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Generelt
Målgruppe
Dansk Ride Forbunds uddannelser til Ridelærer, Rideinstruktør og Berider henvender sig til unge, der ønsker en
kompetencegivende uddannelse til at arbejde professionelt med undervisning, drift af rideklubber/-centre samt
heste og ridning.

Uddannelsesstruktur
Uddannelserne til Ridelærer, Rideinstruktør og Berider er mesterlæreuddannelser, som udbydes selvstændigt af
Dansk Ride Forbund i samarbejde med DR-IF (Dansk Ride-Instruktør Forening). Uddannelserne varer hver to år,
og kan tages i rækkefølgen Ridelærer (1. og 2. år), Rideinstruktør (3. og 4. år) og Berider (5. og 6. år), såfremt
eleverne klarer optagelseskravene til næste trin. Uddannelserne består af enten skoleophold (Ridelærer og Rideinstruktør) eller samlinger (Berider) samt praktikophold på et godkendt lærested ved en godkendt læremester. Hver
uddannelse afsluttes med en praktisk eksamen.

Formålet med uddannelserne
Formålet med uddannelserne er at uddanne personer, som kan give kompetent undervisning i klubberne - fra begynderniveau til ryttere på de højere niveauer. Uddannelserne skal sikre, at undervisningen foregår, så rytterne fra
start lærer ridning på den korrekte måde,
Formålet er også at sikre korrekt uddannelse af hesten. Uddannelse af hesten skal tage udgangspunkt i unghesten
og føre den så langt, den har talent. Vi vil uddanne undervisere, der har kendskab til hestens anatomi og fysik, så
at de kan medvirke til at sikre hestevelfærden og rådgive ryttere/ejere i korrekt anvendelse og håndtering af hesten.
Formålet er ligeledes at uddanne personer, der kan være med til at sikre en stabil og økonomisk drift af vores klubber og indgå i konstruktive samarbejder med bestyrelser og facilitetsejere.
De anvendte termer beskrives nærmere på side 8.

Uddannelsesstart
1. august hvert år.

Varighed
Ridelæreruddannelsen: 2 år
Rideinstruktøruddannelsen: 4 år (2 år til Ridelærer og 2 år til Rideinstruktør)
Berideruddannelsen: 6 år (2 år til Ridelærer, 2 år til Rideinstruktør og 2 år til Berider)

Titler
Eksamineret Ridelærer, Eksamineret Rideinstruktør og Eksamineret Berider.

Ansøgerforudsætninger
Unge, der ønsker at starte på Ridelæreruddannelsen, skal inden uddannelsesstart have gennemført Dansk Ride
Forbund 14 dages Introduktionskursus, kurset afsluttes med en optagelsesprøve. Optagelseskravene til kurset er:
•

Være fyldt 17 år og min. have bestået 9. klasses afgangsprøve med min. 02 i dansk og matematik.

•

Dokumentere gennemført stævnestart i LA dressur og LB spring på distriktsplan (på hest).
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Tilmelding
Tilmelding til 14 dages Introduktionskursus via mail på berider@rideforbund.dk, der skal vedhæftes kopi af eksamensbeviser samt link til rideresultater på DRF Go. Ligeledes skal der anføres adresse og mobil nr. Ved tilmelding
til 14 dages Introduktionskursus er man automatisk tilmeldt optagelsesprøven.
Aspiranter der tidligere har gennemført GF2 på Jordbrugets UddannelsesCenter med Projekt Hest og opfylder
ridekravene, eller tidligere har gennemført 14 dages Introduktionskursus, kan tilmelde sig optagelsesprøven ligeledes på berider@rideforbund.dk, her vedhæftes kopi af bevis for Projekt Hest/kursusbevis fra Introduktionskurset
samt link til rideresultater på DRF Go.

Optagelsesprøve
Optagelsesprøven til Ridelæreruddannelsen forløber over 1 dag og består af rideprøver og en evaluerende samtale. Optagelsesprøven er kun åben for aspiranter og eventuelle læremestre.

Rideprøve:
•

Dressur: Der rides i hold af 3-4 ryttere i ca. 30 min., og der foretages hestebytte.

•

Spring: Aspiranten springer på egen hest. Der opvarmes på hold af 3-4 ryttere, og efterfølgende springes en
bane på 7-9 forhindringer af max. 1 meters højde.

Rideprøven skal vise, om eleven har en god basisopstilling i både spring og dressur samt har en god motorik og
balance på hesten. Eleven skal være adræt og i god fysisk form samt have en god fornemmelse for hesten. Endvidere vurderes aspirantens indsats under introduktionskurset.
Bedømmelsesskema spring.
Bedømmelsesskema dressur.

Evaluerende samtale:
Hver aspirant skal inden optagelsesprøven udfylde et spørgeskema og ud fra besvarelserne gennemføre en evaluerende samtale med en erhvervspsykolog. Samtalen varer ca. 10 min.

Afsluttende samtale:
Efter endt rideprøve og evaluerende samtale vil aspiranten blive informeret om prøvernes resultat.
Efter prøven:
Aspiranten vil modtage brev fra Dansk Ride Forbund med skriftlig evaluering af prøven. Såfremt optagelsesprøven

bestås, kan aspiranten søge læreplads på et af Dansk Ride Forbund og DR-IF godkendt lærested. Se oversigt over
godkendte læresteder her.

Praktikaftale
Praktikaftalen skal indgås skriftligt mellem lærested, læremester og eleven. Unge, der søger optagelse på Ridelæreruddannelsen, skal selv finde og træffe praktikaftale med et godkendt lærested. Kopi af kontrakten skal indsendes til Dansk Ride Forbunds uddannelsesansvarlige. De første 3 mdr. i praktikforholdet er prøvetid for begge parter, og hvis læremester ikke mener, at der er den ønskede udvikling og indstilling til uddannelsen, indstilles eleven
ikke til at fortsætte.
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Uddannelsessted
Et af Dansk Ride Forbund og DR-IF godkendt lærested samt skoleophold. Se oversigt over godkendte læresteder
her.

Skoleophold
På Ridelæreruddannelsen er der to kurser af 5 ugers varighed, og på Rideinstruktøruddannelsen er der to kurser af
4 ugers varighed. Hvis en elev har særlige behov (f.eks. ift. læsning), skal dette oplyses og dokumenteres inden
første skoleophold. Instruktørudvalget vil efterfølgende vurdere, om eleven skal have mulighed for at få hjælp, samt
hvilken form for hjælp der kan blive tale om til uddannelsens teoretiske eksamener.
Alle elever har mulighed for én reeksamen, og hvis denne ikke bestås, skal eleven gå et år om. Hvis eleven heller
ikke består året efter, kan han/hun ikke fortsætte i uddannelsen.
På skoleopholdene kan der kun gives fri fra timerne i følgende situationer; Championatsfinaler, Unghestechampionatsfinale, udtagelse til mesterskaber af en landstræner samt ved deltagelse i DM, dog ikke DM for hold. Det er
IKKE muligt at få fri, hvis ovenstående falder sammen med en eksamen eller en evaluering.
OBS: Hvis underviseren på skoleopholdet vurderer, at det medbragte hestemateriale ikke opfylder kravene, vil
elevens læremester blive bedt om at komme med nyt.

Uddannelserne
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Ridelæreruddannelsen
For at blive optaget på Ridelæreruddannelsen skal man have gennemført 14 dages introduktionskursus samt have
bestået optagelsesprøven. Se side 4.

1. års kursus, 5 uger – indhold:
Rideteori
Instruktørgerning
Undervisningslære/pædagogik
Hove og beslag
Heste adfærd/velfærd & horsemanship
Etik i træning af heste
Stævnetilrettelæggelse
Service og værdier
Fodringslære
Anatomi/fysiologi/sygdomslære
Longering og tilridning
Mennesket/hesten/rytteren
Hesteavl/eksteriørbedømmelse
Military
Distance
Voltigering
Handicapridning
Regler for medicinering af heste
samt opbevaring af receptpligtig medicin
Ridning, lektioner pr. uge
Evaluering i ridning

20
20
10
18
16
8
6
8
24
12
4
15
4
3
3
3
3
4
2
6

Der skal medbringes 1-2 heste (min. 5 år) på min. LB-niveau i dressur og springning.

2. års kursus, 5 uger – indhold:
Rideteori
Instruktørgerning
Undervisningslære/pædagogik
Etik i træning af heste
Aldersrelateret træning
Service og værdier
I form som rytter
Klubdrift
Erhvervsøkonomi
Anatomi/fysiologi/sygdomslære
Juridiske forhold ved hestehold
Ryttermærker
Ridning, lektioner pr. uge
Evaluering i ridning

20
12
14
8
12
14
8
30
48
12
8
4
2
6

Der skal medbringes min. 2 heste (hhv. 1 spring/1 dressur på min. 5 år) på min. LB-niveau.

Beståelseskriterier:
Se Eksamensbekendtgørelsen.
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Rideinstruktøruddannelsen
3. års kursus, 4 uger – indhold:
Rideteori
Instruktørgerning
Undervisningslære/pædagogik
Etik i træning af heste
Projektopgave
*Driftsregnskab/budgettering m/kontrol
*Arbejdsgiverens rolle/
rideklubben som arbejdsgiver
*Virksomhedsplan
*Moms/skat
*Tilskudsregler
*Skriftlig prøve
I form som rytter
Dressurdommerkursus
Ridning, lektioner pr. uge
Evaluering i ridning
*Beskrivelse af faget findes under ”Projektopgave”

20
12
10
12
34
24
8
8
2
2
3
6
3
2
6

Der skal medbringes min. 2 heste (hhv. 1 spring/1 dressur på min. 5 år) på min. LA/MB-niveau.

4. års kursus, 4 uger – indhold:
Rideteori
20
Instruktørgerning
12
Undervisningslære/pædagogik
20
Etik i træning af heste
12
Aldersrelateret træning
12
I form som rytter
4
Organisation, ledelse og menneske
4
*Kommunikation: aktiv lytning, assertion
8
*Team og samarbejde: teambuilding,
teamsamtaler og mødeledelse
8
*Ledelse: anerkendende tilgang
8
*Lederstil: instruktion, træning og delegering
8
*Motivation og konfliktløsning
8
*HR -jura: Funktionærlov, arbejdsmiljø,
kontrakt
4
*Organisation og strategi i sportsregi
8
*Markedsføring af rideklubben - herunder
8
Samspil el. konflikt mellem ledelsesmæssige principper og sportslige interesser
*Service og kvalitet
8
*Virksomhedsbesøg og case
10
Egen ansættelseskontrakt
3
Ridning, lektioner pr. uge
2
Evaluering i ridning
6
*Beskrivelse af faget findes under ”Organisation, ledelse og mennesker”
Der skal medbringes min. 2 heste (hhv. 1 spring/1 dressur på min. 6 år) på min. MB-niveau
.
Beståelseskriterier:
Se Eksamensbekendtgørelsen.
7

Efteruddannelse:
Med en bestået Rideinstruktøreksamen kan man søge om at blive at blive godkendt læremester for Ridelærerelever. For at blive læremester skal man have gennemført specielle kurser. Kurser, og yderligere oplysninger herom vil kunne læses her. Ligeledes skal man opfylde kravene som beskrevet i de generelle regler for godkendelse
som læremester.

Berideruddannelsen
På uddannelsen til berider, kan man enten vælge at uddanne sig til allround berider eller specialiserer sig i spring
eller dressur. Uddannelsen består i overvejende grad af praktik, hvor der arbejdes intensivt med uddannelse af
konkurrencerytteren og udvikling af egne ridefærdigheder til MA/S-niveau i hhv. dressur og springning. Under uddannelsen kan der være kortere samlinger, hvor der undervises i bl.a. rideteori, coaching, planlægning og tilrettelæggelse af kommende elevers uddannelse m.m. Eleven skal også have selvstændige ansvarsområder inden for
evt. klubdrift, drift af elevskole eller handicapafdeling, drift af stald, foderplan/styring o. lign.
Eleven kan evt. tage de sidste 2 år (berideruddannelsen) i udlandet. Der skal søges om dette, og der skal foreligge
en underskrevet kontrakt, og lærestedet/eleven skal betale den årlige lærestedsafgift på kr. 20.000. Derudover skal
lærestedet opfylde de samme kriterier, som læresteder til berideruddannelsen i Danmark.
Elevens færdigheder som berider skal sikre, at han/hun dels kan drifte en rideklub, kan planlægge og tilrettelægge
uddannelse af hest og rytter til MA/S-konkurrenceniveau samt planlægge og tilrettelægge et uddannelsesforløb for
kommende elever (læremestergerningen).

Samlinger
Samlinger varer 2-3 dage, hvor der undervises i enkelte fag eller discipliner. Ved samlingerne skal eleven kun medbringe
egen hest, hvis der undervises i ridediscipliner. Instruktørudvalget fastlægger løbende antal og indhold af samlingerne.

Beståelseskriterier:
Se Eksamensbekendtgørelsen.

Retningslinjer for Praktikophold
Uddannelse og ansvar
Det formelle ansvar for uddannelserne til Ridelærer, Rideinstruktør og Berider påhviler Instruktørudvalget, som
nedsættes af Dansk Ride Forbund og Dansk Ride-Instruktør Forening (DR-IF).

Terminologi
Instruktørudvalg:

Udvalg nedsat af Dansk Ride Forbund og DR-IF. Består af to repræsentanter fra hver
organisation.

Læremestre:

Rideinstruktører, som er godkendt til at uddanne ridelærerelever, og Beridere, som er
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godkendt til at uddanne ridelærer-, rideinstruktør- og/eller beriderelever.
Lærerkollegiet:

Samtlige læremestre, som er godkendt til at uddanne beriderelever.

Lærested:

For Ridelærer- og Rideinstruktør-elever gælder det, at lærestedet skal være en rideklub
under Dansk Ride Forbund, der bl.a. er klubcertificeret i organisation, sikkerhed, elevskole og opstaldning. For Berider-elever kan lærestedet både være en certificeret rideklub (som ovenstående) eller et privat ridecenter.
Rideklubber og/eller private ridecentre, der ønsker at fungere som lærested, skal råde
over faciliteter som ridehus, udendørs spring- og dressurbane, opstaldningsmulighed for
min. 30 heste (læresteder til beriderelever min. 20 heste), hvoraf et antal skal opfylde
kravene for godkendelse, og der skal være ansat godkendt læremester. Der skal indgås
samarbejdsaftale mellem lærested/læremester og Instruktørudvalg.

Eksamineret
Ridelærer:
Eksamineret
Rideinstruktør:

Eksamineret berider:

Praktikaftale:

Det er instruktørudvalget, der afgør, om et lærested kan godkendes.
Personer, der har gennemgået og bestået den 2-årige Ridelæreruddannelse.
Personer, der har gennemgået og bestået først den 2-årige Ridelæreruddannelse og
dernæst den 2-årige Rideinstruktøruddannelse (4 år i alt).
Personer, der har gennemgået og bestået først den 2-årige Ridelæreruddannelse, dernæst den 2-årige Rideinstruktøruddannelse efterfulgt af den 2-årige Berideruddannelse
(6 år i alt).
Praktikaftale skal indgås skriftligt mellem lærested, læremester og elev. Unge, der søger
optagelse på Ridelærer-, Rideinstruktør- og Berideruddannelserne, skal selv finde og
træffe praktikaftale med et godkendt lærested. Det er en forudsætning, for indgåelse af
praktikaftale, at eleven kan gennemføre den enkelte Ridelærer-, Rideinstruktør- eller Berideruddannelse kontinuerligt på ét lærested efter de til enhver tid gældende retningslinjer. Formular til ”Praktikaftale” findes her. Kopi skal sendes til: Dansk Ride Forbunds uddannelsesansvarlige.
Hvis en elev ikke har opnået karakterer til at gå videre på Rideinstruktør- eller Berideruddannelsen og ønsker at gå et år om, er det ikke et krav, at eleven tilbringer året på et
godkendt lærested. Hvis en elev ikke har opnået de krævede starter til den enkelte uddannelse eller ikke har bestået sin eksamen og derfor skal være i lære i et ekstra år, skal
dette år tilbringes på et godkendt lærested, og der skal indgås en underskrevet praktikaftale.

Skift af lærested
Det er muligt at skifte lærested, såfremt elev, læremester og lærested er enige herom. Eventuelle skift af lærested
skal meddeles Dansk Ride Forbunds uddannelsesansvarlige på blanketten ”Skift af lærested”, der findes her. Skift
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af lærested kan kun ske til et andet godkendt lærested, og skiftet kan først ske efter godkendelse fra Dansk
Ride Forbunds uddannelsesansvarlige. Hvis en elev efter prøvetidens udløb fraflytter sit lærested uden varsel,
er han/hun ude af uddannelsen. Hvis eleven ønsker at påbegynde uddannelsen igen, skal eleven starte forfra på
det år, hvori han/hun stoppede uddannelsen. Instruktørudvalget kan fravige denne regel, hvis specielle forhold taler
herfor.
Såfremt en læremester fraflytter lærestedet, kan eleven blive på lærestedet, som er forpligtet til inden for en periode af 3 måneder at ansætte en ny, godkendt læremester. Lærestedet er i perioden forpligtet til at tilbyde eleven
undervisning af anden godkendt læremester. Såfremt dette viser sig umuligt, kan eleven skifte lærested. Blanketten
”Skift af lærested” skal også indsendes i disse tilfælde.

Lønforhold
Lærestedet skal udbetale elevløn under uddannelserne samt betale udgifter i forbindelse med prøver og skoleophold. Lærestedet er forpligtet til at betale opstaldning og transport for det antal heste, der kræves til de forskellige
skoleophold. Lærestedet skal for samtlige skoleophold betale et fast beløb pr. ½ år. Elevens lønforhold skal være i
overensstemmelse med de af Instruktørudvalget fastsatte regler og satser. Grundløn og lærestedsafgift (kursusafgift) reguleres hvert år pr. 1. august efter Forbrugerprisindekset fra det foregående år. Gældende satser kan ses
her.

Hestemateriale – krav og ansvar
Generelt kan anføres, at lærestedet er ansvarlig for, at der forefindes egnet hestemateriale til uddannelsen (medmindre andet er aftalt i kontrakten med eleven). Lærestedet og læremesteren er ansvarlige for, at der forefindes
hestemateriale således, at eleven kan arbejde med tilridning, ungheste samt konkurrenceheste i det daglige arbejde. Eleven skal selv medbringe min. 1 hest og helst 2 med henblik på eksamen. Hesten/e skal være af en sådan
kvalitet, så det kan forventes, at den/de uddannes til LA-niveau (ridelærer), MB-niveau (rideinstruktør) og MAniveau (berider) i løbet af læretiden. Men hvis eleven ved uddannelsesstart ikke selv har to heste, skal lærestedet
eller læremesteren stille passende heste til rådighed eller være eleven behjælpelig med at finde egnede heste på
kontraktbasis. Dette aftales og anføres i elevkontrakten, inden læretiden starter. På www.drif.dk kan der annonceres efter kontraktheste. Hvert lærested godkendes individuelt til 1-3 elever, og i særlige tilfælde kan der gives tilladelse til 4 elever, afhængig af stedets størrelse og antallet af opstaldede heste. Som hovedregel skal eleven have
mulighed for at ride i gennemsnit 6 heste dagligt. Overholdes reglerne ikke, vil lærestedets godkendelse blive taget
op til revision.

Evaluering af lærested, læremester og elev
Der laves årlige trivselsundersøgelser i form af spørgeskemaer, som alle elever samt læresteder/-mestre vil modtage fra Instruktørudvalget. Formålet med trivselsundersøgelsen er at få et helhedsbillede af den enkelte elevs
forhold og udvikling. Ved at identificere eventuelle problemstillinger i elevernes uddannelsesforhold kan der sættes
forebyggende eller indgribende ind, hvis den enkelte elev ikke trives eller udvikler sig som ventet.
Der skal ved afslutningen af uddannelserne til Ridelærer/Rideinstruktør, hvis eleven skifter læresteder efterfølgende, samt ved skift af lærested midt i en uddannelsesperiode, udstedes en praktikerklæring. Praktikerklæringen
udstedes til eleven med kopi til Dansk Ride Forbunds uddannelsesansvarlige. Praktikerklæring udfyldes i samar10

bejde med eleven og underskrives af både læremester, lærested og elev. Hvis eleven fortsætter i uddannelse,
medbringes erklæringen til den nye læremester. Praktikerklæringen findes her.
For at en elev kan tilmelde sig eksamen, skal lærested og læremester indstille eleven til eksamen, dette gøres
samtidig med tilmeldingen til eksamen.

Stævnedeltagelse:
I hele uddannelsesforløbet skal elevens ridefærdigheder forbedres i såvel dressur som springning, og der skal
oparbejdes rutine i konkurrenceridning.

Ridelærerelever - 1. og 2. år
I perioden elev på Ridelæreruddannelsen skal eleven min. have gennemført:
•

10 gange LA4 dressur (bedømt til min. 60 %)

•

5 gange LB spring og 5 gange LA spring (max. 8 fejl – i B4 max. 8 fejl i 1. fase)

Rideinstruktørelever - 3. og 4. år
I perioden som elev på Rideinstruktøruddannelsen skal eleven min. have gennemført:
•

15 gange sværhedsgrad 3 dressur (bedømt til min. 60 %)

•

15 gange sværhedsgrad 3 spring (max. 8 fejl – i B4 max. 8 fejl i 1. fase)

•

Hvis eleven ikke kan opfylde stævnekravene i én af disciplinerne, har eleven mulighed for at gå et år om,
eller for at tilmelde sig eksamen på et lavere niveau. Konsekvenserne heraf fremgår af eksamensbekendtgørelsen.

Beriderelever - 5. og 6. år
I perioden som elev på Berideruddannelsen skal eleven min. have gennemført:
•

Enten: 10 gange MA1/MA2/MA3 dressur (bedømt til min. 60 %) og 10 gange MA spring (max. 8 fejl – i B4
max. 8 fejl i 1. fase)

•

eller: 5 gange i min. Intermediaire I bedømt til min. 63 % i pønalitetsgivende klasse eller 5 gange i S* spring
(max. 8 fejl – i B4 max. 8 fejl i 1. fase)

Ansvaret for den gennemførte stævnedeltagelse påhviler eleven i samarbejde med læremester og lærestedet.

Stævnedeltagelse og dokumentation
Elever skal på 2., 4. og 6. år pr. mail indsende links til gældende resultater på DRF Go! til Dansk Ride Forbunds
uddannelsesansvarlige sammen med tilmelding til eksamen. Hvis nogle af resultaterne er opnået efter 30. maj, skal
eleven indsende link til klassen/klasserne på https://online.equipe.com/ , da ikke alle klubber indberetter resultater
lige hurtigt. Hvis ikke eleven opfylder kravene til stævnedeltagelse, kan eleven ikke indstilles til eksamen.

Arbejdstilrettelæggelse
Arbejdet i læretiden skal fordeles således, at elevens ridning og undervisning min. udgør 2/3 af arbejdstiden. Ansvaret, for at eleven opnår de udstedte fag- og kompetencemål, påhviler lærestedet og læremesteren samt eleven
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selv. Efter hver uddannelsesafslutning indsendes skema med Praktikmål til Dansk Ride Forbunds uddannelsesansvarlige.
Eleven skal undervises og vejledes i alle alment forekommende opgaver på et ridecenter herunder:
•

Elevskoleundervisning med udgangspunkt i Alders Relateret Træning (ATK).

•

Longering/mønstring/tilridning.

•

Drifts – og foreningsledelse.

•

Horsemanship og hestevelfærd.

•

Staldarbejde, fodring og vartning.

•

Etik og moral.

•

Praktisk ridning i spring og dressur.

•

Privatundervisning.

Beskrivelse af de udstedte fag på lærestedet
Driftsledelse
Stævnetilrettelæggelse
Egen undervisning og vejledning
Hestens røgt og pleje
Ridning
Konkurrenceridning
Tilridning og longering
Trænergerning
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