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Učitelj oz. učiteljica jahanja: Ime% mora
veselje in potrpljenje z učenci vseh sta
ros%, od majhnih otrok do odraslih. Zna
zelo dobro jaha% in ima uspehe na tur
nirjih. Terapevtsko jahanje izvaja učitelj
oz. učiteljica z dodatno izobrazbo na po
dročju jahanja za osebe s posebnimi po
trebami. 

Oskrbnik oz. oskrbnica  konja: Konji po
trebujejo oskrbo š%riindvajset ur na dan.
Večina dela sedem dni na teden. Če kak
šen konj zboli, mora dela% celo ponoči.

Kovač oz. kovačica: Kovač izdela in konju
pribije podkev. Pride vsakih šest do osem
tednov in podkuje konje. Pri konjih, ki ni
majo podkev, prireže in opili kopita.

Veterinar oz. veterinarka: Je dokončal
oz. dokončala študij na veterinarski fakul
te%. Po študiju se specializira za velike
živali, kot na primer za krave. Zobozdrav
niki za konje morajo opravi% posebno
izobraževanje.

Veterinarski pomočnik oz. pomočnica:
Pomaga veterinarju oz. veterinarki.

Sedlar oz. sedlarka: Popravlja uzde, obla
zini sedla in v svoji delavnici popravlja
uničene brzde.  

Pridelovalec oz. pridelovalka krmil: Pri
deluje različne krmne mešanice, na pri
mer krmo za žrebičke, krmo za športne
konje ali krmo za stare konje. 

Trgovec oz. trgovka: Ta dela v trgovini za
jahalni šport, kjer lahko kupimo vse, kar
potrebujejo jahalci in jahalke zase in za
svojega konja, npr. sedlo, pripomočke za
čiščenje, bič idr.

Izdelovalec oz. izdelovalka jahalnih
oblačil: Vsako leto ponudijo dve novi ko
lekciji, kot so na primer jahalne hlače.

Izdelovalec oz. izdelovalka prikolic: Tis%,
ki hočejo s konjem na turnir ali na do
pust, potrebujejo prikolico. Specializirana
podjetja izdelujejo ustrezne prikolice.

Prevozniki, specializirani za konje: Če je
treba konje prepelja% kam dalje, na pri
mer na mednarodne turnirje, potem
konji včasih le%jo celo z letali.

Poklici, povezani s konji

Obstajajo tudi jahalni hoteli.
V teh hotelih imajo jahači in konji

počitnice. Poleg hotelskih sob ponu
jajo taki hoteli tudi hleve za konje.




