gäller från 1 jan 2014

Till Dig som avser att avlägga yrkesprov för Diplomering som:

UNGHÄSTUTBILDARE

eller

BERIDARE

För DIPLOMERAD UNGHÄSTUTBILDARE framgår att:
”Det övergripande målet är att unghästutbildaren skall ha kompetens att med
iakttagande av ett gott horsemanship och med god yrkesmässighet sköta hästar,
stall, utrustning och kringområden, samt sadeltämja och grundutbilda hästar av olika
typ, karaktär och temperament.
Diplomerad Unghästutbildare skall för uppdragsgivares räkning kunna hantera,
sadeltämja, grundutbilda och hoppa in hästar samt att upprätta utbildnings- och
tidplan mot bestämda mål. Diplomerade Unghästutbildaren skall kunna medverka vid
rekrytering, marknadsföring och försäljning av hästar.
Unghästutbildaren skall i sin ridning och hästhantering vara en god förebild”.

För DIPLOMERAD BERIDARE är motsvarande:
”Det övergripande målet är att beridaren skall ha kompetens att med iakttagande av
ett gott horsemanship, utbilda hästar i alla discipliner, från sadeltämjning till och med
medelsvår nivå, samt att på uppdrag rekrytera, tävla, marknadsföra och försälja
hästar. Beridaren skall dessutom ha kompetens att ansvara för hästarnas,
anläggningens och utrustningens skötsel.
Beridaren skall i sin ridning och hästhantering vara en god förebild”.

BEHÖRIGHET ATT DELTA i det Svenska Unghästutbildarprovet:






Lägst 23 år
Diplomerad Hästskötare
Dokumenterad visning av unghästar
Förberett och deltagit med hästar vid 3 – 4-årstester
Tävlingsmeriter: lägst LA-dressyr, lägst 1.20-hoppning eller fälttävlan lägst
H100.
 Minst fyra års yrkeserfarenhet på heltid, - anställd eller som egen företagare

BEHÖRIG ATT DELTA i det Svenska Beridarprovet:
 Lägst 27 år
 Diplomerad Unghästutbildare och har arbetat som
unghästutbildare minst fyra år
 Förberett och deltagit med hästar vid 3-4 årstester , Bruksprov samt
BreedersTrophy och/eller Scandinavian Open 5-7 åriga hästar
 Styrkt erfarenhet och goda resultat i att grund- och vidareutbilda
hästar.
 Dokumenterade tävlingsmeriter på de nivåer som fastställs i
kompetens beskrivningen, dvs: för specialdisciplin dressyr lägst tom
Msv A, hoppning lägst 1,40m och för fälttävlan Svår klass.

SÄKERHET OCH DJURSKYDD
Ledstjärna för Diplomerad Unghästutbildare och Diplomerad Beridare skall i all
verksamhet vara god säkerhet och ett gott djurskydd

HORSEMANSHIP
Med ett gott Horsemanship avses att unghästutbildaren









Har en attityd som sätter hästens välbefinnande i centrum
Löser sina arbetsuppgifter på ett sätt som är säkert för häst och människa
Förstår och delvis kan förutse hästens beteende och reaktioner
Använder ett korrekt fackspråk
Arbetar effektivt, rationellt, ekonomiskt och ergonomiskt riktigt
Har för arbetsuppgiften lämplig klädsel
Är servicemedveten gentemot kund/hästägare/uppdragsgivare
Delar med sig av sin erfarenhet

BEDÖMNINGSKRITERIER:
 Horsemanship enligt ovan
 Yrkesmässig, praktisk förmåga,
 Förmåga att avläsa och förutse hästens reaktioner vid all hantering med
särskild hänsyn till den outbildade hästen.
 Säkerhet i utförandet, riskmedvetande,
 Uppmärksamhet på hästens behov
 Uppmärksamhet på hästens fysiska status, reaktioner/signaler.
 Ridning och hästhantering skall utföras i enlighet med Svenska
Ridsportförbundets definition av klassisk ridning.
 Ordningssinne, noggrannhet, ekonomiskt medvetande
 Uppmärksamhet,
 Uppträda och handla etiskt och moraliskt enligt SvRF´s riktlinjer.
 Servicekänsla, kvalitetsmedveten
 Resultatmedvetenhet

KOMPETENSBESKRIVNINGAR
Beskrivning av vilken kompetens en yrkeskunnig Unghästutbildare och/eller Beridare
ska besitta finns i kompetensbeskrivning publicerad på Svenska Ridsportförbundet´s
(SvRF´s) hemsida, www.ridsport.se – utbildning – yrkesutbildning – yrkesprov och
diplom.
PROVET I STORT – OMFATTNING – TIDSÅTGÅNG
 Unghästutbildar- / Beridarprovet innehåller prov i personlig färdighet i dressyr,
hoppning och ridning/hoppning i terräng i enlighet med
kompetensbeskrivningens kravnivå.


Skriftligt / muntligt / praktiskt prov i samtliga i kompetensbeskrivningen
förekommande ämnen i enlighet med kompetensbeskrivningen kravnivå.



Provet tar tre dagar i anspråk - från kl. 08.00 till ca 17.00 – 19.00.



Dag tre avslutas med en kort resultatgenomgång för varje deltagare
tillsammans med examinatorerna.



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

KRAVNIVÅ
Tyngdpunkten på flera delprov gäller praktisk färdighet.
Den som planerar att avlägga prov, men känner en osäkerhet beträffande, till
exempel, sin utbildningsståndpunkt i ridning eller annat praktiskt moment bör, - före
anmälan – kontakta yrkeskunnig person för att inhämta dennes uppfattning om
utsikterna att avlägga godkänt yrkesprov.
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 är en av förutsättningarna för att avlägga godkänt
prov.

ANMÄLAN TILL PROV ELLER OMPROV
Anmälan till yrkesprov för Diplomerad Unghästutbildare och Diplomerad Beridare
görs på särskild blankett som finns på www.ridsport.se. Kopia på Diplom
Hästskötare skall bifogas anmälan till Diplomerad Unghästutbildare.
Intyg enligt anmälningsblankett skall bifogas anmälan till respektive yrkesprov.
Prov genomförs då tillräckligt antal aspiranter anmält sitt intresse.
Anmälningsblankett skall åtföljas av en anmälningsavgift om 500:- insatt på
Bg 167-5115, Svenska Ridsportförbundet. Ett prov arrangeras ca vartannat år (om
tillräckligt antal anmälda). Anmälningsavgiften återbetalas ej vid återtagen anmälan.
EXAMINATORER
Som examinatorer på de olika proven fungerar aktiva yrkesmänniskor,
rekommenderade av ridsportens yrkesorganisationer, och med en väl
beprövad erfarenhet.

PROVPLATSER
Prov arrangeras om möjligt på Riksanläggning.
HÄST
För ingående ridprov skall häst medföras.
Uppstallning vid provtillfället bekostas av aspiranten.

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
Hästkunskap
Hästhållning i praktiken – Mats Mellberg, Hästens exteriör – L-E Magnusson,
Hästens biologi – Attrell mfl, Hovvård och Hovbeslag – Lars-Erik Magnusson,
Hästens näringsbehov och foder – Planck/Rundgren, Hästkunskapssajten – SvRF,
Håll Hästen Frisk – Harry Pettersson/Bernt Green, Hästar hälsa och sjukdomar –
Charlie Lindberg/Ingrid Lindberg, Hästens anatomi – Svensk Travsport,
Övrigt
Att arbeta med hästar – Arbetarskyddsnämnden / Mats Mellberg
KOSTNADER – BETALNING – ÅTERBUD
Kostnad för yrkesprovet är 8.000:-, varav 500:- betalas i anmälningsavgift.
Slutbetalning för provet faktureras. Efter kallelse till prov kan återbud endast göras på
grund av sjukdom (skall bekräftas genom läkarintyg). För omprov är avgiften 600:-.
Avgiften faktureras
RESULTAT – OMPROV – TIDSGRÄNSER
Vid provets slut har examinatorerna en kort enskild genomgång med varje aspirant
och meddelar då om Du blivit godkänd.
Om Du blivit klart godkänd i samtliga delprov utom ett kommer examinatorerna att
meddela Dig att Du blivit godkänd förutsatt att Du gör ett godkänt omprov.
Om Du blivit underkänd i mer än ett delprov måste hela provet göras om.
För omprov gäller följande: Du skall skicka in en ny anmälningsblankett på vilken
Du tydligt anger när och var Du genomförde grundprovet samt vilken del Ditt omprov
avser. Om Du blivit underkänd i delprov som omfattar en skriftlig/muntlig och/eller en
praktisk del skall Du räkna med omprov såväl teoretiskt som praktiskt.
Omprov får ske tidigast tre månader efter underkännandet, och måste ske inom två
år efter grundprovet.
ERHÅLLANDE AV DIPLOM
Efter genomfört godkänt yrkesprov erhåll diplom.

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

