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Innledning 

Dette kurset arrangeres av Norges Rytterforbund og Norsk Hestesenter. Kurset skal sikre et kvalitativt og 

bredt tilbud for de som ønsker å undervise i faget kjøring med hest og trene utøvere i konkurransekjøring.  

 

Godkjenning som NRYF Trener 1 kjøring 

Norges Rytterforbund vil gjennom trenerutdanningssystemet utdanne trenere med høy faglig kompetanse. 

Utdanningen skal sikre et kvalitativt og bredt tilbud for utøvere på alle nivåer. Denne trenerutdanningen er 

utviklet innenfor NIFs Trenerløype. Trenerløypa er rammer og retningslinjer gitt av NIF for å gi norsk idrett et 

felles utgangspunkt for utarbeidelse og tilrettelegging av utdanning for alle trenere i norsk idrett. Utdanningen 

er trinnvis og Trener 1 er det første trinnet i utdanningsstigen. Det er Norges Rytterforbund som administrerer 

godkjenning som trener1. 

 

Godkjenning som NHS Kjørelærer 1 

Norsk Hestesenter har en forpliktelse i forhold til The International Group for Equestrian Qualifications. 

IGEQ har en nivåbeskrivelse av hva som skal til for å kalle seg kjørelærer (driving Instructor). De som 

fullfører både Trener 1 og tilleggsmodulen kjørelærer 1 kan søke om autorisasjon som kjørelærer 1. Det er 

Norsk Hestesenter som administrerer denne godkjenningen. 

 

 

Trener/kjørelærer 

Med trener menes person som gir opplæring og innføring i idrett samt planlegger og gjennomfører målrettet 

idrettstrening. Med kjørelærer menes person som gir grunnleggende opplæring og innføring i alle deler av 

faget kjøring. 

 

 

Hovedmål  

En autorisert trener I og kjørelærer 1 kan gi grunnleggende opplæring, planlegge og lede trening for den 

aktuelle målgruppe på lett nivå i kjøring. De legger vekt på å skape et sosialt og trygt miljø basert på idrettens 

grunnverdier.  
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En autorisert trener 1 og kjørelærer 1 har: 

 

• Kunnskap om grunnleggende pedagogiske retningslinjer som gir læring og trivsel i miljøet. (MAKSIS) 

 

• Kan planlegge, gjennomføre og evaluere en treningsøkt i alle de tre disiplinene som inngår i en 

kjørekonkurranse. 

 

• Kunnskap om grunnleggende treningslære, oppvarming, utholdenhet og styrke. (Kusk og hest) 

 

• Kunnskap om idrettens organisering, NRYFs organisering og de verdier som styrer norsk idrett – 

idrettens grunnverdier. nett 

 

• Kjennskap til generell førstehjelp og øvelse i HLR.   

 

• Kunnskap om barneidrettsbestemmelsen og NRYFs egne bestemmelser i forhold til barneidrett. nett 

 

• Kan organisere/ lede trening med vekt på sikkerhet, både for kusk og hest. (Kursbok Grønt Kort og 

”Trygg med hest”) 

 

• Har kjennskap til det regelverk som styrer ryttersporten. KR nett. 

 

• Er kjent med introduksjonsklassen ”Miniklasse – kjøring” og hensikten med denne.  

 

• Kunnskap om de ulike kjøregrenenes mål og hensikt.  

 

• Kunnskap om og forståelse for de grunnleggende og sentrale momenter som er av betydning for 

opplæring, trening og ferdighetsutvikling for kusk og for hest. (Lett nivå) Herunder gjennomgang av 

utdanningsskalaen - hest med spesiell vekt på takt, løsgjorthet og forbindelse.  

 

• Har kjennskap til konkrete øvelser og kan gjøre et passende øvingsutvalg tilpasset den aktuelle 

målgruppe og hester med ulik alder/ forutsetninger.  

 

• Har kjennskap til og forstår de grunnleggende og sentrale momenter som er av betydning for 

opplæring, trening og ferdighetsutvikling for den aktuelle målgruppe og for hester med ulik alder/ 

forutsetninger – dressur/ lett nivå.  

 

• Har øvelse i å utarbeide øktplan tilpasset nivået, gjennomføre denne og evaluere planen på bakgrunn 

av målet for treningen.  

 

• Kjennskap til banebygging samt bedømming på lett nivå.  

 

• Kjennskap til krav til utstyret (funksjonskontroll) ved start i lett klasse. 

 

 

 

 

 

 

 



En autorisert kjørelærer 1 har i tillegg: 

 

• Kunnskap om bruk av hest i næring, skogbruk/landbruk, turistnæring terapi og ponnitrav 

 

• Kunnskap om hvordan kjøreundervisning blir gjennomført på videregående skoler med studieretning 

for naturbruk.  

 

• Kunnskap om sertifiseringsordningen som gjelder for oppdragskjøring med hest 

 

Arbeidsmåter/undervisning 

Undervisningen vil være en kombinasjon av lærerledet og deltagerledet aktivitet. 

Undervisning, gruppearbeid, diskusjoner, samtaler, drøftinger og praktiske oppgaver. Deltagerne må påregnes 

noe hjemmearbeid. 

 

 

Opptakskrav  

Søkere må ha dokumentert egenferdighet (hva du har prestert i kjøring) tilsvarende Lett/Middels nivå 

(resultatlister foretrekkes) i en eller flere av disiplinene. Dersom du ikke har konkurrert, må det fremvises 

dokumentasjon på tilsvarende kompetanse fra en godkjent kjørelærer eller trener. 

Minimum 18 år.  

 

Arbeidskrav: 

Gjennomført alle delkursene. 

Gjennomført og godkjent på all e-læringsmodulene. 

Gjennomført oppgaver/praksis som er tilrettelagt på kurset. 

Gruppearbeid med fremføring 

 

Arbeidskrav som kommer i tillegg for kjørelærer 1: 

Teorieksamen pedagogikk 

Kuskeprøve. Kursdeltageren må stille med egen hest. Maks to kusker pr hest.  

Hestene som brukes skal være egnet til oppdragskjøring. 

 

Autorisasjon 

For å bli autorisert må alle arbeidskrav være godkjent/bestått 

 

 

Litteraturliste - nyttig litteratur for kurset: 

 

Trenerrollen, Åke Fiskerstrand og Marianne Myklebust, Akilles Forlag.  

 

På vei inn i ryttersporten. D-bok. Fagbokforlaget. Lastes ned digitalt. 

 

Kjøring med hest og vogn. Lene Kragh, Landbruksforlaget 

 

Notathefte – Trener 1 Kjøring, Norges Rytterforbund. Deles ut på kurset 

 

Pensumhefte: Sertifikat for kusker i næringsoppdrag 


