HALLSBERGS RIDKLUBB
STALLREGLER
För säkerhet och trevnad! Det är viktigt att det är ordning i stallet. Framförallt för att det inte ska hända
olyckor, men också för hästarnas och för medlemmarnas trivsel!
Alla måste hjälpas åt med att hålla ordning i stallet, vuxna som barn. I grunden handlar det om säkerhet. Ett
stall där saker ligger slängda huller och buller utgör en fara för hästarna.

ALLMÄNT
I stallet pratar vi i normal samtalston och går istället för springer i stallet.
Vi hälsar på alla vi möter, kända som okända.
Uppträd lugnt och sansat. Om du är lugn är hästen också lugn.
Vi behandlar hästarna vänligt och med respekt.
Vill du ge godis till lektionshästarna, fråga någon i personalen om lov först. Vissa hästar är allergiska eller kan få
kolik av för mycket godis.
Undvik att vara i boxen vid fodring

VID SKÖTSEL
Vid all skötsel/sadling/tränsning i boxen ska du ha hjälm om du är under 10år.
Det får vara max 2 personer samtidigt inne hos hästen.
Personer som är inne hos hästen ska stå på samma sida.
Står hästen i box ska den alltid vara uppbunden vid skötsel.
Står hästen i box ska grimma hängas på kroken på boxen då du är klar.
Vill du ta ut en häst i stallgången för att borsta den, fråga ridläraren om lov. Och glöm inte att sopa efter dig!
Alla hästar ska ledas i grimma+ grimskaft, även om de ska flyttas från boxen
Ingen annan utrustning en den du håller i handen/händerna ska vara inne i boxen.
Jackor, spön, hjälmar och så vidare får inte ligga slängt på stallgolvet!
Vill du reda ut svansen använd fingrarna i första hand.
Plocka undan efter dig. Dvs lägg tillbaka borstar och häng in sadel/träns i sadelkammaren då du är klar.
Hästar som leds ut i hagen ska ha grimma och grimskaft. Linda inte grimskaftet runt handen!
Hjälp de som är yngre och okunnigare än du. Var snäll!

ÖVRIGA REGLER PÅ ANLÄGGNINGEN
Gå försiktigt i ridhus och på läktaren, hästar kan lätt bli skrämda om du kommer för fort.
Släck alltid ljuset och stäng porten efter dig om du är sista ekipaget kvar.
Hundar ska vara kopplade på anläggningen och hundägarna ansvarar för att eventuella ”visitkort” plockas bort.
Om du råkar ha sönder något i ridhuset kontaktar du någon på klubben så det kan åtgärdas.
Tänk på att Hallsbergs ridklubb är en ridskola, föregå med gott exempel! Ha alltid ett trevligt uppförande mot
hästar och människor.

