
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. Att vara skötare på en häst är en förmån, men 
också en bonus för hästen. De får sina dagliga behov fyllda av personal men det ni 
gör är det där lilla extra för att hästarna ska må ännu bättre. Det är också en bra 
träning inför att eventuellt bli medryttare eller köpa en egen häst. 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 erfarenhet, 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.  

Skötardagar: Alla skötarna kommer gemensamt överens vem som ska sköta vilken 
dag. 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 du göra följande:  

• Borsta och rykta hästen noggrant. Detta är det viktigaste!  
• Borsta ur svansen. Använd gärna glansspray och ta lite i taget.  
• Visitera och kolla efter sår eller svullnader. Lär känna just din häst.  
• Göra rent vattenkoppen och krubban  
• Kolla så hästens bett är rent  
• Eftermiddagsmocka vid behov (ta inte ut något spån, endast bajs)  
• Putsa utrustningen ordentligt en gång i veckan. Tips! Gör det som en 

gemensam grej med andra skötare!  
• Vissa hästar behöver tvätta bakbenen då de är dåliga i magen. Detta får ni 

göra men ni behöver få tillåtelse varje gång så det är någon som är ansvarig 
där. Man får gärna köpa egen grönsåpa.  

Hur blir man skötare? 

För att bli skötare måste man vara 9 år på ponny och 11 år på stor häst. Man kan vara 
yngre om man har en ansvarig förälder som är med och sköter. 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 till 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 

https://www.billdalsridklubb.com/ridskola/skotarna/skotarlista/


sett att hästen har en ledig plats skickar du ett mejl till 
skotare@billdalsridklubb.com. Det går också att ställa sig i kö till en häst om det är 
fullt så kontaktar vi er om det blir en ledig plats. 

 

Vi svarar så fort vi kan och skickar kontaktuppgifter till de andra skötarna så att ni 
kan komma överens om skötardagar.  

Som en liten extra uppskattning till alla skötare anordnas det en del aktiviteter varje 
år. Alla dessa är du som skötare såklart välkommen att deltaga på. Det är två fasta 
evenemang som sker varje år 

• Hästens dag 1 maj 

• Luciashowen i samband med julmarknaden 

Glöm inte följa oss på instagram @billdalsskotare samt Ungdomssektionen 
som ordnar roliga aktiviteter @brk_us 

 

mailto:skotare@billdalsridklubb.com

