
 

 

 

NU ÄR DET DAGS ATT SÖKA TILL HUL 2018 –  

HÄSTNÄRINGENS LEDARSKAPSPROGRAM! 
 
 

MÅL OCH BAKGRUND TILL UTBILDNINGEN 

HUL ska vara en gemensam plattform för de unga inom hästnäringens organisationer som vill ta 
steget vidare mot organisationernas ledning. Utbildningen ger möjlighet till en personlig 
utveckling för deltagaren och ett nätverk med andra unga inom hästnäringen. Kunskapen om 
andra organisationer är viktigt för ett väl fungerade nätverk och ökar förståelsen för 
gemensamma frågor inom hästnäringen.  
 
Ledarskapsprogrammet HUL är en möjlighet till att skapa gemensamma värdegrunder och 
verktyg för kommande ledare och beslutsfattare både inom organisationerna i sig och 
hästnäringen i stort. Programmet har genomförts sedan 2016 och flertalet HUL:are har efter 
genomgången utbildning tagit plats i både distrikt- och förbundsstyrelser. Nätverket med 
HUL:are omfattar nu ett 30-tal ungdomar. 
 

VEM KAN SÖKA – FÖRKUNSKAPSKRAV 

Utbildningen vänder sig till dig som är mellan 18-26 år och aktiv inom din egen organisation på 
någon nivå. Kanske har du genomgått ungdomsledarutbildning eller arbetat aktivt med 
ungdomsfrågor. Du är intresserad av att utveckla dig själv som ledare och att utveckla 
ungdomsverksamheten i din organisation.  
 

GENOMFÖRANDE OCH PLANERADE UTBILDNINGSTILLFÄLLEN 

Utbildningen genomförs under 2018 med tre till fyra fysiska träffar. Mellan träffarna arbetar 
deltagarna med olika uppgifter såsom t ex analys av det egna förbundets ungdomsverksamhet, 
ledarskapsfrågor etc. Träff 1 är planerad till v15 och träff 2 till v20 under vardagar. Träffarna 
kommer att förläggas på olika ställen i landet. 
 



 

 

UTBILDNINGENS INNEHÅLL 

 Hästnäringens Organisationer – struktur och uppbyggnad 

 Föreningskunskap 

 Omvärldsanalys och påverkansmöjligheter ur hästnäringens perspektiv 

 Kommunikation och grupprocesser 

 Ledarskapsteorier och ledarstilar 

 IPU Profilanalys (beteendestilar och drivkrafter) 
 

ANMÄLAN OCH URVAL 

Anmälan sker till ungdomsansvarig inom din organisation i hästnäringen och ska vara inlämnad  
senast den 4 mars (du hittar kontaktuppgifterna nedan). Det är respektive organisation som väljer 
ut deltagarna. Besked om antagning och information om utbildningen kommer under v10. 
 
Läs om tidigare deltagare på HNS hemsida: https://hastnaringen.se/det-har-gor-
vi/ungdomsarena-fo%CC%88r-aktivitet-och-ledarskap/hastnaringens-unga-ledare/  
 
 

Svenska Ridsportförbundet 
Hanna Danewid 
0220-456 21 
hanna.danewid@ridsport.se  

 
Svensk Travsport 
Unga Travet 
ungatravet@travsport.se  

Svenska 
Hästavelsförbundet 
Petra Alm 
0511-441 883 
petra@svehast.se  

 
Svensk Galopp 
Cecilia Gråberg 
08-627 22 85 
cecilia.graberg@svenskgalopp.se  

Svenska 
Islandshästförbundet 
Leanne Lindqvist 
leannelindqvist@hotmail.com  

 
Swedish Warmblood 
Josefine Tinglöf 
046-646 48 
josefine.tinglof@swb.org  

Western Riders Association of 
Sweden 
Pernilla Karlsson 
pernillakarlsson83@gmail.com  

 Brukshästorganisationernas 
Samarbetskommitté 
Johanna Fagerström 
070-330 22 62 
juf@juf.se  
 

 
 
 

VARMT VÄLKOMMEN MED DIN ANMÄLAN! 
Ulrika Backan, projektledare HUS 
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