Ryttermærke 4

Brug af pisk

Rytteren skal kunne forklare brugen af hjelm og pisk.

Lektion 2
Ca. 15 min

Resultatet er tilfredsstillende, når rytteren
- kan nævne, at der findes forskellige sikkerhedsgodkendte
ridehjelme til de forskellige discipliner.
- kan forklare, at det er hensigtsmæssigt at bruge en pisk til
heste, som ikke er redet ret meget for at understøtte den
fremaddrivende schenkel- og sædeindvirkning samt til
heste, som ikke reagerer tilstrækkeligt på schenklerne
- kan forklare, at pisken også kan bruges til at forbedre
bagpartens aktivitet
- med egne ord kan forklare, at en dressurpisk holdes lidt
nede på skaftet, så den er i balance
- kan demonstrere at holde dressurpisken, så den nederste
ende peger skråt bagud og nedad hen over rytterens lår
- kan demonstrerer, at dressurpisk bruges lige umiddelbart
bag rytterens schenkel
- med egne ord kan forklare, at man ved at lægge pisken på
hestens skulder kan forstærke den støttende eller den sideførende hjælp
- kan nævne, at den tilladte længde på en dressurpisk er
100 cm for ponyryttere og 120 cm for hesteryttere
- kan nævne, at længden på en springpisk er 75 cm

Henvisninger:
RH: s. 24+98

Ridning

Rytteren skal demonstrere at kunne ride på LC-niveau.

Lektion 3
Ca. 60 min
Henvisninger:
RH: s. 20-21+119

Resultatet er tilfredsstillende, såfremt rytteren
- kan ride de forskellige hovslagsfigurer vend over banen,
vend skråt igennem, vend ad midterlinien, volte tilbage,
cirkelvolte, changer volten gennem cirkelvolte, 12 m volte,
enkelt slangelinie og slangegang med 3 buer
- kan demonstrere at sætte hesten i skridt – trav – galop
- kan demonstrere at standse hesten fra skridt – trav –
galop

Hesteracers
anvendelses muligheder

Rytteren skal have kendskab til forskellige hesteracer og
deres anvendelsesmuligheder.

Lektion 4
Ca. 15 min

Resultatet er tilfredsstillende, når rytteren
- kan forklare, at en koldblodshest er avlet som en brugs- og
arbejdshest, der typisk har et roligt temperament, og at
den oftest er tungt bygget med stort hoved, store hove og
kraftige muskler.
- kan forklare, at islænderen oprindeligt er en koldblodshest,
der klarer den barske natur på Island ved at være nøjsom
og robust, og at den er avlet som transportdyr
- kan forklare at islænderen er en speciel race, der ofte har
anlæg for 5 gangarter, de 2 ekstra gangarter er pas og tølt
- kan forklare, at en fuldblodshest er avlet med anlæg for
udholdenhed og hurtighed, og at den er fint bygget med lille
hoved, slanke lemmer og små hove
- kan forklare, at en varmblodshest er en blandingsrace, der
er specielt avlet til ridebrug
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