
 

 

Dansk Islandshesteforening, Vilhelmsborg, Bedervej 101, 8320 Mårslet 

tlf. 87475075 mail: sekretariat@islandshest.dk 

Spørgsmål og svar vedr. DI´s Ryttermærker 1 & 2 
 

1. Hvordan gør jeg, når 
jeg gerne vil tage et 
Ryttermærke? 

Man tager kontakt enten til sin lokale klub eller til en 
Ryttermærkeinstruktør.  
 
Se listen over instruktører på DI´s hjemmeside: 
https://www.islandshest.dk/foreningen/adresser/instruktorer-
traenere/  
 
Din lokale klub vil kunne fortælle dig, om de har planlagt 
undervisning i Ryttermærkerne. 
 
Hvis ikke din klub har et forløb i kalenderen kan det være, at en af 
instruktørerne har et forestående forløb, som du kan deltage i. 
 
 

2. Er det gratis at tage 
Ryttermærkerne? 

Det er gratis for DI-medlemmer at gennemføre teori-delen.  
 
For ikke-medlemmer koster det 100 kr. pr. Ryttermærke. 
 
Den praktiske del koster det, som din klub eller instruktør skal 
have for at arrangere og undervise i Ryttermærkerne. 
Det kan variere alt efter klub, instruktør og den måde hvorpå, 
kurset bliver tilrettelagt.  
 

3. Hvordan betaler jeg for 
Ryttermærkerne, hvis 
jeg ikke er medlem? 

Når man som ikke-medlem af DI skal tage den teoretiske del 
betaler man til DI´s Mobile Pay: 94325 inden man får adgang til 
det digitale materiale. 
 

4. Hvor findes 
Ryttermærkernes 
teoretiske del? 

Ryttermærkernes teoretiske del ligger på e-læringsplatformen 
www.ie.dif.dk. 
 
Her skal man oprette sig som bruger med en e-mailadresse. Hver 
deltager skal bruge sin egen mailadresse, så man kan ikke oprette 
2 deltagere på én og samme mail. Det skyldes, at hver deltager 
skal tage teoridelen med opgaver, der skal gennemføres, 
enkeltvis. 
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5. Hvordan opretter jeg 
mig som bruger på 
www.ie.dif.dk? 

Se en videovejledning her 
 
Din Ryttermærkeinstruktør udleverer også en skriftlig vejledning, 
der fortæller, hvordan du skal gøre skridt for skridt. 
 
Vejledningen kan også fås tilsendt på mail ved at skrive til 
anne@islandshest.dk.  
 
 

6. Jeg kan ikke se 
Ryttermærkerne, når 
jeg logger ind på 
www.ie.dif.dk? Hvad 
skal jeg gøre? 
 
 

Din instruktør kan skrive til anne@islandhest.dk, hvorefter vi vil 
se på problemet.  
Hvis det ikke kan løses af DI tager vi kontakt til DIF – der kan være 
noget ventetid på den digitale problemløsning. 

7. Hvordan går jeg videre 
til det næste 
Ryttermærke? 
 

Når man har bestået den teoretiske del og taget den praktiske 
rideprøve i Ryttermærke 1, kan man gå videre til Ryttermærke 2. 

8. Kommer der et 
Ryttermærke 3? 

Ja, Ryttermærke 1 og 2 vil blive fulgt op af et Ryttermærke 3. 
 
 

9. Kan man tage den 
praktiske rideprøve 
online? 

Rideprøven kræver fysisk tilstedeværelse af din instruktør.  
 
 
 

10. Hvornår får jeg mit 
diplom? 

Diplomer og emblemer udleveres efter endt rideprøve af din 
instruktør, når du har bestået. 
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