Stora Ekeby Ridskola
Hästvärdsregler !
Jag är medveten om följande:
* När jag kommer till stallet hjälper jag till att sköta om, pyssla och hjälpa till med min värdhäst.
* Jag är medveten om att vara hästvärd innebär ett ansvar gentemot andra medlemmar i stallet såsom
t.ex. Ta hand om de mindre barnen, visa, hjälpa till, vara ett föredöme för våra medlemmar i
STERK, etc.
* Jag är medveten om att vara hästvärd innebär att jag skall vara med på de hästvärdskurser som
arrangeras för att få mer kunskap och lärdom i ämnet hästvård, samt att jag tagit del av de
hästvärdsregler vi har på STERK.
* Är jag minderårig måste jag ha min målsmans medgivande för att få vara hästvärd.
Det kommer ev. att finnas andra hästvärdar på ”min värdhäst”, jag kommer då att göra mitt bästa för
ett gott samarbete.
Stallet
* öppnar kl. 07.30 – ca 21.30. Helger mellan 08.00 – ca 18.00
* Ansvarig ridskolepersonal finns dagligen 07.30 - 17.00. (Lunch 12.00 – 13.00)
* ALL utfodring av hästen sköts ENDAST av ridskolans personal. Lämna hästen ifred under minst
en 1/2 timme under fodring
Skötsel
* Du som hästvärd får sköta sa ev. hjälpa till med in och utsläpp av hästen
* Visitera Din häst varje dag då Du kommer.
* Led ut i grimma och grimskaft
* Borsta + rykta + kratsa hovarna.
* Svampa av leriga ben. Endast kallvatten får användas.
Mockning
* Då Du mockar skall ENDAST gödsel samt ev. blöt halm tas ut. Låt torr halm vara kvar.
* Vill Du ströa SKALL ordinarie personal tillfrågas först
Persedlar
* Sadel och träns: Tvätta med vatten och svamp. Smörj med sadelsåpa.
* Borsta sadelgjord och vojlock
* Vill ta hem och tvätta vojlocken SKALL ordinarie personal tillfrågas först..
Till Sist
Lämna Din häst varje eftermiddag, ren och ompysslad i en nybäddad box eller spilta.
Fråga stallpersonal om skador / sår uppstår, så får Du veta vad Du skall göra.
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