Prøveafvikling

PRØVEN
HJÆLPERE
Til prøveafviklingen er der brug for hjælpere. Antallet af påkrævede hjælpere varierer fra prøve til prøve. Det er
vigtigt, at I har nogle ansvarlige hjælpere til at sikre, at prøverne forløber gnidningsløst for alle parter. Hjælpernes
opgaver er meget varierede lige fra at hjælpe med opsadling i det første mærke til opbygning af baner i de sidste
mærker. Sørg for, at jeres hjælpere er modne og ansvarsbevidste og kender de opgaver, som de skal løse. I de
mærker, hvor hjælperne skal håndtere hestene, er det ligeledes vigtigt, at de også er sikkerhedsmæssigt forsvarligt
påklædt.

PRØVER
Ryttermærkeprøverne består både af en teoretisk og en praktisk prøve med undtagelse af ryttermærke 1, hvor der
kun skal aflægges en praktisk prøve. De teoretiske prøver er afkrydsningprøver, hvor der enten skal sættes et kryds
eller indføres et nummer. Der stilles ikke krav om skriftlig formulering ved de teoretiske prøver. Det er tilladt, at
eleverne får hjælp til læsningen. Oplæseren skal blot ikke være i familie med eleven og må ikke hjælpe eleven med
svarene. Klubben sørger selv for at finde hjælpere til oplæsning.
Indholdet af de enkelte praktiske prøver fremgår af de enkelte ryttermærker. En del af de praktiske prøver vil foregå
som dialog mellem rytteren og dommeren. Det er derfor en god ide at træne eleverne i at forklare og snakke
samtidig med, at de for eksempel sadler op. I hvert mærke er ligeledes angivet sikkerhedsregler. Overskridelse af
disse betyder, at rytteren ikke består det pågældende mærke. Ved at gøre sikkerhedsreglerne til en del af hverdagen
for jeres ryttere, mindskes sandsynligheden for, at de skal gå om samtidig med, at sikkerheden i jeres klub højnes.
Hvis en dommer vurderer at en prøve er sikkerhedsmæssig uforsvarlig, har dommeren bemyndigelse til at stoppe
prøven. Dette kunne f.eks. være hvis en rytter ikke har kontrol over hesten.
I både de teoretiske og de praktiske prøver kan der blive stillet spørgsmål i pensum eller krav om færdigheder fra de
forudgående mærker.

AT GÅ OP IGEN
For at ryttermærkerne skal have nogen værdi, er det vigtigt, at de ryttere, der tildeles mærket, også behersker det
ønskede fagindhold. Det kan ske, at en rytter er gået for tidligt op til prøven og derfor ikke behersker stoffet
tilfredsstillende. I sådanne situationer kan I efter prøverne aftale en ny dato med dommeren, hvor de pågældende
ryttere kan prøve igen.

EVALUERING
Ryttermærkedommerne vil meget gerne efter prøverne give jer en mundtlig evaluering af, hvordan de synes, prøven
er forløbet. Som underviser kan man blive endnu bedre ved at høre, om dommeren synes, der var noget, eleverne
var specielt gode eller mindre gode til. Det er forbundets håb, at ryttermærkerne vil være i fortsat udvikling og
forbedring gennem blandt andet de forslag og ideer, I kan give dommerne ved en evaluering.
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