Rutiner stalljour
Från och med nu har vi även tagit in elever från blåa grupper då vi anser att
de är tillräckligt duktiga för att komma in i systemet och lära sig ännu mer
om stallet och hästarna. OBS! gäller även blåa junior grupper.
När årstiden tillåter är det intag på lördagskvällen och då tar man in och
utfodrar. Mockning behövs ej!
Vi informerar och påminner när dessa pass är aktuella.
Stalljour kan man bli tilldelad på
• Lördag kväll (en person per pass)
• Söndag förmiddag (två personer per pass)
• Söndag intag (två personer per pass)
Stalljouren är fördelad så att varje elev har stalltjänst minst en gång per
termin. De som ej blivit tilldelade ett datum står på reservlistan och kan då
istället bli kontaktad om någon annan insjuknar eller helger då det behövs
extra förstärkning.
Det är viktigt att du kontrollerar vilka datum du fått tilldelat med en gång.
Om ditt datum inte passar är vi tacksamma om du ordnar byte själv med en
annan senior/junior. Du kan endast byta med någon som fått sig tilldelat
samma typ av jour.
Du måste meddela personalen om bytet.
Inga byten får ske utan personalens vetskap.
För att stalltjänsten skall fungera är det viktigt att du kommer på din
bestämda dag och att du kommer i tid.
Notera redan nu i din kalender. Personalen försöker också hjälpa till med
att påminna helgens stalljourselever via mail eller under veckan.
Ta vara på en utmärkt möjlighet att lära mer om hästar och deras skötsel.
Information om hagfördelning och rutiner finns på anslagstavlan i lilla
stallet.
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OBS! Det är endast seniorer samt elever från orangea, röda & blå
grupper som får handtera hästarna.
Barn som följer med som rider i andra grupper får EJ hantera hästarna.

Rutiner för lördagskvällar när hästarna står inne
21.00
• Mocka alla boxar.
• Kolla alla vattenkoppar.
• Fyll på alla vattenhinkar.
• Se över så att alla hästar mår bra.
21.30
• Fodra kvällshö.
• Ställ ut morgonpåsarna utanför varje box.
• Lägg för bommarna och stäng den nedre delen av dörren!
• Släck.
• Det är oerhört viktigt med bra luft i stallet.
• Fodra även Ina & Spirit. Mocka ej till dom!
• Kolla att alla hästar äter och ser ut att må bra.
• Släck lyset, sitter på utsidan på kortsidan av stallet.
• När allt är klart, ring Emelie 073 – 698 23 62
Rutiner för lördagskvällar när hästarna är ute
21.00
• Ta in alla hästar.
• Se så alla mår bra och inte har några sår.
• Fodra.
• Släck och stäng bommarna.
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Rutiner för söndagsförmiddagar
07.00
• Släpp ut Ina & Spirit i deras hage och ge morgonhö och vatten
där, enklast är att göra det direkt när ni kommer!
• Fodra hösilage till ridskolehästarna, påsar finns utanför boxarna.
07.30
• Gör höpåsar till kvällsfodringen.
• Gör höpåsar till lunchfodringen.
• Gör morgonpåsar till måndagen, ställ de påsarna i spiltan mitt
emot hösilaget.
• Mängd till varje häst finns angivet vid hösilaget.
08.00
• Sätt på hästarna deras utetäcken (vid täckesperiod)
• Släpp ut alla hästar enligt hagschema. Grimma på alla hästar i
hagen!
• Valackarna som ska upp i hage nr.2 kan släppas via hage nr.1. När alla
är ute, stäng slussen & släpp ut stona.
09.00
• Mocka.
• Gör och lägg in eftermiddagshö.
• Tvätta ur alla vattenkoppar/krubbor.
• Lägg in kraft efter listan, och morötter i krubborna.
• Gör rent vattenhinkarna & fyll upp.
• Sopa hela stallet samt foderkammaren.
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11.00
• Fodra lunchhö i hagarna.
• Lunch fodra Ina och Spirit.
• Tänk på att lägga högarna långt ifrån varandra och fodra utifrån
hagen.
• Gå ej in i hagen!
• Fyll på vatten.
Ca 11.30
• Klar för dagen. Ring Emelie 073 – 698 23 62

Rutiner för söndag intag
17.00
• Ge Ina & Spirit hö och varmt vatten i hagen. Höpåsar hänger utanför
deras boxar.
• Börja med att ta in Kajsa & Senna samt om det står någon häst i
sjukhage.
• Ta först in stona.
• Stäng grindarna till stohagen.
• Öppna sen slussen och släpp in valackarna till stohagen.
• Sen tar ni in valackarna från stohagens grindar.
• Vid täckesperiod, ta av utetäckerna och häng på boxarna.
• Om täckerna är blöta låt dom då sitta kvar på!
• När allt är klart, ring Emelie 073 – 698 23 62

Tack för hjälpen/Håbo ridklubbs hästar, personal och styrelse
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