
Stallmöte 2015-02-16. 

1. Presentation:  

Alla hälsades välkomna och fick presentera sig. Stallet är fullt med en liten kö. Vi 

hälsade speciellt de nya välkomna till oss, Jenny med sonen Arvid och Kicki med 

dottern Linnéa och deras medryttare Disa och hennes mamma Annika. 

2. Vårens storhelgsschema gjordes klart: 

Dag 

 

Morgonfodring uttag och 
städning  

Intagsmat och hästintag Kvällsfodring 

24/3 Skärtorsdag “Ordinarie personal” “Ordinarie personal” Kenney 

25/3 Långfredag Mozart, Meta Labbe, Esther, Wilma Rocky  

26/3 Påskafton Midnight, Ikaros Bisazz, Finezze Acke 

27/3 Påskdagen Wikke, Bonny Embla, Sanko Game Boy 

28/3 Annandag påsk Tyr, Glans Musse, Sune Rebell 

5/5 Kristihimmelfärd Rune, Glans Fanny, Flisan Sanko 

 

3. Påminnelse av olika rutiner: 

 Fodringspåsar: Var försiktig när du packar ditt hö, påsarna ska inte behöva gå 

söder. Låt inte hästarna slita i påsarna! Ta hand om de påsar du packat, de står 

lite här och där nu. Lägg alltid tillbaka påsarna på sin plats direkt när du har 

fodrat. Gäller speciellt när man fodrar utomhus i lösdrifterna. 

 Fodringar: Håll alltid tiderna för alla fodringar. Är du osäker på tiderna så fråga! 

Fyll i foderkorten noggrant och glöm inte att kontrollera dem med jämna 

mellanrum. Stressa inte vid fodring, läs alltid på foderkorten! 

 Köket: Kylskåpet måste skötas bättre! Har du ställt in något där, är det din 

skyldighet att ta rätt på det innan det blir dåligt! Skriv alltid namn på din mat. 

Diska efter dig. Torka av bordet efter dig. Skölj inte benskydd och annat som är 

mycket smutsigt i slasken. 

 Saker överallt: Vi har haft några allvarliga tillbud på snubbelolyckor på gården. 

Tänk därför på att inte ställa ”massa saker” där folk ska gå! Pulkor, skidor mm. 

kan med fördel ställas bakom stallet där den gamla kaninburen är. Tar man med 

sig saker t.ex. kläder till stallet för att är snäll och vill ge bort dem istället för att 

kasta så är det trevligt, men om ingen vill ha sakerna, så låt dem inte ligga kvar, 

kasta eller ta hem igen. Tänk också på att foderkammaren även är en arbetsplats. 

Bre inte ut dig på golvytan, ta hem fodertunnor mm som inte används. Se till att 



det är gott om plats runt bakdörren, som också är en nödutgång. Ha bara det 

nödvändigaste på boxdörrarna för att underlätta vid in- och uttag. Grimma med 

fastsatt grimskaft, ett till två täcken, ev. någon handduk eller hovkrats som kan 

hänga. Lösa benskydd, ryktväskor, egna kläder mm ska förvaras på annan plats. 

 

4.  Önskemål att fixas:  

 Skottkärror: Ja vi ska köpa in flera och även någon av finare modell. Någon 

gammal kan säkert lagas också. Kom ihåg att vara rädda om dem! 

 Kramar: Ny slask med vattenkram i spolspiltan ska fixas. Även vattenkranen i 

köket ska vi försöka byta ut, bara vi kommer över någon begagnad. 

 Uppställningslinor: Vi fixar kedjan som är trasig, men att knyta fast ”låsen” med 

balsnören när hästarna drar sönder dem, får alla hjälpa till med. Vi lägger 

”låsen” i fönstren.  

 Grus vid stallingången och vissa hagar: Vi kommer att fylla på vid hagarna i vår, 

det måste vara plusgrader först. Kristina med Game Boy kommer hjälpa oss 

med dränering vid stallets ingångar. Vi tackar så jättemycket för det och ser 

fram emot att fixa det tillsammans ganska snart. 

 

5. Övrigt på gång: 

1. Föreläsning om hästens maskparasiter fredagen den 18 mars kl. 9.30 -12.00 i 

klubbrummet. SVA kommer och informerar om avmaskning och 

förebyggande arbete, se separat inbjudan!  Alla är mycket välkomna! 

2. Telge Ryttarsällskap har sitt årsmöte söndagen den 21 februari.  

3. Program om klubbens våraktiviteter finns uppsatta på stalltavlan. Håll dig 

uppdaterad där och på klubbens f.b-sida. 

 

6. Nästa stallmöte: 

Vi ses igen i mitten av april, återkommer med exakt dag och tid senare. Då kommer 

vi bland annat prata om mockning och avmaskning, sommarbete och fördelning av 

sadelhängare. 

  Tack alla för ett bra möte! 

 


