
             Ryttermærke 1 

Fyens Rideklub afholder ryttermærke 1 som aftenundervisning med prøve i november 
 
Ryttermærke 1 
Ved ryttermærke 1 lærer rytteren, hvordan man 
- Sikkerhedsmæssigt forsvarligt omgås heste i stalden 
- Gør hesten klar til opsadling,  
- følger hestens bevægelser i skridt og trav 
- giver hesten de rigtige kommandoer, og hvordan de anvendes under ridning og håndtering af 
hesten.  
Prøven er en praktisk prøve, hvor man mundtligt snakker med dommeren om det teoretiske stof 
 
 
Hvem kan deltage? 
Ryttermærke 1 er målrettet børn fra 7 år og op. Ønsker yngre ryttere at deltage skal det 
godkendes af Bolette inden tilmelding. Man skal have bestået ryttermærke 1 for at kunne gå til 
prøve i ryttermærke 2. Ryttermærke 1 er et krav til partryttere, og partryttere har førsteret til 
deltagelse 
 
Dato for undervisning 
Torsdag d. 26. oktober kl. 16-18 
Torsdag d. 2. november kl. 16-18 
Torsdag d. 9. november kl. 16-18 
+ evt. en lørdag med teori, hvis der er behov for det. 
 
Dato for prøveafholdelse 
Ikke fastlagt. Det bliver en weekenddag i november 
 
Pris 
675 kr. pr. mærke. Prisen inkluderer undervisning, undervisningsmateriale, prøve og diplom samt 
leje af pony til prøven.  
Der er kun 10 pladser til hvert mærke. Ved stor tilslutning kan der evt. arrangeres en ekstra 
prøvedag. 
Partryttere har førsteret. 
 
Underviser: Bolette Hilbert 
Dommer:  
 
Tilmelding 
Send en sms til Bolette (21458005) senest onsdag d. 18. oktober.  



Ryttermærke 2 

 
Fyens Rideklub afholder ryttermærke 2 som aftenundervisning med prøve i 
november 
 
Ryttermærke 2 
Ved ryttermærke 2 lærer rytteren, hvordan man 
- etisk forsvarligt i omgangen med heste 
- skal reagere i nødsituationer,  
- styrer hesten i skridt og trav 
- navngiver hestens ydre dele 
- beskriver hestens farve og aftegn 
- forstår hestens naturlige adfærd 
Prøven er todelt, består af både en teoretisk og en praktisk del. 
 
Hvem kan deltage? 
Ryttermærke 1 er målrettet børn fra 8 år og op. Ønsker yngre ryttere at deltage skal det 
godkendes af Bolette inden tilmelding. Man skal have bestået ryttermærke 1 for at kunne gå til 
prøve i ryttermærke 2. Ryttermærke 1 og 2 er et krav til partryttere, og partryttere har førsteret til 
deltagelse 
 
Dato for undervisning 
Torsdag d. 21. september kl. 16-18 
Torsdag d. 28. september kl. 16-18 
Torsdag d. 5. oktober kl. 16-18 
Torsdag d. 12. oktober kl. 16-18 
 
 
Dato for prøveafholdelse 
Ikke fastlagt. Det bliver en weekenddag i oktober / november 
 
Pris 
675 kr. pr. mærke. Prisen inkluderer undervisning, undervisningsmateriale, prøve og diplom samt 
leje af pony til prøven.  
Der er kun 10 pladser til hvert mærke. Ved stor tilslutning kan der evt. arrangeres en ekstra 
prøvedag. 
Partryttere har førsteret. 
 
Underviser: Bolette Hilbert 
Dommer:  
 
Tilmelding 
Send en sms til Bolette (21458005) senest onsdag d. 20. september 
 


