
       SVENSKA RIDSPORTFÖRBUNDETS  

   BARNMÄRKEN 
 

 

RÖDA HÄSTEN 

• Att veta varför man ryktar hästen, berätta två saker och visa hur 
man gör. 

• Att kunna vad som är skyddshår på hästen.  

• Att kunna fyra av hästarnas färger som står i stallet.  
 

GRÖNA HÄSTEN 

• Att kunna peka ut fem av hästens delar.  

• Att kunna tre tecken som hästen kan ha på huvudet.  

• Att kunna tre tecken som hästen kan ha på benen. 
 

VITA HÄSTEN 

• Att kunna gå in till hästen på rätt sätt. 

• Att kunna förbereda hästen för ridning (borsta och kratsa hovarna). 

• Att kunna beskriva fem regler som gäller i ett stall. 

   

GULA HÄSTEN 

• Att kunna leda hästen i skritt, vända korrekt & leda hästen i skritt 
tillbaka igen. 

• Att kunna beskriva vilken utrustning hästen behöver vid ridning & 
vad de heter. 

• Att kunna ta av och sätta på en grimma. 

 

   

 

 

BLÅ HÄSTEN 

• Att veta vad som är hästens grovfoder.  

• Att veta vad som är hästens kraftfoder.  

• Att veta vad hästen mer kan äta, nämn två saker.  

• Att veta vilket humör häste n har när öronen är spetsade och 
när de är bakåtstrukna. 

 

BRONS HÄSTEN 

• Att kunna sitta upp och sitta av på rätt sätt. 

• Att kunna starta och stanna hästen. 

• Att kunna gå de raka ridvägarna (kan göras t.ex. med 
käpphäst). 

• Att kunna gå de böjda ridvägarna (volt & volt tillbaka, t.ex. med 
käpphäst). 

 

SILVER HÄSTEN 

• Att kunna styra hästen mellan uppsatta koner i skritt. 

• Att kunna rida de raka ridvägarna i skritt. 

• Att kunna rida de böjda ridvägarna i skritt. 

• Att kunna rida lätt i trav en långsida, sakta av till skritt och 
stanna. 

 

GULD HÄSTEN 

• Att kunna sadla och tränsa.  

• Att kunna rida de raka ridvägarna i trav & s tyra hästen mellan 
uppsatta koner i trav. 

• Att kunna rida de böjda ridvägarna i trav. 

• Att kunna fatta galopp och galoppera i ca 10 meter. 


