UTBILDNINGSSEKTIONEN 2022

Ridprov inför SIFs Ridlärare I utbildning
Provet rids på kommando från ridlärare på en ridbana eller i ett ridhus. Aspiranten bär godkänd hjälm och
rider en häst som hon/han har tränat själv. Hästen får ha rakt, två- eller tredelat tränsbett och för i övrigt
vara utrustad enligt gällande FIPO-tävlingsreglemente.
Önskvärt är att provet genomförs med minst tre ekipage samtidigt på banan och pågå ca 45 minuter.
Om t ex bara en aspirant har anmält sig till provet kan två privatryttare rida tillsammans med aspiranten.
Finns inte möjlighet att få ihop flera ekipage kan provet genomföras med enbart aspiranten. Ridläraren
skall i så fall informera aspiranten om att lektionerna på kursen och ridprovet vid examinationen kommer
ske i grupp med flera ekipage samtidigt på ridbanan.
Följande är kraven för att ekipaget skall bli godkänt:
Hästen skall
• kunna ridas på rakt och böjt spår i de tre grundgångarterna samt tölt
• gå rent i tölt
• förstå och acceptera framåtdrivande, förhållande och sidförande hjälper
• söka framåt nedåt i skritt och trav
Ryttaren skall
• behärska lodrät sits, trepunkt- och tvåpunktsits samt lättridning i trav
• ha en bra balans och kunna rida utan stigbyglar
• rida med säte och skänkel och följsam hand

Ridprovet som används vid Ridlärare I examinationen bifogas. Utgå ifrån det vid utförandet av ridprovet
inför SIFs Ridlärare I utbildning. Det är nivån och ekipaget ska kunna utföra alla moment. Notera att det
här ridprovet inför Ridlärare I utbildningen ska bedömas mindre ”strängt” än ridprovet vid Ridlärare I
examinationen efter kursen.
Den sökande får själv kontakta någon av de ridlärarna, som är godkända av SIF att utföra ridprovet, och
bestämma tidpunkt för provet. Den sökande ersätter ridläraren på samma sätt som för en ridlektion. När
aspiranten har klarat sitt ridprov skriver ridläraren på bifogat intyg, som den sökande bifogar sin ansökan.
SIF kommer att lägga ut på hemsidan vilka ridlärare som tar emot för ridprov med namn, telefonnummer
och mailadress.
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INTYG
Härmed intygas att följande ekipage idag har klarat ridprovet inför Ridlärare I utbildningen:

Aspirantens namn:

___________________________________________

Hästens namn:

___________________________________________

Jag, som ridlärare, har informerat aspiranten om att lektionerna på kursen och ridprovet vid
examinationen kommer ske i grupp med flera ekipage samtidigt på ridbanan.

Ort och datum:
_______________________________________

Underskrift:
_______________________________________

Namnförtydligande:
________________________________________
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