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Generelle regler for 
autorisation af læremestre 

 

Læremestre til Ridelæreruddannelsen 
Ansøgeren skal: 

• være medlem af Dansk Ride-Instruktør Forening samt en klub under DRF. 
• være fyldt 25 år. 
• være eksamineret med den 4 årige rideinstruktøruddannelse med efterføl-

gende bestået læremesterkursus eller den 6 årige berideruddannelse efter 
Instruktørudvalgets regler eller have det tyske "Pferdewirtschaftsmeister"-
bevis. 

• have virket som rideinstruktør i et fast ansættelsesforhold i min. 1 år, før 
autorisation kan finde sted. 

• være fuldtids ansat ved anerkendt lærested med mindst 3 mdrs. opsigel-
sesvarsel. 

 
Læremestre til Rideinstruktøruddannelsen 
Ansøgeren skal: 

• være medlem af Dansk Ride-Instruktør Forening samt en klub under DRF. 
• være fyldt 25 år. 
• være eksamineret med den 6 årige berideruddannelse efter Instruktørud-

valgets regler eller have det tyske "Pferdewirtschaftsmeister"-bevis. 
• have virket som rideinstruktør i et fast ansættelsesforhold i min. 1 år, før 

autorisation kan finde sted. 
• være fuldtids ansat ved anerkendt lærested med mindst 3 mdrs. opsigel-

sesvarsel. 
 
Læremestre til Berideruddannelsen 
Ansøgeren skal: 

• være medlem af Dansk Ride-Instruktør Forening samt en klub under DRF. 
• være fyldt 28 år. 
• Være eksamineret med den 6 årige berideruddannelse efter Instruktørud-

valgets regler eller have det tyske "Pferdewirtschaftsmeister"-bevis. 
• have virket som rideinstruktør i et fast ansættelsesforhold eller have været 

selvstændig i min. 4 år, før autorisation kan finde sted. 
• have fungeret som læremester for rideinstruktøruddannelsen i min. 4 år el-

ler have gennemført internationale stævner i en eller flere discipliner. 
• være fuldtids ansat ved anerkendt lærested med mindst 3 mdrs. opsigel-

sesvarsel. 
Som bedømmelsesgrundlag tjener endvidere: 

• hvad den pågældende har præsteret som instruktør og rytter 
 

• hvordan vedkommende gennem sit virke som berider har været en god rol-
lemodel for hestevelfærd, ridning, rideklubber og undervisning 

• Lærerkollegiets/Instruktørudvalgets (IU) bedømmelse af den pågældende. 
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Ansøgnings- 
skemaer: Findes på DRF’s hjemmeside www.rideforbund.dk under punktet Uddannelses-

huset – Ridelærer, Rideinstruktør og Berider – Info læresteder-mestre. 
Ansøgning sendes til berider@rideforbund.dk, og ekspederes videre til lærer-
kollegiet og IU. 

Ansøgnings- 
frist: Senest den 1. februar hvert år. Hvorefter ansøgninger vil blive behandlet i fe-

bruar måned. Ansøgninger vil kun blive behandlet en gang årligt i februar må-
ned. 

Besluttende 
myndighed: På grundlag af regler for autorisation og indstilling fra lærerkollegiet træffer 

Instruktørudvalget sin afgørelse om autorisation. 
Efter Instruktørudvalgets godkendelse skal der indgås en samarbejdsaftale mel-
lem Instruktørudvalget og læremesteren samt lærestedet som arbejdsgiver, 
hvorefter kontraktligt læreforhold kan indgås med aspirant/elev. 

Autorisationen 
stilles i bero: Hvis ansættelsesforhold med godkendt lærested ophører. Læremesteren kan 

således først indgå nye aftaler med lærlinge, når han igen er tilknyttet et aner-
kendt lærested, og der skal i denne forbindelse indsendes ny ansøgning om 
godkendelse. 

Annullerings- 
bestemmelser: 1. Såfremt IU skønner, at kontraktforhold med elever og/eller Instruktørudvalg 

groft misligholdes, og hvis uddannelsesreglerne i øvrigt ikke overholdes, 
kan autorisationen annulleres. 

2. Såfremt IU skønner, at andre tungtvejende omstændigheder ved læreme-
sterens forhold taler herfor, kan autorisationen annulleres. Herunder, at læ-
remesteren udebliver fra de obligatoriske efteruddannelseskurser. 

3. Såfremt elever med bestået optagelsesprøve dumper til eksamen gentag-
ne gange, og der med rette kan lægges til grund, at dette skyldes mangel-
fuld undervisning fra læremesterens side, kan autorisationen annulleres. 

4. IU kan endvidere til enhver tid annullere en autorisation med 1 års varsel 
med den virkning, at der ikke efterfølgende kan antages nye elever. 

5. Det er læremesterens ansvar at eleverne passer deres uddannelse og ikke 
driver virksomhed eks. med hestehandel. I modsat fald, kan IU annullere 
autorisationen. 

 
Kurser:  Alle, der bliver godkendt som læremester, skal efterfølgende gennemføre et 2 

dages kursus. Hvis læremesteren ikke deltager, vil autorisationen blive annulle-
ret. Kurset udbydes en gang årligt i marts/april måned. 
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