
 

 

Heste/rideteori 
Metode: Teoretisk prøve med 20 spørgsmål som skal løses indenfor 20 minutter som vil foregå i ryt-

terstuen. Spørgsmålene vil være opstillet i et afkrydsningsskema med flere muligheder for korrekt 

besvarelse. 

Hesteteori vil handle om ridning, heste, den daglige håndtering af heste generelt og den som vi lære i 

ponyridningen. Det kan handle om de mange forskellige discipliner i ridesporten og reglerne indenfor 

ridesporten. Spørgsmål er udarbejdet med udgangspunkt i teori fra 4H Hest og Børn undervisnings-

materiale, lektion 1-5, side 3-19 (se særskilt kompendie) 

Heste håndtering med respekt for hesten, dens alder og være måde på heldige og uheldige dage. 

Hvad er Horsemannship og træning af heste i alle aldre. Vi vil følge hesten fra føl til plag og til den er 

udvokset, og måske står den overfor sygdomme og dårlig trivsel og måske aflivning. Måske er den 

bare blevet en umulig hest. Måske en rigtig dejlig og livlig hest. Hvad får den at spise og hvad lever 

heste af. Hvordan er hestens hverdag bygget op. 

Så alt i alt en bred omgang, hvor deltagerne skal have en bred tilgang til heste og ridning. Alle kan 

dog være med, der vil være flere svarmuligheder, og man skal bare benytte sin sunde fornuft og det 

som man allerede har af viden omkring heste. Men det kræver at man har lidt kendskab til ridning, 

for at kunne besvare spørgsmålene. 

Vi vil bede deltagerne her, om at opføre sig stille og roligt under oplæsningen af spørgsmål, således 

at alle kan høre og har mulighed for at kunne besvare spørgsmålene på lige vilkår. Dommeren vil give 

point efter besvarelsernes rigtighed.    

Bedømmelseskriterier: Hvert rigtigt svar giver et point.  

Særlige regler for udstyr:   

Det er ingen obligatoriske regler for rytteren udstyr under deltagelse i denne delkonkurrence. 

Ingen hjælpemidler tilladt i denne konkurrencer, herunder ingen bøger, computere, telefoner eller 

lignende. 

Det er tilladt at have en oplæser såfremt dette er nødvendigt. Behov for oplæser bedes anført på 

tilmeldingstidspunktet. Oplæser bliver tildelt på stævnedagen. Oplæseren må ikke give hjælp til selve 

konkurrencen. 
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