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Till Dig som avser att avlägga yrkesprov för Diplomering som:
Svensk Ridlärare III
För SVENSK RIDLÄRARE III framgår att:
” Det övergripande målet är att Svensk Ridlärare III skall ha en kompetens att med
iakttagande av ett gott horsemanship ansvara för hästarnas, anläggningens och
utrustningens skötsel, rekrytering och utbildning av hästar samt för utbildning av elever i
hästkunskap och ridning.
Ridläraren skall i sin ridning, hästhantering och undervisning vara en förebild för elever och
blivande ridlärare samt ha förmåga att utbilda enskilda ekipage till lägst Msv B-nivå i dressyr
och hoppning. Ridläraren skall kunna undervisa elever i samtliga i kompetensbeskrivningen
upptagna ämnen/rubriker
GRUNDKRAV
Grundkrav för att en aspirant skall antas till yrkesprov för Svenska Ridlärare III är diplomerad
Svensk Ridlärare II eller motsvarande.
PROVET I STORT – OMFATTNING – TIDSÅTGÅNG


SRL III - provet innehåller personlig färdighet i ridning - dressyr, hoppning och ridning/
hoppning i terräng samt ridning av unghäst. Där bedöms sits och inverkan/effekten av
hjälperna och ryttarens förmåga att rida och anpassa sig till hästar med olika
utbildningsståndpunkt.



Praktiska undervisande prov.



Muntliga och skriftliga prov enligt kompetensbeskrivning



Yrkesprov SRL III delas upp i två delar:
Del 1 – en dag. Vid detta tillfälle genomförs ridprov dressyr och hoppning/terräng,
praktiskt hästprov samt muntliga/praktiska prov ur kompetensbeskrivningen.
Efter dag 1 får Du besked om Du är godkänd och rekommenderas att fortsätta till del
2 eller om Du är underkänd och därmed inte har möjlighet att fortsätta till del 2.
Du kan – om Du är godkänd på del 1 – välja att avstå del 2. Du kan inte tillgodoräkna
Dig ett godkänt prov på del 1 vid senare tillfälle.
Del 2 genomförs under 1 – 2 dagar beroende på antalet aspiranter



Inkvartering ordnas av aspiranten själv, matservering finns på eller i närheten av
provplatsen. Kost, logi och uppstallning bekostas av aspiranten om inget annat
anges.

KOMPETENSBESKRIVNINGAR
Beskrivning av vilken kompetens en yrkeskunnig ridlärare inom ridsportområdet skall besitta
finns i kompetensbeskrivning publicerad på Svenska Ridsportförbundet´s (SvRF´s) hemsida,
www.ridsport.se – utbildning – yrkesutbildning – yrkesprov och diplom.
KRAVNIVÅ
Yrkesprovet ställer krav på en mycket god färdighet och vana att utföra de arbetsuppgifter
som finns beskrivna i kompetensbeskrivningen. Erfarenhet från yrkesmässigt arbete med
hästar och elever är en av förutsättningarna för att avlägga godkänt prov.
ÅLDERSGRÄNS
Lägsta ålder för att avlägga yrkesprov ”Svensk Ridlärare III” är 24 år.
ANMÄLAN TILL PROV ELLER OMPROV
Anmälan till yrkesprov Svensk Ridlärare III görs på särskild blankett som finns på
www.ridsport.se. Prov genomförs då tillräckligt antal aspiranter anmält sitt intresse.
Anmälningsblankett skall (för helt prov) åtföljas av en anmälningsavgift om 500:- insatt
på bg 167-5115, Svenska Ridsportförbundet.
EXAMINATORER
Som examinatorer på de olika proven fungerar aktiva yrkesmänniskor, rekommenderade av
ridsportens yrkesorganisationer, och med en väl beprövad erfarenhet.
PROVPLATSER
Prov arrangeras på olika platser i landet.
HÄST
För ridprov skall lämplig häst medföras.
REKOMMENDERAD LITTERATUR
Ridning/Ridlära
Ridhandboken del 1 och 2, Ridinstruktion - SvRF, (Ridlära – Bo Tibblin),
TR del I, II, III, IV – SvRF, Säker med Häst – SvRF, Lektionshandledning – SvRF,
Anvisningar för ridlektion,
Pedagogik/undervisningsmetodik
På barns vis – Sisu idrottsböcker, Att lära barn rida – Ulla Ståhlberg, Ryttare är idrottare –
Sisu idrottsböcker,
Hästkunskap
Hästhållning i praktiken – Mats Mellberg, Hästens exteriör – L-E Magnusson,
Hästens biologi – Attrell mfl, Hästens näringsbehov och foder – Planck/Rundgren,
Hästkunskapssajten – SvRF,
Övrigt
Driva Ridskola – SvRF, Trygga Hästjobb – Prevent
KOSTNADER - BETALNING
Provavgift: 8.000:-. Uppdelat på delprov I – 3000:- och delprov II – 5.000:-, enl information.
Vid anmälan inbetalas anmälningsavgift om 500:- på bg 167-5115, Svenska
Ridsportförbundet. Märk talongen: anmälan yrkesprov SRL III
Delprovsavgifterna faktureras aspiranten. Anmälningsavgift dras av på faktura för delprov 1.
OBS! Anmälningsavgift återbetalas ej vid återtagen anmälan.
Efter kallelse till yrkesprov kan återbud endast göras på grund av sjukdom (skall bekräftas
genom läkarintyg). För omprov är avgiften 600:-. Avgiften faktureras antagen aspirant.

RESULTAT – OMPROV – TIDSGRÄNSER
När delprov 2 är slut har examinatorerna en kort enskild genomgång med varje aspirant och
meddelar då om Du blivit godkänd, har ett omprov eller är underkänd.
ERHÅLLANDE AV DIPLOM
Efter avslutat godkänt yrkesprov erhåller aspiranten ett Diplom som Svensk Ridlärare III

Frågor ang yrkesprovet kan ställas till
Lena Annergård, Svenska Ridsportförbundet
0220 – 456 13, lena.annergard@ridsport.se

