
Stallmöte 2014-11-25. 

 Läget i stallet och presentation:  

Vi har fortfarande några boxar lediga men de börjar att fyllas på. Vi hälsade 

speciellt välkomna till de nya, Monica med Biscuit, Hanna med Kira, Fanny 

och Pia med Maja. Till nyår kommer ytterligare en familj med en valack. 

Dessutom hälsades Sussie som kommer börja arbeta här, lite speciellt 

välkommen. 

 Täcken: 

Lite att tänka på: Det är bättre att ha ett extra täcke på boxen, än att vi inte 

har något torrt att sätta på morgonen. Häng upp era blöta täcken på täckes 

torken, men glöm inte att ta ner dem så fort de är torra igen. Glöm inte 

heller att ställa in alla remmar så täcket sitter bra på din häst, de ska också 

vara uppknäppta, när de hänger på boxen. 

 Grimmor och grimskaft:  

Ska alltid hänga på hästens box och grimskaftet ska sitta fast i grimman. 

Viktigt för säkerheten och för att underlätta vid uttag. 

 Var rädda om våra gemensamma saker: 

1. Höpåsarna, packas mot golvet om ni ska få ner många kilo. Knyt 

inte ihop handtagen tvärs över. Släng inte bort dem, även om det 

är ”lite” trasiga, de duger bra om man bara ska t.ex. 1 eller 2 kilo. 

2. Grindarna till hagarna, om de trasslar ihop sig, red ut det direkt. 

Går något söder och ni inte kan laga det, säg till Lena eller Janne. 

Häng upp dem på tråden när hagen är tom, gäller på vintertid i 

första hand. 

3. Uppställningslinorna i stallgångarna, går ofta sönder när hästar 

bråkar, vilket är bra. Laga dem dock alltid direkt efter det har hänt, 

ta ett nytt balsnöre och knyt fast spännet i kedjan, glöm inte 

slangen runt kedjan. 

 Regler vid intag:  

Är det mindre än 30 minuter kvar till intaget när man har ridit klart sin häst, 

så får man inte släppa ut en igen. Vill man ha sin häst ute extra sent är det 



ok, men då får man ta in den själv. Ställ inte upp en häst i gången om du inte 

är där, ens för en kort stund. Den som har intaget måste kunna ha fri väg 

när de kommer med hästar. Är man i stallet vid intagstid, så hjälp till att ta in 

din egna häst. 

 Var ska katterna vara på natten?: 

De ska vara inne i stallet, ute eller i foderkammaren, men endast om dörren 

till klubbrummet är öppen, så de kan gå på sin låda. De ska aldrig vara i 

sadelkammaren eller köket. 

 Hundar: 

Hundar ska vara kopplade eller under ordentlig uppsikt. Vi har dock inget 

allmänt kopplingstvång, men anpassa er situationen för stunden. Tänk alltid 

på att visa hänsyn till barn och andra hundar som kanske inte vill hälsa på 

just din hund.  Dessutom vill väl ingen att någon hund blir sparkad av någon 

häst eller påkörd på stallplanen? Hundägare ska alltid ta upp hundbajset 

direkt efter hunden! Ser man ändå hundbajs och man har en hund som är 

lös ibland, ta upp det! 

 Renovering av köket under julhelgerna: 

Vi kommer sätta upp ”nya” köksskåp och byta golv och få ”nytt” kylskåp 

samt flytta på varmvattensberedaren, så vi får mer utrymme i köket. Vill ni 

vara med och hjälpa till? Säg till Janne. 

 Det kollektiva julschemat: 

Vi gjorde det mesta klart! Men fortfarande är inte uttaget den 6/1 bestämt. 

Kan du/ ni ta ett extra pass? Hör av er! I värsta fall får alla ta ansvar för sin 

egna häst, både opraktiskt och onödigt! Se schema julschemat i separat fil: 

 

 


