
Här kan du som är eller vill bli skötare ta reda på bland annat 

• Information om vad det innebär att vara skötare 
• Hur man gör om man vill bli skötare 
• Info om roliga aktiviteter för skötare 

Att vara skötare på Billdals ridskola 
På Billdals ridskola kan elever bli skötare på en av stallets fina ridskolehästar. Varje häst kan 
max ha tre stycken skötare. Vi ser det som en stor förmån för elever på ridskolan att vara 
skötare eftersom att man på så sätt får en större erfarenhet av att sköta hästar som vilket i 
sin tur underlättar om man ska köpa egen häst lite senare. Självklart lär man även känna 
massor av nya kompisar. 

För att göra det lättare har vi valt att kalla de olika skötarna till varje häst för 1:a, 2:a och 3:e 
skötare. Man flyttas automatiskt upp om någon av skötarna skulle sluta. 

1:a skötaren: Har mer erfaranhet, skött om hästen under längre tid. Ska agera rådgivare 
samt ta ansvar för de två andra skötarna. Sköter hästen ca 3 dagar i veckan.  

2:a skötaren: Står näst på tur att bli förstaskötare. Sköter hästen ungefär lika mycket som 
förstaskötaren. 

3:e skötaren: Har eventuellt mindre erfarenhet och kan behöva lära sig av de andra 
skötarna. Det är oftast som tredjeskötare man börjar när man är ny som skötare och då 
kanske man börjar med att bara sköta hästen 1 gång i veckan. 
 
Skötar dagar: 
Det är 1:a skötaren som kommer överens med  de andra skötarna vilka dagar alla ska ha. 
Här krävs det att man är hjälpsam och försöker få ihop det på bästa sätt för alla.  
 
Kan man inte sköta sin bestämda dag och man inte kan byta så är det okej.  
 
Som skötare ska man de dagar man sköter om sin sköthäst ansvara för följande : 

• Visitera och kolla efter sår eller svullnader 
• Borsta och rykta hästen noggrant 
• Kratsa hovarna 
• Mocka boxen/spiltan 
• Hänga upp täcket snyggt när det är säsong för det 
•  Skura vattenkopp och krubba 
• Putsa utrustningen (även tvätta bettet noga)Se till så att det är snyggt och fint i 

stallet när du lämnar det! 

Hur blir man skötare? 
För att bli skötare måste man vara 9 år på ponny och 11 år på storhäst. Det första man bör 
fundera på är vilken häst man vill sköta. Det går enkelt att se i skötarlistan vilka som är 
lediga. Det är väldigt viktigt att man blir skötare på en häst man känner och känner sig trygg 



med, och därför rekommenderar vi att du har pysslat om hästen några gånger innan du 
bestämmer dig för att bli skötare. När du väl bestämt dig och sett att hästen har en ledig 
plats skickar du ett mejl till skotare@billdalsridklubb.com som ska innehålla följande 
information: 

Namn på personen som vill bli skötare 
Ålder 
Telefonnummer och mejladress vi kan nå er på. 
Ridniva och ridlärare 
Häst som ni önskar sköta 

Vi svarar så fort vi kan och skickar kontaktuppgifter till de andra skötarna så att ni kan 
komma överens om vilken skötdag ni kan ha. Man får bara vara skötare på en häst, men om 
det är så att just den hästen som du vill sköta redan har tre stycken skötare går det bra att 
ställa sig på kö till den så kontaktar vi er om det blir en ledig plats. 

Byta sköthäst/ponny 
Man måste vara skötare på hästen i ett år innan man får byta för att det inte ska bli för 
rörigt. Undantag är om man vill byta från ponny till storhäst räcker det med att ha skött 
hästen i ett halvår för att få byta. 

Undantag finns om det är en väldigt tjurig häst eller liknande. 
  

Förmåner 
Som en liten extra uppskattning till alla skötare anordnas det en rad aktiviteter varje år. Alla 
dessa är du som skötare såklart välkommen att deltaga på. Exempel på sådana aktiviteter 
är: 

• Hästens dag 
• Luciashowen 
• Medhjälpare på ponnyridningar  

 


