
  
 
      

 

 Till Dig som avser att avlägga yrkesprov för Hästskötare 2023 
 

 

Allmänt om provet 
”Det övergripande målet är att hästskötaren, med iakttagande av ett gott horse-  
manship, ska ha kompetens att sköta hästar, stall, utrustning och kringområden 
under arbetsledning, på ett självständigt och yrkesmässigt sätt.” Det är denna 
kompetens som prövas vid ett yrkesprov. 
Examinatorerna företräder branschen och säkerställer branschens krav på 
yrkeshästskötare. 
 
Provet i stort – omfattning – tidsåtgång 
Hästskötarprovet innehåller praktiska prov i hästskötsel, ridning, longering (ev med 
kapson), visning av häst vid hand, prov i foderlära och hästkunskap (muntligt och 
skriftligt) med flera ämnen ur ”Kompetensbeskrivning för hästskötare”. 
  
Provet tar en dag i anspråk från kl. 08.00 till senast 17.00 då dagen avslutas med    
en kort resultatgenomgång för varje deltagare. 
Om lunchservering finns på eller i närheten av examinationsplatsen anges detta i 
kallelsen. Lunchen bekostas av aspiranten. 
 
Kompetensbeskrivning 
Kompetensbeskrivning finns på SvRFs hemsida www.ridsport.se – utbildning  
 
Åldersgräns 
Lägsta ålder att avlägga yrkesprov Hästskötare är 18 år. Vid önskan att avlägga 
yrkesprov vid lägre ålder ska ansökan om detta göras av målsman till aspiranten. 
 
Kravnivå 
Tyngdpunkten på provet gäller praktisk färdighet på yrkesmässig nivå. Den som  
känner en osäkerhet beträffande sin nivå i, t ex, ridning, longering eller annat, bör – 
före anmälan – kontakta yrkeskunnig person för att inhämta dennes uppfattning om 
utsikterna att avlägga godkända prov. 
Provet ställer krav på god färdighet och vana att utföra de arbetsuppgifter som 
finns beskrivna i ”Kompetensbeskrivning för hästskötare”. Erfarenhet från yrkes-
mässigt arbete med hästar på hästskötarnivå eller mångårig hästvana i kombination 
med hästskötarutbildning är att rekommendera.  
Det som ska visas på yrkesprovet är grundkunskaper i de ämnen som finns 
beskrivna i kompetensbeskrivningen. Exempelvis gällande longering där aspiranten 
ska visa grundlongering med hästen utrustad med longergjord, träns, inspännings-
tyglar och longerlina. Vid vissa provtillfällen ska longering med longergjord, kapson, 
inspänningstyglar och longerlina visas. 
Behärskar aspiranten en god grundlongering gällande utförande inkluderat 
säkerhetsaspekten finns en bra grund för att i sitt vidare yrkesliv behärska olika 
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former av utrustning för longering – vilket kan se olika ut från år till år beroende på 
vad marknaden erbjuder. 
Bedömningsgrunder – nivå och svårighetsgrad 
Vid provtillfället bedömer examinatorerna om aspiranten har tillräcklig vana och 
kunskap för att, omgående, kunna anställas – eller rekommenderas för anställning – 
och därefter självständigt, under viss ledning, snabbt och yrkesmässigt kunna 
utföra alla moment som finns upptagna i kompetensbeskrivningen. 
 
Klädsel och utrustning 
Till provet behöver Du endast medföra den personliga utrustning, kläder, hjälm, ev 
sporrar etc, som Du kan komma att behöva för de olika delprovens genomförande. 
Hästar, mundering etc tillhandahålls på provplatsen. Detaljinformation beträffande 
klädsel lämnas inte eftersom det tillhör yrkeskunnandet att känna till vilken klädsel 
som är korrekt vid varje delprov. Proven förutsätts dock äga rum under vardags-
betingelser varför vita ridbyxor inte behöver bäras vid häst vid hand och tävlings-
klädsel inte skall bäras. 
 
OBS! Kroppssmycken/piercing är av säkerhetsskäl ej tillåtna under provdagen. 
 
Ridning / Körning 
Ridprov genomförs i form av enskild ridning och/eller ridning i avdelning. Du 
förväntas inte rida visst dressyrprogram eller motsvarande. Hästbyte kan ingå. 
Om Du anmält Dig för prov i körning testas enbetskörning enligt anvisningar. 
 
Häst vid hand 
Utrustning Hästen visas endast försedd med träns. Tygelfattning skall vara delad 

vid visning i skritt (två händer), en hand vid visning i trav. 
 Visaren förväntas ha vedertagen, diskret, klädsel samt hjälm 
 Visaren förväntas normalt vara iförd lågskor, ridstövlar må bäras 
 Sporrar får inte bäras 
 Spö, av en längd som väljs med hänsyn till hästens temperament,  

skall bäras 
Anmälan Vid uppvisningens början skall aspiranten, efter det att hästen ställts 
 upp korrekt, - utan anmaning, - göra anmälan enligt följande mall 
 ”NN visar hästen XX född XXXX e. nn – xx” aspiranten redogör 
 aspirantens namn           hästens namn och födelseår      hästens härstamning i två led 

 därefter för hästens signalement 
 Anmälan skall göras till examinatorn med anpassad, tydlig röst. 
 Aspirantens uppmärksamhet skall även under anmälan, vara riktad  
 mot hästen 
 
Longering 
Vid longering ska hjälm bäras. Stor vikt läggs vid säkerhetsmässigt korrekt utförande 
av longering. 
 
Skriftliga prov 
Vissa delprov är skriftliga. Det ger ett väl förberett och gott intryck att ta med penna  
till provet.  
 
Examinatorerna 
Som examinatorer fungerar aktiva yrkesmänniskor, rekommenderade av bransch-
organisationerna, och med väl beprövad erfarenhet. 



INTYG 
Tappskokompetens 
I kompetensbeskrivningen finner Du vilken kompetens Du ska besitta. Detta ska 
prövas och intygas av en på heltid yrkesverksam hovslagare.  
Intygsformulär finns på SvRF´s hemsida www.ridsport.se  
 
Första hjälpen/HLR 
För att erhålla diplom som yrkeshästskötare ska Du även ha genomgått en kurs i 
”Första hjälpen/HLR” (vuxen). Denna kurs/utbildning skall styrkas genom intyg från 
utbildaren inkl kontaktuppgifter. 
 
OBS!!  
Kopia på intygen, som inte får vara äldre än två år, skall skickas in tillsammans 
med anmälan till yrkesprov.  
 
ANMÄLAN TILL YRKESPROV – kostnad 

Kostnad för provet är 2100:-. Anmälan till prov görs på blankett som finns på 

SvRF´s hemsida www.ridsport.se. 
I samband med att anmälningsblanketten skickas in ska en anmälnings/ 
administrationsavgift på 500:- betalas in på bg 167-5115, Svenska Ridsport-
förbundet. Ange på blanketten HSK + namn 
Anmälan som inte åtföljs av anmälningsavgift beaktas ej. Resterande del av 
provavgiften 1600:- faktureras antagen aspirant 
OBS! Anmälningsavgift återbetalas inte vid återtagen anmälan.  
 
ELEVGRUPP - För anmälan av gäller följande 

• Anmälan om grupp skall ske av utbildningsanordnaren på fastställd blankett 
som rekvireras från SvRF. 

• Bokning kan endast ske för hel grupp beräknat på 10 aspiranter.  

• Utbildningsanordnaren kan själv ta beslut om färre aspiranten. Provavgiften 
påverkas inte av detta. 

• Särskild anmälningsblankett för var och en av aspiranterna skall skickas till 
SvRF genom utbildningsanordnarens försorg. På anmälningsblanketten skall 
aspirantens hemadress anges. Blankett rekvireras från SvRF. 

• Om utbildningsanordnaren inte kan fylla hel grupp, kan SvRF – efter överens-
kommelse med beställaren – och om anmälningar finns, fylla upp antalet 
platser till hel grupp (10 aspiranter). Om SvRF kan fylla plats avdrages 2100:- 
per helplats från ordinarie faktura till utbildningsanordnaren. Kan SvRF inte 
fylla plats sker inget avdrag för ev återbud. 

• Till anmälan skall bifogas kopia på ”Tappskointyg”och ”Första Hjälpen/HLR-
intyg” för samtliga anmälda aspiranter 

• Utbildningsanordnaren har att ställa provplats (godkänd av SvRF))  inkl hästar, 
ridhus, lektionssalar till förfogande för provet. (se information ang provplats)  

• SvRF tillhandahåller examinatorer  

• Kostnad för provet är 21.000:-  per grupp om 10 aspiranter. Avgiften 

faktureras utbildningsanordnaren. 
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KALLELSE TILL YRKESPROV - återbud 
Kallelse till yrkesprov sker när tillräckligt många anmälda finns för att på ett 
geografiskt bra sätt kunna genomföra yrkesprovet. Var beredd på att Du kan få 
avlägga prov upp till 25 mil från din bostadsort.  Förbered arbetsgivare / skola att 
anmälan till yrkesprov skett. 
 

• Aspirant som är kallad till prov och uteblir från provtillfälle är betalningsskyldig  

• Dispens från deltagande i något av de vid provtillfället ingående momenten, 
eller del av moment, beviljas inte. 

• Kontakta Svenska Ridsportförbundet omgående när Du fått kallelse till 
yrkesprov om Du av någon anledning inte avser att avlägga provet. 

• Vid återbud då erhållen plats ej kan ersättas med annan är aspirant 
betalningsskyldig.       

• Om aspirant är förhindrad att delta i prov på grund av sjukdom (styrkt av sjuk/ 
läkarintyg), avkrävs ingen avgift och anmälningsavgiften kan tillgodoräknas för 
ett senare prov.  

• Aspirant som har begränsning i utförande av skriftligt prov, och som därmed 
önskar längre tid för skriftligt/alt få muntligt prov, skall bifoga dokument på, av 
läkare, fastställda skäl för detta 

 
Litteratur 
Som litteratur rekommenderas ”Hästen” – Bo Furugren mfl, ”Hästhållning i praktiken” 
– Mats Mellberg-x, ”Djurskyddsbestämmelser” – se www.jordbruksverket.se, 
”Hästkunskap” på www.ridsport.se samt ”Hästsverige” på www.hastsverige.se  
 
 
Provresultat – omprov – tidsgränser 
Vid provdagens slut har examinatorerna en kort enskild genomgång med varje 
aspirant och meddelar då om Du blivit ”Godkänd” eller ”Underkänd”. Du kan också bli  
”Godkänd med omprov” – vilket innebär att Du, för att erhålla diplom, måste göra om 
ett delprov av yrkesprovet. 
Om Du blivit underkänd i delprov som omfattar skriftligt/muntligt och/eller en praktisk 
del skall Du vara beredd på att göra omprov såväl teoretiskt som praktiskt. Ex. om 
Du blivit underkänd i någon del som rör foder skall alltså hela foderprovet göras om. 
Omprov kan ske tidigast 3 månader efter grundprovet, och måste ske inom 2 år. 
 
För omprov gäller följande: 
Du skall skicka in en anmälningsblankett för omprov. På denna skall tydligt anges 
när och var Du avlade grundprovet samt vilket delprov omprovet avser. 
Anmälan för omprov ska skickas in i god tid innan de två åren löpt ut. 
 
Erhållande av diplom 
Då Du med godkänt resultat avlagt grundprovet (ev med godkänt omprov i något 
ämne) kommer Du efter någon tid erhålla ett diplom som anger att Du avlagt godkänt 
yrkesprov. Detta bör Du rama in och förvara väl. Dina arbetsgivare i framtiden kan 
mycket väl komma att önska att diplomet anslås på väl synlig plats, för att ingå som 
kvalitetssäkring av verksamheten. 
 
Kom i tid 
Provdagen är krävande. Du bör infinna Dig utvilad och i god tid för provet. 
Om Du har lång resväg är det klokt att anlända till provplatsen kvällen för provet. 
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Avser Du att anlända under provdagen bör Du förvissa Dig om att helt säkert hittar till  
provplatsen och aktuell samlingslokal.  
Planera väl tilltagen tid för resan. 
 
 
 
Lycka till! 
 
 
Ev frågor kan ställas till Svenska Ridsportförbundet 
  
Svenska Ridsportförbundet 
Lena Annergård 
telefon:  0220 – 456 13, lena.annergard@ridsport.se 
 
 
 
 
 
X - se nedan 
 
Boken ”Hästhållning i praktiken” av Mats Mellberg  
är under uppdatering. 
 
Vi vill dock redan nu påtala några specifika delar av boken att ge akt på. 
 
 
 
Häst vid hand, Longering och Tömkörning 
Vid ovanstående skall hjälm och handskar bäras.  
 
Stallmått samt Hagvistelse 
Hänvisar till Djurskyddsbestämmelser 
 
Avmaskning 
Träckprov tas före avmaskning för att se om hästen har parasiter. Vanligast är  
att avmaska med ”pasta” 
 
Stallovanor 
Ev medel som används för att hästen inte ska bita på inredning eller täcken ska 
kontrolleras att de är ofarliga. Alternativt kan hästen förses med haklapp. 
 
Farlig häst som bits 
Observera att avsnittet handlar om häst som är farlig. Tyvärr finns det idag hästar 
som pga felaktig behandling, och som därmed tagit överhand, kan anses som rent 
livsfarliga. I avsnittet beskrivs sätt att hantera hästen i ett sådant läge. Ryktskrapan i 
fickan kan med fördel bytas ut mot annat material som motstår ett bett. 
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