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Riktlinjerna syftar till  

• att sätta hästens välbefinnande i centrum 
• att arbetsuppgifterna löses på ett sätt som är säkert för häst och människa 

 
Dess riktlinjer vänder sig till  

• ridande elever 
• privatryttare 
• medhjälpare 

 
Ridläraren kan ibland ge annan tillfällig anvisning 
 
Riktlinjerna är en vägledning i arbetet med hästar, ska ständigt hållas levande och därför 
uppdateras och utvecklas vidare.  
 
Säkerhetsrutiner 
Personlig skyddsutrustning (bärs vid respektive aktivitet) 
 
Säkerhetsmedvetenhet - Vi hälsar på varandra, hjälper den som behöver till rätta så att 

säkerheten upprätthålls.  
  - Barnvagnar och paraplyer kan av hästen uppfattas som farliga 

och bör undvikas i hästens närhet.  
 
Klädsel  - Klä dig ändamålsenligt. 

- Använd personlig skyddsutrustning anpassad till den aktuella 
aktiviteten. 

 
Mobiltelefon  - Mobiltelefon används inte då du rider eller leder till och från 

ridpass. 
- Ridlärare och privatryttare kan behöva använda mobiltelefonen i 
dessa lägen. 
 

Hundar  - Hundar som följer med elever och besökare ska vara kopplade 
på anläggningen.  

 
 
 
Ridning  - Hjälm, skor med klack. 

- Inga lösa halsdukar, fladdrande plagg (knäppta jackor och tröjor) 
- Inga tröjor eller jackor med fasta huvor. 

  - Vid tävling skyddsutrustning enligt TR. (Tävlingsreglemente) 
  - Ryttare under 18 år ska bära skyddsväst vid hoppning.  
  - Använd alltid reflexer när du rider i mörker. 
  - Rekomenderas: undvik smycken. (det kan innebära skaderisk) 
  - Rekomenderas: uppsatt hår, handskar, skyddsväst 
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Stallarbete  - Ändamålsenlig klädsel 

- Hörlurar eller hörsnäckor bärs inte under stallarbete eller vid 
hantering av häst. (Ridläreren kan ibland behöva använda 
hörsnäcka under stallarbete) 
- Alla under 13 år ska bära hjälm i stallet 
- Tunna skor som sitter löst på foten är inte tillåtet 
 - Rekomenderas: undvik smycken (det kan innebära skaderisk) 

  - Rekomenderas: sko med stålhätta 
 
Hästhantering - Använd hjälm, ledträns eller grimma med 

grimskaft/kedjegrimskaft när du leder häst 
 - Hörlurar eller hörsnäckor bärs inte under stallarbete eller vid 

hantering av häst.  
  - Inga lösa halsdukar, fladdrande plagg 
  - Tunna skor som sitter löst på foten är inte tillåtet 
 - När tävling pågår leds alla hästar med träns 
 - Privathästar från andra stall leds med träns 
 - Rekomenderas: undvik smycken (det kan innebära skaderisk) 
 - Rekomendreas: handskar 
 
Körning, longering - Hjälm, lämpliga skor 
och tömkörning - Inga lösa halsdukar, fladdrande plagg (knäppta jackor och tröjor) 
  - Rekomenderas: undvik smycken (det kan innebära skaderisk) 

- Rekomenderas: uppsatt hår och handskar. 
 
 
Leda häst   
 
Utrustning   - Använd grimma med grimskaft/kedjegrimskaft eller träns.  
  - När tävling pågår leds alla hästar i träns. 
  - Privatryttare ska ha träns på sin häst då de är på anläggningen.  
  - Hjälm, lämpliga skor 
  - Inga lösa halsdukar, fladdrande plagg. 
  - Rekomenderas: Handskar 
 
Genomförande  - Du håller i grimskaftet eller tränset, inte direkt i grimman. 
  - Om hästen har träns leder du med tygeln lagd på hästens hals. 
  - Om hästen är sadlad ska stigbyglarna vara säkert uppdragna.  
 
Genom dörr eller grind - Om passagen är trång gå före hästen och var uppmärksam på 

att inte delar av utrustningen fastnar i något.  
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Hantering av häst i stallet 
 
Häst i skötselspilta - Uppmärksamma hästen på att du kommer, prata med den.  
  - Vänd hästen om och sätt fast den med ett upställnings grimskaft 

på varje sida i grimman innan du börjar greja med den.  
 
Vattenspolning - Innan du gör detta ska ridläraren godkänt att du gör det. 
 - Du ska ha klart för dig att spolning kan skrämma hästen. 
 - Om du ska spola rent hästen eller hästens ben ska två personer 

hjälpas åt. En person håller hästen i grimma med 
grimskaft/kedjegrimskaft eller träns. En person sköter 
avspolningen.  

 - Privatryttare som spolar av sin hst gör detta med träns på.  
 - Anvisad plats är vid vattenutkstet vid balkongen.  

- För att det ska vara säkert gå upp på parkeringen. 
- Detta också för säkerheten med balkong och för att entré dörren 
är nära.  

  - Koppla alltid loss slangen från vattentukastaren när du är klar. 
 
Hagutsläpp 
 
Utrustning - Se avsnittet Leda häst ovan. 
 
Släpp i hagen - Öppna grinden helt och häng undan trådar och handtag väl 
 - En och en häst förs in i hagen och släpps, dvs att en person går 

in i hagen och släpper sin häst och går ut igen innan nästa får låv 
att gå in i hagen.  

 - Håll i grimman när du lossar grimskaftet. 
 - Släpp hästen och gå till grinden.  
 - Daska aldrig till hästen på rumpan.  
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Ridning 
 
Upp och avsittning 
i ridhus  - Vid ridning i grupp: hästarna förs in och ut ur spiltorna samtidigt 

med början från spiltan närmast bomförrådet.  
 - Blockera inte ingången till ridbanan genom att stanna för att 

hänga av jackan utan se till att alla smidigt kan komma in.  
 - Hästen ställs upp på medlelinjen. Följ ridlärarens anvisningar. 
 - Håll eventuellt spö i handen hela tiden. Hålls i vänster hand vid 

uppsittning, inte instoppat under sadeln.  
 - Använd gärna pall vid uppsittning.  
 - Håll tyglarna sträckta vid uppsittning. 
 - Stoppa enbart in tån i stigbygeln för att inte stöta tån in i sidan 

på hästen, innan du för det andra benet över hästryggen. 
 - Rikta ridstövlens tå framåt eller mot sadelgjorden så att du inte 

stör hästen.  
 - Sätt dig mjukt i sadeln, helst efter att ha satt i höger fot i 

stigbygeln. 
 - Låt inte hästen gå iväg innan du gett teckan på det. 
 - Behåll foten i stigbygeln när du justerar stiglädrets längd och 

sadelgjorden.  
 - För yngre ryttare: medhjälpare hjälper till vid uppsittning och 

justering av stigläder och sadelgjord.  
 - Efter lektionen ställ upp på meddellinje, alla med hästens huvud 

mot läktaren. Ridlärare ger ibland annan information beroende på 
hur de bedömer den aktuella situationen.  

 - Avsittning samtidigt.  
 
På och avkländning 
av jacka - Rekomendation: ta av jackan innan du sitter upp.  
 - Om du ska ta av jackan när du suttit upp eller under ridpasset 

ska ridlärare/medhjälpare hålla hästen i tyglarna och ta emot 
jackan.  

 - Privatryttare rekomenderas att göra på samma sätt, men kan 
göra bedömningen att hästen klarar av att ryttaren tar av sig 
jackan under pågående ridpass.  
- Rekomenderas: att sitta av för att at av jackan om du är själv.  

 
Ridhus in och utgång  - Innan du går in kontrollera hur det är med andra ryttare i 

ridhuset.  
- När du planerar lämna ridhuset informera övriga ryttare innan 
du går ut.  

 
Spö, sporrar  - Spö är tillåtet. Används för att förstärka hjälper.  

- Sporrar är inte tillåtet på ridskolan. Kan tillåtas i 
träningsgruppererna i dressyr efter beslut av ridlärare (Gäller 
ridskolelelver) 
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Skötselinstruktioner  
För ridskoleryttare 
 
Framför spiltorna - Se till att plocka undan ryktsaker, hovkratsar, grimmor och 

grimskaft när dessa inte används. Rengör dem från hår och 
sortera dem i rätt låda. Läs på borstlådorna. 
- När ni rengjort borstar släng överblivet hår i avsedd soptunna. 

 - Gör rent efter din häst.  
 
Hästens utrustning Träns 

- Före ridning: kontrollera att det är rätt ihopsatt. Be om hjälp vid 
behov.  

 - Efter ridning: rengör bett och tränset, häng upp prydligt på sin 
plats. Det är inte tillåtet att ta isär tränset.  

 Sadel 
 - Före ridning: vid behov torka av eller borsta bort smuts från 

sadelgjorden. Detta minskar riksen för skav. 
 - efter ridning: torka eller borsta av sadelgjord, borsta av 

schabrak, placera sadeln på sin plats. 
 Hjälptyglar/martingall 
 - Efter riding: torka av häng vid tränset.  
 
Vattenhink 
Foderkrubba - Rengör foderkrubban ocm det är bajs/smuts i den. Använd inte 

svamp som använts med sadeltvål. 
 - Rengör och fyll på vattenhinken vid behov. 
 
Häst Innan ridning 
 - Om hästens ben är leriga med våt lera, spola av, se hantering av 

häst vid spolplats. Om benen har torkad lera kan de borstas av.  
 - Borsta ev ellr rykta, ibland behövs skrapa för att få bort lera. 
 - Kratsa hovarna. 
 - Borsta bort hö och boss, eller lirka loss med fingrarna, ur 

svansen och manen. Använd aldrig piggborste. 
 Efter ridning 
 - Känn efter där sadeln legat, och kring nosen om skav uppstått. 

Säg till i så fall.  
 - Borsta av hästen, särskilt noga under sadeln och sadelgjorden. 
 - Om hästen är svettig kan man behöva torka av den med vatten 

och svamp. OBS! Använd svamp som ej envänts med sadeltvål.  
 - Kratsa hovarna. 
 - Tvätta rent där nosgrimman suttit med svamp som ej använts 

med sadeltvål.  
 
Sadelkammaren - Se till att hålla rent och prydligt. 
 - Förvara all utrustning på rätt plats. 
 - Plocka upp saker som ligger på golvet.  
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Mockning - Som förälder hjälp gärna till at mocka på ridbanan, försök att 

bara få med hästbajs.  
 - Hästbajs i spiltan mockas bort så att hästen inte trampar runt i 

det. Ställ skottkärran nära så att det inte blir spån och hö i 
underlaget/sanden. 

 - Töm skottkärran i containern.  
 - Ställ tillbaka redskap på ansedd plats efteråt.  
 
 
Tillbud och olyckor 
 
Olycksfalls försäkring - Finns för medlemmar.  
 
Informera - Om olycka eller tillbud inträffat vill ridskolan att du eller dina 

föräldrar snarast informerar ridskolan och då i första hand 
ridskolechefen.  

 
Genomgång - Om en medlem eller ridskolans personal anser att det behövs en 

genomgång av det inträffade ska detta genomföras.  
 
Olycksfallsblankett  - Fylls alltid i av elev/förälder och akruell ridlärare.  
 - Fylls även i av privatryttare om det sker ett tillbud sker. 
 - Blanketten san även fyllas i av aktuell tränare som finns på plats.  
 - Pärmen finns i kallförådet, på en hylla så att alla alltid kan 

komma år den.  
- När lappen är ifyllt lägg den i postlådan med hänglås, så 
behandlas den av styrelsen på nästkommande styrelsemöte.   

  
Förebygga  - Viktigt att ha ett gott säkerhetsarbete och dra lärdom av tillbud 

och olyckor för att kunna förbättra vårt förebyggande arbete. 
 
Smittskydd 
 
Om du besökt annat stall - Rekomendation: tvätta din utrustning innan du kommer till 

anläggningen. Bäst är att ha olika utrustning för olika stall.  
 - Om det andra stallet har hästar med symtom (t.ex. feber, hosta) 

så måste du byta din utrustning.  
- Vid misstänkt eller konstaterad smittsamsjukdom, gäller särskillt 
de anmälningspliktiga sjukdomarna, finns särskillda regler 
gälladen rengöring. Följ dessa! 

 
Om din häst har varit i  
eller är stallas i annat 
stall med misstänkt  
smitta. - Du måste vänta med att komma till Eds RS anläggnig till dess att 

du vet om smitta konstaterats.  
 - Om smitta konstaterats – se nedan. 
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Om din häst varit i 
eller är stallad i stall 
med konstaterad smitta Om smitta funnits i stall din häst besökt: 
 - Du måste vänta en vecka efter besöket innan du kommer till  

Eds RS anläggning. 
- Rör det sig om anmälningspliktig sjukdom måste du ta kontakt 
med ridskolechefen för att samråda i ärendet.  

 Om smitta finns i det stall där din häst står: 
 - Du måste vänta den tid som krävs för att olika sjukdomar efter 

sista sjukdomsfall innan du kommer till Eds RS anläggning. 
Rådgör med ridskolechefen.  

 - Rör det sig om en anmälningspliktig sjukdom måste du ta 
kontakt med ridskolechefen för att samråda i ärendet.  

 
Om smitta eller misstanke  
om smitta finns på Eds RS 
anläggning eller hos  
ridskolan - Ridskolan ska informera alla så att de inte utsätter andra hästar 

för smittrisk. 
 
Information - Eds RS, Ridcenter på Dal/ridskolan och privatryttare som 

använder Eds RS anläggning ska hålla varandra informerade om 
misstänkt eller konstaterad smitta.  

 
Förebygga - Det är ur smittorisk viktigt att ta upp gödsel efter sin häst på 

parkering, ridbanor och de två gästhagarna efter användning.  
 - Alla hästar som kommer till anläggningen ska vara vaccinerade 

mot hästinfluensa.   
  
 
Smittskydd människor - Tvätta händerna 
 - Byt kläder mellan olika stall.  
 
Covid -19  - Vi följer folkhälsomhyndighetens rekomendationer. 
 - Tvätta händerna, nys i armvecket och håll avstånd.  

- Stanna hemma vid symtom.  
 
 
Det är var och ens skyldighet att känna till Hästhantering och Säkerhetsarbetes dokumentet.  
 
Denna plan revideras årligen senast till mötet efter årsmötet för Eds Ryttarsällskap.  
   
 
 
 
 


