
Bilaga I 

Kontraktsryttare Tanums RK – Stalljouren 

Tillhör avtal som gäller från och med 2021-10-20. 

 

Varje enskild kontraktsryttare ska varje månad delta i jourpass motsvarande 500kr enligt 

tabellen nedan under månaderna september-maj. Dessa jourpass ska i första hand utföras i 

form av 2st morgonpass per månad tillsammans med en annan kontraktsryttare. Det är endast 

om månadens samtliga morgonpass är fullbokade, eller om det inte finns annan 

kontraktsryttare att ha morgonpass med, som andra pass kan användas för att fylla på upp till 

500kr. Vid ojämnt antal kontraktsryttare ska alla kontraktsryttare ha en så jämn fördelning 

som möjligt av de olika passen mellan varandra sett till morgon, intag och kväll. Under 

månaderna juni och augusti ska varje enskild kontraktsryttare delta i jourpass motsvarande 

400kr per månad, detta då hästarna går ute dygnet runt dessa månader.  

 

Utfört jourpass Summa som passet motsvarar* 

Morgon 500kr 

Intag 100kr 

Kväll 100kr 

Sommarjour (när hästarna går ute dygnet runt) 100kr 

*Pass som två kontraktsryttare utför tillsammans genererar halva summan i tabellen per 

kontraktsryttare. 

 

Att ha stalljouren på Tanums RK innebär att man ansvarar för ridskolans hästar, och i viss 

utsträckning även dom privatuppstallade hästarna, då personalen ej arbetar på lördagar och 

söndagar. Dessa pass bokas på listan i stallet. Jourpass som infaller under personalens 

jul/sommarsemester eller helgdagar (röda dagar) som infaller på vardagar bokas på separat 

lista från ordinarie.  

 



Jourpassen är uppdelade i tre pass per dag enligt nedan, 1. Morgon, 2. Insläpp och 3. Kväll. 

Den period då lektionshästarna går ute dygnet runt (månaderna juni, juli och augusti) består 

jouren endast av ett pass per dag se enligt nedan, 4. Sommarjour när lektionshästarna går ute 

dygnet runt. 

 

1. Morgon kl. 07:00 

1.1 Vid själva utsläppet av hästarna rekommenderas man vara minst två stycken som 

hjälps åt, resterande tid kan det vara en person.  

1.2 Ge hästarna ev. morgonhinkar (står märkta vid respektive box med namn och 

morgon/frukost). 

1.3 Ge lektionshästarna deras morgonhö. Ibland ska de ha hö inne och ibland ute. Påsar 

att lägga in i boxarna finns om detta ska göras i höförrådet. Information om hur 

hästarna ska få hö och vad som gäller finns på tavlan i stora stallet. 

1.4 Se så att privathästarna har sin frukost i hagen, är den ej inlagd så ska respektive hästs 

höpåse (finns i skjulet vid hagen) läggas i ev. höhäck, tunna eller likande, finns det 

ingen höhäck, tunna eller likande så ska höet läggas direkt på marken. Aktuell 

information om vilka hagar som gäller finns på tavlan i stora stallet. 

1.5 Kontrollera så att det finns vatten i samtliga hagar som ska användas. Fyll på vid 

behov.  

1.6 Lägg på ev. täcken på privathästarna (aktuell information finns på tavlan i respektive 

stall). 

1.7 Led ut privathästarna till deras hagar. 

1.8 Ta på lektionshästarna grimmor och ev. täcken (aktuell information finns på tavlan i 

stora stallet). 

1.9 Släpp ut lektionshästarna. Om de äter morgonhö inne så är det viktigt att alla hästar 

som gör detta har ätit upp innan de släpps ut. Kontrollera så att vägen till hagen är 

stängd/öppen som den ska innan utsläpp (aktuell information om vilken/vilka hagar 

som gäller finns på tavlan i stora stallet). 

1.10 Mocka ridskolehästarnas boxar, ibland ska allt smutsigt ut och ibland har 

alla/vissa hästar bädd, se tavlan i stora stallet för aktuell information. 

1.11 Lägg in strö till lektionshästarna vid behov. 



1.12 Väg upp och lägg iordning lektionshästarnas morgon, insläpp och kvällshö. 

Lägg in insläppshöet direkt i boxarna. Hur mycket hö varje häst ska ha vid respektive 

giva står angivet på dörren till höförrådet. 

1.13 Kontrollera så att det inte ligger kvar gammal mat i någon av krubborna. 

1.14 Lägg in kraftfoder till lektionshästarna. Vad och hur mycket varje häst ska ha 

står på havrevagnen som finns ute i höförrådet. 

1.15 Kontrollera så att samtliga lektionshästar har fungerande vattenkoppar/vatten i 

sina hinkar. Rengör/fyll vid behov. 

1.16 Sopa och gör fint i stallet. 

1.17 Ge privathästarna ev. luchhö ute i hagen. (aktuell information finns på tavlan i 

respektive stall). 

1.18 Se till så att alla lampor är släckta i stallet (även i lilla stallet) och att bommen 

ut mot höförrådet är på innan ni går. Är det kallt ute så ska ev. en eller flera dörrar till 

stallen vara helt eller delvis stängda beroende på temperatur (aktuell information finns 

på tavlan i respektive stall). 

1.19 Kontrollera så att alla grindar/staket mot parkeringen är stängda när ni går, även 

den lilla precis bredvid stora stallet och de intill rabatten vid gamla stallet.  

 

2. Insläpp kl. 15:00-17:00 

2.1 Vid själva insläppet av hästarna behöver man vara minst två stycken som hjälps åt, 

resterande tid kan det vara en person. 

2.2 Kontrollera så att bommen ut mot höförrådet är på. 

2.3 Se så att det är inlagt hö och kraftfoder till alla lektionshästar. 

2.4 Kontrollera så att vägen från hagen är stängd/öppen som den ska. 

2.5 En person går bort till hagen, öppnar hagen och ropar på hästarna. En person står 

utanför stallet för att se så att ingen finns i stallet när hästarna kommer in. När alla 

hästar gått in kontrolleras att de gått in i sina egna boxar. 

2.6 Vill de inte komma in så leder vi en häst först, samtidigt som vi håller koll bakåt så att 

vi inte blir översprungna. 

2.7 Kommer hästarna i hög fart mot stallet så försöker vi att få dem att sakta ned med vår 

röst och vårt kroppsspråk. 

2.8 Vi låter hästarna gå själva in i sina boxar. Vet vi att någon är besvärlig så leder vi den 

hästen den sista biten till boxen. 



2.9 Om flera hästar går in i samma box så ska vi inte få panik utan ta det lugnt och 

försöka att leda ut hästen som står ytterst. Vi går aldrig in mellan hästarna. 

2.10 Stäng alla boxar. 

2.11 Led in privathästarna, ibland ska alla eller några av dem vara kvar ute längre, 

och då ansvarar respektive hyresgäst för intag av sin häst (aktuell information finns på 

tavlan i respektive stall). 

2.12 Ta av lektionshästarna grimmor och ev. täcken. Visitera respektive häst 

noggrant i samband med detta. Är täckena blöta kan de vara på till kvällen. 

2.13 Ta av privathästarna grimmor och ev. täcken, ibland ska de vara kvar på 

(aktuell information finns på tavlan i respektive stall) 

2.14 Vid upptäckt av skador eller likande som inte kräver omedelbar åtgärd så ska 

hästens ägare (om det gäller privathäst)/minst en av ridlärarna (om det gäller 

lektionshäst) informeras. Vid skador som kräver vård så ska hästens ägare (om det 

gäller privathäst)/minst en av ridlärarna (om det gäller lektionshäst) kontaktas 

omgående. Vid skador som kräver veterinärvård ska även veterinär kontaktas. 

2.15 Sopa och gör i ordning vid behov. 

2.16 Kontrollera att alla boxar i båda stallen är ordentligt stängda med samtliga lås. 

2.17 Se till så att det är släckt i stallet (även i lilla stallet) och att bommarna ut mot 

höförrådet, paddocken och i lilla stallet är på innan ni går. Är det kallt ute så ska ev. 

en eller flera dörrar till stallen vara helt eller delvis stängda beroende på temperatur 

(aktuell information finns på tavlan i respektive stall). 

2.18 Kontrollera så att alla grindar/staket mot parkeringen är stängda när ni går, även 

den lilla precis bredvid stora stallet och de intill rabatten vid gamla stallet.  

 

3. Kväll kl. 20:00-21:00  

3.1 Ta av lektionshästarna ev. täcken som sitter kvar sedan insläppet. 

3.2 Mocka ut det värsta hos lektionshästarna. 

3.3 Ge alla hästar kvällshö (Påsarna finns i höförrådet). 

3.4 Ge hästarna ev. hinkar med kraftfoder (står märkta vid respektive box med namn och 

kväll). 

3.5 Kontrollera så att samtliga lektionshästar har fungerande vattenkoppar/vatten i sina 

hinkar. Rengör/fyll vid behov. 

3.6 Sopa och gör fint i stallet vid behov. 



3.7 Kontrollera att alla boxar i båda stallen är ordentligt stängda med samtliga lås. 

3.8 Se till så att det är släckt i stallet (även i lilla stallet) och att bommarna ut mot 

höförrådet, paddocken samt i lilla stallet är på innan ni går. Är det kallt ute så ska ev. 

en eller flera dörrar till stallen vara helt eller delvis stängda beroende på temperatur 

(aktuell information finns på tavlan i respektive stall). 

3.9 Kontrollera så att alla grindar/staket mot parkeringen är stängda när ni går, även den 

lilla precis bredvid stora stallet och de intill rabatten vid gamla stallet.  

 

4. Sommarjour när lektionshästarna går ute dygnet runt 

4.1 Kontrollera vattnet i lektionshästarnas hage/hagar. Fyll på och rengör vid behov. 

Aktuell information om vilka hagar som gäller finns på tavlan i stora stallet. 

4.2 Kontrollera så att staketet i lektionshästarnas hage/hagar är helt. Vid skadat staket/tråd 

åtgärda problemet till största möjliga mån med det material som finns på 

anläggningen, vid större skador kontakta minst en av ridlärarna. 

4.3 Kolla över varje lektionshäst, så att den inte har skador och att den kan röra sig 

obehindrat. Se även så att alla skor sitter kvar. Det är tillräckligt att göra detta utan att 

vidröra eller störa hästarna. Vid skador, tappskor eller liknande som inte kräver 

omedelbar åtgärd ska minst en av ridlärarna informeras. Vid skador som kräver vård 

ska minst en av ridlärarna kontaktas omgående. Vid skador som kräver veterinärvård 

ska även veterinär kontaktas.  

4.4 Skriv upp på tavlan i stora stallet om någon häst tappat sko/skadat sig m.m. så att 

övriga som har jour vet om detta och inte behöver informera/kontakta ridlärarna om 

detta även nästkommande dag.  

4.5 Vid behov kan även viss enklare vård av skada/sår förekomma. 

 

5. Generella tips som är bra att tänka på 

5.1 Vi binder upp hästen när vi mockar boxen.  

5.2 Var försiktig vid tömning av skottkärran då gödselbrunnen är hög/djup.  

5.3 Vi stänger grinden till gödselstacken när vi tömt skottkärran. 

5.4 Lägg inte in mer strö än vad som behövs i boxarna.  



5.5 Vid utfodring gör vi hästen uppmärksam på att vi kommer in till den. Vi har 

ögonkontakt med hästen så att vi ser hur den reagerar. Vi fodrar i möjligaste mån 

utifrån, alltså häll in höet genom luckan/fönstret i boxen.  

5.6 Ut/insläpp av ridskolehästarna. Vid utsläpp leder vi hästarna en i taget fram till 

gången som leder till ytterdörren och släpper precis före gången så att vi inte blir 

klämda. Vi klappar inte hästen efter att vi släppt den. Om hästarna inte vill gå så tar vi 

ett långt spö, går bakom hästarna och manar på dem framåt. Vi är uppmärksamma så 

att vi inte går så nära att vi kan bli sparkade. 

5.7 Vid insläpp går en person bort till hagen, öppnar hagen och ropar på hästarna. Vill de 

inte komma in så leder vi en häst först, samtidigt som vi håller koll bakåt så att vi inte 

blir översprungna. Kommer hästarna i hög fart mot stallet så försöker vi att få dem att 

sakta ned med vår röst och vårt kroppsspråk. Vi låter hästarna gå själva in i sina 

boxar. Vet vi att någon är besvärlig så leder vi den hästen den sista biten till boxen. 

Om flera hästar går in i samma box/spilta så ska vi inte få panik utan ta det lugnt och 

försöka att leda ut hästen som står ytterst. Vi går aldrig in mellan hästarna. 

5.8 Utsläpp av en häst. Vi leder hästen hela vägen in i hagen och vänder hästen med 

huvudet mot hagöppningen. Vi stänger hagöppningen. Vi släpper hästen och går 

direkt ut från hagen. 


