Stallmöte 2015-02-18.
 Läget i stallet utdelning av telefonlista och presentation:
Alla boxar i stallet är nu uppbokade från den 1 mars. Vi hälsade speciellt de nya
välkomna till oss, Filippa och hennes mamma Pia med valacken Rocky som varit här
sedan i julas och Marie-Louise med valackerna Mark och Ikaros, samt Carina med
stoet Skugga och valacken Andri, som flyttar hit den 28 februari.
 Täcken: Påminnelser från oss som sätter på 30 täcken varje morgon:
1. Glöm inte att ställa in alla remmar så täcket sitter bra på din häst, kontrollera
emellanåt att de inte är alltför trasiga.
2. Täckena ska också vara uppknäppta, när de hängs på boxen.
3. Häng upp era blöta täcken på täckestorken, men glöm inte att ta ner dem så
fort de är torra igen.
 Noggrannare vid fodringar:
1. Läs noga på foderkorten vid varje fodring som ni har.
2. Uppdatera och kontrollera så att ditt foderkort är läsligt och väl ifyllt, var
gärna övertydlig!
3. Stressa inte och stör inte den som fodrar i onödan!
4. Inga arga meddelande på tavlan, alla kan göra fel, men ingen gör det med
flit! Har något blivit fel, gå direkt till den som har haft fodringen och
berätta det, så blir det säkert rätt nästa gång! Vi kan ju aldrig göra det
som hänt ogjort……..
 Ny regel vid intag:
Från och med nu är det förbjudet att ha sin häst i gången under intagstid.
Den som har intaget måste kunna ha fri väg när de kommer med hästar. Gör i
ordning hästen i sin box. Janne erbjöd sig att skruva upp ringar så man kan binda
upp sin häst i boxen om det känns osäkert. Lösdriftshästarna har under intagstid
förtur till uppställningsplatsen vid foderkammaren. Fram i vår får man gärna borsta
och göra i ordning sin häst utomhus. Tänk även på att om man är i stallet vid
intagstid, hjälp till att ta in din häst.
 Mockning:
Det har blivit mycket slarv med att ta upp efter sin häst på gårdsplan, ridbana och
vägar runt stallet. När is och snö smälter undan, kommer det fram och vi vill därför
be att alla hjälper till och tar ett tag för en renare och bättre miljö. Lite längre fram
i vår är det dags att mocka alla hagar igen, men om vi försöker ta en kärra då och
då även där, så blir det lättare sen och renare under tiden.

 Parkering:
Använd i första hand parkeringsytan framför sadelkammaren. Försök att ställa era
bilar så att så många som möjligt får plats. När man ska ut och åka med sin häst,
lastar man i första hand mellan sjukhagarna. Där får man också stå med sin bil när
den andra parkeringen är full. Tänk allt till, så ni står så lite som möjligt i vägen. I
sista hand får man stå bakom stallet. Tänk på att det körs maskiner och traktorer
där, fråga gärna om ni står i vägen och stå inte längre än vad ni måste!
Tänk alltid på att visa hänsyn!
 Helgstädning i stallet vid fodring:
Det står vad som ska göras direkt rakt fram när man kommer in i stallet. Läs detta
och var inte slarviga.
 Lunchfodringar
Tänk på att göra många högar (fler än hästar) när ni lunchfodrar, så att även de
lågrangiga hästarna får i sig. Gå gärna in ordentligt i hagarna, så att höet inte blåser
ut eller att hästarna blir trängda vid matsituationen.
 Kul saker på gång:
1. Foderföreläsning och Back on Track förevisning i klubbrummet på söndagen
den 1 mars kl. 14.30. Alla är välkomna!
2. Telge Ryttarsällskap har sitt årsmöte lördagen den 21 mars. Efter det mötet
kommer årets alla aktiviteter presenteras. Bli medlem nu! Nytt för i år är att
en ryttarförsäkring ingår i medlemskapet.
3. Det blir Shetlandsponny utställning på Gärtuna i år igen! Boka in hela dagen
den 23 augusti. Vi behöver många funktionärer och börja gärna ragga
sponsorer redan nu.
 Det kollektiva Påskschemat:
Vi gjorde det mesta klart! Men det finns fortfarande pass till de som t.ex. inte
kunde närvara på det här mötet. Se schemat i separat fil:
 Nästa stallmöte:
Det planeras till tisdagen den 21 april kl. 19.00. Tack alla för ett bra möte!

