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Om stipendiet 
Stipendiet omfattar: 

- Två dagars specialprogram hos Stig H Johansson. 
- Fystest och fysträning tillsammans med ridsportens talanger 
- Tre dagars coachning med den mentale tränaren Stig Wiklund. 
- Två dagars utbildning i arbetsgivarrollen, arbetsrätt och arbetsmiljö med Tommy Karlsson, 

Almega.  
- En dags medieträning på Kanal 75. 
- En dags marknadsföring och kundvård, Wången. 
- En dags ekonomi och företagande med Mats Norberg och Anna-Karin Knight, LRF-konsult. 
- En utbildningsdag på Lantbruksuniversitet Ultuna med det senaste i hästforskningen tillsammans 

med alla tidigare stipendiater. Middag och övernattning på Venngarn. 
- Möjlighet att besöka fler proffstränare under en eller två dagar. 

 
 
Stipendiet ska täcka alla kostnader, som till exempel logi, resor och förlorad arbetsinkomst. 
 
För att kunna söka stipendiet måste du vara anställd hos en professionell travtränare och du får inte vara 
äldre än 30 år. 
 
Varje år kan en eller flera stipendiater utses. Utbildningen startar i början av 2018 och pågår under hela 
året. 
 
Kan du inte avsätta tid under 2018 bör du vänta med din ansökan till ett annat år. 
 
Att vara travtränare är också att vara företagsledare med alla de roller det innebär, som till exempel marknadsföring, 
PR, kundvård och arbetsledning. Stig H-Akademien vill stärka dig i alla dessa roller. 
 
Ansökan 
Ansökan ska ha inkommit senast den 15 augusti 2017. 
 
Ansökningsblankett och adressuppgifter finns på nästa sida. 
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Personuppgifter 
Namn Personnummer 

Gatuadress Postadress 

Telefon mobil E-post 

 
 
Utbildningar, anställningar och referenser 

Utbildningar (program och kurser) År 

    

    

    

    

    

Nuvarande arbetsgivare Anställningsår 

Tidigare arbetsgivare Anställningsperiod 

    

    

    

    

    

Referenser Telefonnummer 

  

  

 
 
Underskrift 

Datum Namnteckning 

 
 
Ansökan ska vara Stig H Johansson, Alby Gård, 194 92 Upplands Väsby tillhanda senast den 15 augusti 2017. 

 
ANSÖKAN TILL 

STIG H-AKADEMIENS 
UTBILDNINGSSTIPENDIUM 2017 
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