
Referat fra elev-forældremøde 
Elev-forældremøde  

Onsdag den 3. April 2019 

Dagsorden: 

1) Ryttermærke 1 og 2:  

- Ryttermærke handler om sikkerhed. Der er undervisning + en eksamen. 

- Der er ikke noget krav om, at rytterne skal tage ryttermærkerne, men det er noget klubben 

anbefaler. 

- Prisen er ca. 300-400kr. Der skal betales for ryttermærkehæftet, dommer + kørsel og 

ryttermærket (der består af et diplom og nål). 

- Ryttemærke 1:Eksamen foregår i stalden, hvor dommeren stiller spørgsmål. I ridehallen, hvor 

rytterne skal ride, trække med en pony og svare på spørgsmål. 

- Ryttemærke 2: Til eksamen skal rytterne: til en teoretisk prøve, der er udformet som 

afkrydsning eller indsætning af tal. Der må gerne gives læsehjælp. Rytterne skal demonstrerer 
at give hesten grime på og dernæst sadle den op. Undervejs svares der på spørgsmål fra 
ryttermærkedommeren. Ved ridning skal rytterne sidde op og ride efter dommerens anvisninger. 
Rytterne skal demonstrerer trav letridning på begge volter, med skift af diagonal og afsidning. 


2)   Rytterlejr 2019:  

- Lørdag d. 29. juni kl. 14.00 til 3. juli kl. 13.00. Der har været afholdt lejr hvert år siden 1982. I 
mange år har lejren været afholdt i Vrøgum. I det seneste år har rytterlejren været afholdt på 
rideskolen.


- Rytterne kan godt være med på rytterlejr selvom man ikke har lyst til at sove der. 

- Mandag d. 1. Juli er der forældre-søskende aften kl. 18.00. Bedsteforældre må også gerne 

deltage, vi skal bare have af vide hvor mange personer der kommer. 

- Forældrehjælp: Der skal laves aftensmad til lørdag-, søndag- og tirsdag samt bages kager. 

- I hold skal rytterne hjælpe hinanden med at gøre klar til måltiderne, vaske op og muge ud ved 

heste/ponyerne. 

- Rytterlejren handler meget om social samvær og hygge. Der er også strigle-konkurrence, træk 

ture, ponylege, kæden mv. 

- Pris for medlemmer: 400 kr. 

- Pris for ikke medlemmer: 550 kr. 


3)   Breddeaktiviteter og spring om onsdagen:  

- I lige uger: Breddeaktiviter (ponygames, miljø, parkour m.m). 

- I ulige uger: Spring.

- Der kommer en plan ud. Det koster 50 kr. for at deltage pr. gang, for klubbens medlemmer. 


4)   Stævner uden for klubben: 

- Rytterne kan godt deltage i stævner under DFGK. 

- Der er pinsestævnet på Solbakken og stævne på Fredensberg, hvor der er de små klasser som 

rytterne kan deltage i. 

- Ponyerne må gå 4 klasse i sværhedsgrad 0. Klasserne LD1-LC3. 

- Hvis der er nogen der har interesse for at deltage, kan de blive skrevet op, da de er flere om 

budet. 


- Kræv til påklædning til E- og D-stævner:

Ridejakke eller trøje: 

-  Ridejakke, men mørk trøje eller klubtrøje kan benyttes i stedet. 


Plastron, halsudsmykning: 

- Hvid eller off-white, men valgfrit hvis der anvendes trøje i stedet for jakke. 
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Skjorte eller bluse med høj hals: 

- Hvid eller off-white, men valgfrit hvis der anvendes trøje i stedet for jakke. 


Handsker:

- Hvid, off-white eller samme farve som jakken. Rides der uden handsker gives -2 på kritikken. 


Ridebukser:  

- Hvid eller off-white, dog må skindet være farvet. Stævnearrangøren kan tillade valgfri farve. 


Støvler: 

- Lang glat støvle i ét stykke, de skal være mørke og ensfarvet. 

- Kort støvle med tilhørende glat løst skafte eller leggins. 


5)    Evt:  

Spørgsmål: Påtænker klubben at købe en stor pony? 

Svar: Klubben har købt Peppe og er nu på udkig efter en lille hest. Bestyrelsen har set på mange 
ponyer og heste med mange “sjove”- oplevelser. 


Onsdagsaktiviteter: Rosa og Putte laver en plan med alle informationen. 


Spørgsmål: Ved afbud til undervisning, kan der evt. laves om/samle holdene?

Svar: Ved “kendt” afbud forsøger vi, at rykke rundt på eleverne. 


Spørgsmål: Lærer rytterne at sadle op og sadle af?

Svar: Hvis der er ryttere der vil tage Ryttermærke 1 og 2, kommer de til at lære at sadle op og 
sadle af. 


Bestyrelsen har været på forskellig kurser der har giver mange gode ideer. Bestyrelsen samler op 
fra alle kurser og ligger en plan. 


Der er undervisningen mandag og tirsdag inden påske. Putte skal have besked om rytterne 
kommer. 



