Ryttermærke 2
Man skal have taget ryttermærke 1, for at kunne deltage i ryttermærke 2.
Hvorfor ryttermærker? Ridning er den eneste sportsgren, hvor redskabet er et levende dyr. Derfor skal man
som rytter lære en masse om heste. Heste er ikke farlige dyr, men de skal omgås med viden om - og med
respekt for deres natur.
Dansk Rideforbund har derfor udarbejdet ryttermærkeuddannelsen, for at give rytteren den bedst
tænkelige start i omgangen med heste og det anbefales at børn og unge tager især de tre først
ryttermærker. De to sidste er specialmærker som tages i takt med en vedvarende interesse for heste og
ridning.
Til hvert ryttermærke, hører et elevhæfte samt teori og praktisk træning. Underviseren er uddannet af DRF
til at undervise i ryttermærker.
Når man har bestået ryttermærke 1, vil man - som regel - være klar til ryttermærke 2. Her vil vi lære endnu
mere om de samme emner, samt om etiske regler.
Nu er vi så kommet til det nye emne, nemlig etiske regler og hvad betyder det så?
Etiske regler er nogle regler, som er med til at sørge for at vores heste altid behandles godt. Den første regel
går f.eks. ud på at man altid skal sætte hesten først i ridesport. Dvs. at hestens velbefindende går forud for
alt andet. Andre regler fokuserer på at hesten er i en god foderstand og at man ikke yder fysisk eller psykisk
vold mod hesten.
Omkring rideudstyr vil eleven lære mere om hestens udstyr såsom sadlen, trensen og dækkenet. Derudover
vil vi også komme ind på hestens pels, farver og aftegn, samt adfærd og instinkter.
Selve ridedelen til ryttermærker 2, læres i den almindelige elevskoleundervisning, da vi ikke kommer til at
ride til ryttermærke undervisningen. Eleven skal selv kunne sidde op på hesten – fra jorden – samt trave
letridning på rigtig diagonal.
HIRK udbyder dette kursus med Anni Busk som underviser og det koster 695 kr. at deltage.
Der vil til dette kursus være både en skriftlig og en praktisk prøve – hvor eleven skal kunne lægge grime på
hesten, trække ud på staldgang og sadle op, uden at have løs hest.
Kurset henvender sig til både børn og voksne.
Kursusdagene er planlagt til følgende tirsdage: 15.9. + 22.9. + 29.9. + 6.10. + 20.10. kl. 17.00 til kl. 19.00.
Prøvedag søndag den 25.10. - kl. 13.45-18.
Det forventes at et par forældre deltager denne dag, da der er en del ventetid for eleverne.
Tilmelding sker via klubmodul, er tilbuddet ikke synligt er det udsolgt. Fyldes holdene ikke op aflyses kurset.
Skriv til kasserer@HIRK.dk hvis du har spørgsmål.

