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Till Dig som avser att avlägga yrkesprov för Diplomering som:
Svensk Ridlärare I (SRL I) eller Svensk Ridlärare II (SRL II)
Kompetensbeskrivning finns för samtliga tre nivåer av Svensk Ridlärare.
(Information SRL III finns separat)
För SVENSK RIDLÄRARE II framgår att:
”Det övergripande målet är att Svensk Ridlärare II ska ha kompetens att med iakttagande
av ett gott horsemanship, ansvara för skötsel av hästar, anläggning och utrustning, utbilda
hästar samt utbilda elever i hästkunskap och ridning enligt kompetensbeskrivning.
Ridläraren ska i sin ridning, hästhantering och undervisning vara en förebild för god ridning
och hästhantering”
För SVENSK RIDLÄRARE I är motsvarande:
”Det övergripande målet är, att Svensk Ridlärare I ska ha kompetens, att med iakttagande
av ett gott horsemanship, under arbetsledning, men på ett självständigt sätt, sköta hästar,
anläggning och utrustning samt efter gemensam planering utbilda elever i grundläggande
hästkunskap och ridning enligt kompetensbeskrivning.
Ridläraren ska i sin ridning, hästhantering och undervisning vara en förebild för god ridning
och hästhantering”
När du skriver under anmälan intygar du att du läst hela texten nedan
GRUNDKRAV – DIPLOMERAD HÄSTSKÖTARE
Ett grundkrav för att aspirant ska antas till yrkesprov för Svensk Ridlärare är avlagt godkänt,
yrkesprov för hästskötare. Kopia av diplomet ska medfölja anmälan
Genom yrkesprovet för hästskötare har Du, före ridlärarprovet, fått en uppfattning om hur ett
yrkesprov går till. Ridlärarprovet är dock betydligt mer omfattande och ställer avsevärt högre
krav på kunskaper och praktisk färdighet.
PROVET I STORT – OMFATTNING – TIDSÅTGÅNG
• Ridlärarprovet innehåller prov i personlig färdighet i dressyr, hoppning och
ridning/hoppning i terräng. Där bedöms sits och inverkan/effekten av hjälperna och
ryttarens förmåga att rida och anpassa sig till hästar med olika utbildningsståndpunkt.
•

Praktiska undervisande prov i dressyr, hoppning, hästkunskap och ridlära.

•

Skriftligt/muntligt prov i: ridlära, instruktörskunskap, ridskolekunskap pedagogik/
undervisningsmetodik, foderlära och hästkunskap samt ytterligare något/några
delprov som varieras från gång till annan. Ämnesområden – se respektive
kompetensbeskrivning

•

Provet tar två till tre dagar i anspråk – exakta tider för provet meddelas i information
som skickas ut inför provet samt i kallelsen.

•

Sista dagen avslutar examinatorerna med en kort resultatgenomgång med
varje deltagare.
Inkvartering ordnas av aspiranten själv, matservering finns på eller i närheten av
provplatsen. Kost och logi bekostas av aspiranten om inget annat anges.

KOMPETENSBESKRIVNINGAR
Beskrivning av vilken kompetens en yrkeskunnig ridlärare inom ridsportområdet ska besitta
finns i kompetensbeskrivning publicerad på Svenska Ridsportförbundet´s (SvRF´s) hemsida,
www.ridsport.se – utbildning – yrkesutbildning – yrkesprov och diplom.
ÅLDERSGRÄNS
Lägsta ålder för att avlägga yrkesprov för ”Svensk Ridlärare I” är 20 år, och för
”Svensk Ridlärare II” 22 år.
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 och elever på ridskola är en av förutsättningarna för att avlägga godkänt prov.
Yrkesprovskommittén kan, i speciella fall, medge att en utbildning på hög nivå räknas som
del av avlagt yrkesprov.
ANMÄLAN TILL PROV ELLER OMPROV
Anmälan till yrkesprov för Svensk Ridlärare I och II görs på särskild blankett som finns på
www.ridsport.se. Prov genomförs då tillräckligt antal aspiranter anmält sitt intresse.
Anmälningsblankett ska (för helt prov) åtföljas av en anmälningsavgift om 500:- insatt på
bg 167-5115, Svenska Ridsportförbundet. Ange ”anm.avg.SRL” på inbetalnngen.
1 – 4 prov arrangeras per 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 på olika platser i landet. Eftersom Sverige är ett långt land får du vara
beredd på att det kan vara relativt långt till provplats. För att kunna ge aspiranterna en bra
möjlighet att på ett bra sätt kunna genomföra provdagarna är kraven på provanläggning
ganska höga. Yrkesprov kan endast genomföras där det finns de resurser som behövs för
yrkesprovets genomförande såsom, uppstallning, lektionssalar, ridhus, elevgrupper på
lämplig nivå osv.
HÄST
För ridprov ska häst medföras av aspiranten. Hingst får ej medtagas. Hästen ska vara vara
van att ridas i grupp. Hästbyte förekommer under dressyrprovet så du måste vara beredd att
annan ryttare rider din häst under en kort tidsbegränsad del av ridprovet
Ev 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, Lektionshandledning – SvRF,
Anvisningar för ridlektion - RS,
Pedagogik/undervisningsmetodik
Att leda barn och unga i ridsporten – Idrottsbokhandeln,
Hästkunskap
Hästens exteriör – L-E Magnusson, Hästen – Bo Furugren m fl,
Hästens näringsbehov och foder – Planck/Rundgren, Hästkunskapssajten – SvRF
Övrigt
Driva Ridskola – SvRF, Trygga hästjobb – Prevent
KOSTNADER – BETALNING – ÅTERBUD
Kostnad för yrkesprovet är 8.000:-, varav 500:- betalas i anmälningsavgift. Slutbetalning för
provet faktureras antagen aspirant. Efter kallelse till prov kan återbud endast göras på grund
av sjukdom (skall bekräftas genom läkarintyg).
För omprov är avgiften 600:-. Avgiften faktureras antagen aspirant.
OBS! Anmälningsavgiften återbetalas ej vid återtagen anmälan.
RESULTAT – OMPROV – TIDSGRÄNSER
Vid sista provdagens slut har examinatorerna en kort enskild genomgång med varje aspirant
och meddelar då om Du blivit ”Godkänd” (godkänd i alla delprov) eller ”Underkänd”
(underkänd i två eller fler delprov). Du kan också bli ”Godkänd med omprov” – vilket innebär
att Du, för att erhålla diplom, måste göra om ett delprov av yrkesprovet.
För omprov gäller följande:
Du skall skicka in en anmälningsblankett för omprov. På denna skall tydligt anges när och
var Du avlade grundprovet samt vilket delprov omprovet avser.
Om Du blivit underkänd i delprov som omfattar skriftligt/muntligt och/eller en praktisk del skall
Du vara beredd på att göra omprov såväl teoretiskt som praktiskt.
Omprov kan ske tidigast 3 månader efter grundprovet, och måste ske inom 2 år.
ERHÅLLANDE AV DIPLOM - PRAKTIKKRAV FÖR DIPLOMERING
För diplomering skall en Svensk Ridlärare I och Svensk Ridlärare II ha en tillfredsställande
erfarenhet av ridskoleverksamhet och ridlektioner genomförda i ridskolemiljö, med elever i
olika åldrar och utbildningsståndpunkt.
För att erhålla diplomering skall en Svensk Ridlärare I leda minst 250, - och en Svensk
Ridlärare II minst 400 – allmänna ridlektioner vid en reguljär ridskola med föreningstillhörighet till Svenska Ridsportförbundet. Aspiranten kan tillgodoräkna sig lektioner
avhållna efter yrkesprovet samt under de 52 veckor som föregått yrkesprovet.
Aspiranten skall själv föra dagbok över antalet genomförda ridlektioner. I Dagboken skall
anges dag och datum, tid för lektionen, typ av elevgrupp samt ämne för ridlektion.
Denna dagbok skall skickas in till Svenska Ridsportförbundet tillsammans med intyg enligt
nedan.
Att aspiranten lett fastställt antal ridlektioner skall intygas av ridskolechef vid, eller föreningsordförande, i en till Svenska Ridsportförbundet ansluten förening”.
När intyg är inskickat kommer Du att erhålla ett diplom, som anger att Du avlagt godkänt
prov för yrkesdiplom. Du kan då kalla dig Diplomerad Svensk Ridlärare.
Detta bör Du förvara väl då Dina arbetsgivare i framtiden mycket väl kan komma att önska
att diplomet anslås på väl synlig plats, för att ingå som en del i en kvalitetssäkring av
verksamheten.
I samband med att du erhållit diplom förs du upp på förbundets listor med Diplomerade
ridlärare. Du är då välkommen på den fortbildning som inbjuds till från förbundet centralt och/

eller distriktsarrangerade fortbildningar som är godkända av Svenska Ridsportförbundet. För
att stå kvar på den publicerade listan ska du delta varje år på fortbildning.
Att genomföra ett yrkesprov ställer stora krav på dig, både fysiskt och psykiskt så förbered
dig väl och kom utvilad till provet.

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

