BESLUTAT Universitets- och högskolerådet 2014-02-19
Reg. Nr. 411-14801-13

ANTAGNINGSPROV FÖR HIPPOLOG - KANDIDATPROGRAM
För att klara undervisningen på den nivå utbildningen startar och ha möjlighet att klara
utbildningsmålet efter tre år krävs god personlig färdighet i hästhantering och ridning
alternativt körning av travhäst. Denna färdighet testas vid antagningsprov, ett för varje
inriktning på programmet.
Antagningsproven är förlagda till hästnäringens tre riksanläggningar, Flyinge, Strömsholm
eller Wången. För ridhästinriktningen alternerar förläggningen av provet mellan Flyinge och
Strömsholm med två år på varje plats. För inriktningarna travhäst och islandshäst är provet
förlagt till Wången. Vid provet används riksanläggningarnas hästar.
Den sökande prövas med avseende på färdigheter som är kopplade till den eller de
inriktningar som den sökande har valt vid anmälan till programmet. Den sökande gör provet
under en dag. Provet innehåller tre moment som vardera tar ca en timma.
Momenten i antagningsprovet för ridhästinriktningen är:
 Hästhantering
 Ridning hoppning
 Ridning dressyr
Momenten i antagningsprovet för islandshästinriktningen är:
 Hästhantering
 Ridning på ridbana/ridhus
 Ridning på ovalbana
Momenten i antagningsprovet för travhästinriktningen är:
 Hästhantering
 Utselning
 Körning på bana
Under dagen kommer de sökande även att ha en timma med information om utbildningen
och viktiga frågor för den som studerar. Ansvariga för denna information är SLU,
studierektor för inriktning/anläggning och representant för studenterna/ HAS (Hippologernas
Akademiska Studentkår). I anslutning till detta informationspass och vid ytterligare tillfällen
under dagen kommer det att finnas utrymme för frågor och personlig rådgivning.
För att uppnå full behörighet och därmed kunna antas till hippologprogrammet krävs godkänt
antagningsprov. Resultatet på antagningsprovet fungerar även som en del av urvalet till
programmet för den som uppfyller samtliga förkunskapskrav.

BEDÖMNING, KRAV FÖR GODKÄNT PROV OCH NYCKELORD
Bedömning görs separat för vart och ett av de tre momenten i antagningsprovet, inkluderat
alla ev. delmoment. Den sökande kommer att meddelas resultatet av bedömningen av de olika
momenten via e-mail.
Krav för godkänt prov: Varje moment ges ett omdöme, antingen underkänt (U) eller, för
godkänt moment, en poäng mellan 5 – 10. Lägsta poäng för godkänt antagningsprov är totalt
15, alla moment måste vara godkända d v s ha lägst poängen 5.
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Varje poäng motsvaras av ett nyckelord enligt nedan. Nyckelorden är framtagna för att
kortfattat beskriva den nivå som siffran står för.
Poäng
U
5
6
7
8
9
10

Nyckelord
- Ej godkänd
- Godtagbar, vilket innebär den lägsta nivån för godkänt moment.
- Tillfredsställande
- Ganska bra
- Bra
- Mycket bra
- Utmärkt

BEDÖMARGRUPPERNAS SAMMANSÄTTNING OCH BEDÖMARNAS
KOMPETENS
Varje bedömargrupp består av fyra personer, en lärare från varje riksanläggning
(ridhästinriktningen), en extern representant samt en studeranderepresentant. Är utbildningen
förlagd till endast en anläggning (travhäst- och islandshästinriktning) ska det vara två lärare
från anläggningen, en extern representant samt en studeranderepresentant. Medverkande
lärare ska vara aktiva inom aktuell disciplin inom hippologprogrammet, företrädesvis
huvudlärare. Representanter från sporten utses av SLU i samverkan med respektive
branschorganisation, Svenska Ridsportförbundet, Svensk Travsport eller Svenska
Islandshästförbundet. Studeranderepresentanten ingår i gruppen för att bevaka
bedömningsprocessen och rättssäkerheten ur ett sökande-/studentperspektiv men deltar inte i
bedömningsarbetet och beslutsfattandet.

BESKRIVNING AV MOMENT FÖR ALLA INRIKTNINGAR
KONTROLLFRÅGOR
Antagningsprovet testar den pratiska färdigheten men det är också viktigt att man som
sökande och blivande student har en uppfattning om vad som händer när man hanterar och
rider/kör en häst. Man ska kunna göra en analys av sin egen och hästens insats under
momenten. Analysens genomförande kan beskrivas genom att den sökande ska vara beredd på
att svara på följande kontrollfrågor:
Hur upplevde du hästen?
Hur bedömer du din egen insats?
Varför blev det så?
Vad kunde du gjort annorlunda?

SÄKERHET
Mobiltelefon för samtal eller annan lyssning får inte användas vid ridning eller vid
hanterande av häst. Piercing i tungan eller på andra ställen i ansiktet (öronen undantaget) är
en säkerhetsrisk och får inte användas under provet. Långt hår ska vara uppsatt.
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MOMENT HÄSTHANTERING
Syfte
Syftet med detta moment är att bedöma om den sökande kan påbörja och tillgodogöra sig
utbildningen genom att bedöma och värdera den sökandes personliga förmåga i
säkerhetsmässig hantering och visning av häst.

Personlig utrustning
Vid hantering av häst ska ändamålsenlig klädsel bäras. Detta inkluderar handskar, skor som
är lämpliga att springa i, hjälm med knäppt hakband (ska bäras vid all hästhantering) samt
spö. Sporrar skall ej bäras.

Genomförande
Momentet genomförs på bana och/eller i ridhus. Det tar ca 1 timma och ser lika ut för alla
inriktningarna.
Delmoment 1, hästen i stallet. Momentet börjar i stallet där den sökande får en häst att
färdigställa för visning vid hand. Den sökande ska informera sig om hästen, namn,
härstamning, ålder och signalement. Hästen ska bindas upp, borstas och förses med den
utrustning som anvisas.
Bedömning
Den sökande får inte visa slarv, ouppmärksamhet eller annan brist på säkerhet i vård och
hantering av häst och utrustning i stallet. Exempel på detta kan vara att inte binda upp hästen
vid vård, att lämna hästen med utrustningen på utan att ha säkrat remmar o dyl., att själv
lämna boxen utan att stänga boxdörren eller att hästen går före föraren ur box och/eller genom
dörrar. Den sökande ska kunna välja adekvat utrustning för ändamålet.
Delmoment 2, uppvärmning. Den sökande för, i grupp, ut hästen till visningsplatsen. Intill
visningsplatsen finns en bana där man på egen hand, i minst 10 minuter, får lära känna hästen,
värma upp och förbereda visningen.
Bedömning
Den sökande får inte visa slarv, ouppmärksamhet eller annan brist på säkerhet i hantering av
hästen på väg till visningen och under uppvärmningen. Exempel på detta kan vara att föra
hästen utan hjälm, på fel sida, för långt bak eller fram, bristande kontroll på tyglarna så att
hästen trampar på tyglarna, tränset går sönder och hästen kommer lös, bristande hänsyn till
djur, personer eller fordon. Den sökande ska på ett säkert sätt kunna värma upp hästen på
banan tillsammans med övriga sökande och deras hästar utan att, i normalsituationen, tappa
kontrollen över sin häst eller störa övriga. Exempelvis ska den sökande undvika att hästarna
kommer för nära varandra så att förare och hästar kan riskera att bli sparkade.
Delmoment 3, visning vid hand. Att visa häst vid hand har i sig tre delmoment (a – c):
a) Anmälan. Den sökande ställer efter anvisning upp hästen i en halt framför
bedömarna. Tyglarna hålls med en tygel i vardera handen, fattningen ca 20 cm
nedanför bettringarna och tygeländen väl uppsamlad. Hästens ställs med den ”öppna
sidan” mot bedömarna. Framhoven närmast bedömarna ska vara något framför den
andra och närmaste bakhov något bakom den andra. Hästens kroppstyngd ska vara
jämt fördelad på det fyra benen. Visningen påbörjas genom att visaren, utan
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uppmaning anmäler enligt följande: NN visar hästen XX, kön, ålder, efter, undan eller
eu, färg och tecken. (Ex. Kalle Persson visar hästen Gloria Broline, sto, 4 år, efter
Zoogin undan Moni Maker, brun, strimbläs, vit höger bakkota).
Bedömning
Den sökande måste ha förmåga att hantera hästen så att den placeras på anvisad plats.
Den sökande måste placera sig så att den inte utsätter sig för en säkerhetsrisk.
Exempel på osäkra situationer är att den sökande inte kan få hästen att stå still eller
placerar hästen så att den kan sparka personer i bedömningsgruppen. Exempel på
osäker situation kan vara att den sökande vänder sig från hästen, d v s står med ryggen
mot istället för att hela tiden iaktta hästen. Den sökande måste visa kännedom om
hästens identitet då det är viktigt att rätt häst hanteras och då hästens ålder, kön och
temperament (karaktär) är av stor betydelse för att på ett säkert sätt kunna hantera
densamma (t ex. kan yngre hästar förväntas ha ett annat reaktionsmönster än äldre).
b) Besiktning och visning på medellinjen i skritt och trav samt vändning. Hästen
besiktigas av en av bedömarna från sidan, framifrån, från den andra sidan och
bakifrån. Då bedömaren vill se hästen framifrån tar föraren ett steg till sidan utan att
vända sig om. Går bedömaren över till andra sidan ställs hästen så att sidan mot
bedömaren blir den ”öppna sidan”. Hästen visas därefter efter anvisningar på rakt spår
i skritt. Tyglarna fattas med höger hand ca 10 cm under bettringarna och tygelända
samt spö i vänster hand. Förarens position ska vara i höjd med bogen. Vid vändning
vänds hästen åt höger, ”från” föraren. Hästen visas därefter på motsvarande sätt i trav.
Vid visning i trav fattas tyglarna uppsamlade i höger hand spöet behålls i vänster
hand.
Bedömning
Den sökande ska, vid visning av hästen, visa att den har sådan kontroll över hästen och
kan hantera hästen och dess utrustning samt placera sig i hästens närhet på ett sådant
sätt att risker för den sökande, hästen och omgivningen undviks. Detta ska kunna
utföras säkert i både skritt och trav. Exempel på osäkert beteende är att den sökande
går/springer före resp. för långt bakom hästen, att den sökande vänder hästen åt fel
håll med risk för att hästen går på föraren. Detta innebär att den sökande kan tappa
kontakten och kontrollen över hästen med risk att hästen springer på föraren alternativt
kommer lös.
c) Visning i på fyrkantsspåret. Hästen förs i skritt ut på spåret i höger varv med
tyglarna i tvåhandsfattning. Tyglarna fattas åter uppsamlade i höger hand,
enhandsfattning, spöet behålls i vänster hand. Förarens plats ska vara i höjd med
bogen. Hästen förs fram i trav. Föraren ska springa rakt och i ett livligt tempo med
bibehållen takt utan att hänga i tygeln och därigenom böja hästens hals och förstöra
dennes aktion. Hästen visas i skritt och trav ca 1,5 varv.
Bedömning
Den sökande ska, vid visning av hästen på fyrkantsspåret, visa att den har sådan
kontroll över hästen och kan hantera hästen och dess utrustning samt placera sig i
hästens närhet på ett sådant sätt att risker för den sökande, hästen och omgivningen
undviks trots att hästen frestas att öka tempot på fyrkantsspåret. Fel placering i
förhållande till hästen kan innebära att den sökande kan tappa kontakten och
kontrollen över hästen, med risk att hästen springer på föraren alternativt kommer lös.
4

BESLUTAT Universitets- och högskolerådet 2014-02-19
Reg. Nr. 411-14801-13

Delmoment 4, hästens eftervård. Den sökande för hästen tillbaka till stallet där utrustningen
ska tas av och hästen skötas efter behov.
Bedömning
Den sökande får inte visa slarv, ouppmärksamhet eller annan brist på säkerhet i hantering av
hästen på väg till eller i stallet. Exempel på detta kan vara att föra hästen utan hjälm, på fel
sida, för långt bak eller fram, bristande kontroll på tyglarna så att hästen trampar på tyglarna,
tränset går sönder och hästen kommer lös, bristande hänsyn till andra djur, personer eller
fordon. Den sökande ska kunna vårda hästen, ta av och ta hand om utrustningen så att den inte
placeras så att den utgör en säkerhetsrisk i stall eller blir förstörd. Exempel på brister i
hanteringen kan vara att hästen går in i boxen före föraren, att hästen lämnas utan
uppmärksamhet med utrustningen på, att ev. skador på hästen inte uppmärksammas, att en
svettig häst lämnas utan åtgärd.
Krav för godkänt moment
Poäng 5
Den sökande har med godtagbar säkerhet, korrekthet och förståelse för uppgiften enligt
avisningarna ovan, visat hantering av häst. Den sökande har godtagbar förmåga att ta till sig
och omsätta instruktion och analysera sin egen och hästens insats.

SÄRSKILDA MOMENT FÖR RIDHÄSTINRIKTNINGEN
MOMENT RIDNING AV RIDHÄST I DRESSYR
Syfte
Syftet med detta moment är att bedöma om den sökande kan påbörja och tillgodogöra sig
utbildningen genom att bedöma och värdera den sökandes personliga förmåga i dressyrridning
samt därtill hörande moment.

Personlig utrustning
Vid all hantering av häst ska man bära hjälm med knäppt hakband samt ändamålsenlig
klädsel. Vid ridning ska även följande utrustning användas; ridstövlar eller shortchaps (av
stövelskaftstyp och utan fransar) och ridskor av nätt modell, sporrar (trubbiga och max 3 cm
långa) samt dressyrspö. Säkerhetsväst kan användas men är inte obligatoriskt.

Genomförande
Momentet genomförs i ridhus och tar ca 1 timma. Under momentet rider man en tilldelad häst
som finns på anläggningen. Man rider i en grupp med ca 6 deltagare. Man gör ett hästbyte för
att ge den sökande en chans att visa sin ridning på olika typer av hästar.
Delmoment 1, uppsittning: Den sökande för in hästen och ställer upp på medellinjen. Man
gör i ordning hästen för uppsittning, sitter upp och justerar stigbyglar och sadelgjord.
Uppsittning ska ske utan pall eller annan hjälp.
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Bedömning
I delmomentet bedöms den sökandes förmåga att hantera hästen, känsla för kommunikation
med hästen och säkerhetstänkande. Den sökande ska kunna placera hästen på medelinjen och
få den att stå kvar där så att den inte stör eller utgör en säkerhetsrisk för människor eller andra
hästar genom att ex. sparka eller komma lös. Den sökande ska ha kontroll på utrustningen och
justera den på ett säkert sätt så att hästen inte exempelvis trampar på tygel så att tränset går
sönder eller att hästen kommer lös med hängande tyglar och stigbyglar. Den sökande ska
kunna sitta upp utan extra hjälp eller hjälpmedel och ha hästen och utrustningen under
kontroll. Hängande tyglar och spö i fel hand utgör en säkerhetsrisk och är inte önskvärt. Den
sökande ska justera stiglädrens längd och justera sadelgjorden med foten kvar i stigbygeln
med full kontroll på tygeln. Inga kläder får tas av när man sitter till häst utan att någon håller i
hästen från marken.
Delmoment 2, uppvärmning: De sökande skrittar ut på spåret och värmer självständigt upp
hästen i alla gångarter under ca 10 minuter i anvisat varv.
Bedömning
I delmomentet bedöms den sökandes sits, position, balans, följsamhet och kroppskontroll
samt förmåga att med känsla och samordning av hjälperna inverka på hästen. Den sökande
ska ha förmåga att anpassa sin sits till alla gångarter och tempon och ha så god position,
balans, följsamhet och kroppskontroll att hästen kan värmas upp i alla gångarter utan att
ryttaren inverkar störande på hästen eller ramlar av om inte något särskilt inträffar. Grava,
befästa sitsfel som behöver mycket träning för att kunna arbetas bort ex. extrem snedhet,
hårda okänsliga händer, obalanserade dunsar, stark bak- eller framvikt är inte önskvärt. Den
sökande ska visa förmåga att självständig rida hästen i olika gångarter och tempon på ett
sådant sätt att hästen ges möjlighet att succesivt värma upp och inte hastigt ställs inför stora
krav på tempo och samling. Det är inte godtagbart att den sökande rider okontrollerat med
fara för kollisioner med andra ekipage.
Delmoment 3, ridning dressyr: De sökande rider på volt och arbetar med övergångar mellan
gångarterna skritt, trav och galopp samt eftergifter. Därefter följer en övning med
skänkelvikning samt galoppfattning med påföljande övergång till trav.
I detta skede byter ryttarna hästar.
Efter hästbyte ges utrymme för avstämning på den nya hästen. Detta följs av en övning i trav
på 10-metersvolter utifrån medellinjen till höger och vänster med skritt övergångar mellan
volterna. Denna övning följs av galopp på volterna och tempoväxlingar på långsidan.
Bedömning
I delmomentet bedöms den sökandes sits, position, balans, följsamhet och kroppskontroll
samt förmåga att med känsla och samordning av hjälperna inverka på hästen. Den sökande
ska kunna rida hästen formad på volten i samspel med övriga ryttare och utan att inverka
störande på hästen eller ramlar av om inte något särskilt inträffar. Den sökande ska visa
förmåga att samordna sina hjälper så att hästen förstår hjälpgivningen och ges chans att på ett
balanserat sätt byta gångart, stanna kvar i gångarten och bli kvar på volt eller fyrkantsspår.
Ryttaren ska visa förmåga att koordinera sina hjälper så att hästen kan genomföra en korrekt
skänkelvikning. Även förmågan att anpassa sits och inverkan till olika hästar bedöms. Den
sökande måste kunna anpassa sin ridning så att t ex. en känslig häst inte rids med alltför stark
hjälpgivning vilket kan innebära en säkerhetsrisk.
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Delmoment 4, avslutning: Ridpasset avslutas med lättridning i låg form, hästen skrittas av,
uppställning, avsittning och iordningställande av hästarna.
Bedömning
I delmomentet bedöms den sökandes sits, position, balans, följsamhet och kroppskontroll
samt förmåga att med känsla och samordning av hjälperna inverka på hästen. Den sökande
ska ha förmåga att anpassa sin sits till alla gångarter och tempon och ha så god position,
balans, följsamhet och kroppskontroll att hästen kan skrittas av utan att ryttaren inverkar
störande på hästen eller ramlar av om inte något särskilt inträffar. Den sökande ska visa
förmåga till att självständig rida hästen på ett sådant sätt att hästen ges möjlighet att succesivt
slappna av och inte ställs inför ytterligare krav alternativ rids utan kontroll så att den kan fritt
kan störa andra ekipage eller göra sig fri från ryttaren.
Delmoment 5, analys: kontrollfrågor (se sid 2) kommer att ställas efter ridpasset.
Den sökande bör ha en rimlig uppfattning om vad som har hänt under ridpasset och ska kunna
hålla sig till sakfrågan, d v s inte blanda in händelser utanför ridpasset eller visa oförståelse
för eller dålig attityd gentemot hästen.

Krav för godkänt moment
Poäng 5
Den sökande har med godtagbar sits, position, balans, följsamhet och kroppskontroll samt
förmåga att med känsla och samordning av hjälperna inverkat på hästen. Även förmågan att
anpassa sits och inverkan till olika hästar har bedömts godtagbar. Den sökande har godtagbar
förmågan att i ridningen hitta takt och tempo. Den sökande har godtagbar förmåga att hantera
hästen, känsla för kommunikation med hästen och säkerhetstänkande i momentets alla delar.
Den sökande har godtagbar förmåga att ta till sig och omsätta instruktion och analysera sin
egen och hästens insats.

MOMENT RIDNING AV RIDHÄST I HOPPNING
Syfte
Syftet med detta moment är att bedöma om den sökande kan påbörja och tillgodogöra sig
utbildningen genom att bedöma och värdera den sökandes personliga förmåga i ridning
hoppning samt därtill hörande moment.

Personlig utrustning
Vid all hantering av häst ska man bära hjälm med knäppt hakband samt ändamålsenlig
klädsel. Vid ridning ska även följande utrustning användas; ridstövlar eller shortchaps (av
stövelskaftstyp och utan fransar) och ridskor av nätt modell, sporrar (trubbiga och max 3 cm
långa) och spö (max 75 cm långt). Säkerhetsväst kan användas men är inte obligatoriskt.

Genomförande
Momentet genomförs i ridhus och tar ca 1 timma. Under momentet rider man en tilldelad häst
som finns på anläggningen. Man rider i en grupp med ca 6 deltagare. Man gör ett hästbyte för
att ge den sökande en chans att visa sin ridning på olika typer av hästar. Hinderhöjderna ligger
på max 1 meter.
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Delmoment 1, uppsittning: Den sökande för in hästen och ställer upp på medellinjen. Man
gör i ordning hästen för uppsittning, sitter upp och justerar stigbyglar och sadelgjord.
Uppsittning ska ske utan pall eller annan hjälp.
Bedömning
I delmomentet bedöms den sökandes förmåga att hantera hästen, känsla för kommunikation
med hästen och säkerhetstänkande. Den sökande ska kunna placera hästen på medelinjen och
få den att stå kvar där så att den inte stör eller utgör en säkerhetsrisk för människor eller andra
hästar genom att ex. sparka eller komma lös. Den sökande ska ha kontroll på utrustningen och
justera den på ett säkert sätt så att hästen inte exempelvis trampar på tygel så att tränset går
sönder eller att hästen kommer lös med hängande tyglar och stigbyglar. Den sökande ska
kunna sitta upp utan extra hjälp eller hjälpmedel och ha hästen och utrustningen under
kontroll. Hängande tyglar och spö i fel hand utgör en säkerhetsrisk och är inte önskvärt. Den
sökande ska justera stiglädrens längd med foten kvar i stigbygeln och justera sadelgjorden
med full kontroll på tygeln. Inga kläder får tas av när man sitter till häst utan att någon håller i
hästen från marken.
Delmoment 2, uppvärmning: De sökande skrittar ut på spåret och värmer med hjälp av viss
instruktion upp hästen i alla gångarter under 15-20 minuter.
Bedömning
I delmomentet bedöms den sökandes sits, position, balans, följsamhet och kroppskontroll
samt förmåga att med känsla och samordning av hjälperna inverka på hästen. Den sökande
ska, som ovan, ha förmåga att anpassa och växla sin sits och position för optimal balans och
inverkan i samtliga gångarter och i olika tempon. Den sökande bör ha så god position, balans,
följsamhet och kroppskontroll att hästen kan värmas upp i alla gångarter utan att ryttaren
inverkar störande på hästen eller ramlar av om inte något särskilt inträffar. Grava, befästa
sitsfel som behöver mycket träning för att kunna arbetas bort ex. extrem snedhet, hårda
okänsliga händer, obalanserade dunsar, svag balans, stark bak- eller framvikt är inte önskvärt.
Den sökande ska visa förmåga att självständig rida hästen i olika gångarter och tempon på ett
sådant sätt att hästen ges möjlighet att succesivt värma upp enligt utbildningsskalans normer.
Det är inte godtagbart att den sökande rider på ett okontrollerat sätt som innebär fara för
kollisioner med andra ekipage eller på egen hand tar initiativ till att hoppa hinder.
Delmoment 3, hoppning: Första övningen består av en standard studsserie (3 studs på
normalt avstånd) mitt på kortsidan som följs av ett rättuppstående hinder med orelaterat
avstånd på långsidan. Övningen hoppas 2-3 gånger. Därefter byter ekipagen varv och hoppar
hindret som en oxer för att avsluta i studsserien.
Bedömning
I delmomentet bedöms den sökandes sits, position, balans, följsamhet och kroppskontroll
samt förmåga att med känsla och samordning av hjälperna inverka på hästen. Den sökande
ska kunna rida hästen i samspel med övriga ryttare och utan att inverka störande på hästen
eller ramlar av om inte något särskilt inträffar. Den sökande ska visa förmåga att samordna
sina hjälper så att hästen rids i lämpligt tempo och förstår hjälpgivningen samt ges chans att
på ett balanserat sätt byta gångart, stanna kvar i gångarten och hoppa studs och hinder.
Ryttaren ska visa förmåga att koordinera sina hjälper så att hästen kan förstå vilket hinder som
ska hoppas.
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Delmoment 4, hoppning: Provet avslutas med att den sökande får hoppa ett relaterat avstånd
mellan koppelräck och oxer, på rakt spår. Övningen hoppas i båda varven, d.v.s. även från
oxer till koppelräck. Ryttarna ges en bestämd uppgift hur övningen ska lösas.
I likhet med ovan bedöms i detta delmoment den sökandes sits, position, balans, följsamhet
och kroppskontroll samt förmåga att med känsla och samordning av hjälperna inverka på
hästen. Den sökande ska kunna rida hästen i samspel med övriga ryttare och utan att inverka
störande på hästen eller ramlar av om inte något särskilt inträffar. Den sökande ska visa
förmåga att samordna sina hjälper så att hästen rids i lämpligt tempo och förstår
hjälpgivningen samt ges chans att på ett balanserat sätt byta gångart, stanna kvar i gångarten
och hoppa anvisade hinder. Ryttaren ska visa förmåga att välja väg till hinder och koordinera
sina hjälper så att hästen kan förstå vilket hinder som ska hoppas. Förmågan att anpassa sits
och inverkan så att hästens steglängd påverkas innan, mellan och efter hindren bedöms.
Efter delmoment 4 byter de sökande hästar och delmoment 3 och 4 upprepas på den nya
hästen.
Även förmågan att anpassa sits och inverkan till olika övningar och olika hästar bedöms. Den
sökande måste kunna anpassa sin ridning så att t ex. en känslig häst inte rids med alltför stark
hjälpgivning vilket kan innebära en säkerhetsrisk då hästen kan komma i stress och i värsta
fall panik.
Delmoment 5, avslutning: Ridpasset avslutas med lättridning i låg form, hästen skrittas av,
uppställning, avsittning och iordningställande av hästarna.
I delmomentet bedöms den sökandes sits, position, balans, följsamhet och kroppskontroll
samt förmåga att med känsla och samordning av hjälperna inverka på hästen. Den sökande
ska ha förmåga att anpassa sin sits till alla gångarter och tempon och ha så god position,
balans, följsamhet och kroppskontroll att hästen kan skrittas av utan att ryttaren inverkar
störande på hästen eller ramlar av om inte något särskilt inträffar. Den sökande ska visa
förmåga till att självständig rida hästen på ett sådant sätt att hästen ges möjlighet att succesivt
slappna av och inte ställs inför ytterligare krav alternativ rids utan kontroll så att den kan fritt
kan störa andra ekipage eller göra sig fri från ryttaren.
Kontrollfrågor (se sid 2) kommer att ställas fortlöpande under momentet. Den sökande bör ha
en rimlig uppfattning om vad som har hänt under ridpasset och ska kunna hålla sig till
sakfrågan, d v s inte blanda in händelser utanför ridpasset eller visa oförståelse för eller dålig
attityd gentemot hästen.

Krav för godkänt moment
Poäng 5
Den sökande har med godtagbar sits, position, balans, följsamhet och kroppskontroll samt
förmåga att med känsla och samordning av hjälperna inverkat på hästen. Även förmågan att
anpassa sits och inverkan till olika hästar har bedömts godtagbar. Den sökande har godtagbar
förmåga att i ridningen hitta takt och tempo. Den sökande har godtagbar förmåga att hantera
hästen, känsla för kommunikation med hästen och säkerhetstänkande i momentets alla delar.
Den sökande har godtagbar förmåga att ta till sig och omsätta instruktion och analysera sin
egen och hästens insats.
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SÄRSKILDA MOMENT FÖR TRAVHÄSTINRIKTNINGEN
MOMENT UTSELNING AV TRAVHÄST
Syfte
Syftet med detta moment är att bedöma om den sökande kan påbörja och tillgodogöra sig
utbildningen genom att bedöma och värdera den sökandes personliga förmåga att med gott
handlag och användning av rätt utrustning färdigställa hästen för körmomentet samt sela av
och ta hand om hästen efter körningen.

Personlig utrustning
Vid all hantering av häst ska man använda ändamålsenlig klädsel. Hjälm med knäppt
hakband ska användas från och med att man för hästen ut ur stallet.

Genomförande
Momentet genomförs i stallet. Under momentet arbetar man med en tilldelad häst som finns
på anläggningen.
Delmoment 1: Den sökande ska på anvisat sätt förbereda och sela på hästen. Den sökande
ska använda anvisad utrustning och arbeta med god säkerhet. Den sökande och hästen ska
efter delmomentet vara färdiga för att köra ut i körmomentet.
Bedömning
I delmomentet bedöms den sökandes förmåga att hantera hästen, känsla för kommunikation
med hästen och säkerhetstänkande. Den sökande ska kunna arbeta med hästen utan att denna
utgör en säkerhetsrisk för människor eller andra hästar genom att ex. sparka eller komma lös.
Den sökande ska ha kontroll på utrustningen och justera den på ett säkert sätt så att hästen inte
exempelvis trampar på tömmarna så att tränset går sönder eller att hästen kommer lös med
hängande tömmar och vagn. Den sökande måste visa på vana att följa ett lämpligt mönster
och rutin för att utrusta hästen. Det är exempelvis inte godtagbart att utrustning sätts fel med
risk för säkerheten vid körningen.
Delmoment 2: Efter körpasset ska den sökande sela av och ta han om hästen och
utrustningen. Även vid detta moment ska den sökande arbeta med god säkerhet. Hästen ska
efter delmomentet vara färdig att lämnas i boxen alternativt släppas ut i hagen.
Den sökande får inte visa slarv, ouppmärksamhet eller annan brist på säkerhet i hantering av hästen.
Exempel på detta kan vara att hästen lämnas på gång med utrustning utan tillsyn. Den sökande ska
kunna vårda hästen och ta av och ta hand om utrustningen så att den inte placeras så att den utgör en
säkerhetsrisk i stall eller blir förstörd. Exempel på brister i hanteringen kan vara att hästen går in i
boxen före föraren, att hästen lämnas utan uppmärksamhet med utrustningen på, att ev. skador på
hästen inte uppmärksammas, att en svettig häst lämnas utan åtgärd.

Kontrollfrågor (se även sid 2) kommer att ställas fortlöpande under momentet. Den sökande
bör ha en rimlig uppfattning om vad som har hänt under momentet och ska kunna hålla sig till
sakfrågan, d v s inte blanda in händelser utanför momentet eller visa oförståelse för eller dålig
attityd gentemot hästen.
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Krav för godkänt moment
Poäng 5
Den sökande har på ett godtagbart sätt med beaktande av säkerhet, korrekthet, förståelse för
uppgiften utfört utselning av travhäst. Den sökande har visat godtagbar förmåga att handla
enligt anvisning på utsatt tid och därtill godtagbar förmåga att analysera sin egen insats.

MOMENT KÖRNING AV TRAVHÄST
Syfte
Syftet med detta moment är att bedöma om den sökande kan påbörja och tillgodogöra sig
utbildningen genom att bedöma och värdera den sökandes personliga förmåga att köra
travhäst enligt anvisningar.

Personlig utrustning
Vid all hantering av häst ska man bära hjälm med knäppt hakband samt ändamålsenlig
klädsel. Till körningen ska den sökande medföra piska och tidtagarur.

Genomförande
Momentet genomförs på bana. Under momentet kör man en tilldelad häst som finns på
anläggningen.
Delmoment 1, köra ut och värma: Den sökande kör, tillsammans med övriga i gruppen,
hästen från stallet till banan. På banan värmer man genom att i grupp köra två varv i bakvarv.
Bedömning
Den sökande ska kunna sitta upp i sulkyn utan extra hjälp eller hjälpmedel och ha hästen och
utrustningen under kontroll. Hängande tömmar eller annat som utgör en säkerhetsrisk och är
inte godtagbart. Den sökande ska kunna köra i grupp och hålla sin position i gruppen.
Exempelvis får den sökande inte köra så att den stör andra med risk för att vagnarna hakar i
varandra. Den sökande måste kunna kontrollera hästen på banan. Okontrollerad körning i
okontrollerat tempo är inte godtagbart. Inga kläder får, av säkerhetsskäl, tas av när man sitter i
vagnen.
Delmoment 2, köra i tempo: Den sökande kör enskilt ett varv i angivet tempo varvid
tidtagarur ska användas.
Bedömning
Den sökande ska kunna köra enskilt, d v s kunna styra sin häst bort från övriga hästar och
kontrollerat öka till angivet tempo. Okontrollerad körning i okontrollerat tempo är inte
godtagbart.
Delmoment 3, skritta av: Den sökande skrittar av hästen och kör, tillsammans med övriga i
gruppen, hästen från banan tillbaka stallet.
Bedömning
I delmomentet bedöms den sökandes förmåga till att självständigt skritta av hästen på ett
sådant sätt att hästen ges möjlighet att succesivt slappna av och inte ställs inför ytterligare
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krav alternativ körs utan kontroll så att den kan fritt kan störa andra ekipage eller göra sig fri
från kusken.
Kontrollfrågor (se sid 2) kommer att ställas fortlöpande under momentet. Den sökande bör ha
en rimlig uppfattning om vad som har hänt under momentet och ska kunna hålla sig till
sakfrågan, d v s inte blanda in händelser utanför momentet eller visa oförståelse för eller dålig
attityd gentemot hästen.

Krav för godkänt moment
Poäng 5
Den sökande har på ett godtagbart sätt med beaktande av säkerhet, korrekthet, förståelse för
uppgiften utfört körprov. Den sökande har visat godtagbar förmåga att handla enligt anvisning
på utsatt tid och därtill godtagbar förmåga att analysera sin egen insats.

SÄRSKILDA MOMENT FÖR ISLANDSHÄSTINRIKTNINGEN
MOMENT RIDNING AV ISLANDSHÄST PÅ RIDBANA
Syfte
Syftet med detta moment är att bedöma om den sökande kan påbörja och tillgodogöra sig
utbildningen genom att bedöma och värdera den sökandes personliga förmåga att rida
islandshäst på ridbana samt därtill hörande moment.

Personlig utrustning
Vid all hantering av häst ska man bära hjälm med knäppt hakband samt ändamålsenlig
klädsel. Vid ridning ska även följande utrustning användas; ridstövlar eller shortchaps (av
stövelskaftstyp och utan fransar) och ridskor av nätt modell samt dressyrspö. Säkerhetsväst
kan användas men är inte obligatoriskt. Sporrar ska inte användas.

Genomförande
Momentet genomförs på ridbana och tar ca 1 timma. Under momentet rider man en tilldelad
häst som finns på anläggningen. Man rider i en grupp med ca 5 deltagare. Man gör ett
hästbyte för att ge den sökande en chans att visa sin ridning på olika typer av hästar.
Delmoment 1, uppsittning: Den sökande för in hästen och ställer upp på medellinjen. Man
gör i ordning hästen för uppsittning, sitter upp och justerar stigbyglar och sadelgjord.
Uppsittning ska ske utan pall.
Bedömning
I delmomentet bedöms den sökandes förmåga att hantera hästen, känsla för kommunikation
med hästen och säkerhetstänkande. Den sökande ska kunna placera hästen på medelinjen och
få den att stå kvar där så att den inte stör eller utgör en säkerhetsrisk för människor eller andra
hästar genom att ex. sparka eller komma lös. Den sökande ska ha kontroll på utrustningen och
justera den på ett säkert sätt så att hästen inte exempelvis trampar på tygel så att tränset går
sönder eller att hästen kommer lös med hängande tyglar och stigbyglar. Den sökande ska
kunna sitta upp utan extra hjälp eller hjälpmedel och ha hästen och utrustningen under
kontroll. Hängande tyglar och spö i fel hand utgör en säkerhetsrisk och är inte önskvärt. Den
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sökande ska justera stiglädrens längd med foten kvar i stigbygeln och justera sadelgjorden
med full kontroll på tygeln. Inga kläder får tas av när man sitter till häst utan att någon håller i
hästen från marken.
Delmoment 2, uppvärmning: De sökande skrittar ut på spåret och värmer självständigt upp
hästen i skritt, trav och/eller tölt och galopp under ca 10 minuter.
Bedömning
I delmomentet bedöms den sökandes sits, position, balans, följsamhet och kroppskontroll
samt förmåga att med känsla och samordning av hjälperna inverka på hästen. Den sökande
ska ha förmåga att anpassa sin sits till alla gångarter och tempon och ha så god position,
balans, följsamhet och kroppskontroll att hästen kan värmas upp i alla gångarter utan att
ryttaren inverkar störande på hästen eller ramlar av om inte något särskilt inträffar. Grava,
befästa sitsfel som behöver mycket träning för att kunna arbetas bort ex. extrem snedhet,
hårda okänsliga händer, obalanserade dunsar, stark bak- eller framvikt är inte önskvärt. Den
sökande ska visa förmåga att självständig rida hästen i olika gångarter och tempon på ett
sådant sätt att hästen ges möjlighet att succesivt värma upp och inte hastigt ställs inför stora
krav på tempo och samling. Det är inte godtagbart att den sökande rider okontrollerat med
fara för kollisioner med andra ekipage.
Delmoment 3, ridning på ridbana: Den sökande rider enligt bedömarnas anvisningar på rakt
och böjt spår och utnyttjar ridbanas vägar. Ryttaren arbetar med övergångar mellan
gångarterna skritt, trav, tölt och galopp. Galoppfattningar ska kunna genomföras från både
skritt och trav/tölt. Därefter följer en övning där ryttaren ska genomföra framdelsvändning
och skänkelvikning samt öppna i skritt.
Bedömning
I delmomentet bedöms den sökandes sits, position, balans, följsamhet och kroppskontroll
samt förmåga att med känsla och samordning av hjälperna inverka på hästen. Den sökande
ska kunna rida hästen på rakt och böjt spår i samspel med övriga ryttare och utan att inverka
störande på hästen eller ramlar av om inte något särskilt inträffar. Den sökande ska visa
förmåga att samordna sina hjälper så att hästen förstår hjälpgivningen och ges chans att på ett
balanserat sätt byta gångart, stanna kvar i gångarten och bli kvar på volt eller fyrkantsspår
Ryttaren ska visa förmåga att koordinera sina hjälper så att hästen kan förstå och genomföra
framdelsvändning och skänkelvikning.
Efter delmoment 3 byter de sökande hästar och delmoment 3 upprepas på den nya
hästen.
Förmågan att anpassa sits och inverkan till olika hästar bedöms. Den sökande måste kunna
anpassa sin ridning så att t ex. en känslig häst inte rids med alltför stark hjälpgivning vilket
kan innebära en säkerhetsrisk då hästen kan komma i stress och i värsta fall panik.
Delmoment 4, avslutning: Ridpasset avslutas med att hästen skrittas av, uppställning,
avsittning och iordningställande av hästarna.
I delmomentet bedöms den sökandes sits, position, balans, följsamhet och kroppskontroll
samt förmåga att med känsla och samordning av hjälperna inverka på hästen. Den sökande
ska ha förmåga att anpassa sin sits till alla gångarter och tempon och ha så god position,
balans, följsamhet och kroppskontroll att hästen kan skrittas av utan att ryttaren inverkar
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störande på hästen eller ramlar av om inte något särskilt inträffar. Den sökande ska visa
förmåga till att självständig rida hästen på ett sådant sätt att hästen ges möjlighet att succesivt
slappna av och inte ställs inför ytterligare krav alternativ rids utan kontroll så att den kan fritt
kan störa andra ekipage eller göra sig fri från ryttaren.
Delmoment 5, analys: kontrollfrågor (se sid 2) kommer att ställas efter ridpasset.
Den sökande bör ha en rimlig uppfattning om vad som har hänt under ridpasset och ska kunna
hålla sig till sakfrågan, d v s inte blanda in händelser utanför ridpasset eller visa oförståelse
för eller dålig attityd gentemot hästen.

Krav för godkänt moment
Poäng 5
Den sökande har med godtagbar sits, position, balans, följsamhet och kroppskontroll samt
förmåga att med känsla och samordning av hjälperna inverkat på hästen. Även förmågan att
anpassa sits och inverkan till olika hästar har bedömts godtagbar. Den sökande har godtagbar
förmåga att avgöra om hästen går i korrekt takt i respektive gångart samt förmåga att
korrigera takt och tempo. Den sökande har godtagbar förmåga att hantera hästen, känsla för
kommunikation med hästen och säkerhetstänkande i momentets alla delar. Den sökande har
godtagbar förmåga att ta till sig och omsätta instruktion och analysera sin egen och hästens
insats.

MOMENT RIDNING AV ISLANDSHÄST PÅ OVALBANA
Syfte
Syftet med detta moment är att bedöma om den sökande kan påbörja och tillgodogöra sig
utbildningen genom att bedöma och värdera den sökandes personliga förmåga att rida
islandshäst på ovalbana samt därtill hörande moment.

Personlig utrustning
Vid all hantering av häst ska man bära hjälm med knäppt hakband samt ändamålsenlig
klädsel. Vid ridning ska även följande utrustning användas; ridstövlar eller shortchaps (av
stövelskaftstyp och utan fransar) och ridskor av nätt modell samt dressyrspö. Säkerhetsväst
kan användas men är inte obligatoriskt. Sporrar ska inte användas.

Genomförande
Momentet genomförs på ovalbana och tar ca 1 timma. Under momentet rider man en tilldelad
häst som finns på anläggningen. Man rider i en grupp med ca 5 deltagare. Man gör ett
hästbyte för att ge den sökande en chans att visa sin ridning på olika typer av hästar.
Delmoment 1, uppsittning: Den sökande för in hästen och ställer upp på stallplanen. Man
gör i ordning hästen för uppsittning, sitter upp och justerar stigbyglar och sadelgjord.
Uppsittning ska ske utan pall.
Bedömning
I delmomentet bedöms den sökandes förmåga att hantera hästen, känsla för kommunikation
med hästen och säkerhetstänkande. Den sökande ska kunna ställa upp hästen vid uppsittning
och få den att stå kvar så att den inte stör eller utgör en säkerhetsrisk för människor eller andra
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hästar genom att ex. sparka eller komma lös. Den sökande ska ha kontroll på utrustningen och
justera den på ett säkert sätt så att hästen inte exempelvis trampar på tygel så att tränset går
sönder eller kommer lös med hängande tyglar och stigbyglar. Den sökande ska kunna sitta
upp utan extra hjälp eller hjälpmedel och ha hästen och utrustningen under kontroll.
Hängande tyglar och spö i fel hand utgör en säkerhetsrisk och är inte önskvärt. Den sökande
ska justera stiglädrens längd med foten kvar i stigbygeln och justera sadelgjorden med full
kontroll på tygeln. Inga kläder får tas av när man sitter till häst.
Delmoment 2, uppvärmning: De sökande skrittar ut till ovalbanan och värmer självständigt
upp hästen i skritt, trav, galopp och tölt under ca 10 minuter.
Bedömning
I delmomentet bedöms den sökandes sits, position, balans, följsamhet och kroppskontroll
samt förmåga att med känsla och samordning av hjälperna inverka på hästen. Den sökande
ska ha förmåga att anpassa sin sits till alla gångarter och tempon och ha så god position,
balans, följsamhet och kroppskontroll att hästen kan värmas upp i alla gångarter utan att
ryttaren inverkar störande på hästen eller ramlar av om inte något särskilt inträffar. Grava,
befästa sitsfel som behöver mycket träning för att kunna arbetas bort ex. extrem snedhet,
hårda okänsliga händer, obalanserade dunsar, stark bak- eller framvikt är inte önskvärt. Den
sökande ska visa förmåga att självständig rida hästen i olika gångarter och tempon på ett
sådant sätt att hästen ges möjlighet att succesivt värma upp och inte hastigt ställs inför stora
krav på tempo och samling. Det är inte godtagbart att den sökande rider okontrollerat med
fara för kollisioner med andra ekipage.
Delmoment 3 ridning på ovalbana: Den sökande rider på ovalbanan enligt bedömarnas
anvisningar. Den sökande ska visa sin förmåga att rida hästen i skritt, trav, galopp och tölt i
olika tempon. Den sökande ska även visa en eller flera passläggningar. För den som är mindre
erfaren i att rida pass kommer tydliga anvisningar att ges.
Bedömning
I delmomentet bedöms den sökandes sits, position, balans, följsamhet och kroppskontroll
samt förmåga att med känsla och samordning av hjälperna inverka på hästen. Den sökande
ska kunna rida hästen i samspel med övriga ryttare och utan att inverka störande på hästen
eller ramlar av om inte något särskilt inträffar. Den sökande ska visa förmåga att samordna
sina hjälper så att hästen förstår hjälpgivningen och ges chans att på ett balanserat sätt byta
gångart, stanna kvar i gångarten. Ryttaren ska visa förmåga att koordinera sina hjälper så att
hästen kan förstå och genomföra tempoväxlingar.
Efter delmoment 3 byter de sökande hästar och delmoment 3 upprepas på den nya
hästen.
Förmågan att anpassa sits och inverkan till olika hästar bedöms. Den sökande måste kunna
anpassa sin ridning så att t ex. en känslig häst inte rids med alltför stark hjälpgivning vilket
kan innebära en säkerhetsrisk då hästen kan komma i stress och i värsta fall panik.
Delmoment 4, avslutning: Ridpasset avslutas med att hästen skrittas av, rids tillbaka till
stallet, uppställning, avsittning och iordningställande av hästarna.
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Bedömning
I delmomentet bedöms den sökandes sits, position, balans, följsamhet och kroppskontroll
samt förmåga att med känsla och samordning av hjälperna inverka på hästen. Den sökande
ska ha förmåga att anpassa sin sits till alla gångarter och tempon och ha så god position,
balans, följsamhet och kroppskontroll att hästen kan skrittas av utan att ryttaren inverkar
störande på hästen eller ramlar av om inte något särskilt inträffar. Den sökande ska visa
förmåga till att självständig rida hästen på ett sådant sätt att hästen ges möjlighet att succesivt
slappna av och inte ställs inför ytterligare krav alternativ rids utan kontroll så att den kan fritt
kan störa andra ekipage eller göra sig fri från ryttaren.
Delmoment 5, analys: kontrollfrågor (se sid 2) kommer att ställas efter ridpasset.
Den sökande bör ha en rimlig uppfattning om vad som har hänt under ridpasset och ska kunna
hålla sig till sakfrågan, d v s inte blanda in händelser utanför ridpasset eller visa oförståelse
för eller dålig attityd gentemot hästen.

Krav för godkänt moment
Poäng 5
Den sökande har med godtagbar sits, position, balans, följsamhet och kroppskontroll samt
förmåga att med känsla och samordning av hjälperna inverkat på hästen. Även förmågan att
anpassa sits och inverkan till olika hästar har bedömts godtagbar. Den sökande har godtagbar
förmåga att avgöra om hästen går i korrekt takt i respektive gångar samt förmåga att korrigera
takt och tempo. Den sökande har godtagbar förmåga att hantera hästen, känsla för
kommunikation med hästen och säkerhetstänkande i momentets alla delar. Den sökande har
godtagbar förmåga att ta till sig och omsätta instruktion och analysera sin egen och hästens
insats.
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