
 

 
 
 
 
 

EuropeActive Certifiering/EREPS Registration 
 

EuropeActive Standards, EQF level 4, Personal Trainer 
EuropeActive EQF level 6, Advanced Health & Exercise Specialist 

 
 
 
EuropeActive Standards, EQF level 4, Personal Trainer 
För certifiering enligt EuropeActive Standards, EQF level 4, Personal Trainer ska student ha fullgjort 
kandidatexamen, idrottsvetenskapliga programmet och tagit ut examensbevis från Högskolan i 
Gävle, alternativt genomfört kurs, Personlig tränare 30 hp, Högskolan i Gävle med minst kursbetyg E.  
 
  
EuropeActive Standards, EQF level 6, Advanced Health & Exercise Specialist 
För certifiering enligt EuropeActive Standards, EQF level 6, Advanced Health & Exercise Specialist ska 
student ha fullgjort kandidatexamen, idrottsvetenskapliga programmet och tagit ut examensbevis 
från Högskolan i Gävle. Utöver kandidatexamen och uttaget examensbevis ska student uppvisa 
skriftligt intyg på att praktiskt ha utövat minst 500 timmar som avancerad hälso- och 
träningsspecialist, personlig tränare, tränare/ledare inom hälsa och fysisk aktivitet/idrott eller 
motsvarande. Praktiken ska ha utövats inom hälso-, idrott- och fitnessektorn. 
 
Skriftliga intyget ska vara undertecknat av chef, ordförande etc. och innehålla kontaktuppgifter. För 
er som praktiserat inom eget företag/verksamhet ska detta intygas av organisation, företag eller 
kunder. 
 
 
Bedömning 
Certifieringen av EQF level 4, Personal Trainer  och EQF level 6, Advanced Health & Exercise Specialist 
bedöms av en styrgrupp som består av representanter från SISU idrottsutbildarna, Högskolan i Gävle 
och Hälsinglands Utbildnings Förbund. Styrgruppen bedömer inskickade intyg  årligen i oktober. 
Bedömningen sker utifrån EuropeAcitivs krav för EQF level 4, Personal Trainer  och EQF level 6, 
Advanced Health & Exercise. http://www.ehfa-standards.eu 
 
För bedömning ska student skicka kopia på examensbevis, namn, personnummer, e-post, adress och 
skriftligt intyg med minst 500 timmar praktik (gäller EQF level 6) till mso@hig.se  eller till Högskolan i 
Gävle, Mikael Westling Söderström, Kungsbäcksvägen 47, 801 76 Gävle, senast 15/10.  
 
 
EREPS Registration, European Register of Excerice Professionals 
Certifieringen innebär att studentens namn registreras i ett register över certifierade tränare inom 
Europa, European Register of Excerice Professionals (EREPS) http://www.ereps.eu 
Registreringen är förenad med en kostnad av ca 30 Euro/år och betalas av student.  
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