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Privatryttarmanual
Denna manual är framtagen som en information och en hjälp för alla
privatuppstallningar på Nyby Torshälla Ridklubb

FÖREBILDER

Hälsa på alla. För många ridskoleryttare är att ha en egen
häst, den stora drömmen. Tänk på att ni är förebilder för
dem. Hjälp varandra och även ridskoleelever. Du förväntas
även följa Svenska Ridsportförbundets hästhållningspolicy.

SÄKERHET

Du ansvarar själv som privatuppstallning för att informera dig
om och följa de säkerhetsregler som ridskolan har. Dessa
regler finns för att så lite skador som möjligt ska kunna
uppstå och dessa SKA följas utan förbehåll.
Reglerna/rutinerna gäller även andra personer som handhar
din häst. Du ansvarar för att vidarebefordra informationen till
berörd person. Du förväntas följa vår hästhållningspolicy
samt gällande lagar såsom gällande trafikregler etc.

UPPVISNINGSSKICK Stallet ska alltid vara i uppvisningsskick. När som helst ska
någon kunna komma på besök och stallet ska vara fint. Det
betyder att det förutsätts att du varje dag håller ordning på
dina saker.

UTANFÖR BOXEN

Utanför boxen får endast ett utetäcke plus ett reservtäcke,
ett innetäcke, eventuell flughuva och ryktpåse, där du kan ha
dina ryktsaker i, finnas. Vätskor eller vassa föremål får ej
finnas i ryktpåsen. Övrig utrustning förvaras i
sadelkammaren.
Utanför varje box ska grimma, ev. reservgrimma, grimskaft
och kedja hänga. Utanför stallet ska hästen ledas med
kedja placerad under hakan (se hästhållningspolicyn)

INFO PERSONALEN

Skrives på lilla whiteboardtavlan inne i foderkammaren och
om hästen ska ha boxvila sättes även en lapp upp på boxen.
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MÖTEN

Ungefär två gånger/termin, för avstämning och för att kunna
meddela eventuellt nyheter. Nyheter anslås även på
anslagstavlan i sadelkammaren eller via mail. Mindre
omfattande info via facebook. Du förväntas aktivt delta vid
dessa möten. Vid förhinder ansvarar du själv för att
uppdatera dig vad som sagts på mötet.

NYCKLAR

Kvitteras ut hos personalen. Du får nycklar till ridhus och
stall. Dessa ska lämnas tillbaka omedelbart efter utflyttning
efter uppsägning.

KONTRAKT

Kontrakt ska finnas på varje uppstallning, även
tilläggskontrakt angående täckesbyte, hagutsläpp m.m.
Detta gör du hos uppstallningsansvarig. En uppstallad per
häst ska vara medlem hos NTRK.

FAKTUROR

Stallhyran faktureras i förskott, till den mailadress du uppgett
vid kontraktskrivningen. Övriga tilläggstjänster såsom
täckesbyte, medicinering m.m. betalas på samma sätt,
månaden efter.

TRANSPORTER

Transporter ska stå på framsidan av stallet. Eftersom
platsen är mycket begränsad ber vi alla som har möjlighet
att ha sina transporter hemma hos sig, att ställa dem där
istället. Kölista finns på parkeringsplats, anmäl intresse för
detta på kontoret. Detta faktureras på samma sätt som
stallhyran.

SADELKAMMARE

I privatsadelkammaren finns en garderob till varje uppstallad
häst. Däri finns sadelhängare och tränshängare. I skåpet
samt ovanpå skåpet, rekommenderas du bara ha det som
du normalt använder och resten uppe på skullen på anvisad
plats. Ni ansvarar för att sadelkammaren hålls snygg, d.v.s.
inga saker lösa utanför skåpet.
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SJUK HÄST

Viktigt att sjuka hästar rapporteras direkt till Stallchef, dvs
feber, förkylning, utslag, misstänkt smittsam sjukdom såsom
ringorm etc. Detta för att Stallchef snabbt ska kunna ta ett
beslut om isolering eller ej, för att minska ev. smittspridning.
Det beslutet får inte tas av hästägaren själv utan görs av
personalen.

TVÄTTSTUGA

Du får använda tvättmaskinen att tvätta dina hästsaker för
gällande terminsavgift. Under dagtid har ridskolan företräde
med sin tvätt. Du använder eget tvättmedel. Du ansvarar för
att ta bort torr tvätt så fort den är torr, då utrymmet är väldigt
litet. Smutstvätt förvarar du i ditt skåp. Stäng av
tvättmaskinen när du tvättat klart. Endast nytvättade täcken
torkas i torkrummet.

RIDHUSET

Du får chans att utnyttja ridhuset när det inte är
lektionsverksamhet. Du kan även utnyttja del av ridhuset vid
vissa lektioner. Du får gå ut och in ur ridhuset endast vid
lektionsbyte. Vilka kan du se på separat schema. Du får
själv uppdatera dig om eventuella clinics och andra
evenemang som gör att ridhuset är upptaget.
Lössläpp är ej tillåtet, undantagsfall är uppvisande av
veterinärintyg efter överenskommelse med
uppstallningsansvarig.

RIDBANOR

Du får utnyttja NTRK´s alla ridbanor när ingen
ridskoleverksamhet förekommer eller andra uppbokade
träningar. Longering och hoppning är tillåten efter
avstämning med de övriga på ridbanan, olämpligt vid många
ryttare på banan samtidigt. Det hindermaterial som du tog
fram ska också ställas tillbaka där du tog det.
Ridbanorna för ej användas för lössläpp av hästar på grund
av säkerhetsrisk om hästen kommer lös på anläggningen.
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TRÄNARE

De tränarna/ridlärare du kan välja att träna för är de anlitade
externa tränare som NTRK har samarbete med, samt
ridskolans ridlärare. Du har alltså inte tillåtelse att ta hit egen
tränare utan överenskommelse med ridskolechef.

PRIVATÄGARJOUR

Privatägarjouren innebär att du som privatryttare kommer att
ha stalltjänst på lördagar, söndagar eller helgdagar (röda
dagar) enligt rullande schema. Helgdagar delas jouren in i
halvdagspass. Det som privatägarjouren ska göra under sin
tjänstgöring är följande: Morgonfodra, lägga på täcken och
släppa ut hästar, kratta gångar, göra kvällens höpåsar till
ridskolehästarna, fodra lunch, ta in hösilage, ta in hästar och
ta av täcken, snygga till sadelkammaren och salta utebanan
vid behov. Du ska följa de direktiv som lämnats inför helgen
av ordinarie personal via Helgjourslappen och via facebook.
Innan ditt första tillfälle kommer du att behöva gå med som
”praktikant” en dag för att se hur Privatjourens rutiner ser ut.

KVÄLLSFODRING

Kvällsfodring innebär att du som privatryttare kommer att
fodra hela stallet samt ev. även utestallet på vilodagar,
lördagar, söndagar samt vissa röda dagar enligt rullande
schema. Fodring sker mellan kl. 20.00 och 22.00.
Vattenhinkar ska fyllas på, kontrollera att anläggningen är
släkt, låst och larmad. Är någon kvar och rider ansvarar
denne för att allt är släkt, låst och larmat. Skulle en
kvällsfodring mot förmodan glömmas, fodras 1 kg hösilage
extra i samband med morgonfordningen som kompensation
dagen efter.

BOXEN

Du förväntas hålla boxens bädd samt väggar etc. i rent
skick. Boxplatsen kan komma att behöva bytas om hästarna
inte trivs så som de har blivit placerade.

MOCKNING

Mockning ingår inte. Kan köpas till som extra tjänst.
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STRÖ

Två säckar pellets per vecka ingår i hyran. Normalt delas
dessa säckar ut två gånger per vecka. Vill du använda annat
strömedel bekostas detta av dig själv och efter
överenskommelse med uppstallningsansvarig. Något avdrag
på hyran för icke utnyttjat strö görs ej.

FODRINGAR

Grov- och kraftfoder, betfor och mineraler ingår i stallhyran.
Soja ingår i den mängd som krävs för att komma upp i en
normal kvot i förhållande till hösilagets proteininnehåll.
Stallhyran är baserad på en normal åtgång av foder. Se
separat lista för ev. extrakostnad vid foderstat med mer
åtgång. Om ridskolans kraftfoder ej utnyttjas kan kraftfodret
kvittas mot motsvarande vikt i grovfoder. Max 3kg kraftfoder
får bytas ut/kvittas mot 3 kg grovfoder. Egna vitaminer och
mineraler ger du själv. Specialkost och eget hö, som betalas
av ägaren, uppmäts per mål i foderbyttor/påsar och ställs på
anvisad plats. Var och en gör sin egen kvällshöpåse och
hänger fram.
Morgonfodring: Grovfoder och kraftfoder.
Lunchfodring: Grovfoder, kraftfoder (om hästarna är inne),
betfor och mineraler.
Eftermiddagsfodring: Grovfoder och kraftfoder.
Kvällsfodring: Endast grovfoder.
Hästar som är ute över lunch får grovfoder i hagen,
kraftfoder serveras alltid i stallet.
Glöm inte att uppdatera foderkort vid ev. boxvila eller dylikt.

AVMASKNING

Träckprov ska göras under året enligt personalens
anvisningar och därefter sker eventuell avmaskning vid
behov.

VACCINATION

Din häst ska vara vaccinerad mot hästinfluensa samt
stelkramp. Detta ombesörjer du själv.
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HAGAR

Privathästar och privatponnyer kommer att via lössläpp
släppas ut i en gemensam hage. Hästarna går tillsammans
på egen risk och annan hästägare kan inte ställas till svars
för eventuell uppkommen skada. Möjlighet att ha sin häst i
egen, mindre hage finns men då ingår ej ut- och insläpp.
Tiden för utevistelse är 08.00-15.00. Observera att detta är
cirkatider, beroende på väder, personaltillgång m.m. Vid
hagbrist kan hästarna komma att dela hagen och därför vara
ute halvdagar.
Ändringar kan komma att ske. Förändringar anslås på
anslagstavlan eller facebook och större förändringar vid
privatägarmöten. Möjlighet finns att låta din häst gå ute
längre, om lediga hagar finns. Dock ansvarar du då själv för
utsläpp och intag.
I gemensam hage med andra hästar får endast broddar i
framsko förekomma. Blindbrodd är godkänt i baksko.
Sjukhage finns att utnyttja till sjuka hästar, efter
överenskommelse med stallansvarig.

SOMMARHAGEN

Privatuppstallningar har ej tillgång till OK-TOR hagen under
den perioden på året ridskolan använder den. När
ridskolehästarna inte använder den längre är det okej för
privatuppstallningar att använda den fram till det att marken
blir för blöt och marken förstörs. Personalen informerar när.
Du ansvarar för in och utsläpp själv till sommarhagen.
Stora sommarbetet är endast till för lektionshästarna.

GRÄSMARKS FÖRBUD Vid blött underlag råder gräsmarksförbud. Det betyder att
du inte får rida på gräset, då det förstörs och inte kan växa
till sig för kommande betessäsong.

TÄCKEN

Följande ingår i hyran:
Alternativ 1: Avtag och påsättning av ett utetäcke.
Alternativ 2: Avtag och påsättning av ett innetäcke.
Alternativ 3: Avtag av innetäcke och påtag av utetäcke på
morgonen (då inget byte em) eller avtag av utetäcke och
påtag innetäcke eftermiddag (då inget byte morgon)
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Övrigt kostar extra enligt gällande prislista.
Om täcket är blött, häng upp det ordentligt så att det torkar.
Inga hästar släpps ut dagen efter med dyngsura täcken.
Häng gärna fram ett reservtäcke på boxen. Täcken ska inte
ha bensnören utan bara en rem under svansen.

KARANTÄN

De första tre veckorna av uppstallningen ska ske i karantän i
utestallet för att upptäcka ev. smitta och förhindra
smittspridning. Karantän kan även komma att ske efter
sommaruppehållet. Privatuppstallningsansvarig avgör vilka
hästar som det finns skäl att ställa där. Karantänen ska
lämnas i det skick som den var vid inflyttning dvs väggarna
behöver skuras av samt vattenhinkarna diskas ur. Bädden
ska lämnas fräsch som vid daglig mockning och
spånmängden ska vara densamma som vid inflyttning.

SPOLSP./GÅNGEN

När du har använt spolspiltan eller haft din häst uppbunden i
gången, gör rent efter dig. Din häst ska vara uppbunden
eller hållas i av någon. Den får under inga omständigheter
stå lös.

SIST I STALLET?

När du är sist i stallet, ansvarar du för att allting är släckt och
låst. Stallet ska släckas och låsas. Kontrollera att ridhuset är
låst, fläkten på om det varit lektioner, larmat och att lyset i
paddocken är släckt.

Trots allt detta kommer det att bli fel någon gång. Det kallar vi den mänskliga
faktorn. Då får vi tillsammans hjälpas åt att rätta till det som blev fel.
Mvh// Uppstallningsansvarig
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