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På BuRF är alla välkomna och vi värnar om varandra och om hästarna.  

Alla har vi varit nybörjare någon gång, så vi ser extra mycket till att hjälpa de 

som är ovana och behöver hjälp, och vi hälsar alltid på alla vi möter i stallet.  

 

För allas trivsel och säkerhet 

• Vi försöker vara lunga i stallet, ridhuset och på gården och inte springa eller skrika. 

Det kan skrämma hästarna. 

• För alla, upp till och med 12 års ålder, är det ett krav att ha hjälm på sig i stallet och 

vid all hantering av häst. Vi rekommenderar dock att alla, även de över 12 år, 

använder hjälm vid hantering av häst. 

• Alla som hanterar våra hästar måste vara medlemmar i klubben. Detta pga. 

försäkringsskäl.  

För barn upp till och med 12 års ålder som behöver hjälp med att göra i ordning sin 

häst i samband med lektion, är det tillåtet att en vårdnadshavare bistår.  

• Ge aldrig en häst godis, morötter, äpple, foder eller ensilage. Hästarna kan bli 

jättesjuka om de får något de inte tål eller för mycket. Vänskap kan man inte muta sig 

till, den utvecklas av mycket bra tid tillsammans. 

• Inte vara mer än 2 personer inne hos en häst samtidigt. 

• Alla hästar alltid skall ha grimma på sig i boxen om inget annat anges. 

• Hästarna går gärna till sina ordinarie frisörer, så klipp inte man eller svans på 

ridskolehästarna och borsta inte heller svansen med en piggborste, utan ta bort 

eventuell smuts med fingrarna.  

• När hästarna äter vill de alltid vara ifred och äta. 

• Kontrollera att boxdörren är ordentligt stängd när du lämnar den. 

• Privathästdelen är privat, så här får man inte gå in om man inte har en privathäst. 

• Inga stolar eller andra farligheter får finnas i stallet. Barnvagnar får lämnas utanför 

stallet och hundar måste hållas kopplade.  

• Håll rent och snyggt i stall och sadelkammare. Släng skräp direkt i soptunnan. 

• Redskap skall rengöras och hängas tillbaka på sin plats när de är använda. 

• Endast personal har tillträde till personal-, foder- och förrådsutrymmen. 

• Rökning får endast ske utanför ridskolans område. 

• Du får gärna ta foto på våra hästar och filmas när du rider, men tänk på att dessa 

bilder stannar i din kamera eller mobil om fler än du är med på bilden. Det är alltså 

inte tillåtet att lägga upp bilder eller filmer på nätet från ridskolan där andra personer 

syns på bilden eller filmen. (tex din ridlärare eller andra elever)  



 

 

Hantering av häst i box 

 

Alla hästar görs i ordning i sina boxar, inte i stallgången om inget annat anges. Kom i god tid 

så du hinner ta hand om din häst utan att stressa. 

Borstar, hovkrats, benskydd samt annan utrustning till din häst finns i facket på din hästs 

boxdörr. Alla saker skall läggas tillbaka på sin plats efter användning.  

Sadel, träns och martingal finns i sadelkammaren. Av säkerhetsskäl får dessa saker aldrig 

ligga på golvet, varken i boxen eller i gången.  

Alla boxar är numrerade och samma nummer återfinns på 

all utrustning samt i sadelkammaren. 

 

Innan ridpasset ska du: 

• Bind upp hästen i befintlig uppbindning i boxen.  

• Borsta hela hästen ordentligt.  

• Kratsa hovarna. 

• Ta på benskydd om din häst skall ha det. 

• Hämta sadel och träns. Sadla och tränsa. Kontrollera samtidigt att stigläder är 

uppfästa ordentligt samt att alla delar är hela. 

• Var noga och se till att boxdörren är helt öppen innan du leder ut din häst. 

Efter ridpasset ska du: 

• Tränsa av, sätt på grimma och kontrollera att hästen sitter fast. 

• Sadla av och häng in sadeln på sin plats, tvätta samt torka av bettet och häng tränset 

på sin plats. 

• Ta av benskydd, rengör vid behov och lägg dessa i sitt fack. 

• Borsta hela hästen ordentligt. Är hästen mycket svettig kan den behöva svampas av. 

Tänk då på att den kanske skall gå fler lektioner så att den inte blir för blöt. Vintertid 

försöker vi undvika att svampa hästarna p.g.a. kyla. 

• Kratsa hovarna. 

• Ta loss hästen och vänd den mot boxdörren innan du släpper den. Detta är för din 

egen säkerhet. 

• Kontrollera att boxdörren är ordentligt stängd innan du går. 

 

 


