
Märke 2

33 GR Balans

34 GR Balans

35 GR Uteritt

36 GR Tempoväxlingar

37 GR Skänkeln. Sidförande

38 GR Sätta samman. Skänkel, tygel.

39 T Teori

40 M Markarbete

41 H Hoppning

42 GR Repetition - skänkel och tygel

43 GR Balans

44 GR Tempo. Övergångar.

45 T Teori

46 M Markarbete GR Grundridning i ridhus, på utebana och i terräng

47 H Hoppning T Teori, avsuttet lektionstillfälle

48 GR Sits. Balans M Enklare basövningar markarbete

49 GR Taktik inför avslut H Enklare basövningar hoppning

50 GR Avslutning' U Uteritt

Bas45 junior

Tisdag 17.00-17.45 Lotta

Har jobbat med Märke 2 - arbetar nu vidare med Märke 3

https://www.ridsport.se/globalassets/svenska-ridsportforbundet/dokument/utbildning/ryttarmarken/ryttarm-rken_utbildningsplan.pdf

Målsättning: Det har blivit dags för ryttaren att ta ett lite mer 

självständigt ansvar för hästens skötsel och dagliga behov. 

Men det handlar också om att lyfta in värdet av att man själv 

ska må bra. Med vägledning av ridsportens värdegrund och 

ledstjärnor får ryttarna ökad förståelse för hur vi bemöter 

varandra och hästarna i vår sport. 

Fokus ligger också på att ryttaren ska kunna inverka mer i 

ridningen, variera sin egen sits för att påverka hästens tempo 

och introducera samverkan mellan hjälperna. 

Ryttaren ska också kunna rida ut i terrängen och hoppa 

enkelhinder.

I hoppningen är ryttarens balans, sits, och följsamhet i fokus. 

Målsättning: Det är viktigt att ryttarna på ett tidigt stadie lär sig 

de viktigaste rutinerna i stallet och grunderna för hästens 

skötsel. Under den här perioden ska ryttarna lära sig att mer 

självständigt hantera och sköta hästen i stallet – till en början 

gärna två och två. Det ger också bra förutsättningar för att 

stärka ”vi-känslan”, något som också ingår i periodens mål. 

Innan nästa nivå ska ryttaren kunna använda sig av de 

grundläggande hjälperna – de framåtdrivande, förhållande och 

vändande hjälperna. 

Fokus läggs vid ryttarens stabilitet i sitsen och följsamhet i 

skritt, trav, galopp och över enkla bomserier.

https://www.ridsport.se/globalassets/svenska-ridsportforbundet/dokument/utbildning/ryttarmarken/ryttarm-rken_utbildningsplan.pdf
https://www.ridsport.se/globalassets/svenska-ridsportforbundet/dokument/utbildning/ryttarmarken/ryttarm-rken_utbildningsplan.pdf



