Utbildningssektionen 2017

Tränare 1
för Islandshäst
Minimiålder 25 år
Förkunskapskrav:
•

Diplomerad Unghästtränare eller C-tränare för islandshäst.

•

Yrkesverksam minst 3 år efter Unghästtränare/C-tränarexamination.

•

Visat 3 eller fler hästar på avelsvisning med minst 7,50 för rid egenskaper. Minst
en av dessa hästar ska vara femgångare med 7,5 eller mer för pass.

•

Hippologi 2 (dispens ges 2018 )

Delmoment
•

Tränarexamination 1, ett första besiktningstillfälle och slutbesiktning

•

Träningsplan för hästarna som ingår i examinationen samt skriftlig analys av
dessa.

•

Ridteori 2

Tränarexaminationens genomförande
Följande krav finns på anläggningen där provet ska avläggas:
Stallet ska vara godkänt enligt Jordbruksverkets regler och normer. Det ska finnas ett
ridhus och en rakbana/ovalbana.
Tränaraspiranten tränar fem hästar i ca. åtta veckor. Hästarna ska vara inridna, skodda
och ha god grundkondition vid träningens start. Träningen ska vara individanpassat och
hänsyn ska tas till ålder, utbildningsnivå och hästens allmäntillstånd. Hästens utveckling
bedöms av examinatorerna som utses av SIF, Svenska Islandshästförbundet. Vid
slutbesiktningen ska tre hästar visas upp. Hästarna som deltar ska vara välskötta och väl
skodda samt vid gott allmäntillstånd. Om examinator inte anser att hästen uppfyller dessa
krav får hästen ej delta, en av de två återstående tränings hästarna får då tas in som reserv.
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Om hästen har sår men provdomaren anser att den kan delta i examinationen kan dess
betyg för helhetsintryck inte bli mer än tre. Vid slutbesiktningen ska minst en häst visa
flygande pass/passträning. Därför bör aspiranten ha mer ån en femgångare med bland de
fem hästarna som inleder träningen inför yrkesprovet.
Första besiktningstillfället
Hästens allmäntillstånd samt utbildningsnivå bedöms av två examinatorer som fyller i ett
besiktningsprotokoll för varje häst. Aspiranten har en begränsad tid (ca. 15min) att visa
upp hästen för examinatorerna. Hästarna får ledas för hand av assistent som uppvärmning
och tränaraspiranten ska sedan sitta upp på hästen inför domarna. Aspiranten visar alla
gångarter samt övningar som hästen behärskar och försöker ge examinatorerna en så bra
bild som möjligt över hästens utbildningsnivå samt kapacitet. Aspiranten kan ombes att
visa speciella moment. Minst en av examinatorerna provrider sedan hästen. Aspiranten får
sedan en kopia av besiktningsprotokollet samt en genomgång av detta med
examinatorerna.
Slutbesiktning
Hästens allmäntillstånd (utseende och hälsa) bedöms i stallet innan provets start.
1. Muntlig presentation
Denna utförs innan uppsittning i ridhuset. Aspiranten inleder examinationen med
att muntligt presentera vilka hästar hen har valt att visa upp vid slutbesiktningen.
Beskriver sedan kortfattat hur träningen av hästarna har gått och vad hen lagt vikt
på med de olika hästarna.
2. Bedömning i ridhus/paddock.
Hästarna får ledas för hand av assistent som uppvärmning. Aspiranten sitter upp på
hästen där examinatorerna ser och har sedan en begränsad tid (ca. 15min) att visa
upp hästen. Vikt ska läggas på att visa hästens utbildningsnivå samt lydnad. Hästen
provas av minst en examinator.

3. Bedömning utförs ute.
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Hästen visas upp på rakbana/ovalbana. Vikt skall läggs på att visa hästens kapacitet
och temporegister i de olika gångarterna. Minst 1 häst skall visa flygande pass/pass
träning.
Examinatorerna kan vid både del 2 och 3 be aspiranten visa speciella moment.
Träningsplan och hästanalys
Under tiden mellan besiktningarna ska aspiranten genomföra viss dokumentation kring de
hästar som ingår i träningen inför examinationen. Dokumentationen ska omfattande
punkterna a-d och delges examinatorerna via mail under träningsperiodens gång.
4. Analys & träningsplan för samtliga hästar
Denna ska innehålla:
a) En analys av hästen efter första bedömningstillfället som sammanfattar:
hästens allmäntillstånd, utbildningsståndpunkt, gångarter, oliksidighet samt
svar för ryttarens hjälper. Viktigt är att ta med både positiva och negativa
egenskaper.
b)

Aspiranten beskriver vad målet med träningsperioden är. Huvudmål, samt
vad som måste bli bättre för att nå huvudmålet, dvs. träningens delmål
beskrivs.

c) Aspirantens delger sin plan för att nå målen med hästen. Vad ska hen lägga
vikt på och idéer om träningsmetoder beskrivs.
Skickas till examinatorerna dagen efter första besiktningen.
5. Halvtidsprognos
a) Efter halva träningsperioden utvärderar aspiranten träningsplanen för varje
häst och uppdaterar den vid behov.
Skickas till examinatorerna 4:e veckan efter första besiktning.
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Examinationsregler
Examinatorerna bedömer ett antal moment som innefattar hästens hälsa, omvårdnad,
skoning samt utveckling och aspirantens analys av hästen, sits och inverkan samt
träningsmetoder. Examinationen bedöms enligt följande skala: u = underkänt eller
bedömning 3-5, där 3 = godkänt, 4 = väl godkänt och 5 = mycket väl godkänt.
Hästarna får endast vara tränade av aspiranten under provperioden samt vara utrustade
med enligt FIPO godkänd utrusning som är väl anpassad till hästen. Aspiranten ska ha
lämnat analys/träningsplan dagen efter första besiktningen samt halvtidsprognos
söndagen i 4:e veckan.
Krav för godkänt
För godkänt yrkesprov krävs minst godkänt på alla delar i examinationen för alla de tre
hästarna som aspiranten väljer att visa upp vid slutbesiktningen.
Moment som bedöms:
•

Framsteg/Utveckling

•

Sits och inverkan

•

Arbetssätt

•

Häst analys/träningsplan

•

Helhetsbild: Hästens hälsa, omvårdnad samt provet i helhet.

Målsättning
Aspiranten ska efter godkänt Yrkesprov:
• Kunna analysera en ridhästs utbildningsnivå, allmäntillstånd, psykiska hälsa och utifrån
detta göra en träningsplan med lämpliga mål.
• Ha förmåga att träna en häst med valda metoder samt nå uppsatta mål.
• Ha kunskap om träning av olika typer av hästar på olika utbildningsnivå.
• Ha utvecklat ett självständigt och säkert arbetssätt vid träning av hästar.
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Provnämnd
Yrkesprovet bedöms av två, av SIF godkända, examinatorer. Ordförande i provnämnden
utses av utbildningsutskottet. Vid eventuell oenighet rörande bedömning har ordföranden
utslagsgivande röst.
Vid examinationen bör en medlem i Utbildningssektionen vara närvarande för att föra
protokoll. Om sådan ej finns på plats är det provnämndens ordförande som senast en
vecka efter examinationstillfället skall ha sänt resultatet till SIF:s kansli. Resultatet av
examinationen delges aspiranten genom samtal på plats alternativt per brev till denne.

Anmälan och kostnader
Aspiranten anmäler sig till SIF:s kansli på avsedd blankett senast två månader innan
besiktningstillfället och betalar då in en anmälningsavgift på 1.000 kr. Provets totala
kostnad är 30.000 kr, resterande summa måste vara betalat före första besiktning av
hästarna. Aspiranten MÅSTE i anmälan ange på vilken ort besiktningen ska ske och bifoga
en vägbeskrivning. Under året finns det två tillfällen att göra provet:

Period 1: Besiktning v 6, examination v 14
Period 2: Besiktning v 34 examination v 42.
Med reservation för eventuella ändringar.

Sammanfattningsvis:
Alla delmoment måste vara godkända och alla förkunskapskrav uppfyllda för att aspiranten ska bli
Diplomerad Tränare 1 för islandshäst.

