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I FÆLLES BESTEMMELSER FOR RYTTERMÆRKERNE 

1. Almindelige bestemmelser 
1.1. Formålet med ryttermærkerne er, at give rytteren en lang og kontinuerlig 

uddannelse. Hovedvægten er lagt på, at rytteren skal erhverve sig viden om 
tryghed, sikkerhed og ansvarlighed i al omgang med heste/ponyer. I pony- 
og metalmærkerne er det rytterens ridemæssige kunnen, der vurderes. 

1.2. Ryttermærkerne kan erhverves i 12 grader: 
 a. Ryttermærke 1 Grå   Basismærke 1 
 b. Ryttermærke 2 Blå   Basismærke 2 
 c. Ryttermærke 3 Lilla  Basismærke 3 
 d. Ryttermærke 4 Grøn   Konkurrencemærke  
 e. Ryttermærke 5 Orange  Hesteejermærke 

f. Ponymærket i Bronze 
 g. Ponymærket i Sølv 
 h. Ponymærket i Guld 
 i.  Bronzemærket 
 j.  Sølvmærket 
 k. Guldmærket 
1.3. Ryttermærkerne bæres på venstre side af brystet på ridejakken eller anden 

påklædning. Bronze-, sølv - og guldmærket gives også som nål i 
miniatureudgave, der kan bæres på jakkeopslaget til daglig påklædning. 

1.4. Rytterne skal være medlem af en klub under Dansk Ride Forbund for at 
kunne erhverve et rytter- pony- eller metalmærke, ligesom 
ryttermærkeprøverne kun kan arrangeres af en klub eller et distrikt under 
Dansk Ride Forbund. 

1.5. Ryttermærket kan kun erhverves ved deltagelse i en ryttermærkeprøve. 
Basisuddannelsen (ryttermærke 3) skal være bestået for at kunne tage 
ryttermærke 4 eller 5. Ryttere der ikke er fyldt 15 år, kan kun aflægge en 
ryttermærkeprøve pr. dag. Pony- og metalmærkerne kan kun erhverves ved 
deltagelse i konkurrence, og de skal tages i rækkefølge. For at få 
bronzemærket er det dog ikke nødvendigt først at have erhvervet et 
ponymærke. 

1.6. En rytter, der ønsker at erhverve ryttermærker, henvender sig til sin klub, 
der så tager initiativ til afholdelse af en ryttermærkeprøve. Klubben 
varetager undervisningen, rekvirerer dommer og bestiller prøvesæt. Det 
tilstræbes, at klubbens formand underskriver lister og diplomer.  
En rytter, som ønsker at erhverve et pony- eller metalmærke, kan hente den 
nødvendige blanket på forbundets hjemmeside. Når de respektive 
prøver/konkurrencer er aflagt/gennemført, indsendes blanketten i udfyldt 
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og underskrevet stand til administrationen, tillige med en bankoverførsel på 
beløbet. 

1.7. Priser for undervisningsmaterialet til ryttermærkerne fremgår af Dansk 
Ride Forbunds Shop. Priserne for prøvesæt, pony- og metalmærkerne 
fremgår af forbundets hjemmeside.  

1.8. Hvis en rytter mister sit rytter-, pony- eller metalmærke, kan et mærke som 
det bortkomne købes til gældende pris, såfremt rytteren afgiver en skriftlig 
erklæring om, at mærket er bortkommet. 

1.9. DRF registrerer de ryttere, der har erhvervet sig rytter-, pony- og 
metalmærker. 

1.10. Som dommer ved ryttermærkeprøverne anvendes en af DRF autoriseret 
ryttermærkedommer. Ryttermærkedommerens afgørelse er inappellabel. 
Som dommer ved pony- og metalmærkeprøverne anvendes en af DRFs 
autoriserede dommere i den pågældende disciplin.  
Det er dommerne forbudt at lade en rytter, der ikke har bestået en prøve, 
foretage en ny prøve samme dag. 

1.11. Pensum for aflæggelse af ryttermærkene fremgår af 
ryttermærkeundervisermappen, som udgives af Dansk Ride Forbund. 

1.12. En rytter der overtræder sikkerhedsreglerne ved en ryttermærkeprøve, vil 
ikke kunne bestå den pågældende prøve. 

1.13. Hvor der i de efterfølgende bestemmelser er anført, at en prøve eller 
konkurrence skal være ”gennemført”, forstås gennemført uden at blive 
diskvalificeret.  En dressurklasse er kun ”gennemført”, såfremt rytteren 
opnår mindst 50 % af den for klassen opnåelige pointsum. En springklasse 
er kun ”gennemført”, såfremt rytteren ikke udgår eller opgiver. En 
militaryklasse er kun ”gennemført”, såfremt rytteren som minimum opnået 
MER. 
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II SÆRLIGE BESTEMMELSER FOR RYTTERMÆRKERNE 

1. Rytterens påklædning 
 Ved ridning skal rytteren bære godkendt ridehjelm, langskaftede ridestøvler 

eller jodphurs med leggins med hæl og glat/let rillet sål.  
 Pisk i henhold til disciplinafsnit er tilladt og stumpe, bagudvendte sporer er 

tilladt fra ryttermærke 3. 

2. Hestens opsadling 
 Hesten skal bære trense med muffe- eller trensebid. Bidet må være 2- eller 

3-delt uden parerstænger, ophæng eller lignende. Hesten skal bære 
sikkerhedsmæssig forsvarlig ponypude eller sadel, der ikke generer hesten. 
Der må benyttes fortøj og rumperem. 

 Enhver form for hjælpebid og hjælpetøjler er ikke tilladt. Martingal er dog 
tilladt ved springning i Ryttermærke 4. 

3. 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 hesten hjem, kan gøre hesten klar til opsadling, 
kan følge hestens bevægelser i skridt og trav, har en basal forståelse for 
hvordan hesten gives kommandoer, og hvordan de anvendes under ridning 
og håndtering af hesten. 

4. Ryttermærke 2   
 Uddannelsen skal give rytteren viden om, hvordan rytteren optræder etisk 

forsvarligt i omgangen med heste samt hvordan rytteren reagerer 
hensigtsmæssigt i nødsituationer. Rytteren skal opnå færdigheder i at 
klargøre hesten sikkerhedsmæssigt forsvarligt, kunne styre hesten i skridt 
og trav og kunne navngive hestens ydre betegnelser. Rytteren skal kunne 
beskrive hesten ud fra farve og aftegn og have forståelse for hestens 
naturlige adfærd. 

5. Ryttermærke 3  
 Uddannelsen skal give rytteren færdigheder i sikkerhedsmæssig forsvarlig 

omgang med hesten, varetagelse af hestens daglige pleje og viden om 
rytterens ansvar for hestens velfærd samt medvirken til at forhindre 
mishandling af heste. Rytteren skal opnå forståelse for vigtigheden af, at 
foretage sundhedskontrol af hesten samt viden om, hvad der skal gøres, 
hvis en hest er syg. Uddannelsen skal give en forståelse for hestens 
indlæringsprincipper, viden om regler for ridning på bane og i naturen samt 
kendskab til rytterens hjælpere. 
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6. Ryttermærke 4 
 Uddannelsen skal give rytteren viden om, hvordan træningen til og selve 

stævnedeltagelsen har indflydelse på hestens fysik og behov, samt hvordan 
rytterpsykologi kan anvendes i arbejdet med hesten og ved 
stævneforberedelse. Rytteren skal opnå kendskab til forskellige hesteracers 
anvendelsesmuligheder og ridefærdigheder. Under ridning skal rytteren 
kunne anvende sit kendskab til hestens indlæringsprocesser. Rytteren skal 
kende de etiske regler, der er gældende i forbindelse med deltagelse i 
stævner og kunne medvirke til forhindring af spredning af smitsomme 
sygdomme. 

7. Ryttermærke 5 
 Uddannelsen skal give rytteren viden om hestens læring, indretning af 

stalde og folde samt hestens fordøjelsessystem. Efter uddannelse skal 
rytteren have færdigheder til at anvende hestens læringsprocesser, 
forebygge og eventuelt behandle hestens sygdomme samt kunne 
sammensætte en individuel kostplan. 

8. Sikkerhedsregler 
 Følgende handling medfører altid, at rytteren ikke består 

- Ikke bærer godkendt ridehjelm under ridning og håndtering af hesten 
- Ikke bærer sikkerhedsmæssigt korrekt fodtøj under ridning og 

håndtering af hesten 
- Fastgøre sig til hesten ved f.eks. at vikle træktovet rundt om hånden 
- Fører en hest uden trense eller træktov 
- Løb, råb og skrigen i nærheden af hesten 
- Løs hest under opsadling 
- Ridning med løs eller snoet gjord 
- Afsidning uden først at have taget fødderne ud af begge bøjler 
- At rytteren rykker/flår/saver hesten i munden med biddet 
- At rytteren anvender pisk ud over almindelig irettesættelse 
- At rytteren anvender sporerne uhæmmet 
- Løs hest under afsadling 
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III SÆRLIGE BESTEMMELSER FOR PONYMÆRKERNE 

1. Ponymærket i Bronze 
 Ponymærket i bronze kan erhverves ved inden for 1 år at aflægge en prøve i 

dressur og en prøve i springning eller military for ponyer. 
 Prøverne må gerne aflægges på forskellige ponyer. 
1.1 Prøve i dressur 
 Programmet i dressur gennemrides i minimum sværhedsgrad 1ved min. C-

stævner efter gældende bestemmelser for afvikling af dressur 
konkurrencer. 

 Dommeren giver udover de normale karakterer også karakterer fra 0-10 
for følgende: 

 a) sæde og holdning 
 b) tøjleføring 
 c) indvirken 
 d) herredømme over ponyen. 
 For at bestå prøven kræves, at gennemsnittet af disse 4 karakterer er 

mindst 5, og at rytteren gennemrider dressurprogrammet til minimum 50 
% af den for klassen opnåelige pointsum. 

 Resultatet anføres af dommeren med underskrift på blanketten til 
ponymærket i bronze. 

1.2 Prøve i springning 
 Der springes minimum en springning i sværhedsgrad 1 ved min. C-stævner 

efter gældende bestemmelser for afvikling af spring konkurrencer. 
 Dommeren giver karakterer fra 0-10 for følgende: 
 a) sæde og holdning 
 b) tøjleføring 
 c) indvirken 
 d) herredømme over ponyen. 
 For at bestå prøven kræves, at gennemsnittet af disse karakterer er mindst 

5, og at rytteren gennemfører banen. 
 Resultatet anføres af dommeren med underskrift på blanketten til 

ponymærket i bronze. 
1.3 Prøve i military 
 Military gennemføres i minimum sværhedsgrad 1/CNCP80 ved min. C-

stævner efter gældende bestemmelser for afvikling af military 
konkurrencer. 
Dommeren giver karakterer fra 0-10 for følgende: 

 a) sæde og holdning 
 b) tøjleføring 
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 c) indvirken 
 d) herredømme over ponyen. 
 For at bestå prøven kræves, at gennemsnittet af disse karakterer er mindst 

5, og at rytteren gennemfører banen. 
 Resultatet anføres af dommeren med underskrift på blanketten til 

ponymærket i bronze. 
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2. Ponymærket i sølv 
 Det er en forudsætning at have ponymærket i bronze, før ponymærket i sølv 

kan erhverves. 
 Ponymærket i sølv kan erhverves ved inden for 1 år at aflægge en prøve i 

dressur og en prøve i springning eller military for ponyer. 
 Prøverne må gerne aflægges på forskellige ponyer. 
2.1 Prøve i dressur 
 Programmet i dressur gennemrides i minimum sværhedsgrad 2 ved min. 

C-stævner efter gældende bestemmelser for afvikling af dressur 
konkurrencer. 

 Dommeren giver udover de normale karakterer også karakterer fra 0-10 
for følgende: 

 a) sæde og holdning 
 b) tøjleføring 
 c) indvirken 
 d) herredømme over ponyen. 
 For at bestå prøven kræves, at gennemsnittet af disse 4 karakterer er 

mindst 6, og at rytteren gennemrider dressurprogrammet til minimum 
50 % af den for klassen opnåelige pointsum. 

 Resultatet anføres af dommeren med underskrift på blanketten til 
ponymærket i sølv. 

2.3 Prøve i springning 
 Der springes minimum en springning i sværhedsgrad 1/CNCP90 ved min. 

C-stævner efter gældende bestemmelser for afvikling af spring 
konkurrencer. 

 Dommeren giver karakterer fra 0-10 for følgende: 
 a) sæde og holdning 
 b) tøjleføring 
 c) indvirken 
 d) herredømme over ponyen. 
 For at bestå prøven kræves, at gennemsnittet af disse karakterer er mindst 

6, og at rytteren gennemfører banen. 
 Resultatet anføres af dommeren med underskrift på blanketten til 

ponymærket i sølv. 
2.4 Prøve i military 
 Military gennemføres i minimum sværhedsgrad 3/CNCP90 ved min. C-

stævner efter gældende bestemmelser for afvikling af military 
konkurrencer. 

 Dommeren giver karakterer fra 0-10 for følgende: 
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 a) sæde og holdning 
 b) tøjleføring 
 c) indvirken 
 d) herredømme over ponyen. 
 For at bestå prøven kræves, at gennemsnittet af disse karakterer er mindst 

6, og at rytteren gennemfører banen. 
 Resultatet anføres af dommeren med underskrift på blanketten til 

ponymærket i sølv. 
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3. Ponymærket i guld 
 Det er en forudsætning at have ponymærket i sølv, før ponymærket i guld 

kan erhverves. 
 Ponymærket i guld kan erhverves ved, at rytteren efter nedenstående 

pointberegning har opnået i alt mindst 5 point ved at gennemføre højst 4 
pointgivende klasser ved B-ponystævner i Danmark i springning, military 
eller dressur. 

 Klasserne skal være gennemført indenfor de sidste 3 år forud for den dato, 
da ansøgningen om at få mærket indsendes. 

 Point m.v. anføres på blanketten for ponymærket i guld. 
 Antal point for gennemført ridt: 
 
 
 
 
 
 

 
 

Sværhedsgrad Springning Dressur Military 

3 2 2 1 
4 3 3 2 
5 4 4 4 
6 4 4 5 
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IV SÆRLIGE BESTEMMELSER FOR METALMÆRKERNE 

1. Bronzemærket 
 Bronzemærket kan erhverves ved inden for 1 år at aflægge en prøve i 

dressur og en prøve i springning eller military. 
 Prøverne må gerne aflægges på forskellige heste. 
1.1 Prøve i dressur 
 Programmet i dressur gennemrides i minimum sværhedsgrad 1ved min. C-

stævner efter gældende bestemmelser for afvikling af dressur 
konkurrencer. 

 Dommeren giver udover de normale karakterer også karakterer fra 0-10 
for følgende: 

 a) sæde og holdning 
 b) tøjleføring 
 c) indvirken 
 d) herredømme over hesten. 
 For at bestå prøven kræves, at gennemsnittet af disse 4 karakterer er 

mindst 6, og at rytteren gennemrider dressurprogrammet til minimum 
50 % af den for klassen opnåelige pointsum. Resultatet anføres af 
dommeren med underskrift på blanketten til bronzemærket. 

1.2 Prøve i springning 
 Der springes minimum en springning i sværhedsgrad 1ved min.C-stævner 

efter gældende bestemmelser for afvikling af spring konkurrencer. 
 Dommeren giver karakterer fra 0-10 for følgende: 
 a) sæde og holdning 
 b) tøjleføring 
 c) indvirken 
 d) herredømme over hesten. 
 For at bestå prøven kræves, at gennemsnittet af disse 4 karakterer er 

mindst 6, og at rytteren har gennemført banen. 
 Resultatet anføres af dommeren med underskrift på blanketten til 

bronzemærket. 
1.3 Prøve i military 

Military gennemføres i minimum sværhedsgrad 1/CNC90 ved min. C-
stævner efter gældende bestemmelser for afvikling af military 
konkurrencer. 

 Dommeren giver karakterer fra 0-10 for følgende: 
 a) sæde og holdning 
 b) tøjleføring 
 c) indvirken 
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 d) herredømme over hesten. 
 For at bestå prøven kræves, at gennemsnittet af disse 4 karakterer er 

mindst 6, og at rytteren har gennemført banen. 
 Resultatet anføres af dommeren med underskrift på blanketten til 

bronzemærket. 
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2. Sølvmærket 
 Det er en forudsætning at have bronzemærket, før sølvmærket kan 

erhverves. 
 Sølvmærket kan erhverves ved, at rytteren efter nedenstående 

pointberegning har opnået i alt 5 point ved at gennemføre højst 3 
pointgivende klasser ved B eller A-stævner i Danmark i springning, military, 
dressur eller distanceridning. 

 Klasserne skal være gennemført indenfor de sidste 3 år forud for den dato, 
da ansøgningen om at få mærket indsendes. 

 Point m.v. anføres på sølvmærkeblanketten. 
 Antal point for gennemført ridt: 
 

Sværhedsgrad Springning Dressur Military 

2 1 1 0 

3 2 2 2 

4 3 3 3 

5 4 4 4 

6 4 4 5 
 

3. Guldmærket  
Det er en forudsætning at have sølvmærket, før guldmærket kan erhverves. 

 Guldmærket kan erhverves ved, at rytteren efter nedenstående 
pointberegning har opnået i alt mindst 10 point ved at gennemføre højst 4 
pointgivende klasser ved B- eller A-stævner i Danmark i springning, military, 
dressur eller distanceridning. 

 Mindst 4 af disse point skal være opnået i klasser af mindst sværhedsgrad 
4. 

 Klasserne skal være gennemført indenfor de sidste 3 år forud for den dato, 
da ansøgningen om at få mærket, indsendes. 

 Point m.v. anføres på guldmærkeblanketten. 
 Antal point for gennemført ridt: 
 

Sværhedsgrad Springning Dressur Military 
3 2 2 2 
4 3 3 3 
5 4 4 4 
6 4 4 5 

 

 


