Ryttarmärke 3 – praktiskt prov
Datum: _____________________________________
Plats: _____________________________________
Namn: _____________________________________
*
*
*
*
*
*

Ryttaren värmer upp hästen innan provet, självständigt eller med hjälp av ridläraren
Ridläraren kan om så önskas läsa ridvägarna under provet
Korrekta ridvägar är önskvärt
Eleven skall vara klädd i lämpliga och rena kläder, godkänd hjälm och följa förekommande säkerhetsföreskrifter
Ryttaren visar gott omdöme i hantering av hästen och vid ridning
Lättridning sker på mestadels rätt diagonal

Visa: Kunna visa om tränset är rätt anpassat och förklara varför det är viktigt. Visar hur sadeln ska sitta och förklara
		
varför det är viktigt att sadeln ligger rätt på hästens rygg. Plocka isär, rengöra och sätta ihop sadel och träns
		
korrekt och namnge sadeln och tränsets delar. Kan visas i samband med ridprovet eller vid ett separat tillfälle.

____________________________________________________________________________

Ryttaren i balans i lättridning, önskvärt är att hästen
tänker framåt-nedåt. Byte av
diagonal vid X

____________________________________________________________________________

2. X –C Skritt, vid C höger
varv, vid M kom fram i trav
lättridning. Vid B ett varv
på stora mittvolten, F-A
trav, K-M vänd snett igenom

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Bedömningsmoment						Kommentarer			G/IG
_______________________________________________________________________________________
							
1.______________________________________________________________________________________
X Hälsning		

_______________________________________________________________________________________

3. C-H trav lättridning, vid E Ryttaren visar lättridning på
ett varv på stora mittvolten, korrekt diagonal
vid K övergång till skritt
_______________________________________________________________________________________
4. A vänd rätt upp, X-M
skänkelvikning för vänster
skänkel

God balans i lodrät sits,
korrekt utförda ridvägar

_______________________________________________________________________________________

5. C vänd rätt upp, X-F 		
God balans i lodrät sits,
skänkelvikning för höger korrekt utförda ridvägar
skänkel
_______________________________________________________________________________________
6. A-K förberedelse för tölt.
E-H C tölt, vid C ett och
ett halvt varv på volten,
vid X byt om volt, ett och
ett halvt varv på A-volten
i tölt. A-F övergång till
trav, vid B halt .

Mjuk och harmonisk
övergång till tölt. Hästen är
mestadels rätt ställd och böjd
på volterna. Ryttaren rakriktar och ställer om hästen vid.
Ren takt i tölt med enstaka
misstag

7. B-C Valfri sits i trav, vid
C ett och ett halvt varv
på volten. Vid X byt om
volt, ett varv på volten
vid A. Vid X övergång
till skritt, lång tygel. Vid
A vänd rätt upp, halt och
hälsning.

Ryttaren är i balans och
hästen söker framåt nedåt.

_______________________________________________________________________________________
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_______________________________________________________________________________________

