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Uppstallningsrutiner 

 

Skellefteå Ridklubb har 22 boxar för 

uthyrning för dig med egen häst. 

Uppstallningsrutiner är ett dokument 

med regler och riktlinjer för att 

uppstallningen ska fungera säkert och 

lika för alla. 
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Stallplats/hästägare 

Skellefteå Ridklubb har ett visst antal stallplatser att hyra 

till de aktiva medlemmar som har egen häst/ponny. 

Du måste vara medlem i Skellefteå Ridklubb för att få 

uppstallningsplats. 

du som löser tävlingslicens skall tävla för Skellefteå 

Ridklubb. 

Hyra 

Betalas månadsvis, i förskott till klubben via faktura, 

avgiften baseras på fodermeny, se aktuell fodermeny. 

Kallhyra. 

Tillämpas endast för perioder längre än 4 

kalenderveckor och max 12 kalenderveckor/år. SRK 

disponerar hyrd box vid kallhyra. Kommer ni och tränar 

under perioden hänvisas ni till stall 7. För aktuell kostnad 

för kallhyra se fodermeny.  

Boxplatsen 

Alla boxar är försedda med vattenkopp och krubba.  

Utanför finns plats för kraftfoderbehållare. (saftdunk 2,5 

liter) en för morgon/lunch och kväll. Utfodras enl. 

schema gör morgon- och kvällslåda. Lunchlåda får man 

ge själv. 

Krubban är till för hästen/ponnyns kraftfoder och man 

ska enkelt kunna ge hästen/ponnyn fodret genom 
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hålet/luckan i väggen, ni får inte täcka för  luckan/hålet 

på sånt sätt att det inte går ge kraftfoder genom 

hålet/luckan. Detta är för att man så säkert som möjligt 

ska kunna utfodra hästen/ponnyn med kraftfoder. 

Täcken 
Utanför boxen får 3 täcken förvaras, de ska hänga på 
sådant sätt så dörren snabbt och enkelt går öppna tänk 
utrymning av häst/ponny. 
 
  
 

Skåp/förvaringsplatser. 
  
Du får låna: 
· 1 st stallskåp till hästens utrustning.  
· 1 st klädskåp i omklädningsrummet med tillgång till 

dusch. 
  
Det finns: 
  
· Foderrum för eget kraftfoder, förvara fodret i låda 

med lock och ditt namn på. 
  
· Täckesrum, där du kan hänga upp och torka täcken, 

du har en plats på en hylla för förvaring, max en 
”Ikeapåse” med täcken på hyllan. Täcken som torkat 
flyttas senast dagen efter till din boxplats/låda. 

  

 
 



 rev. 2022 verksamheten 
 

   

Hästtransporter 
Ridskolan tillhandahåller ingen transportparkering, men 
då utrymme finns så får man ha sin transport på anvisad 
plats, platsen för transporterna varierar under året och 
vid ex tävling ombeds man flytta den hem alt till en 
annan parkering.  
Personalen meddelar när det är dags att flytta 
transporten av olika anledningar från en parkering till en 
annan. 
  

Sommartvätt. 
 
Varje sommar ansvarar du för att tvätta/måla din 
box. Alla måste hjälpas åt för att detta skall fungera 

eftersom man måste göra ett stall klart i taget. Det 
anslås tider när man får tvätta/måla i de olika stallen. 
  

Vårstädning 
  
Vi hjälps åt att kratta/städa varje vår. Datum för detta 
anslås av styrelsen 
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Foder/ utfodring 
  
Det finns på varje box lådor för morgon, lunch och 
kvällsfoder. I dessa förvaras allt kraftfoder som man vill 
ge, inga hinkar är tillåtna.  
  
I foderladan finns krokar för varje häst och mål.  
1. Morgon/Kvällspåse med ditt boxnummer 
2. Lunchkrok med ditt hagnummer 
3. Eftermiddagskrok vid fodret för de som själva vill ge 
eftermiddag. Dessa med ditt boxnummer. 
  
Du fyller påsar som du placerar ut på morgon, lunch, 

kväll och ev. eftermiddagskrok. Påsarnas innehåll ska 
stämma med ditt foderkort. 
  
Lunchkroken har en extra lapp som går att vända/byta, 

alternativen för lunchkroken är: 
INNE– hästen/ponnyn står av någon anledning inne och 
vill ha sin lunch där 
LUNCH– hästen/ponnyn vill ha lunchen i sin hage 
EJ LUNCH– Hästen/ponnyn vill inte ha grovfoder i 
hagen. 
Detta är för att inget missförstånd ska ske då personalen 
utfodrar lunch. 
  
Påsar till morgon/kväll ev. eftermiddag håller du själv 
och märker upp med boxnummer/namn.  
Vi köper gemensamt in lunchpåsar vid behov, dessa 
måste vara av samma färg, bekostas av hästägaren 
men märks upp av daglig verksamhet så dem kan 
utfodra på ett bra sätt. 
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Utfodring/givor 
Vardagar: 
Morgon 6.30-7.00  Personal 
Lunch  1200-13,00 Personal (Daglig verksamhet) 
Kväll  se utfodringstider Enl. 
Utfodringsschema 
  
Helger/röda dagar/lov 
Morgon  7.30-8.00  Stalljour alt 
utfodringsschema 
Lunch Ger ni själva 
Kväll se utfodringstider Stalljour alt 
utfodringsschema 
  
 
Grovfoder 
Ridskolan köper in grovfoder till alla hästar och vi 
har ingen möjlighet att förvara eget grovfoder på 
anläggningen. 
 
Dåligt foder kan ibland förekomma i balarna, det är då 
viktigt att ni meddelar detta till oss genom att sätta upp 
en lapp på personalens matsalsdörr, så att Grabbarna 
kan ta bort den balen så snart som möjligt. 
  
Eget foder/bal i hage, du får ställa in en egen 
hösliagebal i hagen OCH ansvarar själv för att frakta bort 
hösilageplasten, och ev dåligt foder/överblivet foder. Allt 
foder som hästen spiller ut behöver du själv köra till 
soptippen. 
  
TÄNK PÅ MILJÖN: Fodra inte hästen mer än den äter 

upp.  
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Hagar 
  
Du har en plats i hage på anläggningen, vi har 2 

storlekar på hage 10*30 samt 20*30. Hage 10*30 är för 

1 häst hage 20*30 är för 2 hästar. Vilken hage du har 

plats i framgår när du blir erbjuden stallplats. Önskar du 

byta hage meddelar du ridskolan att du önskar byta, 

finns det plats får du byta direkt i annat fall står du på kö 

till ett byte. 

Staket 

Hagen får inte byggas om och uppstår det skada på 

hagens staket meddelar du ridskolan direkt- du får INTE 

laga staketet själv! 

El 

I anknytning till varje hage finns tillgång till ett eluttag så 

du, om du vill, kan koppla in en termobar. 

Vatten 

Det finns 3 vattenstationer på hagområdet med året om 

vatten. Viktigt att följa anvisning på klubben om hur 

man/får använda vattenslangar, placering av 

vattenkannor mm.  
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Mockning 

Du ansvarar för att hagen mockas under 

vår/sommar/höst 1 gång/vecka. Under vintern då det är 

möjligt att mocka. 

Maj/ början av juni ska hagen vara renmockad från 

vintern. Gödsel läggs på anvisad plats. 

Skottning 

Ridskolan skottar gången mellan hagarna när det har 

kommit snö, hästarna brukar stå lugnt när de vant sig vid 

traktorn. 

Ridskolan kan inte erbjuda skottning i hagarna på 

vintern. Vid extremt mycket snö brukar ridskolan 

samverka med de uppstallade och anordna skottning.  

Vindskydd/ skjul 

Vindskydd får byggas enl. skiss och placeras på anvisad 

plats i hagen. Viktigt att alla skjul är godkända samt ser 

lika ut. Vindskyddet ska vara hela och renoveras vid 

behov. Vid flytt kommer du överens med ridskolan vad 

som ska ske med ditt vindskydd.  
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Öppentider: 

Anläggningen stänger helt kl 22,00  

Om du vid sjuk häst eller dyl. behöver vistas på 

anläggningen efter 22,00 behöver du meddela den i 

personalen som har jour. Journummer hittar du på 

ytterdörrarna.  

(undantag på öppentider är vid tävling, organiserad 

träning och sjuka hästar) 

Minderåriga får ALDRIG vistas på anläggningen utan 

ansvarig myndig person, alt att ridskolan håller öppet 

och har personal på plats. Du som målsman är alltid 

ansvarig över ditt barn. 

För öppentider på ridskolan håll koll på anslag då dessa 

tider ändras på lov, helgdagar mm. 

 

 

 

Föreningskort 
Tillsammans med din stallplats ingår föreningskortet. När 

du fyller i föreningskortsblanketten anger du ALLA som 

ska handha din häst. VIKTIGT att alla som hanterar häst 

på anläggningen är medlemmar om olyckan är framme.  

 



 rev. 2022 verksamheten 
 

   

Hästägaransvar: 

Du som hästägare är ansvarig för att alla som hanterar 

din häst känner till regler/föreskrifter som gäller på 

anläggningen. Du ansvarar för att din häst sköts enl. 

regler och riktlinjer samt följer de föreskrifter som finns.  

Dina åttaganden till klubben 

Du har stalljour 1st/ termin tillsammans med ridskolans 

elever och ledare. I stalljour ingår fodring till samtliga 

hästar, mockning+ in och utsläpp av lektionshästar och 

att stallet är i god ordning-se stalljourspärm för mer 

information.  

Utfodring ca 1 gång var 14:de dag, gäller under ordinarie 

lektionsverksamhet övrig tid se separat schema. 

Du räknas som föreningskortsinnehavare (se information 

för ridhuskort, där hittar du specifikt vad som gäller för 

dig) 

Nyckel 

Kontraktsinnehavaren kan kvitterar ut max 2 st nycklar 

till stallet mot depositionsavgift. Observera att nycklar är 

värdehandlingar, du ansvarar för att nycklarna används 

på rätt sätt.  
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Felanmälan 

Om någonting går sönder/är trasigt så meddelas vi 

genom att du mailar ridhus@skerid.se och berättar vad 

som är på väg att gå sönder eller vad som är trasigt. 

Akuta saker meddelas jouren, telefonnummer på 

ytterdörrarna. 

Städning 

Vid utfodring städar ni även omklädningsrum och 

stallutrymmet där ni har stallskåp. Se separat 

information. 

Personalen gör regelbundna genomgångar av stallar, 

omklädningsrum och övriga utrymmen. Då plockar de 

undan saker som ligger där de inte ska ligga. Saknar du 

något kontakta kontoret så kan du få tillbaka sakerna. Vi 

har de i ekonomidelen i 14 dagar sedan kommer de att 

läggas ut i kallförråd för att sedan skänkas till 

välgörenhet/slängas beroende på skick.  

Ny häst/ponny alt nyinflyttad 

När du byter häst/ponny eller kommer hit med en ny 

häst/ponny ska verksamheten underrättas i förväg , du 

meddelar senast 14 dagar innan hästen/ponnyn kommer 

till anläggningen. 

Ev. karantän kan träda i kraft när ny häst/ponny anländer 

till anläggningen, information om detta får du isf av 

ridskolan. 
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Övrig information om uppstallning 

Kommunikation sker via mail, hemsida, samt i gruppen 

Medlemsuppstallade på Skellefteå Ridklubb på 

facebook. 

Skellefteå Ridklubbs styr och policydokument, 

Uppstallningskontrakt, Säkerhetsrutiner/trivselregler, och 

övriga regler och riktlinjer som finns uppsatta på 

anläggningen. 

 

Tjänster 

Vi erbjuder dig som har hästen hos oss tvättning av 

täcken, schabrak mm. Vi kan även tillhandahålla 

inkörning av hösilagebalar till hagen. Kontakta kontoret 

för prisuppgifter.  

 

 

För allas trevnad så följer vi 

reglerna och påminner varandra om 

säkerhetsföreskrifterna. 


