en aktivitetsdag för märkestagning vid ridskolan/anordnad av
lokalföreningen. Samarbete mellan lokalföreningen och ridskola gör att man
t ex kan använda samma examinator, lägst B-instruktör inom SIF.
Ridprovens svårighetsgrad ökar allt eftersom. Bedömningen sker efter värdeorden i kolumn två, som är tänkt att vara ett stöd för examinatorn. Om ett
eller flera moment i ridprovet misslyckas, kan examinatorn besluta om provtagaren kan visa detta direkt igen eller om provtagaren behöver öva ytterligare.
Om man väljer att kunna visa momenten igen, bör dock alla vara informerade
om detta i förväg för att kunna hålla ev tidsschema mm.
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SIF – en del av HUS
Svenska Islandshästförbundets Ungdomssatsing är ett projekt inom ramen för HUS
– Hästnäringens ungdomssatsning. Satsningen finansieras via Hästnäringens Nationella
Stiftelse (HNS) genom totalisatoravtalet mellan staten och trav/galoppsporten.

