Information till uppstallad.
Förebild

För många är det en dröm att ha en egen häst. Det gör att
många utav våra ridskoleelever ser upp till er som redan har
en egen häst och drömmer om att själva en gång kunna ha
samma möjlighet.

Ni är en förebild, så var noga med att hälsa på
varandra, säg hej
Se till att ni delar med er av er kunskap och hjälp
varandra, även lektionseleverna.
Vi förväntar oss att ni följer våra anläggningsregler samt följer
Svenska Ridsportförbundets
riktlinjer och ledstjärnor
när det gäller hur vi behandlar och hanterar alla hästar på
anläggningen.

Säkerhet

Du ansvarar själv för att hålla dig och dina medryttare
uppdaterad och informerad när det gäller AJRK´s
säkerhetsföreskrifter vid ridning samt hästhantering.

Rökning

AJRK´s anläggning är rökfri. Rökare hänvisas till vår
Rökruta, se anvisad plats.

Uppvisningsskick

Anläggningen skall alltid vara i uppvisningsskick
vilket innebär att du ansvara själv för att hålla iordning
på dina och din hästs utrustning och tillbehör. På boxdörren får det hänga en grimma med grimskaft samt
ett täcke. I stallgången får det endast finnas vattenkanna för
de hästar som ej dricker ur vattenkopp.

Info till personal

Information gällandes din häst som behöver nå fram
till personal mailas till ridskolan@ajrk.se eller skriftligen
på whiteboardtavlan i medlemsstallet.

Extra tjänster

Extra tjänster såsom täcke på, hagskydd på mm. mailas
minst två dagar innan gällande startdatum.

Hästägarmöten

Äger rum minst två gånger/år. Obligatorisk närvaro
för uppstallade.

Städdag

Två gånger per år anordnas städdag på anläggningen.
Städdagen är obligatorisk för dig som uppstallad. Kan
du ej deltaga på angivet datum kontaktar du ridskolechef för uppgift som kan göras vid senare tillfälle.

Transporter

Hästtransporter kan förvaras på anläggningen på anvisad
plats.

Sadelkammare

I sadelkammaren förvarar du dina sadlar (max två/häst)
träns och din ryktväska, övrig hästutrustning förvaras i
ditt skåp i skåpsrummet.

Skåpsrum

Inga saker får förvaras permanent på golvet, golvet ska
kunna städas utan att flytta på saker.

Täckesrum/Torkrum I täckesrummet har du ett fack till förfogande. I torkrum
hängs blöta täcken och benskydd. Du/ni ansvarar själva för
att se till att täckena flyttas när de är torra för att lämna plats
till andra.
Städ/kvällsfodrings- Ca två till tre gånger/termin har du kvällsfodring samt
vecka
Städvecka. Information om vad som ingår i städning står på
den skylt/lapp som hängs på din box när det är din vecka.
Veckoschema finns i medlemsstallet på anslagstavlan. När du
avverkat din vecka flyttar du lappen vidare till den person
som står på tur enligt schema.
Lunchfodring lördag Lördagarnas lunchfodring till privathästar är uppdelade
på ett rullande schema. Schema finns i medlemsstallet
på anslagstavla. Du får en lapp/skylt på din box som
påminnelse, lappen flyttar du sen vidare till den som
står på tur enligt schema.
Manege

Ridhusen står fritt att nyttjas när det inte är lektionsverksamhet eller annat arrangemang. Du hittar våra
inplanerade aktiviteter i vår kalender på hemsidan.

Du är skyldig att följa våra manegeregler vilka du hittar
på vår hemsida ajrk.se.
Harvning av manegerna sker dagligen under tiden vi har
ridskoleverksamhet.
Inga lösa hästar får förekomma i manegerna.
Tränare

Om du vill träna för annan tränare/ ridlärare än de som
erbjuds på anläggningen måste dessa vara godkända av
AJRK och vara innehavare av F-skattsedel.

Boxen

Boxen skall vara uppströdd så att hästen kan ligga mjukt
ned utan att det föreligger någon risk för liggsår.
Strömaterial såsom torv och halmpellets går att köpa
genom AJRK. Spån är inte tillåtet att använda som strömaterial.
En gång per år skall din box tvättas ur samt eventuellt
målas.

Fodring

Hästarna fodras vid fyra tillfällen per dag.
Morgon; Grovfoder samt kraftfoder
Lunch; Grovfoder
Middag; Grovfoder samt kraftfoder
Kvällsmat; Grovfoder
Inget uppblött foder får förekomma i kraftfoder hinkarna
då vi staplar dessa vid utfodring.
För er som köper foder av AJRK ska ev. foderändringar
mailas till kansli@ajrk.se.
Förvaring av kraftfoder sker i respektive foderkammare i
tillslutna behållare.
För hästarnas säkerhet förvaras inga fodersäckar i stallarna.
Ridklubben erbjuder analyserat grovfoder till dagspris.
Eget grovfoder kan förvaras på anläggningen i mån av
plats och då på anvisad plats.
Inga mediciner får förvaras i stall eller i foderkammare för
Att undvika att otillåtna substanser i fodret. Mediciner
förvaras i ert skåp på ett säkert sätt.

Avmaskning

Avmaskning samt träckprov görs av hästägare.
Häst får tidigast släppas i gräshage tre dagar efter
avmaskning.

Vaccination

Din häst skall vara vaccinerad enligt SVRF:s gällande
bestämmelser för tävling, dvs. minst en gång/år.

Sjukdom/smittor

Du ansvarar för att kontakta berörd personal vid
Upptäckt av eller misstanke om eventuell sjukdom. Det är
ditt ansvar att ha koll på din hästs välbefinnande. Du får inte
lämna anläggningen med din häst om det finns misstanke om
smitta eller besöka annan anläggning där det kan finnas
smitta. Vi följer reglerna enligt SVRF:s hästägarförsäkran med
21 dagars karens.

Hagar

AJRK tillhandahåller rasthagar för alla hästar. Hästarna
går i grupp om två eller flera.
Hästarna släpps ut av personal efter frukost i sina
respektive hage. Hästarna släpps in till eftermiddagsmaten. Vill man ha sin häst ute längre meddelas detta
till stallpersonalen.
Inga hästar släpps ut utan broddar vintertid vid risk för
halka. Du ser själv till att din häst är broddad.
Du ansvarar själv tillsammans med din hagkompis för det
dagliga underhållet av hagen såsom mockning, fylla på
vatten samt reparationer av staket och tråd som din häst
orsakat. Om din häst äter på stolparna är du ansvarig för
att göra något åt detta. För tips på åtgärd prata med
Personal.

Spolspilta/
Stallgång

Din häst skall alltid stå uppbunden eller fasthållen när
den vistas i stallgången. INGA hästar får stå lösa eller
uppbundna i endast det ena av uppbindningsrepen.
Du sopar alltid i stallgången/spolspiltan efter dig innan
du lämnar platsen. Det är inte tillåtet att lämna hästen ensam
i stallgången mer än när du hämtar sadel/träns.

Till sist; När du lämnar stallet se till att det är släckt överallt och att sadelkammaren
är larmad. Gå gärna en extra sväng i stallet och se till att alla boxdörrar är korrekt
stängda samt att alla hästar mår bra! 
Kom ihåg att vi alla är här för att vi älskar hästar och att vi jobbar för att skapa en så
bra miljö som möjligt för både fyrbeningar och tvåfotingar! 
Vi ses i stallet!
Mvh,
Personalen
Ale Jennylunds Ridklubb

