Rutiner stalljour
•
•
•
•

Lördag kväll (en person per pass)
Söndag morgon & förmiddag (tre personer per pass)
Söndag intag (tre personer per pass)
Söndag kväll (en person 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!

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 påminner dig om stalltjänsten
på tisdagar via sms!
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.
Obs!! Vi har tagit bort att rapportera via sms när stallet är klart under
dagen. Ansvaret ligger hos dig att schemat följs! SMS sker när passet är klart
till ansvarig personal endast vid kvällsfordingar lördag och söndag
(helgdagar). Samt vid akuta ärenden, nummer finns nedan.

OBS! Det är endast elever från M1+ och elever från högre nivå som får
hantera hästarna.
Barn som följer med som rider i andra grupper får EJ hantera hästarna.

Rutiner för lördagskvällar
19.30
• Fodra kvällshö (vita påsar).
• Kontrollera att det inte ligger bajs i vattenkopparna.
• Fyll på alla vattenhinkar.
• Fodra, fyll på vatten och mocka i uteboxarna.
• Släck och anpassa dörren vid kallare väder genom att dra för dörren
med ALLTID minst en glipa. Strömbrytaren sitter utanför uteboxarna
på gaveln mot stallplan.
Mocka boxarna.
Kolla att alla hästar äter och ser ut att må bra.
Släck senast 21.00.
Lägg för alla bommar vid dörrarna, stäng endast den nedre delen av
dörren. Kontrollera att slussen från stallet till hagarna är stängd!
• Är det minusgrader skall dörren vara hel och använd haspen så det
blir en glipa.

•
•
•
•

Skicka sms till ansvarig personal att du har fodrat!

Rutiner för söndagsförmiddagar
07.00
• Fodra hösilage, påsar hänger på boxarna.
• Kolla så de som har vattenhinkar inte saknar vatten.
• Kontrollera att det finns vatten i hagarna!
• Gör höpåsar till kvällsfodringen (vita påsar) & måndag morgon (blåa
påsar). Morgon och kväll ska hänga på väggen vid hösilaget.
• Mängd till varje häst finns angivet vid hösilaget och höt.
08.00
• Släpp ut alla hästar enligt hagschema. Se mer info!
• Hästarna i sto & valackhagen skall ej ha grimma på!
• Alla i de mindre hagarna ska ledas med kedja under hakan och
ha grimma på i hagen.
• Mocka (permanentbädd, se info). Även uteboxarna ska mockas och
fyllas vatten.
• Gör (väg) höpåsar till lunchfodringen. Se hölista vid hösilaget!
• Gör (väg) och lägg in eftermiddagshö i boxarna.
• Kontrollera alla vattenkoppar/krubbor så att det inte ligger träck i
och att vattenkopparna fungerar.
• Gör rent vattenhinkarna & fyll upp.
• Sopa hela stallet.
• Hästarna får inget kraftfoder på söndagarna (gäller ej
uteboxarna).
11.00
• Fodra lunchhö i hagarna.
• Tänk på att lägga högarna långt ifrån varandra och fodra utifrån
hagen.
• Gå ej in i hagen!
• Fyll på vatten i hagarna vid behov.
Ca 11.30
• Klar för dagen.

Rutiner för söndag intag
15.00
• Börja alltid med att leda (med kedja under hakan) in hästarna i de
mindre hagarna.
• Stäng slussen in till stallet. Se till att bommarna eller dörrar är
stängda i stallet.
• Släpp (ej leda) sedan in stona. När stona är inne släpp valackarna via
stohagen, låt dem gå själva till respektive box.
• Täckena skall sitta på! Samtliga grimmor av!
• Vid behov sopa av stallgången.
• Häng upp kvällspåsarna & morgonpåsarna på dörrarna!

Rutiner för söndagskvällar
19.30
• Fodra kvällshö (vita påsar).
• Kontrollera att det inte ligger träck i vattenkopparna.
• Fyll på alla vattenhinkar.
• Fodra, fyll på vatten och mocka i uteboxarna.
• Släck och anpassa dörren vid kallare väder genom att dra för dörren
med ALLTID minst en glipa. Strömbrytaren sitter utanför uteboxarna
på gaveln mot stallplan.
Mocka boxarna.
Kolla att alla hästar äter och ser ut att må bra.
Släck senast 21.00.
Lägg för alla bommar vid dörrarna, stäng endast den nedre delen av
dörren. Kontrollera att slussen från stallet till hagarna är stängd!
• Är det minusgrader skall dörren vara hel och använd haspen så det
blir en glipa.

•
•
•
•

Skicka sms till ansvarig personal att du har fodrat!

