Unghästtränare för Islandshäst
(tidigare C-tränare)
Minimiålder 20 år
Förkunskaper
• Diplomerad Hästskötare
• Ridteori 1
• Hippologi 1
Delmoment
• Godkänd examination Unghästtränarprov
• Hovvårdskurs
• Introduktion till Islandshästavel
(SIF Avel, webbaserad kurs finns på Hestur 2018)
• Avelsvisarkurs (SIF Avel)
I övrigt förutsätts att aspiranten har goda ridkunskaper, stor erfarenhet och kunskap
av unghästhantering. Erfarenheten ska vara dokumenterad med bifogade intyg från
utbildning och praktik.
Unghästtränarprovets genomförande
Följande krav finns på anläggningen där provet ska avläggas:
Stallet ska vara godkänt enligt Jordbruksverkets regler och normer. Det ska finnas en
paddock/ridhus och en rundcorall. Det ska finnas en lämplig plats utomhus
(natur/väg) där hästarna kan visas ridna och även som handhäst.
Vi ser gärna att aspiranten har en mentor när han/hon ska göra provet. Mentorn ska
finnas till hands som stöd och kan svara på frågor innan-under- och efter provet.
Första besiktningstillfället
Aspiranten anmäler sig med tre-fem hästar. En av SIF auktoriserad examinator bokar
tid och besöker aspiranten och granskar hästmaterialet som ska ha gott
allmäntillstånd. Unghästarna skall vara ohanterade och oskodda, men får lov att vara
vana vid en viss hantering. De får dock aldrig ha varit suttna på, vilket ska intygas av
aspiranten vid besiktningen. De hästar som ska användas i provet ska vara minst 3 ½
år vid höstexaminationen respektive fyra år på vårexaminationen. Ston som är
dräktiga får ej ha passerat fyra månaders dräktighet vid besiktningstillfället. Ston
med föl vid sidan får ej användas i provet. Examinatorn antecknar status på hästarna
och på aspirantens arbetsplats vid besiktningen.

Unghästtränare för Islandshäst
(tidigare C-tränare)
Slutbesiktning
Två examinatorer, auktoriserade av FT eller SIF, genomför examination hos
aspiranten som visar tre av unghästarna vid besök åtta veckor efter träningsstart.
Hästens allmäntillstånd (utseende och hälsa) bedöms i stallet innan provets start.
Unghästarnas arbete bedöms i fem olika delmoment: Ridna av aspiranten, longering,
arbete från marken, ridna av examinator och helhetsintryck av aspirantens arbete
med hästarna.
Datum för examinationen bokas tillsammans av examinatorerna och aspiranten.
Provregler
Poängskalan 5-10 används med hel- och halvpoäng.
För godkännande krävs:
7,5 i totalpoäng för alla delar i provet som betygssätts
7,5 i genomsnitt för momentet där examinatorn/erna rider unghästarna.
7,5 i genomsnitt för momentet där aspiranten själv visar hästarna
Provnämnd
Yrkesprovet bedöms av två, av SIF godkända, examinatorer. Ordförande i
provnämnden utses av utbildningsutskottet. Vid eventuell oenighet rörande
bedömning har ordföranden utslagsgivande röst.
Anmälan och kostnader
Aspiranten anmäler sig till SIFs kansli på avsedd blankett senast två månader innan
besiktningstillfället och betalar då in en anmälningsavgift på 1 000 kr. Provets totala
kostnad är 25 000 kr, resterande summa måste vara betalat innan besiktningen.
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 förkunskapskrav måste vara uppfyllda för
att aspiranten ska bli Diplomerad Unghästtränare, tidigare Diplomerad C-tränare.

