Ridkonst och hästhantering III HO0126
Mål
Mål 1. Rida utbildad häst på fördjupad nivå i
disciplinerna dressyr och hoppning med
ändamålsenlig befäst sits, inverkan och balans
som främjar hästens långsiktiga hållbarhet samt
integrera ridlära i praktisk ridning med inriktning
på ridskoleverksamhet

läsåret 2021/2022

Examinationsform
Examination 1a:
Ridlärarna bedömer löpande
studentens utveckling, vilket
leder till grund för praktiskt
prov i Msv B,
programridning dressyr.
Muntlig redogörelse/analys i
samband med praktiskt prov
Examination 1b:
Ridlärarna bedömer löpande
studentens utveckling, vilket
ligger till grund för praktiskt
prov i 1,20m banhoppning.
Muntlig redogörelse/analys i
samband med praktiskt prov.

Mål 2. analysera och utvärdera sin egen
prestation med stöd av grundläggande
idrottspsykologiska och fysiologiska teorier

Mål 4. Planera, genomföra och utvärdera del av
tävlingsarrangemang i dressyr eller hoppning
enligt gällande Svenska Ridsportförbundets
(SvRF) tävlingsreglemente (TR)
Mål 5. diskutera och kommunicera biologiska,
etiska och djurskyddsmässiga frågeställningar i
relation till hästens träning, arbete, utveckling
och skötsel med inriktning på
ridskoleverksamhet.

fastställda 2021-08-24/LB

Betyg 3
Studenten har god
kroppskontroll och egen balans
i ändamålsenlig sits. Studenten
inverkar på en utbildad häst, så
att hästen arbetar i
ändamålsenlig form som
främjar hästens hållbarhet.

Betyg 4
Studenten uppnår kriterierna för
betyg 3 på olika typer av hästar.
Studenten rider dressyr med god
inverkan och förståelse av
rörelsernas uppbyggnad och
utveckling hos hästen.
eller

Godkänd examination 1a
respektive 1b.

Studenten rider hoppning med
god sits, följsamhet och god
inverkan samt rider hästen i en
bra balans och rytm till en för
situationen lämplig distans i ett
för hästen väl avvägt tempo.

Betyg 5
Studenten uppnår kriterierna
för betyg 4 på olika typer av
hästar i dressyr och hoppning.
Studenten rider dressyr med
mycket god inverkan och
förståelse av rörelsernas
uppbyggnad och utveckling
hos hästen.
eller

Studenten rider hoppning med
mycket god sits, följsamhet
och mycket god inverkan samt
rider hästen i bra balans och
rytm i olika tempon till för
situationen väl lämpad distans.
Tillämpar ridläran för att förklara och motivera resultat av
inverkansridning samt gör en fördjupad analys av den egna
ridförmågan.

Underlag för betyg U/3,4,5.

Tillämpar ridläran till att
förklara resultat av
inverkansridning samt gör en
analys av den egna
ridförmågan.

Inlämning- Analys av egen
prestation

Genomförande av
tävlingsarrangemang

Studenten analyserar och
Studenten gör en fördjupad analys och ger relevanta och konkreta
utvärderar sin egen prestation i åtgärdsförslag till sin fortsatta ridutveckling.
förhållande till uppsatta mål
med stöd av grundläggande
idrottspsykologiska och
fysiologiska teorier.
Studenten deltar i planering och genomför del av tävling enligt gällande TR. Studenten utvärderar
resultatet av tävlingsarrangemanget samt sin egen insats.

Underlag för betyg U/3.
Projektarbete: Temakväll /
seminarium

Studenten planerar, genomför och utvärderar temakväll eller seminarium kring rekrytering och
hållbarhet för hästar i ridskoleverksamhet.

Underlag för betyg U/3, 4-5.

Underlag för betyg U/3.

Mål 3. hantera, rida och sköta hästar med
inriktning på ridskoleverksamhet på ett
ändamålsenligt sätt ur med ett såväl etiskt,
djurskydds- och säkerhetsmässigt perspektiv som
ett hållbarhetsperspektiv

-fortlöpande uppföljning av
hästars skötsel och
hantering.

Studenten omsätter sina teoretiska kunskaper på daglig basis i
hantering, ridning och skötsel av hästar, utrustning samt stall på ett
etiskt och säkerhetsmässigt sätt enligt anvisad hästhållningspolicy.

Underlag för betyg U/3-4, 5.

Mål 6. tillämpa sina kunskaper inom det
hippologiska området och självständigt arbeta
mot uppsatta mål med hästar, utrustning, stall och
kringområden med hänsyn taget till hållbarhet,
säkerhet, god arbetsmiljö, djurskydd, smittskydd,
hygien samt etik.

Studenten är underkänd, när studenten inte uppnår sin närvaro enligt examinators anvisningar samt ett eller flera kriterier för betyget 3.

Student uppnår kriterier för
betyg 3 - 4 samt håller
hästarna i mycket gott skick.
Studenten kan efter analys
föreslå konkreta åtgärder för
förbättring av arbetsmiljö och
djurvälfärd.

