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Tema: Framtid

Lärare Åby Travgymnasium

Lärare Travskolan Wången

Beridare och stallchef, Tullstorp

 Ridskolechef, Billdal

Ridlärare & gymnasielärare

Ridlärare & 
gymnasielärare

14 goda exempel
Här ser ni hippologers framfart på 

arbetsmarknaden!

Läs också om:
Adjungerad professur i ridkonst
Fortbildningskurs 2010-2011
ISES konferensen i juni/augusti

Notiser

Travskolelärare, STC

 
Assistant trainer, 
Los Angeles

Foton: ASVH, Åsa HanssonRebecca Rosander, Jenny Sundberg och hippologernas privata bilder

Egen företagare &
ridskolechef

 
Ridlärare &
 gymnasielärare

 
Administratör, ASVH

Skolchef, Flyinge

Stallchef, Flyinge
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Vilken utbildning! Vilken arbetsmarknad! Vilka duktiga hippologer! 
Du går en ljus framtid till mötes om du är hippolog. 

Här ser du 14 goda, och representativa, exempel på vad hippologer kan arbeta med.
Vi har, efter viss jakt, hittat en hippolog från varje årskull som fått svara på följande frågor:

1. Vad gjorde du direkt efter examen? 2. Vad arbetar du med idag? 
3. Hur hamnade du där? 4. Beskriv hippologutbildningen med tre ord.

Malinda Alriksson 96-98
”Jag fick ett Leonardo stipendium som varade i 3 månader jobba /studera Fransk
travsport. Bla GroisBois nära Paris. Rekommenderar varmt att söka sig utomlands 
efter examen för att vidga sina vyer.

Jag jobbar som hästlärare på Travskolan Wången. En av Sveriges tre riks-
anläggningar som ligger mitt emellan Åre och Östersund i Jämtland. Jobbar med 
att utbilda hippologer, gymnasieelever, hästskötarelever, hovslagare mm. 
 
Blev tillfrågad efter utbildningen om jag var intresserad och det var jag!

Spännande, utvecklande och unik i sitt slag!”

Anna Cederström 95-97
”Jag jobbade ett tag som unghästutbildare åt en uppfödare men gick så småningom 
tillbaka och jobbade som sekreterare/administration på en personaluthyrningsfirma.
 
Administration, Unghästavdelningen på ASVH Service AB ett dotterbolag till 
Avelsföreningen för Svenska Varmblodiga Hästen.

Jag var mammaledig från utbildningsavdelningen på Flyinge AB och blev uppringd 
och fick frågan om jag ville jobba hos dem.

Grundlig, kontakter, livsstil” Foto: ASVH

Carolina Rytterkull 94-96
”Jag jobbade på ridskola.

Idag är jag skolchef på Flyinge AB.

Jag anställdes som gymnasieansvarig 2001 för att bygga upp 
gymnasieprogrammet, bytte till min nuvarande tjänst 2004.

Beprövad erfarenhet, vetenskaplighet, nätverk.”
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Rejhan Redzic 98-00
”Direkt efter examen fick jag sommarjobb hos Åke Svanstedt som då var på 
Bergsåker. Efter sommarjobbet började jag på Wången och jobbade i ett halvår 
för att sedan nappa på erbjudande att jobba hos Stig H Johansson i ett år.

Idag jobbar jag som lärare på Åby Travgymnasium, skolan hade annons i Trav 
Ronden och jag sökte, skickade in papper och fick jobbet.
 
Kompetens, helhet , nyanser.”

Nina Känsälää 97-99
”Jag arbetade två år som bitr. ridskolechef på Sundby Ridskola, Huddinge. Hade ansvar 
för verksamheten samt givetvis lektioner. Mycket bra upplägg för en nyutbildad 
hippolog eftersom jag hade Mats Mellberg, som äger ridskolan, som helhets- samt 
ekonomiansvarig - så det var en trygghet samtidigt som jag hade krav på mig att ”fixa 
allt” . Åkte sedan till ett dressyr- och utbildningsstall i Aachen för att arbeta som stall-
chef och beridare. Trivdes otroligt bra på Sundby, men kände att jag ville förkovra mig i 
ridningen och även bli en bättre ridlärare/tränare.
 
Efter ca åtta månader i Tyskland bröt jag benet, åkte hem bara för att läka ihop. Då 
ringde Jan Brink och frågade om jag ville komma och provjobba på Tullstorp Dressage 
Stable (han hade fått tips om mig). Åkte till Hässleholm och jobbade en månad innan jag 
skulle ha varit tillbaka i Aachen och här är jag kvar än idag! Jag har nu jobbat på 
Tullstorp som beridare och stallchef i drygt åtta år.

Hippologutbildningen är en SPRÅNGBRÄDA ut i arbetslivet, dels tack vare de kontakter man knöt då, men 
också kanske främst att den gjorde mig ännu mer vetgirig, otroligt förväntansfull inför mina kommande år 
i yrket, det finns så mycket att lära och förstå -gjorde mig än mer ödmjuk kanske? KUNSKAPSKÄLLA att 
ösa ur, en riktigt bra grund att stå på  - all den teori vi hade var fantastiskt bra. Jag har nytta av det vi läste i 
de teoretiska blocken i mitt dagliga arbete. INSPIRATION FÖR LIVET tack vare de enormt duktiga häst-
karlar/kvinnor, ryttare och tränare vi både blev instruerade av samt fick följa i det dagliga jobbet. Jag var så 
tacksam att få följa de duktiga lärare vi hade, de inspirerade mig att vilja mer!” (p.s Nina efterlyser återträff....)

Jenniemy Borgman 99-01
”Första sommaren efter Hippologen jobbade jag på Södertörns 
Ryttarcenter med ridläger. Jag hade jättebra arbetskamrater och 
vi hade jätteroligt! Genom Hippologen fick jag ett stipendie och 
åkte på höstkanten till Irland i två månader och jobbade i ett 
utbildnigns- och försäljnings stall med hopphästar. Där fick jag 
även träna fullboldshästar som gick Point-to-point lopp. 
Fullblodshästarna tränades en dag i veckan på en jättevacker 
strand! Det va otroligt lärorikt att se en annan hästkultur och 
hästhållning än den vi har i sverige. När jag kom tillbaka till 
Sverige fick jag direkt jobb på Gimo Ridklubb som ridlärare.
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Karin Sellergren 01-03, kandidatåret 06-07
”Efter examen jobbade jag på Bulycke ridklubb som ridlärare och och även  lite 
extra på stall Toleryd (Sigbritt Emanuelssons ponnyridskola). 

Nu jobbar jag 50% kvar på Bulycke och 50% med ett hästgymnasie i Göteborg. 
Väldigt roligt! Till hösten har jag sökt in till Gbg:s universitet för att ev studera 
pedagogik och didaktik på halvfart så jag får behörighet naturbrukslärare. Ska då 
arbeta med gymnasiet resterande 50%.

Jag hamnade på Bulycke då det är den klubb jag varit på sedan den startade och 
gymnasiet fick jag erbjudande om genom kontakter.

Lärorikt, inspirerande och arbetsamt”

Michaela Skarfors 00-02
”Direkt efter examen så åkte jag över till USA och jobbade hos Mette Rosencrantz 
under sommaren. Vid hemkomst så började jag direkt att jobba på Stora Ekeby 
Ridskola som ridlärare och elevansvarig för ridskolans elever.

Idag jobbar jag kvar där men har ca 8 lektioner/v och jobbar även på häst-
gymnasie (REALgymnasiet) som lärare. Jag har åk 1 i Ridning- och körning grund-
kurs och häst- och stallskötsel, åk 2 i ridning och hästkunskap. Utöver det har jag 
två olika kurser på Strömsholm. Jag håller på och avslutar min C-tränarutbildning i 
dressyr under våren. Fick kontakt med Stora Ekeby ridskola under min vistelse på 
Strömsholm då det endast ligger 5 km därifrån. 

Hippologprogrammet vill jag beskriva som kunskap, kvalitet och utveckling inför 
framtiden. Det finns många vägar att gå.”

Idag jobbar jag halvtid som Ridskolechef på Gimo Ridklubb och halvtid 
med egen verksamhet som består av: utbildning av ryttare, ridläger, 
inridning och utbildning av häst, visar på olika visningar, föder även upp i 
liten skala.

Jag sökte upp den ridskolan som låg närmast den gård vi precis hade flyttat 
till. Sen gick jag bara in och presenterade mig och fick börja jobba veckan 
efter. Min egen verksamhet har jag hemma på vår gård.

Intensivt, lärorikt och grunden för all min hästverksamhet!” 

fortsättning Jenniemy Borgman

Foto: Rebecca Rosander
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Klara Nilsson 02-04
”Jag började arbeta som ridskolechef på Billdals Ridskola 
utanför Göteborg.

Jag har världens bästa jobb fortfarande som ridskolechef på Billdals 
Ridklubb.

Jag har vuxit upp på Billdal. Ridit på ridskolan, varit aktiv i ungdoms-
sektionen, haft egen häst gick ridledarkursen under gymnasiet. Efter 
gymnasiet (1998) började jag arbeta med hästar. Under sista året på 
Strömsholm blev jag erbjuden att komma hem och arbeta som 
ridskolechef. Vilket jag inte ångrat en dag! 

Lärorik, kul och en värdefull livserfarenhet”

anna Dahlberg 04-06
 ”Direkt efter examen var jag kvar på Flyinge i ytterligare ett år, som Ehrengranat 
stipendiat i dressyr. Otroligt spännande år där jag fick följa och medverka i 
utbildningen av Flyinges hästar under ledning av Susanne Gielen. Under året på 
Flyinge tog jag även hästskötarexamen och C-tränarexamen i dressyr.

I dag är jag bosatt i Los Angeles, USA och jobbar som stallchef och beridare i 
ett dressyrstall under ledning av Mette Rosencrantz, (fd. huvudlärare i dressyr på 
Strömsholm och ingick under flera år i Svenska dressyr landslaget.)

Innan jag började på Hippologprogrammet var jag elev hos Mette Rosencrantz  i 
nästan tre år. Jag visste redan då att jag ville tillbaka och jobba hos Mette och har 
varit där sedan jag lämnade Flyinge hösten 2007. 

Lärorik, utmanande och kvalitativ utbildning”

Jennifer Alsing 03-05
”Direkt efter examen så flyttade jag till Östersund och började arbeta som rid-instruktör på en mindre 
ridskola (Bergs Ryttarförening, ligger några mil söder om Östersund).

Idag arbetar jag på RS Strömsholm som stallförman och med tränarutbildningarna/tränarfortbildningar.

Jag sökte en tjänst och tack vare min breda utbildning fick jag jobb där.

Lärorik, rolig samt en bra grund”
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Therese Björck 07-09
”Direkt efter min hippologexamen så gick jag en extra fristående kurs utöver det ordinarie 
programmet som SLU kunde erbjuda, Hoppning II. Efter det åkte jag hem för ett par 
veckors semester innan den nya anställningen startade i början av augusti.
 
Idag arbetar jag deltid på ett naturbruksgymnasium med inriktning häst och är lärare i häst/
ridämnena. Och den andra delen är jag ridlärare på vanlig ridskola med lite olika sysslor så 
som lektioner så klart men även lite tillridning m.m.

Att jag blev gymnasielärare var det nästan så att jag snubblade över. Jag fick nys via en 
kontakt om att det söktes lärare och gärna hippologer. Jag hörde av mig till detta gymna-
sium via den ridskolan som skulle ha kontakt med gymnasiet, och fick tjänsten.
 
För mig var hippologen något alldeles extra fantastiskt. Det var berikande då man fick 
träffa så otroligt mycket branschmänniskor och ta del av så mycket kunskap. Hippologen 
främjar även en otrolig personlig utveckling. Jag var en helt annan person då jag kom in på 
hippologen jämfört med när jag gick ut. Men självklart var det också krävande. Det är höga 
krav på de som går hippologen och är man inte mogen för det egna ansvaret man måste ta 
och de kraven som ställs så är det tufft.” 

Emma Nilsson 06-08
”Jag gick tillbaka till min gamla tjänst här på Flyinge som hästskötare. 

Idag är jag stallchef för hingststallarna på Flyinge AB. 

En tid efter utbildningen fick jag först möjlighet att anta nya utmaningar som 
skiftledare. Därefter i samband med en omorganisation i början av detta år fick 
jag äran att driva och utveckla delar av Flyinge som stallchef. 

Utvecklande, Lärorikt och Inspirerande”

Elin Westerlund 05-07
”Direkt efter examen sökte jag jobb ett par månader och fick en projektledartjänst 
via HUS (Hästsportens Ungdomssatsning) för STC (Svenska Travsportens 
Centralförbund). En projektledartjänst som varade ungefär ett år.
 
Idag arbetar jag heltid som stallansvarig på Solvalla Travskola, vilket skulle kunna 
liknas vid en stallchefstjänst. Har även kurser på olika nivåer för både barn och 
vuxna under veckorna.
 
Jag hamnade på Solvalla Travskola genom att jag under min projekttjänst för STC 
även jobbade extra som ledare på travskolan. Genom intern rekrytering bland 
ledarna fick jag tjänsten som stallansvarig, som jag haft sedan hösten 2008.
 
Intensiv, lärorik och inspirerande”

Foto: Klara Reimer
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ISES 2010 tar helhetsgrepp om häst och ryttare 
Hästens välfärd och ryttarens säkerhet blir en röd tråd genom hela programmet när ISES 2010, 6th 
International Equitation Science Conference, arrangeras för sjätte gången sommaren 2010. Förra året var 
Australien värdland, denna gång är det Sverige. Arrangör är Hippologenheten.

I tre dagar, 31 juli till 2 augusti, kommer veterinärer, etologer, forskare, ridlärare, tränare,  företagare med 
flera att träffas i Uppsala och på Strömsholm och diskutera hur utbildning och träning av häst och ryttare kan 
göras på bästa sätt.
- Det här är ett växande område inom forskningen och det känns spännande att få samla så många 
kunniga personer med olika kompetenser från hela världen, säger Mari Zetterqvist Blokhuis, en av 
arrangörerna bakom ISES 2010.

Vetenskapliga konferenser är normalt bara en angelägenhet för forskare och studenter, men ISES-mötet 
är öppet också för ”vanliga” ryttare, ridlärare och andra intresserade från hästvärlden.  De får chansen att 
lyssna på en rad kända och mycket erfarna specialister som kommer att föreläsa samt hålla clinics.

Två av de mest kända inbjudna internationella profilerna i programmet är Andrew Mc Lean från Australien 
och professor Rene van Weeren från Holland. McLean är utbildad etolog (specialist på djurs beteende) och 
har disputerat på hästars inlärning, specifikt på hur man tränar dem för ridsport. Van Weeren är en av 
världens ledande forskare inom hästens biomekanik och leder/senor, inte minst på unghästar.  Han har 
varit konsult till internationella ridsportförbundet FEI i den omtvistade rollkurfrågan.

Andrew Mc Lean driver ett stort utbildningscenter i sitt hemland där han tränar hästar och ryttare inom såväl 
hoppning, dressyr, fältttävlan som galopp. Inom samtliga dessa grenar har han själv egen erfarenhet som 
ryttare upp till svår klass. Sin arbetsmetod, bland annat med problemhästar, har han beskrivit i ett antal 
böcker. På ISES 2010 är Andrew Mc Lean en av två inledningstalare. Den andre är veterinär Lars 
Roepstorff, verksam vid SLU, som har en mycket bred erfarenhet av hur hästar i olika åldrar ska tränas för 
bästa hållbarhet.  Roepstorff och Rene van Weeren deltar båda i ett internationellt forskningsprojekt om 
underlag, träning och hållbarhet.

På Hippologenheten kan vi konstatera att våra hippologer visar framfötterna på alla håll och kanter vilket 
gläder oss mycket. Vi ser fram emot nya spännande äventyr att ta del av i framtiden. 

Vi vill också passa på att gratulera våra nyutexaminerade 
hippologer och kandidater som avslutade 

sin utbildning i dagarna! 
Grattis!

 Lycka till önskar vi er alla, nya som gamla hippologer!

fortsättning på nästa sida
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Det treåriga hippologprogrammet drar igång i höst!
Efter många timmars, veckors och års arbete är det i augusti dags för starten av det nya, treåriga, hippolog-
programmet. Under maj genomförde 95 sökande sina antagningsprov på Flyinge och Wången. I dagsläget 
vet vi inte hur många som slutligen blir antagna men ser förväntansfullt fram emot att möta ett gäng nya 
studenter till hösten.

Vill du ha information om Hippologprogrammet?
Hör av dig till Tessan på hippologenheten. 
Therese.Waerner@hipp.slu.se eller 018-672191

Flera föredrag och clinics under konferensen kommer att ha fokus på den unga hästens utbildning. 
Företrädare från såväl Flyinge som Strömsholm berättar hur de rider in unghästar och hur de utbildar 
ryttare. Ett viktigt budskap är att unghästar alltid ska hanteras av rutinerade tränare eller ryttare, medan 
unga ryttare i första hand ska rida äldre utbildade hästar.

Konferensen hålls vid SLU i Uppsala och på Strömsholm. Förutom föredrag och diskussioner hålls 
praktiska demonstrationer, bland annat om ryttarens sits och inverkan vid ridning.

ISES 2010 vänder sig i första hand till forskare, tränare, ryttare, företagare och representanter från olika 
myndigheter. Sammanlagt kommer det att ges ett 30-tal muntliga presentationer, samt ett 40-tal posters att 
fördjupa sig i. Representanter från media är mycket välkomna att ta del av all den intressanta information 
som kommer att finnas samlad under konferensen.

För mer detaljerad information http://www.equitationscience.com/Sweden2010/index.html
Eller ring Mari Zetterqvist Blokhuis  073-946 96 79  Sweden2010@equitationscience.com

fortsättning ISES 2010

Hippologenheten och Hästnäringens Nationella Stiftelse 
föreslår professurer i ridkonst
I anslutning till att hippologprogrammet blir 3-årigt föreslår Hippologenheten och Hästnäringens Nationella 
Stiftelse (HNS) att SLU inrättar två adjungerade professurer i ridkonst. Sedan gammalt finns det professorer 
i de traditionella akademiska ämnena inom bl.a. veterinärmedicin och husdjursvetenskap. 
- ”Nu är det dags att ge de konstnärliga färdighetsämnena inom ridsporten samma status och 
 möjligheter till utveckling” säger Jan Philipsson som arbetat med frågan på SLU.
Stefan Johanson, VD för HNS, tillägger:
- ”Vi ser detta som oerhört positivt ur flera aspekter. Tjänsterna kommer att såväl förstärka som 
 kvalitetssäkra och utveckla hipplogprogrammets konstnärliga delar och den svenska ridkonsten,   
 vilket också med största säkerhet gagnar den totala kompetensutvecklingen på riksanläggningarna  
 Flyinge och Strömsholm där hippologprogrammets ridhästdelar genomförs.”
Den ena tjänsten avser särskilt dressyrridning och den andra utbildning och träning av unghästar samt 
coachning. 

Vi återkommer i frågan när den hunnit bli behandlad i SLUs olika instanser.
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Fortbildningskurs 2010-2011
RollKÜr och Grisfösare -framtidens hästhantering? Hippologenhetens fortbildningskurs 
2010-2011 tar ett etologiskt, etiskt och djurskyddsmässigt perspektiv i fokus. Även samhällets ökade krav på 
djurhantering kommer att tas upp. Ett aktuellt ämne som berör alla delar av hästsporten i Sverige. Som 
vanligt kommer kursen rikta sig mot yrkesverksamma inom hästnäringens alla delar. I mån av plats får även 
andra delta. Ansvariga för kursens innehåll är Lars Roepstorff och Therese Waerner. Planering av kursen 
pågår i dagsläget. För mer information håll utkik på hippologenhetens hemsida! Informationsblad med 
anmälnings blankett planeras bli färdigt till augusti/september 2010

Notiser
SLU presenterar en ny webbsida som lanseras under sommaren! Hippolgenhetens webbadress kommer nu att bli 
www.slu.se/hippolog. Kom gärna in och titta!

Hippologer från årskullen 98-00 planerar återträff i Upplands Bro måndagen den 7 juni kl.12 med bland 
annat fortbildning av ryttarens sits. Intresserad? Kontakta: johannahberglund@hotmail.com

Stallchefsstudenten Olof Vejmarker emottog i år LRF stipendiet på 20 000 kr. Motiveringen var lång, här kommer 
ett axplock: ”...Olof är noggrann, har ett gott organisationssinne och en stor social förmåga. Han strävar alltid efter att vara en god förebild 
genom att uppträda professionellt och yrkesmässigt vid all hantering och ridning av hästar. Under sin tid på hippologprogrammet har Olof 
engagerat sig i studentkåren. Han har också engagerat sig i att representera Flyinge och hippologprogrammet vid större evenemang. Olof har 
visat prov på att han tänker i vetenskapliga banor och löser problem på ett högskolemässigt sätt....” Stipendiet ska Olof använda för 
vidare studier inom pedagogik och lärande samt utvecklande av sin egen färdighet i ridkonst. 
Vi gratulerar Olof och önskar honom lycka till! 

Svenska Ridsporförbundet presenterade under våren det nya levelsystemet där Ridlärare blir enda titeln. Hippologer 
(ridlärare, med diplomering) placerades in under level II något som i efterhand kan komma att justeras till level III. 
Just nu pågår diskussioner med förbundet.

Hippologer verkar vara en mycket uppskattad arbetskraft på riksanläggningarna! Under våren har en hel del 
rekryteringar skett på såväl Flyinge, Strömsholm som Wången och samtliga har valt att anställa hippologer på lite 
varierande arbetsuppgifter men med hästen i centrum.

Våren har bjudit på evenemang och tävlingar av olika slag. På tävlingsbanorna kan man ofta se hippologer i den övre 
delen av resultatlistan. På bruksprovet hittar vi hippologer både som ryttare och som uppfödare! 

Kandidatstudenterna på Strömsholm hade 18-19 maj uppskattade redovisningar av sina examensarbeten. Ämnen 
som; överlevnadsstrategier för små ridskolor, strömaterial av wellpapp, tryckmätninsvojlock, prestationsängslan, bak-
bensteknik är bara några av de ämnen som det skrivits om. Vill du läsa dessa arbeten? Håll utkik på hemsidan eller 

Ha en skön 
sommar!

sök via SLU’s sökmotor Epsilon.

Filminspelning pågår för fullt! Till hösten kommer en ny informationsfilm om 
hippologprogrammet finnas på vår hemsida samt för allmän information exempelvis 
för gymnasieskolor med häst, Håll ögonen öppna!

Tips och idéer till kommande nyhetsbrev?
Kontakta: therese.waerner@hipP.slu.se


