Sveriges

Hästutbildningar

Idag finns det ca 360.000 hästar i Sverige, vilket
gör Sverige till det näst hästtätaste i Europa.
Det utbredda intresset för hästar medför en stor
efterfrågan på varor och tjänster. Nya produkter,
yrken och tjänster utvecklas hela tiden och ger
grund för ett allt större småföretagande i framförallt tätortsnära landsbygd men också i glesbygd.
Hästen har en viktig betydelse för vår samhällsekonomi. I dagsläget ger svensk hästnäring upphov till en samhällsekonomisk omsättning på totalt
cirka 36 miljarder kronor. Och i takt med att hästar,
hästsporten utvecklas utvecklas kommer även

yrken inom olika grenar behövas. För de som idag
vill jobba med eIIer i närheten av hästar finns det
många yrken att välja meIIan. Hästnäringen ger
varierande möjligheter, från skötsel av hästar eller
att arbeta som veterinär, hästskötare eller vara egen
företagare inom avel eller konsult. Vi hoppas att du
ska finna ditt drömyrke och kunna utvecklas inom
hästyrket du med.
Hästens historia kommer alltid vara sammanlänkad
med vår egen, och din tid är här. Sök idag!
Chefredaktör Karin Andersson

Gymnasieutbildning trav- och ridsport
Professionell hästskötare

Välutbildade och välmeriterade hästar inom trav och ridning, nybyggd anläggning
med träningsbanor och körhall i toppklass, tillgång till Vaggeryds tävlingsbana samt ett
engagerat lärarteam bestående av hippologutbildade lärare och A-tränare Kent Knutsson.
www.rjl.se/tenhultsnbg
TENHULTS NATURBRUKSGYMNASIUM • www.rjl.se/tenhultsnaturbruksgymnasium • telefon
010-242 68 00

Allmän kurs
häst på
Wången!

Hästsportens Folkhögskola

Ansök nu!

Allmän kurs häst
Behöver du läsa in gymnasiet och vill jobba med hästar? Då är det här utbildningen för dig! Nu har du möjlighet att läsa in gymnasiet, få behörighet till högskolan och samtidigt bli diplomerad hästskötare. Du läser allmänna ämnen som t ex svenska, engelska
och matematik på halvtid och den andra hälften läser du hästämnen och väljer mellan profilerna Travhäst och Islandshäst. De
vanliga gymnasieämnena läser du på distans och hästämnen läser du vid Hästsportens Folkhögskolas filial Wången. Du kommer att
vara på Wången sammanlagt 6 veckor fördelat under läsåret. Ta chansen att läsa in grundläggande behörighet till högskolan! Vill
du ta ett steg till kan du läsa in den särskilda behörighet som krävs för att läsa vidare på Sveriges enda universitetsutbildning med
hästinriktning; Hippologprogrammet. Utbildningen är CSN berättigad. Kursstart augusti 2020.

Kursstart augusti 2020.

Hästskötarkurs
Vill du utbilda dig till kvalificerad hästskötare? Hästsportens Folkhögskola genomför vid filialen Wången Hästskötarkursen som
vänder sig till er som vill lära er mer om hästar. Efter avslutad utbildning har du bland annat kunskaper kring hästens anatomi,
fysiologi, grundläggande behov, träning och mycket annat. Du kan välja mellan två profiler
• Hästskötarutbildning Trav/Monté – Hästskötarexamen
• Hästskötarutbildning Islandshäst – Ridledare/Hästskötarexamen

Ansök senast 15 maj 2020!

Fördjupningskurs Trav
Här läser du om travhästen som biologisk varelse och får kunskap om dess beteende, behov, funktion och skötsel. Du får också
grundläggande kunskaper om avelsteori och genetik. Du lär dig också mer om hästens anatomi och fysiologi, träningslära och
mycket mer. Kursen ger också kunskap om svensk och internationell travsport och grunderna i företagsekonomi. Kursen ges på
distans under januari till april 2020 med tre tillfällen förlagda till Wången och Solvalla.

Sista ansökningsdag är 1 december.
För mer information och kursinnehåll:

www.hastsportensfolkhogskola.se

Gymnasieskolor
Axevalla Hästcentrum
Hästskötare – Travsport
Hästskötare – Ridsport
Hästskötare – Islandshästsport

Berga Naturbruksgymnasium
Hästinriktning med yrkesexamen
Hästinriktning med högskoleförberedande kurser
Hästinriktning med naturvetenskapliga kurser

Dille Gård
Gymnasie- och vuxenutbildning inom häst

Dingle naturbruksgymnasium
Gymnasieutbildning inom häst

Djurgymnasiet Stockholm
Gymnasieutbildning inom häst

Blekinge naturbruksgymnasium
Gymnasieutbildning inom häst

Bollerup (Lantbruksinstitut och
Naturbruksgymnasium)
Hästinriktning med naturvetenskapliga kurser
Hästinriktning med samhällsvetenskapliga kurser
Särskild variant – den unga hästens utveckling

Flyinge hästsportgymnasium
– Hästskötarutbildning med inriktning på drift
och skötsel av hästsportanläggningar.
Hippologigymnasiet – Naturvetenskapligt
program med ridhäst.

Forslundagymnasiet
Bygg- och anläggningsprogrammet
Naturbruksprogrammet

Gamlebygymnasiet
Gymnasieutbildning inom häst

Sveriges ridgymnasium
Gymnasieutbildning inom häst

Ingelstadgymnasiet
Naturbruksprogrammet med val Lantbruk
Lantbruk-Entreprenad, Ridsport
Naturvetenskaplig profil inom Ridsport och
Djursjukvård.

Jällagymnasiet
Gymnasieutbildning inom Jordbruk/häst

Gamlebygymnasiet
Gymnasieutbildning inom häst

Sveriges ridgymnasium
SRG Häst & Ridsport
SRG Grub
SRG Samhällsprofil
SRG Ekonomi & Management profil
SRG Djursjukvård & Rehab
SRG NIU

Naturbruksgymnasiet Kalmar
Naturbruksprogrammet Häst & Ridsport,
Yrkesvux -gymnasiekurser inom häst i
samarbete med Kunskapsnavet Kalmar.

Lillerudsgymnasiet
www.lillerud.se
Utgång Hästskötare – Ridning
Utgång hästskötare – Trav

Nordviksskolan
Hästskötare – Trav

Nytorps Hästgymnasium
Hästskötare trav och ridning
Djurvårdare häst och smådjur.

Realgymnasiet
Gymnasiumutbildning häst/hästskötare
Finns på flera orter

Stiernhööksgymnasiet
Naturbruksgymnasium Häst/Lantbruk

Strömma Naturbrukscentrum
Naturbruksgymnasium häst

Strömsholms ridsportgymnasium
Ridlärarutbildning, yrkesutgång
Svensk Ridlärare 1.

Tenhults naturbruksgymnasium
www.rjl.se/tenhultsnaturbruksgymnasium
Professionell hästskötare inom trav- och
ridsport

Wången
www.wangen.se
Naturbruksgymnasium.
Yrkesutgång hästskötare travhäst.
Yrkesutgång hästskötare och ridledare
islandshäst.

Att jobba med hästar är en livsstil
Det finns många olika hästyrken och inom flera av
dem finns det inga strikta formella krav på vilken
utbildning som krävs, det är arbetsgivarens bedömning som gäller. Bra grundläggande utbildning finns
på gymnasieskolans NB, Naturbruksprogrammet.
Utbildningar som förbereder inför flera av hästyrken kan finnas som kurser/utbildningar hos privata
utbildningsanordnare och inom yrkeshögskolan.
Som fackförbund är det Kommunal som gäller för
anställda. Är man medlem ingår flera förmåner som
är inräknade i medlemskapet, så som; försäkringar,
rådgivning och rabatter.

50 000 kronor i månaden. En oerfaren hästskötare
kan tjäna 16-17 000 kronor men stiger i takt med
erfarenhet. Se grafiken nedan. De som jobbar med
hästar arbetar ofta på oregelbundna tider. Hästar
behöver skötsel även på helger, kvällar och tidiga
morgnar. I dessa fall har man ersättning för obekväm
arbetstid.
I denna broschyr har vi samlat Sveriges hästutbildningar. Känner du att det saknas någon
utbildning eller kurs får du gärna kontakta oss på:
bengt@alltomtravsport.com

Lönen i de olika hästyrkena varierar enormt. En
veterinär med många års erfarenhet kan tjäna mer än

Studera på
deltid & distans!

• Hästens sinnen och
beteende. 7,5hp

För personal som anställs efter den 1 juli 2017, 2018 respektive 2019
gäller lönebilagans tarifflöner enligt ovan.
Källa: Kommunal.

• NY! Djurpsykologi:
beteende, kognition
och relationer hos
husdjur. 15hp
Sök på Antagning.se
innan 15 okt

Utbildningar
inominom
Utbildningar
& rehab
på häst
friskvårdfriskvård
& rehab
på häst
www.uph.nu
UPH Equiopat®

Rehabilitering för häst. Nu med D9, läkemedelshantering. En heltidsutbildning som är upplagd på 4 terminer och bedrivs delvis på distans.
Innehåller kurserna: Anatomi och fysiologi • Biomekanik • Rehabilitering
• Patologi • Praktik • Företagscoaching • Näringslära • Etologi • Sadellära

UPH Equiopat®

Sista
ansökan

15 maj 2018

Rehabilitering för häst. Nu med djurvårdarkompetens på utökad nivå 2.

Djurvårdarutbildning
påpånivå
2 och bedrivs delvis på distans.
En heltidsutbildning som är upplagd
4 terminer

En utbildning
där
veterinärkliniker
ochfysiologi
fackkunniga
med förtroende
ska kunna vända sig till
Innehåller
kurserna:
Anatomi och
• Biomekanik
• Rehabilitering
UPH Djurvårdare på utökad nivå och få adekvat kompetens och en komplett medarbetare
Praktik • Företagscoaching • Näringslära • Etologi • Sadellära
rustad för arbete på klinik. 2 terminer delvis på distans.
Innehåller kurserna: Allmän sjukdomslära • Anatomi och fysiologi • Djurkunskap • Djuromvårdnad
• Farmakologi • Näringslära • Rehabilitering av djur • Vårdhygien

Djurvårdarutbildning på nivå 2
• Hotellvägen 6, 310 63 Älvsered 070-394 04 40

En utbildning där veterinärkliniker och fackkunniga med förtroende ska kunna vända sig
till UPH Djurvårdare på utökad nivå och få adekvat kompetens och en komplett
medarbetarerustad för arbete på klinik. 2 terminer delvis på distans.
Innehåller kurserna: Allmän sjukdomslära • Anatomi och fysiologi • Djurkunskap
Utbildningar inom
• Djuromvårdnad • Farmakologi • Näringslära • Rehabilitering av djur • Vårdhygien

friskvård & rehab på häst

www.uph.nu

UPH står för kvalitetssäkrande av terapeuter inom hästutbildning, hundutbildning samt humanutbildning. Vårt mål
är att fackkunnigt folk med förtroende ska kunna vända sig till av UPH utbildade elever och få adekvat behandling.
Våra utbildningar är under statlig tillsyn, sk KU-Utbildningar; UPH Canineopat®, UPH Equiopat® samt Friskvårdskonsulentutbildningarna.
Rehabilitering för häst. Nu med D9, läkemedelshantering. En heltidsutbildning som är upplagd på 4 terminer och bedrivs delvis på distans.
15 maj 2018
Våra
utbildningar
och vårtAnatomi
material arbetas
fram tillsammans
med
och fysiologi
• Biomekanik
• Rehabilitering
Innehåller
kurserna:
sakkunniga
såsom
veterinärer,
hovslagare och fysioterapeuter
m fl. • Etologi • Sadellära
• Patologi
• Praktik
• Företagscoaching
• Näringslära
All praktik görs i mycket professionella miljöer. Våra elever är
medlemmar i SFKM.
En utbildning där veterinärkliniker och fackkunniga med förtroende ska kunna vända sig till
UPH Djurvårdare på utökad nivå och få adekvat kompetens och en komplett medarbetare
rustad för arbete på klinik. 2 terminer delvis på distans.
Innehåller kurserna: Allmän sjukdomslära • Anatomi och fysiologi • Djurkunskap • Djuromvårdnad
• Farmakologi • Näringslära • Rehabilitering av djur • Vårdhygien

Sista
ansökan

UPH Equiopat®

Djurvårdarutbildning på nivå 2

www.uph.nu

• Hotellvägen 6, 310 63 Älvsered 070-394 04 40

Startar oktober 2019

Högskola, Yrkeshögskola, Folkhögskola
Hästsportens folkhögskola
www.hastsportensfolkhogskola.se

Linköpings universitet
liu.se

Allmän kurs med inriktning travsport och
islandshäst
Hästskötarkurs med inriktning travsport
och islandshäst
Fördjupningskurs trav (FKT)
Proffstränarkurs (PTK)
Omskolningskurs travhästskötare
Träningsfysiologi i teori och praktik
Banskötarutbildning
Hästvälfärd
Kör- och montelicensutbildning
B-tränartränarlicensutbildning
Avelsutbildning
Ledarutbildningar
Funktionärsutbildning
Webbutbildningar
Tilläggsutbildning i Hästunderstödda
insatser

Flyinge

Djurpsykologi: Beteende, kognition och
relationer hos husdjur
Hästkulturer i förvandling
Hästens sinnen och beteende
Kommunikation mellan djur och människor

SLU (Sveriges lantbruksuniversitet)
www.slu.se
Hästens biologi
Hippolog - Ridhäst
Hippolog - Islandshäst
Hippolog - Travhäst
Travsport och hästhantering I
Travsport och hästhantering II
Pedagogik i hästverksamhet
Företagsekonomi för hästverksamhet I
Företagsekonomi för hästverksamhet II
Sporthästens friskvård
Ridkonst och hästhantering - ridhäst
Hästens biologi och handhavande
Pedagogik och ledarskap i hästverksamhet

Strömsholm

Hovslagare/Hovslagare tilläggsutbildning
Unghästutbildare, Grundutbildning
Hippologprogrammet - Ridhäst

Hovslagare/Hovslagare tilläggsutbildning
Hippologprogrammet - Ridhäst

Wången

På Lillerud kan
du söka:
Hästskötare,
rid- eller travinriktning

www.wangen.se
Hippologprogrammet, islandshäst
Hippologprogrammet, travhäst
Hovslagare/Hovslagare tilläggsutbildning
Kuskutbildning i brukshästkörning
Se även Hästsportens folkhögskolans kurser

Ridsport, NIU

Yrkeshögskolan i Skara - BYS
Den naturliga vägen till kunskap

Verksamhetsledare inom hästrelaterade
näringar, Hovslagare, Hovslagare kvalificerad
tilläggsutbildning

Distans och kortare kurser
Flyinge
Tappskokurser

Linköpings universitet
Djurpsykologi: Beteende, kognition och relationer
hos husdjur
Hästens sinnen och beteende

Strömsholm

UPH Education AB
www.uph.nu
UPH Friskvårdskonsulent Häst
Equipment coach/sadelutprovare
Equiopat®

Wången

www.wangen.se
Träningsfysiologi
Hållbar träning och utfodring (för travskolor)
Tömkörning och longering (för travskolor)

Tappskokurser

Tävla barfota, går det? Robert Bowker från USA berättar hur, den 5-6 oktober.

Utbildningar för
hållbar häst!

Solbacka Friskvård
Dagligt förebyggande underhåll:

Swedish Academy for Natural Hoof Care Practitioners (SANHCP) är en skola
för ett helhetstänk kring hästen, vi har ett kursutbud som innehåller:
• Anatomi, hästens nedre rörelseapparat, biomekanik
• Foder och magtarmkanalens anatomi och funktion
• Grundkurs i verkning
• Hovformsspecialistutbildning
• Även fördjupningskurser med Professor Robert Bowker
Hovformsspecialist Birgitta 070-226 2289
Eller skriv till: utb@sanhcp.org - www.sanhcp.org

• Massage
• Lymfmassage
• Rörelseanalys och Beteende
• Stretching
• Grundläggande Anatomi
Halvdagskurser eller heldagskurser som kan
kombineras Samtliga utbildningar innehåller
Besök vår hemsida för att se aktuella kursdatum.
Vi kan även åka runt och hålla kurserna.
solbackafriskvard@gmail.com - www.solbackafriskvard.n.nu
Tel: 0703 - 60 34 27

Längre utbildningar, Privat
Alternative Health Works

Solbacka friskvård

alternativehealthworks.com

www.solbackafriskvard.n.nu

Equine Optimizer - friskvård

Hästkurser

Hästmassage för hemmabruk
Lymfmassage häst för hemmabruk och
terapeuter
Rörelseanalys - en kurs för att läsa hästen
och se när något är fel.

Rädsla/osäkerhet tillsammans med hästar

TH Utbildning
Djurhomeopati - Häst

Kortare kurser, Privat
Alternative Health Works
alternativehealthworks.com
Örtlära och anatomi
Akupunktur
Manuell medicin och ekipageanalys

Optilaser
www.optilaser.se
Laserkurs - Häst

Swedish academy for natural hoof
care practitioners www.sanhcp.org
Hovsjukdomar och Deformationer
Hästen, Hoven och Hälsan
Praktikant grundkurs
Hästens anatomi- två dagar
Robert Bowker - två dagar

SVERIGES
ETOLOGER
a k a d e m i s k a

Välkommen du
också!

Med djurens beteende i fokus
Hos oss får djurägare stöd och råd, och utbildade etologer en
samlingsplattform. Sveriges Akademiska Etologer är en ideell förening
som samlar kunniga etologer med en gedigen akademisk utbildning
beteenden.
Hos ossom
fårdjurs
djurägare
stöd och råd,
Vi finns påoch
Facebook
ochetologer
Instagram@sverigesakademiskaetologer,
utbildade
en samlingsplattform.
Sverigeswww.sverigesakademiskaetologer.se
Akademiska Etologer är en ideell förening

Med djurens beteende i fokus

som samlar kunniga etologer med en gedigen
akademisk utbildning om djurs beteenden.

Foto: Thomas Blomqvist/Travronden

VI UTBILDAR
FRAMTIDENS PROFFS
Utbilda dig på Wången. Det är bara på vårt travgymnasium som
du kan ta en internationell hästskötarexamen. Här finns också
landets enda universitetsutbildning med travinriktning.
HÄSTSKÖTARE
Trava dig genom gymnasiet – Gå det
treåriga naturbruksprogrammet och få
grundläggande behörighet till högskolan.
Det är bara på Wången som du kan ta
en internationell travhästskötarexamen.
Många av våra tidigare elever jobbar nu i
Frankrike, Australien och USA.
Vuxenutbildning – Det är brist på utbildade
hästskötare. Genom Hästsportens folkhögskola erbjuder vi en hästskötarkurs
för vuxenstuderande.
Saknar du gymnasiekompetens? Läs in
gymnasiet på Allmän kurs häst. Genom
distansstudier får du allmän behörighet
till högskolan och på Wången förbereder
du dig inför hästskötarexamen.

HOVSLAGARE

Bli hovslagare på den treåriga utbildningen
och bli godkänd hovslagare enligt Jordbruksverkets bestämmelser för djurhälsopersonal.

PROFFSTRÄNARE

Fördjupningskurs trav är den förberedande
kursen inför Proffstränarkursen – båda
kurserna ges genom Hästsportens Folkhögskola
och går på Wången samt på distans.

Vill du komma på
studiebesök? Hör av dig
till oss: info@wangen.se,
0640-174 17 eller via
sociala media.

HIPPOLOG

w
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Söker du högre utbildning? Läs hippologprogrammet. På Wången går Sveriges
enda universitetsutbildning med inriktning travhäst.

