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Policy gällande hästhållning är viktigt ur flera aspekter.
Policyn syftar till att sätta hästens välbefinnande i
centrum och lösa arbetsuppgifterna på ett sätt som
är säkert för häst och människa.
Policyn är en vägledning i arbetet med hästar som ständigt
skall hållas levande och därför även uppdateras och utvecklas vidare.
Kunskap och gott omdöme kring hästen innebär att man förstår
och delvis kan förutse hästens reaktioner, visar ordningssinne,
arbetar rationellt, effektivt, ekonomiskt och ergonomiskt riktigt,
har för uppgiften lämplig klädsel samt även visar en god sevicemedvetenhet.
Dokumentet är en beskrivning av det dagliga arbetet med hästar.
Nya elever och ny personal ska sätta sig in i dokumentet samt reflektera
över hur hästhållningen och hanteringen utförs på ett professionellt sätt.
Den viktigaste frågan man alltid bör ställa sig är:

Vilket förhållnings- och arbetssätt skall jag ha för att lösa alla
uppgifter så att hästens välbefinnande sätts i centrum utan att ge
avkall på säkerhetstänkandet?
Vår anläggning skall vara i:
Vår anläggning är en:

BESÖKSSKICK
RÖKFRI ANLÄGGNING

Innehåll
Säkerhetsrutiner
Klädsel, skyddsutrustning mm
Leda häst
Ridning
Skötselrutiner
Stallet
Hästen
För att minska antalet hästolyckor och för att höja standarden har styrelsen för Strömstads
Ridklubb
valt att upprätta de säkerhetsrutiner som finns i policyn.

Policyn gäller ALLA hästar uppstallade på Strömstad Ridklubb

SÄKERHETSRUTINER
Klädsel, skyddsutrustning mm
Ridning:

Hjälm, ev ridhandskar, ridbyxor, ridstövlar, alt. ridskor och shortchaps.
Uppsatt hår (vid tävling).
Skyddsväst SKALL användas vid terränghoppning, unghästridning samt,
enligt lag fr o m 2008, på hopptävling.
Linne får ej användas vid ridning.

Stallarbete:

Tröja och byxor.
Skor, gärna med stålhätta. Hörlurar eller öronsnäcka bärs
inte under stallarbete eller hantering av häst.

Hästhantering:

Ledträns eller grimma med kedjegrimskaft används när hästen leds.

Övrigt

Smycken:

Tänk på att piercing i tungan eller på andra ställen i ansiktet kan utgöra en
stor fara för dig själv och bör ej bäras i samband med hästhantering.

Mobiltelefon:

Man talar inte i telefon under ridning eller vid hantering av häst.

MP3:

Man använder inte MP3 till häst eller vid hantering av häst.

Hundar:

Hålles kopplade under lektionstid.

Servicemedvetenhet:

Eftersom vi vill ge ett professionellt och välkomnande intryck hälsar vi på
alla samt hjälper dem tillrätta om de behöver det.

Leda häst

Utrustning:

Grimma tillsammans med kedjegrimskaft eller ledträns. Kedjan placeras i
första hand över hästens nosrygg, i undantagsfall under hästens käke.

Hästen leds aldrig i bara grimma! Använd grimskaft!
I hagen:

Stäng grinden och vänd hästen mot dig innan du släpper hästen. Om det är
flera hästar i samma hage kan de ledas parvis om de är vana att ledas på
detta sätt. Släpp hästarna enl ovan.

I ridhuset
Ridhus:

Knacka alltid och invänta svar innan du går in i ridhuset.
Säg alltid till innan du går in i ridhuset.

Hoppning:

Använt material skall ställas tillbaka på anvisad plats.

Uteridning:

Uteridning sker två och två eller i grupp.
Ensamridning för elever får endast ske om ridlärare givit särskild dispens.

Longering och
tömkörning:

Inspänningar och linor tas på /av i mitten av ridbana eller på anvisad plats.

Skötselrutiner - Stallet
Häst i box:

Hästen binds upp vid ALL hantering såsom mockning, borstning,
täckespåläggning etc.
När hästen fångas eller släpps står skötaren mellan hästen och boxdörren
för att undvika att bli klämd, instängd eller att hästen rymmer.

Placering:

Häst får inte byta box utan ansvarigs midgivande.

På- och avtagning
av täcke:

Täcke på; knäpp bogspännena först, sedan bukgjordarna och sist
bensnörena.
Täcke av; lossa bensnörena först, sedan bukgjordarna och sist
Bogspännena.

Utebox:

De som har häst i utebox har fullt tillträde att ställa upp hästen i
stallgångarna vid hanering av häst. Hästen får dock inte lämnas där.

Ordning
Grundläggande för en säker hästverksamhet är att
hela anläggningen präglas av god ordning.
Vid ridning skall alla borstar, täcken och dylikt ha plockats
undan innan.
Stallgången skall alltid vara fri från föremål.
Golvet i sadelkammare och övriga utrymmen hålls städat
och tomt.
Alla redskap och all utrustning förvaras på avsedd plats.
Skottkärror tömmes efter mockning.

Hästen
Visitation:

Noggrann visitation kan göra att du på ett tidigt stadium kan
upptäcka begynnande skador och hinna förebygga dessa.
Hästarna visiteras innan hagutsläpp och ridning.
Alla skador rapporteras till ridlärare (klubbhästar) eller hästägare.

Utrustning:

Utrustningen bör putsas och kontrolleras regelbundet för att
undvika skavsår och skador på hästen och för att se att inget är på
väg att gå sönder.

Låna/ändra inte utrusningen utan ridlärarens/ägarens
TILLSTÅND !!

