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Information om Grundmærket     
 
Grundmærket består af tre teoriaftener og to hele dage med praktisk ridning.  
 
Teoriaftener 
 

1) DI’s historie og ridning i naturen  
Undervisningen varetages af én af DI´s  uddannede B – eller  Rideinstruktører. eller èn af 
DI´s kredsrepræsentanter. 
 
2) Almene sygdomme og skader hos heste 
En dyrlæge underviser i de mest almindelige sygdomme hos heste, samt hvornår en 
dyrlæge bør tilkaldes, og hvad hesteejeren selv kan gøre for at hjælpe en syg eller skadet 
hest.  

 
3) Fodring og hestens nærmiljø 
 En dyrlæge eller agronom underviser i fodring af heste, opstaldning og foldforhold. 

 
 
Praktisk ridning  
 
De praktiske ridedage omhandler introduktion til omgang med hesten, udstyr, grundridning og 
gangarter. Undervisningen varetages af en instruktør eller B-instruktør (se liste på DI´s 
hjemmeside).   
Undervisningen starter  med en lektion, der belyser hvilke forudsætninger, der skal være til 
stede hos hest og rytter for, at ridning kan lykkes. Herefter rides der i små grupper. Anden dag 
påbegyndes ligeledes med en teorilektion:  den islandske hests fem gangarter, hvorefter der 
rides igen. 
 
Til Grundmærket hører et undervisningsmateriale, bestående af et særtryk af Tølt, der 
omhandler hestehold, samt et lille ridemærkehæfte, der redegør for hele ridemærkeordningen. 
Hæftet indeholder herudover udvalgte artikler fra ”Islandshestens ABC” og ”Spørg Marit”.  
 
 
Organisering af kurset 
 
Hvis I ønsker at afholde et kursus i Grundmærket eller et af de andre mærker, kan 
nedenstående plan følges: 
 

1) Kontakt kontoret  og fortæl, at I ønsker at afholde kurset. Herefter modtager I en 
excelfil til at udfylde deltagernes navne og medlemsnumre i.  
 

2) Når kontoret har modtaget den udfyldte liste fra Jer, modtager I undervisningsmateriale 
med posten. 

 
3) Book en dyrlæge,  og en B - instruktør. /  instruktør ! Godkendte undervisere fremgår af 

DI´s hjemmeside. (Alternativt kan I bruge  en agronom og en kredsrepræsentant  til 
teoridelen). Overvej om teoriaftenerne kan arrangeres sammen med en naboklub.  Fyld 
teori salen op med ryttere og spar penge. 
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4) Oplys underviserne om holdets sammensætning. Er det uerfarne hestefolk eller gamle 
garvede hesteejere? (Deltagere under 15 år hører til under Juniormærkeordningen) 
Disse oplysninger er vigtige for underviserne, når de skal planlægge deres undervisning. 

 
5) Når forløbet er afviklet, oplyser I kontoret om, hvor mange deltagere, der gennemførte 

forløbet, og herefter modtager I diplomerne. 
 

 
Udgifter 
 
Rideinstruktøren og kredsrepræsentanten koster 300,-  kr.  i timen incl. Moms plus befordring. 
En ridedag er typisk 8 timer med mindre andet er aftalt. Dyrlæge og agronom fastsætter selv 
deres pris – forhør jer forskellige steder, da honoraret kan variere en del. En teoriaften er som 
oftest på ca. 3 timer.  
Undervisningsmaterialet er gratis for medlemmer af DI og koster 100,- kr. pr. sæt for kursister, 
der ikke er medlem.     
 
 
Spørgsmål og feedback  
 
Har I spørgsmål er I meget velkomne til at kontakte Lærke Larsson enten pr. telefon 20 85 08 
10 eller mail laerkelarsson@hotmail.com. Når kurset er afholdt modtager vi meget gerne 
feedback på forløbet. Jeres erfaringer er vigtige i vores videre arbejde med forbedring af 
ordningen. 
 
Rigtig god fornøjelse! 
 


