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Forord
Ridning er ikke bare konkurranseidrett; for de langt fleste er ridning en
hobby pa mosjonsniva som skaper verdifull kontakt med dyr og
mennesker.
Behovet for systematisk skolering av ryttere oker i takt med den stigende
interessen for hest og ridning.
Enhver som oppsoker en klubb eller et ridesenter i den hensikt a lire a ri,
har krav pa samvittighetsfull opplzring helt fra sitt forste besok i stallen.
Det er pa bakgrunn av dette at Norges Rytterforbund har lansert Rideknappen. Denne er en hjelp og en stimulans for klubbene til a gi sine
medlemmer en systematisk skolering i ridning og omgang med hest.
1. revidering 1988
Det er tatt inn mer sikkerhetsstoff i alle provene.
2. revidering 01.08.91
De praktiske provene i de forskjellige rideknappene er tilpasset NRYFs
fremtidsplan fra 1988 mht. relevante aktiviteter i rideskolene. Dessuten er
Grad 3 tilpasset slik at den kan brukes som prove til ridesertifikat for
turridning m/leder. Rideknapp 5 er tilpasset slik at den kan brukes som
ridesertifikat for turridning uten leder. Lokale forhold vil muligens tilsi
tilleggskrav for at slikt sertifikat kan ha den onskede verdi. Klubbene star
selvfolgelig fritt til a tilpasse dette. Det som star her er dog minstekray.
3. revidering 01.11.99
Det er utarbeidet et nytt hefte «Hest i trafikken». Dette erstatter tidligere
aysnitt om tegngivning ved ridning i trafikk. «Mr ulykken er ute» — dette
aysnittet inngar na i heftet «Hest i trafikken».
I Grad V er dressurprogrammet som skal rides tatt ut og erstattet med
teksten «LC:1» (den til enhver tid gjeldende utgave).
4. revidering 01.04.2005
Monstring av hest er tatt inn som et eget kapittel. Heftet «Hest i trafikken»
kan finnes pa Intcrnett pa www.rytter.no under: /utdanning/bredde/Gront
Kort. Nytt hefte er under utarbeidelse.
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Hva er rideknappen?
Rideknappen er et bevis for gjennomforte og godkjente ferdighetsprover i
ridning samt stell av hest og kunnskap om hest.
Rideknappen er inndelt i 5 forskjellige grader, som er tilpasset varierende
nivaer hos rytterne og som saledes skal sikre kontinuitet i skoleringen av
rideinteresserte.
Kravene til de enkelte gradene av rideknappen finnes i dette heftet.

00000000

Rideknappen omfatter blant annet folgende emner:
Steil av hest og utstyr
Rengjoring i stallen
Monstring
Litt om faring
Kjennskap til farge, avtegn, navn pa ytre kroppsdeler hos hesten
Ridning i trafikkert omrade
Ridning i terreng
Grunnleggende ridning

Emnene skal vxre gjennomgatt for man tar rideknappen.

Rideknappens utforming
Rideknappen er utformet som et emaljert merke i metall som kan festes pa
jakkeslaget eller lignende.
Merket er en ensartet «knapp» for samtlige grader, men med forskjellige
farger som tilkjennegir graden av rideknappen.
Motivet pa rideknappen er et hestehode.
Rideknappen har folgende farger:
Grad I
Grad II
Grad III
Grad IV
Grad V
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Rod
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nalsetting - rideknappen
Den primxre malsettingen for rideknappen era gi et tilbud til alle rideinteresserte. Samtidig vii rideknappen kunne representere et fornuftig og
skolerende aktivitetstilbud til klubber/lag og grupper som onsker a arbeide
med hester og ridning.
Rideknappen lanseres fora fremme ridning som trim, mosjon og som
folkesport. Fora kunne na denne malsettingen, er rideknappen utformet
som et aktivitetstilbud av praktisk karakter.
Det era hape at rideknappen vii motivere flest mulig til a forbedre sine
egenferdigheter i ridning og gjore seg mer rutinert i omgang med hest.
Rideknappen vii bidra til a skape PR for ridesporten pa alle nivaer.
Da mange rideulykker skjer pa tur, har vi funnet det pakrevet a bygge inn
ridesertifikat for turridning i rideknapprovene, som et forebyggende tiltak.

Arrangementstips
Rideknappen er ikke ment som konkurranser, men kan meget vel arrangeres i konkurranseform, hvis arrangoren onsker det. Fora skape blest
omkring arrangementet bar arrangoren sorge for forhandsomtale i klubbavis og presse samt i form av plakater og oppslag.
Arrangorene bar sorge for at rideknappene foreligger nar proven avlegges,
slik at rytterne kan fa disse tildelt umiddelbart, i stedet fora bestille dem og
matte vente pa levering.
Rideknapprovene kan arrangeres i form av konkurranser mellom to eller
flere ldubber, der det knives om hvilken klubb som tar flest rideknapper i
lopet av en eller flere arrangementsdager.
Foreldre og andre parorende bar motiveres til a komme som tilskuere eller
deltakere ved arrangementene.
Det virker stimulerende hvis man kan fa med lokale «kjendiser» pa slike
arrangement. Det bar forsakes
kjente ryttere, lokalpolitikere eller
andre med pa rideknapprovene.

a fa

LYKKE TIL!
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Krav ti barmen- og arrangementssted

Statutter for rideserti ikat

Rideproven skal forega pa inngjerdet ridebane med egnet underlag. For
grad 5 skal rideproven i dressur forega pa oppmerket ridebane eller i
ridehus med mal 20 x 40 meter. Arrangoren er ansvarlig fora legge de
fysiske forhold omkring arrangementet best mulig til rette med tanke pa
sikkerhet.

Dommere
a

Klubben/arrangoren finner skikkede personer og bemyndiger dem til
vzre dommere. Det er tilstrekkelig med en dommer ved provene til rideknappen. Dommer ma vzre fylt 18 ar.

Statutter for rideknappen
1. Alle har rett og adgang til a ta rideknappen.
2. Den forste og laveste grad av rideknappen er Grad I. Grad V er den
hoyeste graden.
3. Man har adgang til ta flere grader av rideknappen i lopet av et
kalenderar.
4. Man kan begynne pa hvilken som heist grad av rideknappen. Det er
saledes ikke nodvendig a begynne med Grad I.
5. Man kan avlegge proven til og fa tildelt rideknappen av samme grad
ubegrenset antall ganger i lopet av aret.
6. Funksjonshemmet rytter tillates motta enhver form for nodvendig
hjelp ved gjennomforingen av proven til alle grader av rideknappen.
Dommeren avgjor suverent hvorvidt enkelte krav skal fravikes dersom
vedkommendes funksjonshemning tilsier dette.
7. Ryttere skal bare hjelm som tilfredsstiller krav til sikkerhet ved samtlige
delprover til rideknappen som omfatter leiing av hest, opp- og aysitting
samt all ridning.
8. Rideknappen Grad I kan i utbredt grad markedsfore ridesporten i
nzrmiljoet, ved a la «kjente personer» ta Grad I (noe forenklet) ved
tilstelninger i PR-sammenheng.
9. Sikkerhet skal sxrskilt papekes i alle henseender i de forskjellige
gradene.

a

a
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1. Ridesertifikat kan tas i to trinn:
Ridesertifikat for turridning med leder, og
Ridesertifikat for turridning uten leder.
2. Ridesertifikat for turridning med leder tas sammen med Rideknappen
Grad III. Her refereres det i et sporsmal til «turterrenget» der de rir.
Med dette menes bade trafikkert omrade samt skog og mark. Det er
viktig at rytteren vet hvordan han skal opptre i «sitt nazrmiljo».
3. Ridesertifikat for turridning uten leder tas sammen med Rideknapp
Grad V.
4. I tillegg til bestatt prove for den aktuelle Rideknapp, ma alle bedomningskriterier angiende ridning i trafikk og terreng besvares med «Meget
tilfredsstillende» for
sertifikat.
5. For a bedomme bor dommeren vzre godt kvalifisert.
6. Enhver klubb kan foye til tilleggskrav for a ridesertifikat, dersom
lokale forhold tilsier dette.
7. Ridesertifikatet er utformet som et merke som kan bares pa ridehjelp
eller jakke o.l. Merket for turridning med leder er blatt og for turridning
uten leder er hvitt. I tillegg utdeles et personlig kort med dommerens
underskrift.
8. Dommeren bedommer rytterens ferdigheter og kunnskaper basert pa det
rytteren viser pa "provedagen". Karakterene som gis for turridning, er
basert pa de ferdigheter rytteren viser pa den hesten hun/han rir pa
provedagen. Ridesertifikat viser altsa at rytteren har nodvendige kunnskaper om gjeldene trafikkregler generelt og vet hvordan han eller hun
skal opptre i sitt nxrmiljo spesielt. Kandidaten ma besvare sporsmal
knyttet til disse tema muntlig og/eller skriftlig.

a fa

a

Litteratur
«Rytterens ABC» — Lillian Grepne, Landbruksforlaget, 2000
«Hestehold i praksis» — Mats Mellberg, Landbruksforlaget, 1997
«Monstring av hest» — Norsk Hestesenter, Starum
«Hest i trafikken» — ATL/NHS
«Hesteboka.» — Odd Vangen, Kristin Danielsen m.fl., Landbruksforlaget,
1997
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Avtegn hos hest

Rideknappen Grad I - krav:
ut/inn av spilltau/boks. Gjore hesten oppmerksom. Hvorfor?
1.
2. PSlegging av grime. Binding av hest med grime og grimeskaft.
3. Pussing av hest.
4. Leie ferdig oppsalet hest ut av/inn i spilltau/boks.
5. Leie hest i skritt, oppstilling og klargjoring for oppsitting.
6. Oppsitting, ridning i skritt (evnt. med leier), oppstilling og aysitting med
klargjoring for innleiing samt innleiing.
Stjerne
Bedomningskriterier — Grad I
Z Settes grimen pa riktig, slik at hesten bindes forsvarlig og er lett
losne?
Z Pusses hesten grundig?
• Viser rytteren aktsomhet ved leiing ut av/inn i spilltau/boks?
• Har rytteren kontroll over hesten ved utforelse av krav 5?
• Stiger rytteren korrekt opp pa og av hesten?
© Ble gjorden etterstrammet for oppsitting?
• Ble stigboylene tilpasset?
• Ble stigboylene heist opp for innleiing?
Z Holdt rytteren hele tiden i toylen ved klargjoring av hesten for og
etter ridning?

8

Hvit
krone

Snipp

Hvit
ball

t
Strimmel-

V
Stjerne-

bliss

bliss

Hvit
kode

Sokk

Liten stjerne
og stor snipp

Hvit
fot

Kubliss

Hvitt
bein

9

1‘.77,7:-;;Z:.-4,7,:-::37:-,;-7.;:.:1-- •

Rideknappen Grad II - krav:

Korrekte grunnsitser

For proven begynner skal kandidaten selv ha satt pa grime, bundet hesten
med lettloselig knute og pusset den.
1.
2.
3.
4.
5.

Oppforsel og orden ved behandling av hest — stalldisiplin.
Opplofting av bein, rensing av hover.
Opp- og aysadling, samt palegging og avtaging av hodelag.
Gjore rede for farge og avtegn pa den hesten man skal ri.
Ridning, som skal omfatte folgende:
Oppsitting, ridning i skritt
Skritt pa lange toyler
Skritt pa korte toyler
Volter og rette linjer i skritt (20 m volte, vend rett over banen, vend
gjennom banen og vend rett opp)
Tray lettridning og nedsitting pa rette linjer.
Holdt
Avsitting
Ridning skjer i grupper pa maks. 8 ekvipasjer
6. Leiing av hesten ut av banen.
Bedommelseskriterier — Grad II
• Viser kandidaten hovelig oppforsel i stallen, generelt og i omgang
med hest?
• Loftes hestens bein riktig?
• Renses hovene korrekt?
• Skjer oppsaling korrekt?
• Kontrollerer rytteren at salunderlaget Jigger riktig?
• Legges hodelaget riktig pa?
• Spennes hakerem og neserem riktig og passe stramt?
• Har rytteren kontroll over hesten under leiing, opp- og aysitting og
ridning?
• Kan rytteren &lige takten i lettridningen og skifter rytteren diagonal
ved gjennomvending?
• Viser rytteren korrekt loddrett sits i skritt og tray?
— © Er rytteren noye med sikkerheten i sin omgang med hesten?
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Loddrett sits
Brukes i skritt og nedsitting tray og galopp.

3-punkts sits
Brukes i hovedsak i
forbindelse med sprangridning og terrengridning.

2-punkts sits
Brukes i hovedsak i
forbindelse med sprangog terrengridning.

Hendene lett samlet, og
en folsom kontakt med
hestens munn.

Senket hxl, txrne
lift pekende utover.
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Grunnsitser

Medfolgelse over hinder — kavaletter

Loddrett sits:
Dette er utgangspunktet for ridning. Sitsen blir brukt i dressur, og det er — med noe
kortere stigboyler — den grunnieggende sits under bakkearbeid for bade sprang- og feltrittshest. I denne stillingen skal rytterens skulder, hofte og hz1 danne en loddrett linje —
derav navnet loddrett sits.
2-punktsist:
Ved 2-punktssits skal rytterens vekt fordeles pa hestens sider gjennom kneslutning, og
med lave hwler folger rytteren hesten. Setebeina skal ikke ha kontakt med salen.
2-punktssits bruker vii gangarten galopp, ved sprangridning, terrengritt og kondisjonstrening. Det er dessuten en god sits for mindre rutinerte ryttere. Hestens rygg blir avlastet
ved at vekten av rytteren fordeles pa hestens sider gjennom kneslutning og jevnt trykk i
begge stigboylene. Vekten er fordelt pa to punkter. Rytterens setebein er ikke i salen, men
stor aystand mellom sal og sete er imidlertid feil. Boy i hofteleddet medforer at rytterens
overdel fores frem og ned mot hestens hals. Det er viktig at rytteren star i egen balanse og
ikke holder .seg fast» i hestens munn gjennom et hardt tak i toylen.
3-punktsist:
Ved 3-punktsits har rytterens sete lett kontakt med salen. Litt forenklet kan man si at ved
2-punktsist fordeles rytterens vekt gjennom stone i to punkter rytterens — to stigboyler.
Ved 3-punktssits fordeles rytterens vekt pa tre punkter — salen og to stigboyler. 3-punktssits har et stort bruksomrade og er en grunnieggende sits ved hopping og bakkearbeid
over hinder. Setebeina har na kontakt med salen, og rytteren kan pavirke hesten noe mer
gjennom sitsen enn ved bruk av 2-punktssits. 3-punktssits er en mellomting mellom loddrett sits og 2-punktssits. Ved behov kan rytteren enkelt ga over til 2-punktssits eller den
andre veien.
Lettridning:
Lettridning er en av de belt grunnieggende ferdighetene en rytter skal hire seg. Det a ri
lett avlaster hestens rygg og er dessuten mindre krevende for rytteren. Lettridning
benyttes i oppvarmingsfasen av en rideokt, og en uerfaren rytter benytter lettridning ogsa
utover i ridetimen for a spare bade seg selv og hesten.
Tray er en totaktig gangart, og i lettridning reiser rytteren seg opp og ned i salen i takt med
hestens egen takt. Hestens bevegelse gir impulser som er med I lofte
rytteren opp fra salen. Rytteren setter seg sa kontrollert ned igjen pa
neste takt. Fora sikre en jevn belastning pa hestens rygg, er det
viktig at rytteren av og til «skifter diagonal..

Hest i trafikken
Se www.rytter.no under: utdanning/bredde/Gront Kort.
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Sadelens og hodetoyets deler

Rideknappen Grad III - krav:
For proven skal kandidaten selv ha bundet, pusset og sadlet sin hest.
1. Litt om foring:
Hvor ofte bor en hest fores og vannes?
Hvor mye for og vann trenger en vanlig ridehest daglig?
Hva slags fOrslag kan brukes vanligvis?
Nevn et par ting som kan skje hvis hesten blir feilaktig fOret.
2. Ridning i skritt, tray og galopp pa rette linjer og boyde spor (ca. 15
min.). 3 travbommer samt et lite krysshinder skal forseres i tray. Dommeren star i ridebanen og kommanderer ovelsene (maks. 8 ekvipasjer).
3. Ridning i skritt og tray i lite trafikkert omrade og/eller i tur/ skogsterreng med leder (dommeren skal vxre turleder). Maks. antall ryttere er
8. Rytterne skal kjenne og vise kjennskap til regler i trafikken og i skog
og mark. Rytterne skal vise god fremtreden til hest.
Bedommelseskriterier — Grad III
* Har rytteren tilstrekkelig kjennskap til de vanlige regler for foring
og vanning?
• Har rytteren riktig grunnsits i alle gangarter?
* Virker rytteren trygg pa galoppere?
• Greier rytteren folge ridebanens veier?
* Viser rytteren god fremtreden ved ridning pi tur?
• Holder rytteren forsvarlig aystand til hesten foran?
• Har rytteren kontroll over hesten pa rideturen?
• Kan rytteren nevne 4 viktige momenter ved bruk av hest i
nxrmiljo?
* Vet rytteren hva friluftsloven sier om ferdsel med hest i inn- og
utmark?
* Vet rytteren hvilke tegn som skal brukes ved: 1) Kjore sakte,
2) Holdt, 3) Jeg vil til venstre, og 4) Jeg vil til hoyre?
* Vet rytteren hva det vil si a vise hensyn til andre brukere av
«turterrenget» der de rir?

a

a

Hakerem
Nakkerem
Nakkerem

Pannerem
Kinnstykke
Trinsering

Neserem

Bitt (trinsebitt)
Toyler

Engelsk
neserem

Hannoveransk
neserem

Forsvissel

Setet

Stigremfeste

Baksvissel
Sadelunderlag
(voilock)

Gjordstropper

Salkappe

Knepute
Stigrem

Stigboyle

Rideknappen Grad III er ogsa proven for Ridesertifikat for turridning med
leder.
Salgjord
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Hesten ytre kroppsdeler

Rideknappen Grad IV - krav:
For proven begynner skal kandidaten selv ha pusset og sadlet opp hesten
sin.
1. Gjor rede for hestens atferdsmonster nar det gjelder flokkinstinkt, syn
og horsel.
2. Gjor rede for enkle sikkerhetsregler i stallen.
3. Ta fra hverandre og sett sammen delene i et hodetoy.
4. Utfor rengjoring og smoring av hodetoy.
5. Sitsklasse. Dommeren star i ridebanen og kommanderer ovelsene.
Maks. 8 ryttere.
Folgende skal innga:
Skritt pa korte og lange toyler.
Tray nedsitting og lettridning.
I tray skal vises gjennomvendinger, storvolte, midtlinje og tray over
bommer/kavaletter.
Galopp nedsitting pa rette og boyde spor og storvolter.
Galoppere over et lite hinder (ca. 40-50 cm).
Rytteren skal vise 2-punkt sits og 3-punkt sits i tray og galopp.
I forbindelse med ridning over bommer/kavaletter benyttes 2- og
3-punkt sits.

0000000

Bedommelseskriterier - Grad IV
Kan rytteren gjore rede for hvordan hesten reagerer i forskjellige
situasjoner ut fra dens naturlige instinkter?
Kan rytteren gjore rent hos hesten tilfredsstillende, og gjore rede for
enkle sikkerhetsregler i stallen?
Demonteres og monteres hodetoyet riktig?
Kan rytteren navnene pa hodetoyets og sadelens enkelte deler?
Kan rytteren vise korrekt loddrett sits ved nedsitting i tray og galopp?
Viser rytteren korrekt 2-punkt og 3-punkt sits?
Folger rytteren korrekt og folsomt med over hinder?
Folger rytteren korrekt og folsomt med over hinder? (se fig. s. 12)
Bolger rytteren ridebanens veier?

1. setebenknoke
2. lar
3. kryss
4. hofteknoke
5. lend
6. manke
7. mankam
8. neserygg
9. hakekjedegrop
10. ganasj
11. hakegrop
12. struperand
13. skulder (bog).

14. skulderledd
15. bringe
16. albueledd
17. underarm
18. forkne
19. pipe
20. kode
21. krone
22. kronrand
23. balle
24. kodeboyning
25. kodeledd
26. kastanje

27. albue
28. bryst
29. buk
30. forhud
31. kneskal
32. kneledd
33. underlar
34. haseledd
35. kastanje
36. pipe
37. kronledd
38. hovledd
39. hasespiss

.Hestehold i praksis, av Mats Mellberg)
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Hestens indre kroppsdeler

Monstring av hest
A leie, eller fore hesten er en daglig rutine som alltid skal utfores korrekt,
dette er fora ha god kontroll pa hesten i alle situasjoner. Selv den snilleste
og sikreste hesten kan bli redd for en uventet hendelse som en bil, en
traktor eller en hund som plutselig dukker opp.

4
2

Skal man leie hesten med grime pa skal alltid grimeskaft brukes, selv om
hesten kun skal flyttes et par meter. Man kan ikke holde en hest i grimen
hvis den rykker til. Grimeskaftet skal ikke surres rundt handen!
I tillegg til den daglige handteringen, det vil si nar hesten leies inn i og ut av
stallen, til paddocken, til ridebanen eller inn i og ut av hestetransporten,
skal hesten kunne fares ved folgende anledninger:
•
•
•
•
•
•

Besikting i forbindelse med en konkurranse

26
1. 16 halehvirvler

2. setebensknoke
3. bekken
4. 5 sammenvokste
hvirvler: korsben
5. hoftebenskam
6. hofteknoke
7. 6 lendehvirvler
8. 18 brysthvirvler
9. skulderbladsbrusk
(bogbladsbrusk)
10. 1. halshvirvel: atlas
11. overkjeve
12. neseben
13. underkjeve

14. 7 halshvirvler

15. skulderbiad (bogblad)
16. skulderledd (bogledd)
17. overarmsben
18. brystben
19. albueledd
20. underarmsben
21. forkne
22. pipe
23. kodeben
24. kronben
25. hovben
26. kneleddene, overste,
midterste, underste
27. kodeseneben

Besiktigelse i forbindelse med konkurranse
Veterinwrundersokelse
Utstilling eller monstring
Oppvisning
Kjop eller salg
Helsekontroll

28. griffelben
29. erteben
30. albueben
31. 18. ribben
32. kneskal
33. kneledd
34. underlar
35. pipe
36. kodeledd
37. kronledd
38. hovledd
39. hasespiss

Nar hesten skal vises frem skal den vises i hodelag. Nummerlapp kan for
eksempel vxre aktuelt i forbindelse med et stevne. Hesten skal ellers ikke
ha noe utstyr pa. Hesten skal vxre pusset og stelt. Svettemerker, sand og
mokk skal borstes vekk for hesten vises. Hodelaget skal vazre pusset og
stelt. Alle remmer skal vxre festet.
Disse prinsippene gjelder ogsa ved andre besiktninger.

Antrekk
Rytteren viser selv frem hesten i hensiktsmessig antrekk. Det gir et darlig
helhetsinntrykk a vxre slurvete kledd med for eksempel stor skjorte,
hullete bukse og med langt har flagrende i alle retninger. Hesten skal ogsa
vises i tray og det.er derfor viktig med riktig skotoy, hvis du har pa ridestovler, husk a to av sporene sa du ikke snubler i disse.

(Kilde: <,Hestehold i praksis. av Mats Mellberg)
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Toylene skal tas ned fra halsen. Hoyre hand holder begge toylene ca. 10 cm fra
bittringen (i tray kan aystanden til bittringen med fordel eikes noe). Den hoyre
pekefingren ligger mellom de to toylene. Toyleenden holdes med venstre hand.
Rytteren gar alltid pa hestens venstre side og pa hoyde med hestens skulder.
Hesten skal alltid tas ned til skritt for den snus. Hesten skal vendes til hoyre,
altsa vekk fra foreren. Dette er den sikreste maten a gjores det pa og besiktningskommisjonen skal se hesten og ikke rytteren i vendingen. Ved oppstilling
star rytteren foran hesten.
Rytteren (foreren) skal ha pi hjelm i forbindelse med rideknappen grad V.
Hestens vises p5 .rett bane» og underlaget skal vxre jevnt og fast. Det er som regel
satt opp en kjegle, blomsterpotte eller lignende der hvor hesten skal snus.

Rett bane for m (6) nstring av hest
-0-

Monstring av hest ved utsti ing/laring
(Trekantmonstring)
En mark genser, lys skjorte, lyse bukser, hansker og joggesko blir som
oftest brukt pa utstillinger/karinger. Handterer du en urolig hest, kan det
vxre en fordel 5 bruke hjelm. Viser du hesten i rideutstyr, sa husk a ta av
sporene slik at du ikke snubler i disse.
Ved oppstilling forbereder du holdtet i god tid med sma forholdninger pa
toylen som alltid holdes i en hand. Leieren gar inn foran hesten, tar en
toyle i hver hand og stiller hesten opp oapen», det vil si med det forbenet
som er nxrmest dommeren noe foran det andre og det nxrmeste bakbenet
noe bak det andre.
Er du p5 utstilling med hesten din, skal du vise den pa en trekantbane som
tegningen viser. Nar du viser hestens venstre side, skal hesten stilles slik at
venstre forben er litt foran hoyre forben og venstre bakben et stykke bak
hoyre bakben. Still deg 3-5 meter foran dommerne.
Gar dommeren rundt hesten for a se den andre siden, «apner» du den andre
siden av benstillingen til hesten. Hesten «viser» seg best nar bode og hals
bares naturlig og kroppsvekten er jevnt fordelt pa alle bena.
Tray

000U

0

Husk!
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Du ma huske a finne ut hvor besiktingen skal vxre.
Du ma mote i rett tid.
Du ma se over hest og utstyr.
Du ma ta med nodvendige papirer, som godkjent ID-dokument.
Du ma vxre blid og hoflig.
Du ma passe pa sikkerheten. Det kan vxre mange hester og mye folk i
omradet.
Hesten skal bevege seg med god fremdrift i bade skritt og tray.
Det er viktig at hesten beveger seg pa rett spor.
Du ma ga og lope i takt med hestens bevegelser.
Du ma feste blikket fremover i bevegelsesretningen.
Du ma alltid snu hesten mot hoyre.
Det a vise en hest korrekt, krever ovelse.
Det er lurt move-pa dettehjemme for selye konkurransen.
Kilder: Heftet Knottecup-feltritt (NRYF), Hestehold i praksis
og Rytterens ABC fra Landbruksforlaget.
Illustrasjon av Steinar Iversen.
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Rideknappen Grad V - krav:
1. Steil av hesten som for en konkurranse; grundig puss, pleie av man og
hale. Hesten skal sales opp til rideproven. Utstyret skal vxre rengjort og
i sikkerhetsmessig stand.
2. Forklar hvorfor og hvordan man visiterer en hest.
3. Navngi de enkelte ytre kroppsdeler hos hesten.
4. Monstring av hest, oppstilling, skritt og tray. Hesten skal sales opp til
rideproven. Utstyret skal vxre rengjort og i sikkerhetsmessig stand.
5. Ridning i skritt og tray opp og utfor bakke for a vise evne til a ri med
riktig sits i terreng. Ridning i lite trafikkert omrade for vise riktig
opptreden. Dette kan utfores som turridning der dommeren er turleder
(maks. 5 stk).
6. Hopping: Et hinder (maks hoyde 50 cm), hoppes minimum to ganger.
7. Dressur: Program LC:1 (den til enhver tid gjeldende utgave).

a

• Kan rytteren fortelle hva man krever av rutiner fora forebygge
ulykker/skader?
• Viser rytteren omtanke og fornuftig fremtreden overfor sine medryttere, omgivelser (turgaere, lekende barn o.1.) og for det terrenget
han rider i?
• Viser rytteren gode nok kunnskaper og rideferdighet til ride alene
pa tur?

a

Rideknappen Grad V er ogsa proven for Ridesertifikat for turridning uten
leder. Dommeren bedommer rytterens ferdigheter og kunnskaper basert pa
det rytteren viser pa "provedagen". Karakterene som gis for turridning, er
basert pa de ferdigheter rytteren viser pa den hesten hun/han rir pa provedagen. Ridesertifikat viser altsa at rytteren har noolvendige kunnskaper om
gjeldene trafikkregler generelt og vet hvordan han eller hun skal opptre i
sitt nxrmiljo spesielt. Kandidaten ma besvare sporsmal knyttet til disse
tema muntlig og/eller skriftlig.

Bedommelseskriterier — Grad V:
• Er hesten tilfredsstillende pusset og stelt for konkurranse og er
utstyret rengjort og i sikkerhetsmessig stand?
• Kan rytteren vise og gjore rede for visitering?
• Kjenner rytteren navnene pa de ytre kroppsdelene?
• Monstres hesten korrekt?
• Ridning: Virker rytteren rutinert og har god kontroll pa hesten?
• Utfores ovelsene pa ridebanen korrekt?
• Viser rytteren korrekt bruk av 2- og 3-punkts sits ved terrengridning og under hopping?
• Nevn minst to regler som gjelder for rytter/kusk som ferdes i
trafikkert omrade.
• Kan rytteren referere S 3 i vegtrafikkloven, og forklare hva rytteren
skal to hensyn til i den forbindelse?
• Kjenner rytteren betydningen av alle skiltene?
© Kan rytteren nevne minst tre viktige momenter ivareta hvis
ulykken er ute?
• Kan rytteren forklare hva objektivt ansvar er, og hva det innebxrer
for ham/henne-sorn rytter?

a
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Bedommelse av rideknapprovene
For hver kandidat forer dommeren sxrskilt bedommelsesskjema. Bedommelsesskjemaene har varierende antall sporsmal som skal besvares ved at
dommeren setter kryss i vedkommende rute pa hoyre side av skjemaet.
Sporsmalene, som har tilknytning til kandidatens utforelse av oppgavene,
skal besvares ved hjelp av 3 karakterer:

Rideknappen
Grad I
Tilfredsstillende
Meget Middels Mindre

Bed omrielsesskjema
Dato:

Navn:
0

Meget tilfredsstillende
Tilfredsstillende
Mindre tilfredsstillende

1

®

0

Settes grimen pa riktig, slik at hesten bindes
forsvarlig og er lett 6 losene?

2 Pusses hesten grundig?

Karakterene har folgende verditall:
Meget tilfredsstillende
= 3 poeng
Tilfredsstillende
= 2 poeng
Mindre tilfredsstillende = 1 poeng

3 Viser rytteren aktsomhet ved leiing ut
av/inn i spilltau/boks?
4 Her rytteren kontroll over hesten ved
utforelsen av krav 5?
5 Stiger rytteren korrekt opp pa og av hesten?

Poengsummer -or godkiente pr (S) ver
Grad
I
II
III
IV
V

Maksimal
poengsum
27 poeng
36 poeng
33 poeng
27 poeng
42 poeng

Poengsum
godkjent prove
14 poeng
18 poeng
16,5 poeng
13 poeng
21 poeng

6 Ble gjorden etterstrammet for oppsitting?
7 Ble stigboylene tilpasset?
8 Ble stigboylene heist opp for innleiing?
9 Holdt rytteren hele tiden i toylen ved klargjoring
av hesten for og etter ridning?

Skjema Rideknappen Grad I, II, III, IV og V

14 poeng gir godkjent prove.

SUM

Dommerens uriderskrift:

GjENSIDIGE
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Rideknappen

Rideknappen

Grad II

Grad III

Bedommelsesskjema
Dato:

Bedommelsesskjema

Tilfredsstillende
Meget Middels Mindre

Navn:

©

© 0

Dato:

Tilfredsstillende
Meget Middels Mindre

Navn:

®

1 Viser kandidaten hovelig oppforsel i stallen,
generelt og i omgang med hester?

rytteren tilstrekkelig kjennskap til de vanlige
1 Har
regler for f6ring og yenning?

2 Loftes hestens bein riktig?

2 Har rytteren riktig grunnsits i ate gangarter?

3 Renses hovene korrekt?

3 Virker rytteren trygg pa a galoppere?

4 Skjer oppsaling korrekt?

4 Greier rytteren a folge ridebanens veier?

5 Kontrollerer rytteren at salunderlaget ligger riktig?

5 Viser rytteren god fremtreden ved ridning pa tur?

6 Legges hodelaget riktig pa?

6 Holder rytteren forsvarlig aystand til hesten foran?

7 Spennes hakerem og neserem riktig og passe stramt?

7 Har rytteren kontroll over hesten pa rideturen?

8 Har rytteren kontroll over hesten under leiing,
opp- og aysitting og ridning?

8 Kan rytteren nevne 4 viktige momenter ved bruk
av hest i n rmilje?

9 Kan rytteren folge takten i lettridning?

9 Vet rytteren hva friluftsloven sier om ferdsel med hest
i inn- og utmark?

0 0

10 Skifter rytteren diagonal ved gjennomvending?
10 Vet rytteren hvilke tegn som skal brakes ved: 1) Kjore sakte,
2) Holdt, 3) Jeg vil til venstre, og 4) Jeg vil til hoyre?

11 Viser rytteren korrekt loddrett sits i skritt og tray?

11 Vet rytteren hva det vil si a vise hensyn til andre
brukere av turterrenget de rir i?

12 Er rytteren noye med sikkerheten
i sin omgang med hesten?

16,5 poeng gir godkjent rideknapprove.
For a fa ridesertifikat ma bedommelseskriteriene 3 og 5
til og med 11 besvares 'Meget tilfredsstillende».
Bestatt ❑ lkke bestatt ❑
18 poeng gir godkjent prove.

SUM

SUM

Dommerens underskrift:

Dommerens underskrift:

GJENSIDIGE
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proven til ridesertifikatet.

GJENSIDIGE
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Rideknappen

Rideknappen

Grad IV

Grad V

Bedommelsesskjema
Dato:

Bedommelsesskjema

Tilfredsstillende
Meget Middels Mindre
Dato:

Navn:
0

0

Tilfredsstillende
Meget Middels Mindre

Navn:
0

0

0

0

1 Er hesten tilfredsstillende pusset og stelt for konkurranse
og er utstyret rengjort og i sikkerhetsmessig stand?

1 Kan rytteren gjore rede for hvordan hesten reagerer i
forskjellige situasjoner ut fra dens naturlige instinkter?

2 Kan rytteren vise og gjore rede for visitering?
2 Kan rytteren gjore rent hos hesten tilfredsstillende og gime
rede for enkle sikkerhetsregler i stallen?

3 Kjenner rytteren navnene pa de ytre kroppsdelene?
4 Monstres hesten korrekt?

3 Demonteres og monteres hodetoyet riktig?

5 Ridning: virker rytteren rutinert og har god kontroll pa hesten?

4 Kan rytteren navnene pa hodeteyets
og salens enkelte defer?

6 Rytterens evne til a ri korrekte rideveier.
7 Viser rytteren korrekt bruk av 2-punkts og 3-punkt
sits ved terrengridning og under hopping?

5 Viser rytteren korrekt loddrett sits ved nedsitting i
tray og galopp?

8 Nevn minst to regler som gjelder for rytter/kusk som ferdes
i trafikkert ornrade

6 Viser rytteren korrekt 2-punkt sits i galopp? (Kan
bedommes ogsa i forbindelse med hopping av hinder.)

9 Kan rytteren referere § 3 i vegtrafikkloven og forkiare hva
rytteren skal to hensyn til i den forbindelse?
10 Kjenner rytteren betydningen av alle skiltene?

7 Viser rytteren korrekt 3-punkt sits i galopp? (Kan
bedommes ogsa i forbindelse med hopping av hinder.)

11 Kan rytteren nevne minst tre viktige momenter
a ivareta hvis ulykken er ute?

8 Felger rytteren korrekt og folsomt med over hinder?

12 Kan rytteren forkiare hva objektivt ansvar er, og hva det
innebarer for han/henne som rytter?

9 Felger rytteren ridebanens veier?

13 Viser rytteren omtanke og fornuftig fremtreden overfor sine
medryttere, omgivelser (turgaere, lekende barn 0.1.) og for
det terrenget han rider i?
14 Viser rytteren gode nok kunnskaper og rideferdighet
til a ride alene pa tur?
21 poeng gir godkjent rideknapprove.
For a fa ridesertifikat ma bedemmelseskriteriene 5 og 7
til og med 14 besvares "Meget tilfredsstillende..
13,5 poeng gir godkjent prove.

Bestatt 0 Ikke bestatt ❑ proven til ridesertifikatet.

SUM

Dommerens underskrift:

Dommerens un6erskrift:

GJENSIDIGE
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SUM

GJENSIDIGE
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