
  
 

Fjölbrautaskóli Suðurlands 

Hestamennska  bóklegt IV - Knapinn og fimiæfingar  

HEST2KF04 
Kennsluáætlun – vorönn 2016 

 
Kennari/ar: Sissel Tveten og Arnar Bjarki Sigurðsson. Skammstöfun: ST og ABS 

 

Áfangalýsing og markmið  

Markmiðið er að nemendur: 

 þekki aðferðir til að auka sjálfsöryggi sitt og einbeitingu i samspil við hestinn. 

 þekki helstu staksteina í sögu reiðlistarinnar 

 þekki markmið tamningar. 

 þekki grunnatriði þjálfunarlífeðlisfræðinnar og læri að gera þjálfunarplan þar sem 

tekið er á þáttum líkamlegrar og andlegrar þjálfunar hjá hesti 

 skilji tilgang og framkvæmd hringteymingar 

 skilji áhrif íslenskra stanga á líkamsbeitingu hests 

 kunni skil á hvernig haga megi þjálfun gangtegunda 

 skilji hvernig unnt er að nota mismunandi reiðleiðir eða landslag til að þjálfa 

mismunandi gangtegundir 

 skilji breytileikann í hestgerðum hvað varðar gangtegundir og samsetningu þeirra 

 þekki starfsemi félagasamtaka og stofnana er tengjast íslenska hestinum s.s. Félags 

Tamingamanna, Hrossaræktarsambands Suðurlands og alþjóðlegra samtaka um 

íslenska hestinn (FEIF). 

 þekki framhaldsmenntunarmöguleika á sviði hrossaræktar og hestamennsku svo sem 

við Landbúnaðarháskóla Íslands og Háskólann á Hólum 

 
Námsmat: 

Námsmat er fjölbreytt og felst meðal annars í ritgerðum og ýmsum verkefnum, prófum, 

jafningjamati og sjálfsmati. 

Námsefni: Knapamerkjabækur 4 og 5, glærur, ljósrit, efni af Neti o.fl. Nemendur verða að 

fylgjast grannt með á moodle en þar mun koma inn flest allt ítarefni frá kennara. 

Sérreglur áfangans: Öllum verkefnum skal skilað vel frágengnum á réttum tíma. Skilaskylda 

er á verkefnum, nemandi sem ekki skilar verkefni fær 0 fyrir það. Kaflaverkefnum ásamt 

öðrum verkefnum skal safnað í verkefnamöppu sem skila skal á önninni. Til að standast 

áfangann verða nemendur að ná 4,5 að meðaltali á vetrareinkunn. Ef nemandi er fjarverandi 

þegar próf er tekið í tíma verður hann sjálfur að leitast við að taka prófið síðar, ef hann getur 

sýnt fram á vottorð. 

Viðvera í tímum. Ef nemandi þarf að fara úr tíma og er fjarverandi lengur en í 10 mínútur þá 

er það skráð sem fjarvist (F) fyrir tímann. Notkun tölvu við námið er mikilvæg alla önnina, en 

notkun tölvu í tölvuleiki og spjall á netinu eða Facebook í kennslustund er ekki liðin og 

jafngildir það fjarvist (F)  

Fyrirkomulag: Kennt er í 0dda stofu 209 (eða sýnikennslur í reiðhöll) samkvæmt 

stundatöflu. Kennslan verður á formi fyrirlestra, sýnikennslu, umræðna, einstaklings- og 

hópverkefna. 



Námsmat:  

Þetta er símats áfangi, og lokaeinkunn reiknast af 4 kaflapróf, ymis verkefni á önnini og virkni 

i timum. 

       Áætlun um yfirferð efnis: 

6. - 8. Janúar  

11. - 15. Janúar -  Sissel-Hringteyming (Upprifjun) 

                                Arnar-Saga Reiðmennsku 

 

18. - 22. Janúar -  Sissel-Form og jafnvægi hestsins (Upprifjun) 

                                Arnar-Saga Reiðmennsku 

 

25. - 29. Janúar –   Sissel-Opinn sniðgangur 

                                 Arnar- Þjálfun hesta, þjálfunarlífeðlisfræði. 

 

1. - 5. Febrúar-   Sissel- Opinn sniðgangur 

                              Arnar- Þjálfun hesta, þjálfunarlífeðlisfræði. 

 

8. - 12. Febrúar-   Sissel- Að bakka 

                                Arnar- Þjálfun hesta, þjálfunarlífeðlisfræði. 

 

15. - 19. Febrúar-  Sissel-  Fetþjálfun  

                                Arnar-  Gangtegundaþjálfun 

 

22. - 26. Febrúar- Sissel- Stökkþjálfun 

                               Arnar- Gangtegundaþjálfun 

 

24. - 26. febrúar – Kátir dagar og FLÓAFÁR 

 

29. febrúar - 4. Mars   Sissel- Stökkþjálfun 

                                        Arnar-Brokkþjálfun 

4. mars – Miðannarmat 

7. - 11. Mars   Sissel-Töltþjálfun 



    Arnar- Brokkþjálfun 

14. – 18. Mars  Sissel- Töltþjálfun 

                          Arnar-Brokkþjálfun 

21. - 29. Mars - Páskafrí 

30. Mars – 1. Apríl 

Heimsókn nemenda frá Svíþjóð  

4. og 8. Apríl- Sissel- Töltþjálfun 

                        Arnar- Islenskar stangir og annan beislabúnað. Mélalaus beisli og nýungar i beislabúnað. 

 

11. - 15. Apríl-   Sissel- Félagssamtök og stofnanir 

                            Arnar- Islenskar stangir og annan beislabúnað. Mélalaus beisli og nýungar i beislabúnað. 

 

18. – 22. Apríl Upprifjun og undirbúningur fyrir próf 

21. Apríl – frí – Sumardagurinn fyrsti 

25. – 29. Apríl Upprifjun  

2. – 11. Maí Upprifjun  

Frá 12. Maí -  

Prófvikur og skólalok 

 

Kennsluáætlun er gerð með fyrirvara um breytingar. 

 


