Ridskolan Strömsholm & Flyinges
Sportstipendium för studenter på SLU:s Hippologprogram 20/21
Syfte

Syftet med RS/Flyinges Sportstipendium är att stötta en privat sportsatsning på elitnivå för de som
vill läsa Hippologprogrammet vid SLU samtidigt som de satsar inom sin specialgren (hoppning,
dressyr eller fälttävlan).

Grundläggande krav för stipendium

Stipendiet gäller endast för personer som antagits till och studerar på Hippologprogrammet under
läsåret 20/21. Stipendiaten måste klara studierna enligt de krav som gäller för erhållande av CSNstöd för att stipendiet skall gälla. Om stipendiaten inte klarar att studera enligt plan avslutas
stipendiet.

Stipendiet innebär att:

- Stipendiaten får möjlighet att ha en häst uppstallad på Flyinge/Ridskolan Strömsholm (F/RS)

kostnadsfritt från två dagar innan läsårets start till två dagar efter läsårets slut. I detta ingår hyra
av boxplats, hö/hösilage samt det kraftfoder som används som standard på F/RS, tillgång till
hagar del av dag, del i sadelkammare och anläggningens ridhus och utebanor när dessa är lediga.
Hästen skall ha en utbildningsnivå motsvarande det som gäller för erhållandet av stipendiet.

- Stipendiaten står för hästens utrustning och försäkring.
- Stipendiaten sköter själv sin häst under hela studietiden även undervisningsfria dagar såsom jul,
nyår, påsk etc.

- Om möjligt erbjuds stipendiaten ytterligare boxplatser på F/RS, enligt ovan, till en reducerad
månadsavgift.

- Stipendiatens häst har kostnadsfritt tillgång till enklare sjukvård som ombesörjs av F/RS

veterinärer. Önskar stipendiaten kvalificerad veterinärvård för sin häst måste detta ombesörjas
och bekostas av stipendiaten själv.

- Stipendiatens häst har kostnadsfri tillgång till rutinmässig hovvård/hovbeslag och hovslagare på
Hovslagarutbildningen på F/RS. Önskar stipendiaten specialbeslag för sin häst måste detta
ombesörjas och bekostas av stipendiaten själv.

- Om stipendiaten har förmåga ges, på samma sätt som övriga studerande, vid terminsstart

möjlighet att tenta av delmoment av kurs avseende färdighet i ridning i sin specialgren för att
frigöra tid till specialträning i sin disciplin.

- Specialträning är tänkt att ske regelbundet men undantag kan ske då det inte går att lösa

schematekniskt. Stipendiaten kan beredas möjlighet att delta i träning för gästtränare som gästar
F/RS.

- På F/RS skall stipendiaten ha en mentor som kan hjälpa till med helhetssynen på stipendiatens
sportsatsning. Tillsammans med mentorn skall stipendiaten löpande sätta upp mål för den
personliga färdighetsträningen, för hästarnas träning och utveckling samt planera
tävlingssäsongen. Målen skall vara skriftliga.

- Inom ramen för SLU:s Hippologprogram är studenten försäkrad via Kammarkollegiet.

Försäkringen gäller i Sverige vid olycksfall under skoltid samt under direkt färd mellan bostaden
och den plats där skoltiden tillbringas. Utöver detta bör studenten ha en egen
olycksfallsförsäkring.

- Stipendiet gäller från och med 2020-08-31till 2021-06-07. Stipendiaten ansöker senast 15 april

2021 om förlängning av stipendiet under kommande läsår. Om stipendiaten har uppfyllt kraven
under läsåret, haft en positiv utvecklingskurva och varit en god förebild kommer stipendiet att
förlängas. Besked lämnas senast 2021-05-31.

Krav för att studenten skall ha möjlighet att erhålla RS/F Sportstipendium för studenter på
Hippologprogrammet:

- Ansökt till Hippologprogrammet 20/21och har blivit antagen. Skulle studierna ej påbörjas eller
avbrytas så upphör stipendiet.

Sportsliga riktlinjer för RS/F Sportstipendium

- Inom disciplinen Hoppning gäller att sökanden lägst skall ha startat 135 cm på nationell tävling
eller motsvarande med noll fel.

- Inom disciplinen Dressyr att sökanden lägst skall ha startat Msv B:5 med minst 64% på nationell
tävling eller motsvarande.

- Inom disciplinen Fälttävlan att sökanden lägst skall ha fullföljt CCN** på tävling eller
motsvarande.

Bedömningsförfarande

Kommittén har möjlighet att bedöma ansökningarna med hjälp av praktiska prov och intervjuer men
behandlar ansökningarna främst efter sportslig nivå, utvecklingsbarhet och personliga mål,
motivation och syn på framtida roll i hästnäringen.

Ansökningsförfarande

Ansökning till Sportstipendiet för studenter på Hippologprogrammet görs via länken här och skall
vara oss tillhanda senast 31 maj 2020. Meddelande om eventuellt sportstipendium ges så fort som
möjligt efter den 10 juli.

Stipendiekommittén består av

-

Elisabeth Olsson (studierektor Hippologprogrammet RS)
Annethe Yng (studierektor Hippologprogrammet F)
Karin Morgan (chef för forskning och utveckling vid RS)
Jens Fredricson (stallmästare RS/F)
Lotta Björe (hopplärare RS)
Marianne Esseen Söderberg (huvudlärare dressyr RS)
Piia Pantsu (hopp/fälttävlan lärare F)

