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Bilaga 2: PRIVATSTALLETS REGLER
Torstorps Gård
Generella regler
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Vid in och utsläpp skall hjälm och hanskar bäras av den som tar in och ut hästarna.
Arbetsuppgifterna får ej överlåtas till person som saknar tillräcklig erfarenhet eller
tillräcklig ålder (lägst 15 år, eller 13 år i målsmans sällskap) för att arbetet ska
skötas säkert. Gäller även hästskötare.
Häst skall ledas med grimma och grimskaft. Kedja ska finnas tillgänglig på boxen
(gäller lektionsstall). För privatstallet skall kedjan finnas på grimskaftet
Hyrestagaren ansvarar för att hästen är väl hanterad vid in och utsläpp. Hästen ska
kunna ledas av alla till och från hagen.
El-trådarna till hagarna skall hängas upp/stängas vid intag, de får absolut ej ligga
på marken.
Haspa alltid ytterdörren innan du går in och ut med hästen.
Använder man boxhage skall den mockas varje dag.
Se till att anläggningen hålls låst då ingen är i stallet, du rider ute eller stallet ej är
öppet.
Sadelkammaren skall vara låst när ingen är där. Du ansvarar för allas utrustning
om du slarvar.
Du som fodrar kvällsmat ansvarar för att alla utrymmen är släckta och låsta även
utebanan ska släckas.
Gör rent efter dig i spolspiltan, även brunnen, har hovslagaren varit där under
dagen så får du fixa iordning efter din häst. Hästskor och andra metallföremål
slängs i trälådan utanför stallet.
Bind EJ upp i spolspiltan för att rykta om det finns kö in.
Stallet skall vara rent och sopat/krattat inklusive gödselramp (gäller privatstallet).
Gödselkärran måste skottas ordentligt efter var och en så att kärrans utrymme
nyttjas ordentligt.
Håll ordning på dina saker och runt din box. Inga lösa föremål skall förvaras i
gångarna. Såsom vattenkannor, borstar osv. I privatstallet får det stå en
vattenfylld vattenkanna för att fylla på vatten i hinkarna vid kvällsfodringen. Se
vidare specifika krav
• På boxen får endast 2 st täcken, grimma, kedja (gäller lektionsstallet) och
grimskaft förvaras. I privatstallet får skydd/boots som ska sättas på hästarna på
morgonen förvaras på boxen (får ej ligga löst på golvet)
Stallet är hästens hem, respektera detta.
Fönstren ska vara stängda om vattnet riskerar att frysa, annars ska de vara öppna.
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Tänk på att inte ha mer belysning än nödvändigt tänt när du är i stallet eller
ridhuset.
Glöm ej att släcka efter dig i ridhuset, se avtalet. Glöm ej att mocka efter dig i
ridhuset!!!
Träckprov tages av ridskolechefen vår och höst. Därefter sker eventuell
avmaskning. Faktura skickas på träckprov och avmaskning till hästägaren.
Under uppsägningsperioden skall fulla antalet pass göras.
• Byter man box inom anläggningen kan den nya hyrestagaren till boxen ta dina
pass. Finns det ej någon ny får man ta sina pass.
Alla nya hästar ska gå i egen hage i 2 veckor innan ihopsläpp med andra. Denna
hage tilldelas av ridskolechefen
Ridskolechefen har rätt att byta eller fördela hagar mellan stallen vid behov.
Alla hästar ska vara broddade vid halt underlag.
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Vattenhink fylls på av den som kvällsfodrar. Därefter ställs dom tomma
vattenkannorna in i torkrum, sadelkammare eller annan förutbestämd plats
Ägare till hästar i hagen ansvarar för att hagen är hel. Hagar som av en eller annan
anledning inte är säkra för hästarna att vistas i måste omedelbart åtgärdas. Om
hagen inte omedelbart kan användas eller åtgärdas ansvarar hästägaren (med
hjälp från ridskolechefen) för att hästens utevistelse löses.
Hästarnas foder ska förvaras i tydligt märkta hinkar och påsar (typ Ikea),
upphängda i foderkammaren och där tydligt märkt med hästens namn.
Om vattnet riskerar att frysa ska hälften av hästarna ut på fm och hälften på em.
Schemaförslag skall vara inlämnat senast den 10:e varje månad så att ansvarig
kan sätta ihop schemat och delge de andra hästägarna. Om ingen ansvarig är
utsedd sätts schemat ihop tillsammans.
Sommarbete: Eventuell frånvaro under perioden 1/6-31/8 skall skrivas på tavlan
före den 10/5. Man får halvpassreducering under sin frånvaro.
Under perioden 1/9-31/5 gäller ingen reduktion av pass vid frånvaro.
Då ny häst/ponny kommer in i kollektivet efter den 15:e enskild månad gör man
halva antalet pass för månaden.
Alla i privatstallet bidrar med pengar till kattkassan. Kassan används till
foderinköp, avmaskning och i värsta fall för veterinärbesök.
Gamla hyresgäster har rätt till att byta sadelkammare innan nya flyttar in om det
finns plats i den önskade sadelkammaren.
Ridskolechefen bestämmer i vilken hage varje häst ska gå, efter samrådan med
hästägarna.
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Var och en som vill ha skydd och/eller boots på sin häst ska tydligt skriva på tavlan
vad som gäller. Skydd och/eller boots ska vara rena.

Om man ej följer reglerna kan du- efter rapport till ridskolechef, och/eller styrelse, komma att
sägas upp (se text i uppstallningsavtalet)
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