Ryttermærke 1
HIRK tilbyder nu undervisning i Ryttermærke 1
OBS! Der er max. 10 pladser.
Undervisningen foregår over følgende 4 torsdage:
Torsdag d. 3. november kl. 17 til 20
Torsdag d. 10. november kl. 17 til 20
Torsdag d. 17. november kl. 17 til 20
Torsdag d. 1. december kl. 17 til 20
Undervisningen foregår i HIRK’s rytterstue og det er lørdagsunderviser Zenia som står for
undervisningen.
Der afholdes prøve i ryttermærke 1 – Lørdag d. 3/12 (mere information følger)
Pris pr. deltager er 550 kr. for ryttermærke 1
(Inkluderer undervisning, undervisningsmaterialer samt prøvemateriale.)

Tilmelding sker til zenia@hirk.dk
Ved tilmelding skal der oplyses:
Fulde navn, alder, ridehold og ridelærer.
OBS! Rytteren skal godkendes af sin ridelærer
Husk at læse kravene til rytteren til hvert mærke (se næste side)
Tilmelding sker efter først-til-mølle princippet, man er derfor først garanteret en plads,
hvis man har modtaget en mail med bekræftelse samt betalingsoplysninger.
Ved manglende betaling frafalder tilmeldingen og pladsen gives til en anden!

Ryttermærke 2 tilbydes i januar/februar 2017 (mere information følger)

Ryttermærke 1
Uddannelsen skal give rytteren en sådan viden og færdighed, at rytteren
 Omgås hesten sikkerhedsmæssigt forsvarligt i stalden
 Har en basal forståelse for stalden som hestens hjem, kan gøre hesten klar til
opsadling
 Kan følge hestens bevægelser i skridt og trav
 Har en basal forståelse for hvordan hesten gives kommandoer
 Hvordan kommandoerne anvendes under ridning
 Almen håndtering af hesten
Man kan tage Ryttermærke 1 når man er fyldt 9 år, dog skal ridelæreren vurdere om
barnet er klar. Prøverne bliver bedømt af en ryttermærkedommer. Prøven er kun praktisk
og sker i en mundtlig dialog med dommeren.
Til prøven skal rytteren demonstrere, hvordan man strigler en hest samt svare på
spørgsmål herom. Herefter skal rytteren føre hesten gennem en slalom bane og føre
hesten gennem en dør samt demonstrere at kunne få hesten til at stå stille. Til sidst skal
rytteren demonstrere op- og nedstigning samt ridning i skridt og trav.

