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Till dig som avser att avlägga yrkesprov för Hästskötare inom 

travsporten 

Målet är att travhästskötaren, med iakttagande av god hästhållning, ska ha kompetens att på 

ett yrkesmässigt och självständigt sätt sköta hästar, stall, kringområden, utrustning samt kunna 

köra hästar med olika utbildningsståndpunkt i olika tempon. Detta ska ske under 

arbetsledning. 

Examinatorerna företräder branschen och har ett stort kunnande inom hästrelaterade ämnen 

samt är aktiva inom sporten. 

Provet innehåller praktiska prov och ett teoretiskt prov. Praktiska delprov i stalltjänst, 

foderlära, visning av häst vid hand, körning och omvårdnad/ travarhälsan. Teoretiskt prov på 

webben i hästens anatomi, hälsa och friskvård, foderkunskap, miljö, träningslära och 

dopningsregler samt reglemente och lagar (läs mer i filen ”Kompetensbeskrivning för 

Travhästskötare”). 

Tidsåtgång 

Provet tar en dag (ca kl. 09.00-16.00) 

 

Anmälan enskild person 

Anmälan sker via länk på travsport.se.  

 

Betalning av anmälningsavgift till Svensk travsports Bg: 167-4431, ange Hästskötarexamen 

och namn på inbetalningen. Anmälan är bindande.  

 

Kostnad 

1.500 kr/person inklusive moms. Inga måltider ingår.  

 

Utbildningsanordnaren skall ha ansökt och fått tillstånd av Svensk Travsport för att anordna 

provtillfälle. I tillståndet ingår att utbildningsanordnaren har skyldighet att ställa hästar, 

lektionssalar, träningsmöjligheter till förfogande under provtillfället.   

 

Svensk Travsport tillhandahåller utan kostnad examinatorer (två vid varje provtillfälle).  

 

 

Kallelse till provet 

Kallelse sker när minst 10 anmälda finns för att genomföra yrkesprovet och senast fyra veckor 

innan provtillfället.  

 

Ingen återbetalning till deltagare som är kallade till prov men som uteblir från provtillfället.  

• Vid återbetalning p.g.a. sjukdom (styrkt av sjuk/läkarintyg) får deltagaren 

tillgodoräkna sig anmälningsavgiften för ett senare prov, alternativt återbetalning av 

anmälningsavgiften.  
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• Vid återbud kan erhållen plats ersättas med annan deltagare. 

• Skulle det av någon anledning vara så att deltagaren inte avser att göra provet ska 

denne omgående kontakta Svensk Travsport (kontaktperson nedan) och meddela detta.  

 

Krav på deltagaren  

Det som främst kommer att bedömas är den praktiska färdigheten på yrkesmässig nivå. 

Provet ställer krav på god färdighet och vana att utföra de arbetsuppgifter som finns beskrivna 

i ”Kompetensbeskrivning för Diplomerad Travhästskötare”. Kompetensbeskrivningen finns 

på www.travsport.se under fliken ”Utbildning”.   

 

För att bli Diplomerad Travhästskötare krävs det erfarenheter från yrkesmässigt arbete med 

hästar på hästskötarnivå eller inneha god hästvana och/eller genomgått en utbildning som 

innehar det som beskrivs i ”Kompetensbeskrivning för Diplomerad Travhästskötare”. 

Exempel på sådan utbildning är hästskötarutbildning eller gymnasieutbildning med inriktning 

på häst och trav.   

 

Intyg som behövs för att anmäla till utbildningen 

Deltagaren ska ha tappskokompetens innan denne kan genomföra hästskötarexamen för att bli 

Diplomerad Travhästskötare. Detta ska intygas av på heltid yrkesverksam hovslagare.  

 

Klädsel och utrustning vid provtillfället 

Deltagaren ska medföra egen utrustning som lämpar sig för de olika delmomenten, såsom 

kläder att köra i, hjälm, handskar och säkerhetsväst. Hästar och dess utrustning tillhandahålls 

av provplatsen. 

 

Bedömningsgrunder 

Deltagaren ska kunna utföra alla moment som finns i kompetensbeskrivningen. 
Examinatorerna bedömer om deltagaren har tillräcklig kunskap för att bli diplomerad 

hästskötare.  Momenten ska göras självständigt och yrkesmässigt under viss handledning. 

 

Provresultat 

När delmomenten är över har examinatorerna en enskild genomgång med deltagarna och 

meddelar om de blivit godkända eller ej.  

 

Diplomerad Travhästskötare 

Då deltagaren fått godkänt på yrkesprovet kommer denne att erhålla ett diplom som anger att 

denne är godkänd Diplomerad Travhästskötare.  

 

Fullt godkännande – samtliga delprov ska vara godkända.    

 

Klart godkänd i samtliga delprov förutom ett – Deltagaren är godkänd efter godkänt omprov 

på det icke godkända delmomentet. 

 

Underkänd på ett delprov och tveksamt godkänd på övriga delprov - Ej godkänd 

 

Underkänt på två eller fler delprov – Ej godkänd       

http://www.travsport.se/
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För omprov görs anmälan via e-post till stina.swartling@travsport.se. Deltagaren ska alltså 

vara beredd på att göra praktiskt såväl som teoretiskt omprov. Omprovet kan ske tidigast 1 

månad efter grundprovet och ska ske inom 2 år efter grundprovet. 

 

Litteratur som rekommenderas 

• ”Med hästen i centrum” Sandra von Malottke 

• ”Hästens exteriör”- Svensk Travsport 

• ”Hästanatomi”- Svensk Travsport 

• Djurskyddsbestämmelser för häst (finns att ladda ner som PDF) 

• Svensk Travsports Tävlingsreglemente (finns att ladda ner samt beställa hos Svensk 

Travsport) 

• ”Träna travhäst”- Svensk Travsport 

• Svensk Travsports hemsida 

• Travarhälsan 

 

   

 

Vid frågor och information kontakta: 

stina.swartling@travsport.se 

070-288 53 73               
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