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Vägen till ditt märke 

 Uppridning för dressyr och hopprov 

I de flesta ridgrupper jobbar vi aktivt med ryttarmärkena och tillfälle för uppridning ges då 

under ordinarie lektionstid. I övriga grupper kan tex tävlingsresultat räknas som uppridning.  

 Självständig teori Du kan antingen själv eller tillsammans med din ridgrupp sätta dig ned en 

stund i sekretariatet för att studera teorin för ryttarmärket. Det finns böcker, filmer, 

övningsstenciler där inne så at du i egen takt kan förbereda dig inför teoriprovet. Det kan 

vara lämpligt att ha självständig teori 2-4 gånger. Teorihäftet skriver du själv ut från vår 

hemsida www.jutagardensstuteri.se . Tryck på ridskola och sedan utbildningsplan. Har du 

ingen möjlighet att skriva ut häftet på egen hand kan du köpa ett från din ridlärare. Det 

kostar 30 kr. Du kan absolut välja att studera hemifrån men då får du klara dig utan 

övningsstenciler, filmer och böcker.  

 Genomgång av teorin & de praktiska delproven 

Teorin kommer vara en del självständigt men också gemensamma tillfällen med oss och 

tillsammans med din ridgrupp. Vi kommer att ha temadagar där vi går igenom stora delar av 

teorin samt även de praktiska proven som ingår i märkena.  

 Praktiska delprov 

På temadagarna ges möjlighet att avlägga de praktiska delproven.  

 Teoriprov 

Provtillfälle för de teoretiska proven erbjuds i slutet av terminen. 

                 Vår förening Skultorps      

                 Ryttarsällskap   satsar  

stort    på    Svenska  

Ridsportförbundets 

Ryttarmärken.  

 
Vi har som ambition att våra 
elever inte bara ska vara riktigt 
duktiga ryttare utan även 
riktigt duktiga hästmänniskor 
med stor kunskap och 
förståelse för hästen som djur. 
Det får man genom att avlägga 
proven för ryttarmärkena.  
 



 

 

Inplanerade datum med anknytning till ryttarmärkena 

mån 27/10 & tis 28/10 v.44 

tors 6/11 & fre 7/11 v.45          Temadagar för genomgång av teori samt de praktiska delproven 

ons 19/11 & lör 22/11 v.47        Se schema för att få reda på när ditt tillfälle är. Prata med din ridlärare  

  om du antingen behöver byta dag eller om du vill gå på flera tillfällen. 

 

Vecka 44-48   Självstudier antingen hemma eller på Jutagården. I sekretariatet finns 

måndag-lördag  utbildningsmaterial så som filmer, böcker och övningsstenciler. Du kan 

  sätta dig en stund aningen själv eller tillsammans med din ridgrupp.  

  Försök få till minst 2-4 ggr för att bli rätt förberedd.  

Vecka 49    

Mån 1/12 KL 18.00-19.00 

Tis 2/12 KL 17.00-18.00 Provtillfälle för teoriprovet 

Ons 3/12 KL 18.00-19.00  

Tors 4/12 KL 18.00-19.00 Du kan själv välja vilken dag du vill skriva upp på. 

Fre 5/12 KL 17.00-18.00 Om du rider samtidigt den dagen du vill skriva upp på kan du avtala tid 

Lör 6/12 KL 12.00-13.00 med din ridlärare. Det mesta går att lösa.  
 

      

 

        Godkänt ryttarmärke 

           Alla elever som klarar delproven för ett ryttarmärke får ett diplom som tecken på att   

       man blivit godkänd. Vill man dessutom köpa Ryttarmärket kontaktar man sin ridlärare.    

Kostnad: 50:- 

Föreningen kommer dessutom presentera alla elever som tagit märken på en tavla  

som kommer att sitta i stallet eller i ridhuset. 

         

     


