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Stallregler
Värdegrund
Våra värdeord är Glädje, Gemenskap, Engagemang. Det innebär att:
• Vi ska vara snälla mot varandra och göra roliga saker ihop
• Vi är lyhörda och hjälpsamma
• Vi peppar varandra i med- och motgång
• Vi skapar förutsättningar för att alla ska kunna växa
• Vi sprider glädje genom att vara uppmärksamma på varandra och vi säger Hej!
• Alla kan hjälpa till
• Vi gillar en vänskaplig stämning
• Alla hjälps åt med både stora och små uppgifter
• Vi uppskattar varandras olikheter

Stallregler
För att vi ska kunna bedriva vår verksamhet på ett säkert sätt är det viktigt att alla känner till och följer
våra regler och rutiner som gäller på Billdals ridklubb. Läs igenom och gå igenom dem med era barn.
Dessa regler riktar sig till ridskolans elever och övriga besökare i ridskolestallet.
Hästar är flockdjur som mår bäst av att ha fasta rutiner och de behöver känna sig trygga i sitt stall. När
vi hanterar eller rider på hästar ska vi vara medvetna om att det är djur vi hanterar och det är viktigt att
vi har full uppmärksamhet på hästen och ridläraren. Dvs inga mobiltelefoner eller hörlurar i öronen när
vi är med hästarna.
Hästar är vänliga djur som tycker om när man är lugn och vänlig tillsammans med dem. Be om hjälp
om ni känner er osäkra och ha gärna gott om tid när ni ska ta hand om hästarna.
Vid olycka eller skada
Be stallpersonalen eller ridlärarna om hjälp. Hjärtstartare, första hjälpen-utrustning samt brandsläckare
finns.
Föräldraansvar
• Föräldrar till minderåriga barn har ansvar för barnets säkerhet i stallet.
• Barnen får bara vara i stallet när personal har arbetstid.
• Om barnet är under 9 år krävs att förälder eller annan vuxen är med i stallet.
• För hästskötare och stallvärdinnor som är under 13 år krävs målsmans tillstånd.
Stalltider
Vardagar: Stallpersonal 07.00 - 16.00. Därefter finns ridlärare tillgängliga i ridhusen fram till 21.00.
Lördagar: Helgpersonal och ridlärare 07.00 - 16.00
Söndagar: Helgpersonal 07.00-15.00
På lov och röda dagar gäller samma tider som helg.
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Hjälm
•
•
•
•
•

Hjälm ska alltid användas vid ridning, longering och tömkörning.
Säkerhetsväst ska bäras av dig under 18 år vid markarbete/hoppning samt uteridning.
Barn under 15 år ska ha hjälm vid all hästhantering utanför stallet.
Barn under 10 år ska alltid ha hjälm i stallet vid skötsel och umgänge med hästarna.
Använd kraftiga skor, helst med trampskydd.

Hästskötsel
• Hästar ska vara uppbundna i gången/boxen när man sköter dem.
• Godis får gärna ges i krubban och helst inte i handen.
• Man får bara leda en häst i taget och grimskaft ska alltid användas.
• Man får inte sköta om hästarna på kvällstid eller på helgerna efter att personalen har slutat för
dagen.
• Man får inte vistas i hagarna när hästarna är ute.
Övriga regler
• I stallet är vi snälla mot hästarna och mot varandra. Om någon är dum mot hästarna eller om
du själv eller någon annan blir utsatt för mobbing be stallpersonalen eller ridlärarna om hjälp.
• Lek och stoj hör inte hemma inne i stallet. Vid lek utomhus, tänk på att inte störa hästarna.
• Tänk på att plocka undan den utrustning som du använder, så att vi inte snubblar och gör oss
illa.
• Parkera cyklar och sparkcyklar vid cykelparkeringen, mopeder och bilar parkeringsplatsen.
• När föräldrar leder på lektion är det ej ok att ha medföljande syskon eller andra till fots.
• Mobiltelefon får ej användas när du hanterar hästar eller rider.
• Hundar ska vara kopplade på hela anläggningen och får ej vara på läktaren.
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