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DI's uddannelseskonsulent, Hólar-uddannede Astrid Skou fokuserer denne gang på en række ændringer i
DI’s uddannelsessystem, der munder ud i en ny og mere fleksibel uddannelsesstruktur, som matcher behovet
anno 2019 jævnfør en spørgeskemaundersøgelse indsamlet under Icehorse Festival i april. Uddannelseshjørnet
er rammen, hvor Astrid tager fat i relevante emner med uddannelse af vores islandske heste og os selv som
omdrejningspunkt. For at gøre os klogere på at træne vores heste på hestens præmisser og ruste os til at
træffe vigtige beslutninger om uddannelse og træning på et så kvalificeret grundlag som muligt.

D

er vil ske en del ændringer i DI’s eksisterende uddannelsesstruktur i
den kommende tid. Uddannelsesudvalget arbejder med ændringer
af Basiskursus, Aspirantkursus, B-instruktørkursus og C-træneruddannelsen. Dette sker i
overensstemmelse med ændringer foretaget
i blandt andet Sverige og Norge samt et voksende behov for en anderledes struktur for at
kunne imødekomme DI’s medlemmers efterspørgsel. FEIF arbejder desuden på fortsat at
opretholde niveauerne i matrixen, således at
der med tiden kan ske en endnu større udveksling af undervisere og censorer mellem
de forskellige FEIF-lande.

Basiskursus i ”light”-udgave
Ved en spørgeskemaundersøgelse indsamlet under Icehorse Festival i april undersøgte uddannelsesudvalget interesser, ønsker
og forventninger til DI’s uddannelser blandt
medlemmerne. Her var der mange interesserede, som ønskede en ”lightudgave” af Basiskurset. Derfor bliver Basiskurset nu opdelt
i adskillige éndagskurser, hvor det enkelte
kursus vil fokusere på specifikke emner. På
denne måde vil Basiskursets indhold blive
mere tilgængeligt for alle interesserede, og
medlemmerne vil have mulighed for i højere
grad at vælge de kurser, som rammer netop
deres interesseområde.

Basiskursus
I efteråret 2017 gennemgik 12 aspiranter et
Aspirantkursus af fire dages varighed. Inden
da havde de deltaget på to en halv dags Basiskursus, hvis indhold omfatter alt fra hestens læring, fodring, gangartslære og sygdomslære til skoning.
Basiskurset har hidtil fungeret som et
solidt fundament for al efterfølgende uddannelse inden for DI’s rammer, og kurset har
sikret, at alle deltagere fik samme viden at
bygge videre på uanset forudgående kundskaber og erfaring. De efterfølgende DI-kurser har derefter bygget ovenpå dette for de
basiskursusdeltagere, som har valgt at videreuddanne sig i systemet.

Det kommende Aspirantkursus
Som krav til at deltage i fremtidens Aspirantkursus vil der være et éndagskursus i Hestevelfærd 1 samt et éndagskursus i Gangartslære 1, som forventeligt bliver afholdt i januar
og februar 2019 på Dalum Landbrugsskole på
Fyn. Disse kurser er åbne for alle interesserede, og det er alene for fremtidige instruktør- og
træneraspiranteret krav at deltage på begge.
Aspirantkursets struktur og indhold vil derfor også blive ændret, så det tilpasses både
aspirerende instruktører og trænere. Således
må det meste af ridepædagogik og didaktik
midlertidigt vige pladsen for blandt andet indgående viden om hestens adfærd og læring.
Kurset vil ligeledes afsluttes med en teoretisk
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og en praktisk prøve, som skal bestås for, at
aspiranten kan deltage på FEIF Level 1 instruktørkursus, eller hvis man vil certificeres
som Unghestetræner. Aspirantkurset vil fortsat vare fire dage. Det pædagogiske og didaktiske aspekt vil blive flyttet og få en endnu
større rolle på Instruktørkurset end hidtil.
Unghestetræner
C-træneren skifter navn til Unghestetræner –
i FEIF-matrixen kaldet Young Horse Trainer.
Strukturen omkring uddannelse og certificering
af denne ændres kun med hensyn til førnævnte deltagelse på Hestevelfærd 1, Gangartslære
1 samt et bestået Aspirantkursus. Før var det
et krav at have bestået Basiskursus.
FEIF Level 1 instruktør
B-instruktøren skifter navn til FEIF Level 1
instruktør. Navneforandringerne kommer for
overskuelighedens og sammenlignelighedens skyld, det kan bedst svare sig at bruge
navne som går igen i FEIF-matrixen og vores
nabolande, som på nuværende er begyndt at
arbejde med titlerne Unghestetræner samt
FEIF Level 1-4 instruktører.
De aspiranter, som består Aspirantkurset
samt dertilhørende praktiske og teoretiske
prøver, har således adgang til både Unghestetræneren samt FEIF Level 1 instruktøruddannelsen. På Level 1-instruktøruddannelsen vil der blive skruet op for kravene både
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i de teoretiske samt praktiske prøver, men
derudover vil uddannelsen i sin udformning
ikke ændres meget. For de, som har bestået
både Unghestetræneren (eller er C-trænere)
og Level 1 instruktøren (eller er B-instruktører) vil der tilbydes Level 2 instruktørkurser
i den nærmeste fremtid i samarbejde med
Sverige. Sverige vil i første omgang arrangere dette kursus, hvor danske Level 1 instruktører har mulighed for at deltage. Undervisningen vil foregå på engelsk. Vi vil orientere
om muligheden og håber, at mange kandidater kunne have lyst til at tage turen til Sverige,
når Level 2 instruktørkurset byder sig.
Instruktørernes færdigheder
I instruktøruddannelsen lægges der vægt på, at
instruktørerne tilegner sig de fornødne færdig-
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heder til ansvarsfuldt at kunne varetage undervisning af ryttere og heste i alle aldre og på alle
niveauer. Level 1-instruktørerne – de eksisterende B-instruktører samt de kommende FEIF Level 1 instruktører – uddannes til at varetage undervisning af letøvede hold. Disse instruktører
må have en bred teoretisk viden inden for blandt
andet gangartslære, træningsfysiologi, adfærd,
indlæring og meget mere. Men der lægges derudover stor vægt på, at instruktørerne får indsigt i ridepædagogik, aldersrelateret træning
samt fornøden didaktisk forståelse til at kunne
bygge lektioner og lektionsforløb op på en
velorganiseret, sikker og struktureret vis. Derudover er det vigtigt, at instruktørerne får sig et
solidt fundament at bygge på til videreudvikling
af egne kompetencer og mulig videreuddannelse i systemet. Alt dette betyder at for at nå til

Hestevelfærd 1

Seminarer

Level 1-instruktør niveau, har instruktøren brugt
meget tid og energi i både kursusgang, arbejde
og studier for at opnå de fornødne færdigheder
inden for sit felt. Som rytter har man altså en
garanti for, at uddannede instruktører har tilegnet sig ovennævnte færdigheder samt en bredspektret viden og forståelse for, og om, hest og
rytter. Vi er spændte på denne nye struktur, som
vi håber imødekommer de ønsker og forventninger, medlemmerne har til de kurser DI afholder samt til de dygtige aspiranter, trænere og
instruktører, som bliver uddannet i DI.
For mere information om FEIF Instructor
and Trainer Matrix se www.feif.org under
Education, derefter Documents og klik på
FEIF Education Matrix 2013, som ligger
under Education Guidelines.
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