
Stallmöte 2018-01-23. 

 Presentation:  

Snabb genomgång av namn och häst. Extra välkomna till Jenny med Räka och Nimra, 

Anna med Spoi och familjen Forsberg med Z, då det är deras första stallmöte. 

 Schemat, hur ska vi lösa det när vi är för få och hur vi få hit fler hästar? 

Vi behöver bli fler, minst två hästar till inne i stallet. Det är däremot fullt i 

lösdrifterna. Vi har annonser ute och ett förslag är att även andra än Lena skriver på 

olika sidor och berättar att stallet finns och att vi har lediga boxar. Bra också om alla 

kan tänka till om de har några trevliga hästägarkompisar som vi kan locka hit? 

Schemat löser sig för att ni är snälla och tar extrapass, men vi måste bli fler, annars 

kommer de som ställer upp extra, inte orka i längden! Det finns inte heller några 

marginaler om någon t.ex. skadar sig eller om Lena får jobb. Ett annat förslag är att 

utöka hästarnas hagtid ytterligare, då det kan vara ett argument många att flytta hit. 

Vi tar upp utetiden igen på nästa stallmöte. Dessutom skulle vi behöva bättre under-

lag på ridbanan och helst ett ridhus, men tyvärr finns inte de pengarna i dagsläget. 

Gällande själva schemat beslutade vi att bara sätta upp det gällande schemat i stallet 

under klockan. Dessutom ska vi fota det och lägga ut bilden på stallets gruppsida. 

”Önskeschemat” inför kommande månad ska däremot finnas i köket som förut. 

 Rutiner i och runt stallet:  

Gödselstacken: Bygg inga ”berg” tippa över kanten. Glöm ej informera medryttarna. 

Vi ska lägga ut fler skivor så man inte sjunker ner. 

Vid fodring: Många högar i lösdrifterna, använd lådorna om det är kladdigt i hagen. 

Vi ska försöka ”flytta upp” lådorna i lilla lösdriften så att de inte kan gå emot tråden. 

När man fodrar inne, försök att inte lägga höet på de ställen där hästarna bajsar 

mest. 

Låset till sadelkammaren: Det kärvar, Janne ska titta på det och det är justerat nu. 

Kom ihåg att låsa när ni rider ut. Se till att inga katter är i sadelkammaren! 

Gärtunavallen: Det går bra att rida där nu, men i vår ska den brytas upp och sås om. 

Håll er uppdaterade!  

 Hagarna: 

Jennys hästar har nu flyttat in i sto- och valackhagen. Även Z ska komma in i 

valackhagen, kanske redan på lördag förmiddag. Vi återkommer om det fungerar. 



 Boxarna: 

Nu finns de hästar i alla tre gångarna, vilket är bra då hästarna hjälper till att värma 

stallet på vintern. Två boxar är upptagna med halm och lösdriftshästarna har två 

boxar med boxmaterial som de kan använda. Men om någon vill byta box, så går det 

bra, men prata med Lena först. 

 Gemensamma inköp: 

Förslaget är att vi kan göra en sambeställning från RS Mustang. Ju fler pallar med 

t.ex. torv eller halmpellets vi köper samtidigt, ju billigare får vi det. De har också 

foder, se deras hemsida. Se också en sammanställning av priserna för torv och 

halmpellets som Lena har satt upp på anslagstavlan i stallet. Gemensam beställning 

(valfritt naturligtvis) kommer att göras om några veckor och mer info om sista 

beställningsdag osv. kommer.   

 Kul saker som vi kan göra tillsammans i stallet: 

Att det händer saker i stallet och att vi har trevligt tillsammans är en viktig faktor för 

att få trivsel i stallet med varandra och att kunna utvecklas med våra hästar. Så kom 

med förslag på vad som intresserar er och försöker vi gemensamt ordna det. Här är 

några saker som vi redan nu planerar: 

1. Dressyrtränare Lena J kommer tillbaks så fort ridbanans underlag tillåter. 

2. Önskemål om tömkörning/ körning under våren. Vi ska fråga Johanna som har 

varit här förut. 

3. Hästloppis/ loppis i vår, vi samlar ihop alla saker vi inte använder och säljer. Vi 

bjuder in andra hästmänniskor och kanske även något företag för att få en 

bredd på utbudet. Förslag även på att sälja gödsel till rabatter samtidigt. 

Fikaförsäljning. Vem vill vara med i planeringsgrupp? Prata med Lena. 

4. Klubben kommer att anordna en del aktiviteter, t.ex. påskäggsjakt och 

maskeradhoppning. Mer info kommer. 

5. Linnea har gått en exteriörutbildning och hon kan kanske hålla en klinik för oss 

andra. 

 

 Nästa stallmöte blir troligtvis i mars månad. 

Tack alla för ett bra möte! 

 


