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Anvisningar för filmning av antagningsprov hippolog-kandidatprogram 2021  
Islandshästinriktningen 

För att kunna bli behörig till hippologprogrammet krävs godkänt antagningsprov. I år sker prövningen 
genom att du som sökande skickar in en film på de två momenten i antagningsprovet. Vi accepterar 
INTE filmer tagna i annat sammanhang exempelvis tävling, kurser, träningar, uppridning/ansökan till 
andra utbildningar etc. Resultat från genomfört eller filmat antagningsprov från tidigare år kan inte 
användas. Du står själv för eventuell kostnad för filmningen. Sist i detta dokument finns beskrivningar 
för momenten ridbana och oval-/rakbana. 

UTRUSTNING 
• Mobilkamera eller videokamera 
• Stöd för mobilen/kameran t.ex. ett räcke, vägg, stativ eller selfie-pinne. 
• Fungerande mikrofon i mobil eller kamera eller extern. 

FILMNINGSTEKNIK 
• För att filerna inte  ska bli för stora rekommenderas inställningen 720 p (1280 x 720 pixlars 

upplösning, eller halv-HD) som högsta upplösning. Denna inställning görs oftast i mobilens 
kamerainställningar.   

• Filma med mobilen i vågrätt läge, inte stående! 
• Har mobilen/kameran inbyggd stabilisering så använd den funktionen. 
• Ha bra belysning och undvik motljus 
• Filmaren bör stå så att ekipaget som filmas tar upp större delen av bilden. Zoomning skall 

användas då det behövs.  
• Hela momentet får ta max 10 minuter och måste filmas i en följd. Filmen får inte vara 

ihopklippt av flera olika filmer. 
• Ljudet skall vara på under hela filmningen. 

Goda råd: Gör en provinspelning och titta på resultatet. Ser man tydligt de moment som beskrivs i 
anvisningarna?  Den som filmar måste kanske byta position för att fånga det på ett bra sätt? 

FÄRDIG FILM 
• Titta på filmerna noga och se så att alla delar av momenten kommit med och syns bra i bild. 
• Filmerna måste hålla god kvalité så att bedömargruppen kan göra en säker bedömning av 

prestationen. Om det skulle visa sig att en film inte håller tillräckligt god kvalité kommer man 
bli ombedd att skicka in en ny film med bättre kvalité.  

• Märk filmerna med namn och personnummer. Vi beaktar GDPR i all hantering av filmerna. 
• Ladda upp dina filmer på  www.hippologantagning.wetransfer.com när de är klara. Ange 

namn och inriktning (ridhäst, islandshäst, travhäst) i meddelanderutan.   
• Om du får problem att ladda upp filmen från telefonen kan du behöva ladda ned den på 

dator innan uppladdning till Wetransfer  Använd gärna Chrome som webbläsare. 
• Filmerna ska vara uppladdade senast den 15 maj 
• Filmerna kommer att låsas för nedladdning. Filmerna kommer inte att spridas och kommer 

att förvaras så att endast bedömargrupperna har tillgång till visning.  
• Filmerna kommer att förstöras så snart bedömningen är klar. Behåll originalet själv för 

säkerhets skull.  

http://www.hippologantagning.wetransfer.com/
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BEDÖMNING AV FILMERNA 
• Bedömning kommer att ske på samma grunder och av samma bedömargrupper som om 

provet skulle ha genomförts på Strömsholm eller Wången.  
• Resultatet av bedömningarna kommer att sändas ut till var och en när det är klart.  
• Bedömningsskalan är densamma som vid prov på plats d v s U (underkänd) eller något av 

poängen 5 – 10. För godkänt prov krävas minst 10 poäng och ingen poäng under 5 på något 
av momenten. 
 

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR FILMNINGEN: Islandshästinriktningen 

• Hästen skall vara en islandshäst. Den kan vara egen eller lånad. 
 

• Hästens utrustning skall vara sadel och träns med tränsbett. Inspänningstyglar eller andra 
hjälptyglar är inte tillåtna. Hästen kan bära senskydd/strykkappor/boots om så krävs. 
 

• Ryttarens utrustning. Vid all hantering av häst ska man bära hjälm med knäppt hakband 
samt ändamålsenlig klädsel. Ridbyxor skall helst vara ljusa. Pösiga, långa jackor, stora tröjor, 
skjortor som hänger utanför byxor eller västar är olämpligt. Även tröja med luva är olämpligt. 
Ridstövlar eller shortchaps (av stövelskaftstyp och utan fransar) och ridskor av nätt modell 
samt dressyrspö (om det inte är direkt olämpligt på hästen som rids). Sporrar skall inte 
användas. Säkerhetsväst kan användas men är inte obligatoriskt. 
 
Säkerhetsväst kan användas men är inte obligatoriskt. Sporrar ska inte användas. 
Ryttaren får inte använda hörselsnäcka. Behöver den sökande hjälp att komma ihåg vilka 
övningar som ska göras får korta påminnelser göras men det får inte vara undervisning. 
 

• Ridbana utomhus, ridhus eller motsvarande (se sista sidan) med en yta på 20 x 40 meter, 
inte större. Har du en större bana kan du avgränsa med koner, staket eller liknande. Ytan 
skall ha ett jämt underlag passande för ridning. 
 

• Ovalbana och Rakbana. Om man inte har tillgång till en rakbana eller ovalbana kan man rida 
på en uteridbana/yta med minsta mått 80 x 30. Raksträckan kan man rida på en väg som då 
ska vara ca 150 meter och med jämnt och bra underlag för ridning. Det skall vara möjligt att 
filma hela sträckan. 
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MOMENT RIDNING RIDBANA/RIDHUS - FILMTID MAX 10 MINUTER 

 
FILMAREN PLACERAR sig på banan vid C och så har hästen nära framför sig inför 
presentationen. 
 
HÄSTEN SKALL VARA FRAMRIDEN/UPPVÄRMD och färdig att ridas i momentet när filmen 
startar. 
 
Alla moment skall genomföras i angiven ordning. 
 

1. Identifikation av den sökande. Den sökande står tillsammans med sin häst, filmas i närbild 
och håller upp en id-handling (körkort, id-kort med foto) intill ansiktet.  
 

2. Presentation av hästen. Ålder och utbildningsståndpunkt.  
 

3. Uppsittning. Den sökande filmas när den sitter upp sin häst. Uppsittning skall ske utan pall. 
 

4. Skritt och trav 
• Skritt, fritt voltarbete i båda varven. 
• Trav 3-punktssits, fritt, voltarbete och raka spår i båda varven. 
• Trav lättridning, fritt, voltarbete och raka spår i båda varven. 
• Skritt på fyrkantsspåret. Tre halter. 
• Skänkelvikning i skritt  enligt följande:   

- Skritt A - X . Skänkelvikning X - M.  
- Skritt M-C-X. Skänkelvikning X-K.  
- Skritt K-A-X. Skänkelvikning X - H..  
- Skritt H-C-X. Skänkelvikning X - F. 
 OBS! Filma från A eller C så att man ser ekipaget rakt framifrån och bakifrån! 
 

5. Skritt och tölt 
• Tre övergångar från skritt till tölt. Valfria ridvägar. 
• Tre övergångar från tölt till skritt. Valfria ridvägar. 
• Töltarbete, självständigt. Valfria ridvägar. 
 

6. Galopp 
• Galoppfattning från valfri gångart vid A eller C. Ett varv i galopp. Valfri sits. Visas i båda 

varven. 
 

7. Ställ upp vid kameran och ge en muntlig analys utifrån följande frågor: 
• Hur upplevde du takten i tölt? 
• Hur bedömer du din egen insats under passet? 
• Skulle du gjort något annorlunda och i så fall vad?  
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MOMENT RIDNING OVALBANA ELLER RAKBANA - FILMTID MAX 10 MINUTER 

FILMAREN PLACERAR sig på banan så att hen har hästen nära framför sig inför 
presentationen. 
 
HÄSTEN SKALL VARA FRAMRIDEN/UPPVÄRMD och färdig att ridas i momentet när filmen 
startar. 
 
 

1. Identifikation av den sökande. Den sökande står tillsammans med sin häst, filmas i närbild 
och håller upp en id-handling (körkort, id-kort med foto) intill ansiktet. 
 

2. Presentation av hästen. Ålder och utbildningsståndpunkt.  
 

3. Uppsittning. Den sökande filmas när den sitter upp sin häst. Uppsittning skall ske utan pall. 
 

4. Ovalbana/Uteridbana 
• Tölt, arbetstempo – mellantempo, ett varv  
• Trav, valfri sits, ett varv 
• Skritt, ett halvt varv  
• Galopp, ett varv  

 
• Byte av varv 

 
• Tölt, två temposkillnader (öka och sakta in två gånger), valfritt ställe på banan 
• Galoppökning på en långsida 
 

5. Rakbana 
• Tölt, arbets – mellantempo, två sträckor  
• Trav, två sträckor, valfri sits 
• Skritt, en sträcka  
• Galopp, en sträcka  
• Tölt, temposkillnader, två sträckor  
• Galoppökning, en sträcka  

 
6. Ställ upp vid kameran och ge en muntlig analys utifrån följande frågor: 

• Hur upplevde du takten i tölt? 
• Hur bedömer du din egen insats under passet? 
• Skulle du gjort något annorlunda och i så fall vad?  
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RIDBANA 

 


