Fase 1
Spørgsmål: Er der forskel på at ride
en hest i ridehallen og i naturen?
Begrund dit svar.
Svar: Ja, de fleste heste er friskere i

Fase 1
Spørgsmål: Kan alle ryttere ride i
naturen?
Svar: Nej, man skal have en god

balance og være sikker i sadlen.

naturen.

Fase 1
Spørgsmål: Hvad skal man fortælle,
hvis man bliver nødt til at ride ud
alene?
Svar: Hvilken rute man rider, og

Fase 1
Spørgsmål: Hvad bør man tage med,
når man rider ud?
Svar: En mobiltelefon

hvornår man er hjemme.

Fase 5

Spørgsmål: Hvordan skal man ride
forbi andre ryttere i naturen?

Spørgsmål: Hvad skal man gøre, hvis
man møder fodgængere?

Svar: I skridt

Svar: Man skal tage op i skridt og give

god plads.

Spørgsmål: Hvad kan der ske, hvis
man galoperer eller traver forbi en
indhegning med kreaturer?
Svar: De kan blive urolige og

Spørgsmål: Hvad skal den mindre
øvede rytter sikre sig, inden der rides
ud i naturen?
Svar: Spørge om han/hun kan magte

hesten i naturen.

Fase 1
Spørgsmål: Hvad skal man sikre sig,
inden man ud på en tur, man ikke har
redet før?
Svar: At det er tilladt at ride på det

pågældende sted.

Fase 5

Fase 6

Fase 1

Fase 6
Spørgsmål: Er det ok at ride hver sin
vej, hvis man bliver uvenner under en
ridetur?
Svar: Nej, man skal altid følges hjem,

når man er redet ud sammen.

Fase 6

Fase 2

Spørgsmål: Hvor kan man galopere i
naturen?

Spørgsmål: Hvor på vejen er det
bedst for hesten at gå?

Svar: Kun på specielt egnede steder.

Svar: I rabatten, hvis det er tilladt.

skræmme hesten.

Fase 5

Fase 4

Fase 9

Spørgsmål: Hvad hedder det sæde,
man bruger ved ridning i naturen?

Spørgsmål: Hvad vil det sige at ride
efter forholdene?

Spørgsmål: Hvad skal man gøre, hvis
det bliver glat, mens man er på tur?

Svar: Det lette sæde( letrdining i trav

Svar: At man rider så roligt, at man

Svar: Stå af og trække hesten.

og let sæde i galop)

Fase 8

kan styre hesten, så ingen kommer til
skade.

Fase 8

Fase 4

Spørgsmål: Hvordan rider man ned
ad en bakke, der ikke er stejl?

Spørgsmål: Hvordan rider man op ad
en stejl bakke?

Spørgsmål: Hvad skal man gøre, hvis
hesten synker i?

Svar: Man læner sig forover.

Svar: Man læner sig forover.

Svar: Stå af og trække hesten.

Fase 4

Fase 6

Spørgsmål: Skal man lade hesten
plaske i vandet, når man f.eks. rider
gennem en å?

Spørgsmål: Må man på en jagt
overhale de andre ryttere, hvis man
galoperer på en mark med god plads?

Svar: Nej, man risikerer, at den

Svar: Nej, man skal holde sin plads i

lægger sig ned.

Fase 5
Spørgsmål: Hvem bestemmer
tempoet på en jagt?
Svar: Master

feltet.

Fase 6

Fase 5

Fase 2

Spørgsmål: Hvem skal tage mest
hensyn på en jagt, de uøvede eller de
øvede ryttere?

Spørgsmål: Hvad betyder det, hvis
master skiftevis strækker og bøjer
højre arm med knyttet hånd?

Spørgsmål: Hvordan giver master
signal til at man skal stoppe eller
sætte tempoet ned?

Svar: De øvede.

Svar: Tempoet sættes op.

Svar: Master holder højre arm i vejret

Fase 1
Spørgsmål: Hvordan kan man advare
de andre ryttere, hvis man rider jagt
på en hest, der kan finde på at
sparke?

med flad hånd

Fase 2

Fase 8

Spørgsmål: Hvad betyder det, hvis en
hest har en rød sløjfe i halen?

Spørgsmål: Hvornår må man ride på
udyrkede arealer?

Svar: At den kan finde på at sparke.

Svar: Når man har ejerens tilladelse.

Svar: Man kan give den en rød sløjfe i

halen.

Fase 8

Fase 5

Fase 5

Spørgsmål: Må man ride på en
stubmark?

Spørgsmål: Hvordan kan en ejer af en
privat vej lukke den for ridning?

Spørgsmål: Må man ride i private
skove?

Svar: Kun hvis man har fået lov af

Svar: Ved skiltning.

Svar: Kun hvis man har fået lov af

ejeren.

Fase 8
Spørgsmål: Må man ride i klitterne?
Svar: Nej.

Fase 7

ejeren.

Fase 8

Fase 5

Spørgsmål: Må man ride på enge ned
mod stranden?

Spørgsmål: Må man ride i offentlige
skove?

Svar: Nej.

Svar: Ja, på skovveje og ridestier.

Fase 9

Fase 9

Spørgsmål: Må man springe over
brændestabler i offentlige skove?

Spørgsmål: Hvilket udstyr skal man
have ved ridning i mørke?

Spørgsmål: Skal rytteren bære
refleksvest ved ridning i mørke?

Svar: Nej.

Svar: Hesten: 5 cm brede reflekser

Svar: Nej, ikke i følge loven, men det

på alle 4 ben. Rytteren: ridelygte på
venstre ben (hvid for og rød bag).

er en god idé.

Fase 9

Fase 9

Spørgsmål: Hvor på vejen skal man
ride?

Spørgsmål: Må man ride på en
cykelsti?

Svar: I højre side.

Svar: Nej.

Fase 5

Fase 9
Spørgsmål: Må man ride på fortovet?
Svar: Nej.

Fase 9

Fase 3

Spørgsmål: Hvorfor bør man ikke
trave på en grusvej?

Spørgsmål: Skal man ride to og to
langs en vej?

Spørgsmål: Hvordan skal en stor flok
ryttere komme over en vej?

Svar: Man laver huller i vejen.

Svar: Nej, man skal normalt ride i

Svar: De rider ned langs vejen og

enkeltkolonne.

Fase 7

rider over på én gang, når der er fri
bane .

Fase 6

Fase 5

Spørgsmål: Skal man galopere efter
en løs hest, hvis rytteren er faldet af?

Spørgsmål: Hvordan standser man
som rytter en løbsk hest?

Spørgsmål: Hvordan viser master, at
der skal skiftes retning?

Svar: Nej, så vil den blot løbe endnu

Svar: Man forsøger at ride den ind på

Svar: Ved at række hånden til enten

hurtigere.

en volte.

Fase 3
Spørgsmål: Hvorfor skal ride i smalet
flok over vejen?
Svar: Hestenes flokinstinkt kan få

dem til at løbe over vejen for at
komme med de andre.

højre eller venstre.

Fase

Fase

Spørgsmål:

Spørgsmål:

Svar:

Svar:

Fase

Fase

Fase

Spørgsmål:

Spørgsmål:

Spørgsmål:

Svar:

Svar:

Svar:

Fase

Fase

Fase

Spørgsmål:

Spørgsmål:

Spørgsmål:

Svar:

Svar:

Svar:

