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Beridarprogrammet  
Information till sökande - del 1  
 

 

INFORMATION   
Med anledning av den rådande situationen med Covid-19 har Flyinge AB, huvudman för 
Beridarprogrammet, vidtagit åtgärder för att undvika smittspridning på anläggningen, 
Flyinge Kungsgård.   
 
Tidigare år har antagningsprov genomförts på Flyinge Kungsgård. Att genomföra detta i år 
skulle innebära risk för smittspridning och Flyinge AB har beslutat att antagningsprovet 
till Beridarprogrammet kommer att genomföras i digital form.  
Antagningsprovet kommer ej att ske på Flyinge Kungsgård. 
 
Antagningsprovet är en del av behörigheten till Beridarprogrammet. Detta år kommer 
färdigheterna att bedömas genom filmat material som du själv ansvarar för att filma och 
skicka in.  
 

 

ANTAGNINGSPROV  
Har du rätt behörighet går du vidare till antagningsprov 
Din ansökan behandlas av en handläggare som går igenom din behörighet för att bli antagen 
till utbildningen. Har du rätt behörighet kommer du få besked om detta samt få information 
och instruktioner om antagningsprovet skickat till dig via mail.  
 
Har du som söker inte rätt behörighet eller saknar intyg, kommer du att få besked vad som 
saknas eller vad du eventuellt behöver kompletteras med, för att bli behörig för utbildningen.  
 
Besked om du är behörig eller ej kommer att meddelas från den 16 april.  
 
Vad ska filmerna innehålla? 
28 maj kommer du få instruktioner vad antagningsprovet, filmerna ska innehålla. Då 
kommer banskiss för hoppmomentet och övningar för dressyr skickas till dig via mail.  
Vänta med att filma tills detaljerande anvisningar kommer.  
 
När ska antagningsprovet skickas in 
Antagningsprov ska vara inskickat senast den 2 juni.  
Instruktioner kommer skicks till dig i samband med att du får besked om antagningsprov.  
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BEDÖMNING AV ANTAGNINGSPORV  
Hur bedöms antagningsprovet 
Mycket goda personliga färdigheter i ridning är en förutsättning för att du ska kunna 
tillgodogöra dig utbildningen, nå kursmålen och därmed kunna arbeta professionellt med 
utbildning, matchning, tävling och försäljning av hästar. Bedömningen av dina förkunskaper 
i ridning har därför högsta prioritet vid antagningsförfarandet. Resultatet av 
antagningsprovet är en del av behörigheten till Beridarprogrammet.  

 
Antagningskommittén som består av 4 välmeriterade tränare- och eller ryttare i dressyr eller 
hoppning, kommer att gå igenom dina filmer. Antagningskommittén kommer bedöma 
samtliga filmer utifrån samma bedömningsgrund för samtliga sökande. Varje del kan ge dig 
max 30 poäng och för att bli godkänd på provet och därmed behörig till utbildningen krävs 
39 poäng av totalt 60 poäng. 
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Utbildningsadministratör 
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