Prøveafvikling

FØR PRØVEN
DOMMER
Til alle ryttermærkeprøverne skal der benyttes en uddannet ryttermærkedommer. På forbundets hjemmeside kan I
altid finde en oversigt over uddannede ryttermærkedommere. Dommeren skal bestilles i god tid inden prøven, og det
er bedst at gøre det samtidig med, at I starter undervisningen. Ryttermærkedommere hører under samme
bestemmelser som øvrige officials under DRF, hvorfor de skal have forplejning, honorar og kørepenge. Skal I have
mange elever op til prøve, kan det være nødvendigt enten at bestille flere dommere eller planlægge flere
prøveafholdelser.
Retningslinier for antallet af dommere:
Ryttermærkeprøve 1
Ryttermærkeprøve 2
Ryttermærkeprøve 3
Ryttermærkeprøve 4 uden aflæggelse af rideprøve*
Ryttermærkeprøve 4 med aflæggelse af rideprøve*
Ryttermærkeprøve 5

Maks. 10 elever pr. dommer
Maks. 10 elever pr. dommer
Maks. 12 elever pr. dommer
Maks. 12 elever pr. dommer
Maks. 8 elever pr. dommer
Maks. 12 elever pr. dommer

Dommerens afgørelser under prøverne er inappellable. Yderligere har dommeren ret til at afbryde prøveseancen,
hvis de skønner, at den er sikkerhedsmæssig uforsvarlig – som f.eks. hvis flere syninger i en sadel er gået op.
BESTILLING AF PRØVER
Prøvesættene bestilles hos Dansk Ride Forbund mindst 3 uger før selve prøven. De kan bestilles ved at indsende den
særskilte ryttermærkebestillingsblanket, som findes på forbundets hjemmeside under blanketter. Du kan også
bestille prøvesættene direkte via hjemmesiden på den elektroniske formular, som findes under menuen
Ryttermærker. Uanset hvordan du bestiller prøvesættene, skal du oplyse klubbens navn, kontaktperson, klubbens
afregningskode og ryttermærkedommer. Klubbens kasserer kan se afregningskoden også kaldet kundenummer på
klubbens kontoudtog fra DRF, det er en 8-cifret kode startende med 28. De bestilte prøvesæt sendes direkte til
dommeren, der vil medbringe dem på prøvedagen.
DELTAGERSKEMA
Under blanketter på hjemmesiden, kan I finde deltagerskemaer. Deltagerskemaerne skal udfyldes, før dommeren
kommer på prøvedagen. Skriv tydeligt og udfyld alle de ønskede oplysninger som navn, adresse, klub og fødselsdato
på alle rytterne. Efter prøven vil dommeren sende deltagerskemaet til forbundet, således at prøverne kan
registreres i forbundets database. Manglende deltageroplysninger eller ulæselig skrift kan umuliggøre registrering i
databasen.
Ved udfyldelse af deltagerskemaet til ryttermærke 3 skal undervisen skrive under på, at rytterne har redet i naturen
på forsvarlig vis og at de selvstændigt har samlet en trense korrekt.
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