
Protokoll Stallmöte 2014-08-27. 

 Läget i stallet och presentation: Vi hade presentationsrunda och hälsade lite extra 

välkomna till Kristina och Viktoria med Gameboy, Caroline med Magic och Brita 

med Harpa, som var på stallmötet för första gången hos oss. 

 Boxfördelning och fodringsschema: Några hästar kommer byta boxar nu efter 

sommaren. Var noggrann och städa ur den box som hästen stod i under våren/ 

sommaren. Fodringsschemat är lagt för september och där kan det ibland bli så att 

man står i den boxordning som var förut. Det kommer vi justera under nästa 

månad. Vi har även minst 4 boxar tomma, så passa på att tipsa trevliga 

”hästkompisar” att vi finns, så vi kan få fullt stall igen. Annonser finns ute på nätet. 

Resultat av att vi går med tomma boxar blir även att de kollektiva fodringarna 

kommer tätare, även om de kanske blir något enklare. 

 Hagfördelning och förlängt sommarbete: Vi kommer att ha tre flockar med hästar 

som går ute tills vidare så länge vädret tillåter i september, totalt 14 hästar. Vi 

delade ut en plan över vilka hästar som går i vilka hagar, nu och till vintern. Planen 

kommer att kompletteras och justeras vid behov, beroende på vilka nya hästar 

som kommer in. 

 Personal: Caroline på Magic kommer börja arbeta på stallet med start den 1 

september. Vi hälsade henne extra välkommen! 

 Avmaskning: Alla nya hästar och fölen ska lämna avmaskningsprov på söndag den 

31/8 eller senast måndag 1/9. Påsar, etiketter och lista läggs fram på söndag. Vi 

hoppas på bra resultat! Vi vill även passa på att ge beröm till alla som hjälpt till att 

mocka hagarna under sommaren, vi har nog aldrig haft så rena och fina hagar! 

 Trivselregler: 

Toaletten: Säg till i tid om toapapperet håller på att ta slut. Spola aldrig ner 

något annat papper än toapapper. Håll rent efter dig! 

Köket: Diska alltid direkt efter dig. Plocka undan på bordet och torka av det 

om det behövs. Använder du kylskåpet, så se till att det du har ställt in, inte 

står för länge och blir dåligt. Lotta L har storstädat där nu, håll nivån uppe! 

Skåp och sadelhängare: Ta aldrig och byt skåp eller sadelhängare utan att 

kontakta Lena först! Vi kommer att göra en ny genomgång med vem som har 

vad inom några veckor, då vi måste ha ledigt för de nya som kommer. Lägg 

inte massa saker på bänkar och golv, det ska se snyggt ut och gå att städa. 

Använd upphittat skåpet när saker ligger på golvet och man inte vet vems det 

är. Leta i upphittat skåpet när du saknar något, även där kommer det att 

städas inom en snar framtid, mindre bra saker kommer att kastas! 



Hundbajs: Vi är inte stenhårda på att hundarna ska vara kopplade, men du 

som är hundägare måste ha uppsikt över din hund. Bajsar den, så ta upp det 

med en gång. Alla hundägare som har sin hund lös, får lov att ta upp alla 

hundbajs de ser på gården, oavsett om man vems hund som kan ha bajsat. Vi 

påminner att även hästbajs ska tas upp från stallplanen direkt! 

Foder: Ta inte mer foder än vad din häst äter upp. Var speciellt försiktig med 

att ta hö i onödan, då tillgången är begränsad och vi måste ha marginaler för 

de hästar som inte tål silage, eller till hästar som blir sjuka. Eget kraftfoder ska 

ligga i märkta fodertunnor i foderkammaren. Ta alltid bort tomma tunnor och 

tomma hinkar som det varit foder i. Allt som förvaras i foderkammaren ska 

användas annars måste man ta hem det. Det blir alltid trångt framåt vintern. 

Lägg alltid tillbaks fodermåtten direkt när man använt dem. 

Sopning av stallgången: Sopa alltid direkt efter din häst när du stått på 

gången, men var försiktiga med att sopa ”så det ryker”, när det finns hästar 

inne.  Leriga hästar och hästar som hårar väldigt mycket, är vi glada om man 

borstar utomhus vid fint väder. Stallet sopas och städas ordentligt varje 

morgon efter att hästarna har gått ut. Ha så få saker som möjligt på golvet, så 

blir det rent och fint i stallet! 

 Kul i stallet under hösten: Lördagen den 27/9 mellan 10.00-13.00 välkomnar vi alla 

till en föreläsning om Mental Träning av Nina Fox Stark, professionell coach, 

tävlingsryttare och C-tränare i dressyr. Pris 220:- inkl. fika. På eftermiddagen har 

Nina möjlighet att ta emot ett antal ryttare för dressyrträning på banan. Först till 

kvarn gäller! All anmälan sker via Lena, föreläsning ska vara betald i förskott, men 

dressyrträningen betalas på plats med kort. 

Förövrigt rullar dressyrträningarna på tisdagarna för Pia och hoppträningarna för 

Kjelle på torsdagar på, så länge vädret tillåter. På onsdagar har körning företräde 

på banan. Vi kommer också genomföra ett antal löshoppningar på helger under 

hösten om det finns intresse. 

Stallets klubb, Telge Ryttarsällskap, har ett roligt och innehållsriktprogram under 

hösten. Se program på tavlan i stallet eller på klubbens f.b. sida. Så lös ditt 

medlemskap och häng på, alla kan vara med! 

 

 Vi tackar för ett trevligt stallmöte och ser fram emot en riktigt bra höst! 

 

  

 


