Knapamerki 1.stig. Verklegt próf
Dagsetning:______________Staður:_____________________Nemandi:_______________________________
Kennitala:________________________________
ü
ü
ü
ü
ü

Til að standast prófið þarf að ná að lágmarki einkunn 5 fyrir atriði 12 og 13.
Hesturinn skal vera vel kembdur, með hreina hófa og bundinn á stallmúll í upphaf prófs.
Mikilvægast í þessu prófi er að nemendur hafi tamið sér rétt og nákvæm vinnubrögð í umgengni við og umönnun á hestinum, hafi gott samspil
við hann og gott jafnvægi í sætisæfingum.
Sætisæfingar þarf einungis að framkvæma upp á aðra hvoru hönd en skipta skal um hönd á milli atriða
Í öllum Knapamerkjaprófum skal ætíð meta eftirfarandi þætti:
o Búnaður (reiðtygi og annað sem notað er) skal vera hreinn og í góðu lagi.
o Knapinn skal vera í hreinum fötum, snyrtilega klæddur og með löglegan hjálm og fylgja viðurkenndum öryggisatriðum í hvívetna.
o Hesturinn skal vera sáttur, hreinn, sællegur, ósár og járning í lagi.

Dómsatriði
1. Hesturinn rétt
bundinn, fætur teknir
upp

2.
a) Hnakkur og hestvæn
undirdýna eru lögð á
hestinn
b) Hesturinn beislaður

Lýsing á verkefni
Rétt bundinn.
Rétt staðsetning og
vinnubrögð við að taka upp
fætur.

Athugasemdir dómara
☐Hesturinn rétt bundinn
☐Rétt vinnubrögð við að taka upp fætur
☐Hesturinn stendur kyrr
☐ Knapinn er röskur og öruggur með sig,
umgengst hestinn rétt.
Rétt aðferð til þess að leggja ☐Hnakkur rétt settur á
hnakkinn á.
☐Hnakkur vel/rétt staðsettur
Rétt staðsetning hnakks, ólar
☐Hestvæn undirdýna, rétt sett
(gjörð) rétt spenntar og í réttri
undir hnakkinn
röð. Múll settur um háls
hestsins á meðan beislað er. ☐Gjörðin er spennt mjúklega fyrst
Rétt beislað og reiðmúll rétt ☐ Gjörðin er hert hægt og
rólega beggja megin frá
spenntur.
☐Múll settur um háls hestsins á
meðan beislað er.
☐Beisli passar vel upp í hestinn
☐ Reiðmúll passar og er rétt spenntur
☐Rétt, örugg og rösk vinnubrögð
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Einkunn

3. Farið á og af baki frá
báðum hliðum. Stytt
rétt í taum 2-3 sinnum–
rétt taumhald (á baki).

Rétt staðsetning og
taumhald við að fara á bak.
Létt taumsamband.
Ístað fundið á fjær hlið áður
en sest er mjúklega í
hnakkinn. Hestur stendur
kyrr. Báðir fætur teknir úr
ístöðum áður en farið er
lipurlega af baki.
Rétt staðsetning við hlið
hestsins. Rétt haldið um
taum. Hesturinn fylgir fús
og spennulaus. Gott
samspil.

☐Rétt staðsetning
☐Rétt taumhald
☐Létt taumsamband
☐Hesturinn stendur kyrr og er rólegur
☐ Knapinn spyrnir sér lipurlega upp og
fer í ístað
☐ Knapinn sest varlega í hnakkinn
☐Rétt farið af baki
☐Rétt staðsetning
☐Rétt haldið um taum
☐ Rétt snúið við
☐Knapinn notar rétta
líkamstjáningu
☐Hesturinn fylgir vel á feti
☐Hesturinn fylgir vel á brokki
☐Hesturinn stoppar fúslega
☐ Gott samspil og flæði

5. Hesturinn teymdur
við hlið á feti,
vinnuhraða á brokki og
stoppað a.m.k. 2
sinnum.
Hægri hönd.

Rétt staðsetning við hlið
hestsins. Rétt haldið um
taum. Hesturinn fylgir fús
og spennulaus. Gott
samspil.

☐Rétt staðsetning
☐Rétt haldið um taum
☐Knapinn notar rétta
líkamstjáningu
☐Hesturinn fylgir vel á feti
☐Hesturinn fylgir vel á brokki
☐Hesturinn stoppar fúslega
☐ Gott samspil og flæði

6. Sætisæfingar
Hálflétt áseta
á feti
á brokki

Knapinn hefur gott jafnvægi
og fylgir af mýkt í hálfléttri
ásetu án þess að styðja sig
við hnakk/hestinn.

☐ Gott jafnvægi
☐ Góð hálflétt áseta
☐ Knapinn fylgir vel hreyfingum hestsins
– mýkt og fjöðrun.
☐ Knapinn horfir fram í stefnuátt

4. Hesturinn teymdur
við hlið á feti,
vinnuhraða á brokki og
stoppað a.m.k. 2
sinnum.
Vinstri hönd.
Snúið við a.m.k. 1. sinni
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7. Sætisæfingar
Hálflétt áseta
3 gangskiptingar fet – brokk –
fet (hálfur – ¾ hringur á
hverja gangtegund)

Knapinn hefur gott
jafnvægi og fylgir af mýkt í
hálfléttri ásetu án þess að
styðja sig við
hnakk/hestinn.

☐ Gott jafnvægi
☐ Góð hálflétt áseta
☐ Knapinn fylgir vel hreyfingum hestsins –
mýkt og fjöðrun
☐ Knapinn horfir fram í stefnuátt

8. Sætisæfingar
Stígandi áseta á brokki
1 hring eins og með tauma í
hendi
1 hring hendur settar út og til
hliðar
1 hring hendur settar á mjöðm
1 hring frjálst

Knapinn stígur í jöfnum og
góðum takti. Lætur
hreyfingar hestsins lyfta sér
upp úr hnakknum og sest
mjúklega aftur. Stígur rétta
skástæðu.

9. Sætisæfingar
Stígandi áseta á brokki
Skipta um skástæðu
4-5 sinnum (skipta 2x á
hverjum hring við A/C og í x)

Knapinn stígur í jöfnum og
góðum takti. Lætur
hreyfingar hestsins lyfta sér
upp úr hnakknum. Skiptir
rétt um skástæðu (má gera
með því að sitja eða standa
1 skref)

☐Knapinn stígur í góðum takti
☐Gott jafnvægi
☐Góð áseta
☐ Knapinn stígur rétta skástæðu
☐Knapinn lætur hreyfingar
hestsins hjálpa sér
☐ Knapinn sest mjúklega í hnakkinn
☐Knapinn horfir fram í stefnuátt
☐ Verkefni leyst af léttleika
☐Knapinn stígur í góðum takti
☐Gott jafnvægi
☐Góð áseta
☐Knapinn lætur hreyfingar hestsins hjálpa sér
☐ Knapinn sest mjúklega í hnakkinn
☐Knapinn skiptir um skástæðu
með öryggi
☐Knapinn horfir fram í stefnuátt
☐ Verkefni leyst af léttleika

10. Sætisæfingar
(án ístaða)
Knapinn má halda sér í band
eða hnakknef á feti:
Lyfta hnjám aðeins frá
hnakknum sitt og hvað með
fettakti.
11. Sætisæfingar
(án ístaða)
Knapinn má halda sér í band
eða hnakknef á brokki.
Lóðrétt áseta.

Knapinn nær að fylgja
hreyfingum hestsins og
lyftir vel hnjám frá
hnakknumí takti.

☐Knapinn er í góðu jafnvægi
☐ Knapinn nær að lyfta fótunum vel frá eins
og hann sé að hjóla með í fettakti
☐Knapinn horfir fram
☐Verkefnið er leyst af léttleika

Knapinn er í góðu jafnvægi
og fjaðrar vel í líkamanum á
brokki.

☐Knapinn er í góðu jafnvægi
☐Knapinn fjaðrar vel í líkamanum
☐Knapinn fylgir hreyfingum hestsins
☐Mjúk og fylgjandi lóðrétt áseta
☐Knapinn horfir fram
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12.Prófdómaraeinkunn Nemandi kemur vel fyrir
og hefur tileiknað sér rétt
vinnubrögð og viðhorf.
Hesturinn kemur vel fyrir.
Vandvirkni og metnaður
sýnilegt í prófinu.
13. Kennaraeinkunn
Nemandinn hefur sýnt
jákvætt viðhorf, mætt vel í
tíma og tekið framförum í
náminu.

☐Nemandinn er hreinn og snyrtilegur.
☐Hesturinn er hreinn og vel haldinn.
☐Gott samspil nemanda og hests

☐Nemandinn hefur mætt vel
☐Nemandinn hefur tekið miklum
framförum
☐Nemandinn hefur sýnt jákvætt viðhorf
og lagt sig fram

Öll atriðin gilda jafnt.
Aðaleinkunn:

Einkunnaskali
Gefið í heilum og hálfum tölum frá 0-10

Dómari:________________________

•
•
•
•
•
•

Kennari:_______________________
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Frábært (9 – 10)
Gott (8-9)
Nokkuð gott (7-8)
Viðunandi (5 – 6)
Óviðunandi (undir 5)
Ekki sýnt (0)

