Ridlärare IV Svenska Islandshästförbundet
Det övergripande målet är att SIF Ridlärare IV skall ha kompetens att utbilda hästar
och ryttare upp till elitnivå. Ridläraren skall i sin ridning, hästhantering och
undervisning vara en förebild för elever och blivande ridlärare.
Stor vikt läggs vid egen färdighetsträning i ridkonst, därtill kommer grund – och
vidareutbildning av hästar samt fördjupning i teoretiska moment. Deltagarna
kommer även att träna på praktisk och teoretisk undervisning av grupper, enskilda
ekipage och blivande ridlärare I och II.
I anslutning till utbildningen finns möjlighet att avlägga examination till SIF
Ridlärare IV enligt gällande bestämmelser. Målet är att de studerande skall bli
mycket väl förberedda för examinationerna och ett framtida uppdrag som
Diplomerad Ridlärare IV.
Utbildningen ges inom Hästsporten Folkhögskola vid filialen Wången.
Förkunskapskrav
•

Ridlärare III med unghästprov
• Lokalklubbsdomare (behöver dock ej vara aktiv)
• Aktivt arbetar (omfattning minst 50 %) med undervisning och träning av
hästar som Ridlärare III under minst 8 år
• Tränat ekipage som tävlar på nationell nivå
Meriterande vid antagning
• Pedagogisk utbildning och erfarenhet
• Tävlingsresultat
Ansökan och antagning
Sista dag för ansökan är 1 augusti. Ansökan görs digitalt på länken nedan.
https://forms.office.com/r/VYH8YYYpgP

Ansökan ska kompletteras med CV som visar att behörighetskraven är uppfyllda
samt med ev övriga meriter. Referenser och/eller intyg krävs för att styrka
förkunskapskrav och meriter. Tävlingsresultat ska anges med tävlingsarrangör och
datum. CV med ev övriga handlingar skickas digitalt till karin.ericson@wangen.se
senast 1 augusti.
Vid antagning bedöms deltagarens förkunskaper och meriter ur ett
helhetsperspektiv. Ansvarig för antagning är kursledare samt två av SIF:s
utbildningssektion utsedda representanter. Senast 31 augusti ges besked om
antagning.

Mål
Efter genomgången utbildning ska deltagaren ha:
•
•
•
•
•
•
•

Mycket god egen färdighet i ridkonst för islandshäst
Mycket god förmåga att utbilda ryttare och hästar på elitnivå
Kunna tillämpa och motivera pedagogiska metoder väl anpassade till ryttare
och häst
Mycket goda kunskaper i att utbilda ur hästvälfärdsperspektiv och enligt
gällande nationella och internationella riktlinjer
God förtrogenhet med islandshästsportens utveckling nationellt och
internationellt
God kännedom om aktuell relevant forskning
Förmåga att, efter relevant internutbildning, hålla teoretisk och praktisk
utbildning för ridlärare I-III inom SIF

Genomförande och upplägg
Utbildningen till Ridlärare IV är på totalt 20 veckor och genomförs med 50 %
studietakt. Utbildningen ges delvis på distans. Utbildningen sker på svenska men
engelska föreläsningar och litteratur förekommer.
Fyra fysiska träffar á ca 5 dagar är förlagda till Wången. De träffar som förläggs till
Wången innehåller till största delen praktiska moment såsom egen ridning och
undervisning.
Mellan de fysiska träffarna sker egen färdighetsträning, digitala föreläsningar ca en
halvdag i veckan samt inlämningsuppgifter. Vissa föreläsningar sker på engelska.
Egna hästar
Deltagaren ska vid utbildningen ha med en fyrgångshäst samt en femgångshäst som
är minst 6 år när utbildningen startar. Hästarna ska vara välutbildade, i gott fysiskt
och psykiskt skick samt vara tillgängliga under hela utbildningen.
Under utbildningstiden och inför examinationerna får hästarna enbart tränas av
kursdeltagaren.
Medverkande lärare:
Huvudlärare är Eyjolfur Isolfsson, professor i ridkonst vid SLU och ridlärare är
Anton Pall Nielson. Båda har mångårig internationell erfarenhet av undervisning och
har även varit lärare vid det isländska universitetet Hólar. Huvudlärare inom etologi
(Hästens inlärning) är Angelo Telatin, PhD in Equine Behavior and training.
Huvudlärare i pedagogik och coachning är Susanne Lundesjö – Kvart, fil dr i
pedagogik. Huvudlärare i ridlära och gångartsteori är Ia Lindholm och Mette
Mannseth. Gästföreläsare förekommer.
Examinationer
Ett antal examinationer genomförs inom ramen för kurstiden och resterande
examinationer (främst de praktiska ridproven) under v20. Kostnad för
examinationer under v20 ingår ej i kursavgiften.

Tillåtna hästar vid examination
Deltagaren får disponera två hästar till examinationstillfället. Hästar som deltar vid
examinationen skall vara tränad av aspiranten under en längre tid. En häst får endast
delta med en ryttare under examinationen. Hästarna får vara utrustade enligt FIPO.
Dock får fyra broddar/sko användas om behov finns.

Examinationer
Ridexaminationer
1 Gaedingafimi nivå III
A Gaedingafimi med 5-gångshäst – alla gångarter
B Gaedingafimi med 4 – gångshäst – alla gångarter utom pass
För godkänt resultat kommer minikrav på poäng att behöva uppnås i:
• Tölt och pass
• Obligatoriska övningar, t ex öppna och sluta i tölt.
2 Stilpassvisning
Rid/pedagogikexaminationer
3 Clinic/Demo
Uppsuttet på valfri häst. Bedömning både av ridning och det pedagogiska
framförandet.
4 Ekipageanalys
Analys av ryttare och häst som man ej tränat tidigare.
Teoretiska examinationer
5 Coachning av ekipage
Skriftlig inlämning och examinerande seminarium
6 Skriftlig artikel
7 Öppen föreläsning
Muntlig presentation, syntes av rid- och gångartslära
Krav för godkännande på kursen
100% närvaro
Godkända uppgifter, redovisningar och inlämningar
Krav för godkänd diplomering Ridlärare IV
Godkänd kurs Ridlärare IV
Godkända examinationer inom 10 år
Tävlingsmeriter enligt tabell nedan inom 10 år
Gren
Poängkrav minimum
Tölt T1
Tölt T2
Fyrgång V1
Femgång F1
GDB
GDA
P1/P2/ P3
PP1

6,8
6,5
6,6
6,3
8,20
8,0
<26/<8,75/<18 (en av dessa)
6,2

Kostnader
20 000 kr (utbildningen är momsfri) inklusive uppstallning för två hästar under
studieveckorna på Wången. Kurskostnaden kan delas upp på två tillfällen. Kostnader
för eget boende samt examinationer v20 ingår ej i kurskostnaden.
Deltagarna har möjlighet att söka CSN under utbildningen.
Antal deltagare
Tio deltagare
Preliminärt schema studieveckor vid Wången 2022-2023
Vecka

Datum

Lärare

42

17 – 21 oktober

50
2

12 – 16 december
9 – 13 januari

9

27 feb – 3 mars

20

Examination
15 – 19 maj

Eyjolfur Isolfsson/Anton Pall
Nielsson, Susanne Lundesjö - Kvart
Anton Pall Nielsson/Angelo Telatin
Eyjolfur Isolfsson/Anton Pall
Nielsson
Eyjolfur Isolfsson/Anton Pall
Nielsson
Examinatorer

Kost och logi
Boende bokar ni själva via wardshus@wangen.se eller telefon 0640-174 17, se
boenden och prislistor nedan. Det går också bra att äta frukost, lunch och middag på
Wärdshuset. Vill man ha något kvällsfika etc. tar man med sig det själv. Anmäl
specialkost eller vegetariskt till Wärdshuset inför första träffen.
Enkelrum Walde Vandrarhem: 190kr/natt med eget linne
Del i 4-bäddstuga 250kr/person/natt med eget linne/
Enkelrum i delad stuga 450kr/natt med eget linne
Hel stuga 900kr/natt med eget linne
Linnepaket med sänglinne och handdukar 150kr/set
Enkelrum: hotell 700kr/natt
Del i dubbelrum: hotell 480kr/natt
Studerandepriser mat: Frukost 80kr, lunch 95 kr, middag 95 kr
Frågor
Frågor om kursen besvaras av kursledare Karin Ericson, karin.ericson@wangen.se
Telefonnr 070-2568006

