
 

 

 

Välkommen att söka för att bli av oss certifierad 

beridare för omskolning av travhästar!

 

Föreningen Vidare Från Travbanan (VFT) bildades april 2022 i syfte att 

genomföra projektet ”Omskola en travhäst”. Genom projektet fick fem 

travhästar påbörja sin omskolning till ridhästar av av oss handplockade 

personer med särskild kunskap att just inridning och/eller omskolning. 

Projektet blev sammantaget mycket lyckat och lade en god grund för att 

påbörja utvecklingen av detta på ett mer långsiktig och stadigvarande sätt.

VFT avser inte att driva mer omskolning i projektform utan arbetar nu aktivt för att tillhandahålla hela 

kedjan från travhästägare till köpare av en travhäst som påbörjat sin omskolning till ridhäst. För att nå till 

denna stadigvarande form krävs flera olika aktörer. I stora drag ämnar vi se oss som ”spindeln i nätet”. 

Genom att bli den naturliga parten att kontakta för såväl ägare till en pensionerad travhäst som alla tänkbara 

spekulanter bygger vi länkarna där emellan. 

 

Vi har fått många förfrågningar från såväl travhästägare som beridare, personer som vill bli medlemmar eller 

bli större sponsorer av VFT. Det är ett oerhört omfattande arbete som sjösatts för att få ihop alla delar och 

det kommer att ta minst hela hösten 2022 att bli klara. Vi testkör dock idén redan nu med två hästar. Under 

denna vecka får två av projektet Omskola en travhästs beridare varsin häst till sig utifrån vår tänkta modell. 

1. Hästägare kontaktar VFT och ber om hjälp med omskolningen. 

2. VFT begär att hästägaren ombesörjer att hästen genomgår en enkel veterinärbesiktning för att 

utesluta att inga hinder som framtida hobbyridhäst föreligger och för att säkerställa att hästen vid 

omskolningens start är frisk och fräsch nog att omgående ridas i skritt och trav. 

3. VFT kontaktar sina kontrakterade beridare med hänsyn till vem som nu har en plats ledig och utifrån 

geografisk hänsyn. 

4. Beridaren fakturerar hästägaren 7500 exkl moms per månad och 10 % av försäljningspriset.  

5. Hästen läggs omgående ut till försäljning för ett belopp om 40.000 kronor. 

         
             

        

         
                    

          
                    

             
          

   

                   
                   

         
                    
                   



 

6. Vid det fall hästen inte försålts inom två månader för 40.000 kronor läggs hästen ut på offentlig 

auktion. 

Beridarens certifiering 

VFT upprättar en certifiering vilken utgör en garant gentemot hästägaren att den av VFT vald beridare är 

erfaren och lämplig för uppdraget. För att bli av VFT certifierad beridare skall vissa grundläggande krav 

vara uppfyllda. Certifiering utdelas därefter efter en väl sammanlagd avvägd bedömning av bland annat 

referenser och filmer där beridare rider olika hästar samt personlig lämplighet. En av VFT certifierad 

beridare mottar inte travhästar för omskolning utan att hästen gått igenom VFT och den procedur som 

upprättats i syfte att säkerställa kvalité. Hela kedjan med allt från veterinärbesiktning innan omskolningen 

påbörjas till beridarens ersättning till prissättningen av hästen bygger på schyssta villkor och kvalité 

gentemot såväl säljare som beridare som köpare.  

VFT:s ersättning 

VFT tillhandahåller ingen ersättning från vare sig hästägare eller köpare. VFT:s nu stora omfattande arbete 

är således att organisera en försörjning genom medlemmar och samarbetspartners som, liksom oss, ser det 

stora värdet ur så många perspektiv att travhästar omskolas för att ges möjligheter till långa, lyckliga liv 

inom andra användningsområden samt att producera trevliga och välfungerande hobbyhästar till andra 

hästgrenar. 

Vill Du ansöka om att bli en av VFT:s beridare?  

Du ska 

• Ha erfarenhet av hantering och inskolning av minst 10 unghästar och gärna hållit på med inskolning 

under minst tre år 

• Ha goda kunskaper om hur man rider en häst i balans i alla gångarter 

• Ha förståelse för och vara öppen för att lära dig mer om tävlingstravarens tidigare liv så som dess 

rörelsemönster, hur den hanterats, dess beteende och konditionsträning 

• Ha ett stort intresse för och respekt för travhästens tidigare karriär och förståelse för att ditt uppdrag 

handlar om att ”lära om” den till att istället bli en trevlig hobbyhäst 

• Inneha godkänd f-skattsedel för denna typ av verksamhet 

• Ha erfarenhet av att bemöta hästägare och spekulanter 

• Vara tillgänglig för spekulanter och ombesörja provridningar av hästen 

• Ha tillgång till stall och hagar lämpliga för ändamålet med ditt uppdrag 

• Kunna erbjuda god omvårdnad, analyserat grovfoder av god kvalité, kraftfoder efter individens 

behov och daglig utevistelse i hage där hästen kan röra sig naturligt i alla tre gångarterna 

Ansökan sker genom ett personligt brev där du väver in dina erfarenheter av ovanstående punkter samt 

eventuellt ytterligare information du tror kan vara av intresse så som andra erfarenheter från hästsporten. Vid 

det fall du går vidare i urvalsprocessen kommer vi be dig att skicka in videos på när du rider två olika hästar, 

varav den ena ska vara av lite piggare karaktär, samt referenser från minst en A-B tränare i hoppning eller 

dressyr. 

Vi kommer utöver personlig lämplighet även lägga stor vikt vid geografisk spridning av beridarna. 

Ansökan sker genom mail till Caroline Jöhncke, c.johncke@telia.com. Telefon: 070-227 73 35. 
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