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Beridarprogrammet 2022 
Information till sökande - del 1  
  
 
Antagningsprovet är en del av behörigheten till Beridarprogrammet. Antagningsprövningen 
måste genomföras för att bedöma om sökande har tillräcklig nivå i sin färdighet i ridning för 
att kunna påbörja programmets kurser.  
I år kommer färdigheterna att bedömas i två steg där den första delen är en egen film och den 
andra delen är ridprov på plats.  
 

Antagningsprov steg 1 – Digitalt prov – egenproducerad film skickas in 
I antagningsprovets första del ska du producera en digital film enligt anvisningar, som 
uppvisar dina färdigheter i din fördjupningsgren. Filmen syftar till att vara ett 
komplement till och verifiering av ridintyget som du skickat in vid ansökan. Instruktioner för 
hur filmen ska produceras skickas till alla sökande som uppfyller behörighetskraven. 
 

Antagningsprov steg 2 – Ridprov utförs på plats på Flyinge 
Efter första antagningsprovet steg 1 kommer de 20 som är högts bedömda att kallas till 
ridprov på plats för ytterligare en urvalsbedömning.  
Under ridprovet på Flyinge bedöms de sökandes ridfärdigheter på en av Flyinges skolhästar. 
Ridprovet kommer att innehålla dressyr- och bomarbete. Det genomförs i både hopp- och 
dressyrsadel. Dessutom ingår ett hanteringsmoment.  
 
 

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 tre välmeriterade tränare- och eller ryttare i dressyr 
eller hoppning, kommer att gå igenom din film, samt bedöma dig vid ridprovet på plats på 
Flyinge.  

 
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 
och vidare till antagningsprov.  
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Den 16 april kommer du som är behörig att få banskiss och 
dressyrmoment för antagningsprovsfilmen. Detta skickat till dig via mail.  

 
Du kommer få instruktioner på vad antagningsprovet, filmen ska innehålla. Då kommer 
banskiss för hoppmomentet och övningar för dressyr skickas till dig via mail.  
Endast film i den fördjupningsgren du har valt ska filmas.  
Vänta med att filma tills detaljerande anvisningar kommer.  

 
Antagningsprov ska vara inskickat senast den 25 april.  
 
Filmen ska skickas in via WeTransfer. Instruktioner kommer skicks till dig i samband med 
att du får besked om antagningsprov.  
 
Att tänka på  
Nedan ges kort information hur filmning och uppladdning ska ske.  
 

• Det ska tydlig framgå av filmens namn och det ska synas i bild att det är den sökande 
som rider  

 

• Filmen ska vara sammanhängande och det får inte bestå av ihopklippta delar från 
olika tillfällen.  

 

• Filmen får bara vara visst antal minuter lång 
 

• Filmen måste hålla god kvalité så att bedömning kan ske.  
 

• Häst och ryttare ska vara i uppvisningsskick. Hästen ska vara knoppad och ryttaren 
ska vara klädd enligt riktlinjer för tävling.  

 
 
 
Frågor 
Har du frågor eller funderingar kring antagningsproven eller programmet går det bra att 
kontakta Helen Rosvall.  
 
Lycka till med ansökan.  
 
Helen Rosvall 
Utbildningsadministratör 
  
Tel. +4646-649 40 
Mobil/SMS. +46707938655 
Email: helen.rosvall@rsflyinge.se 
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