Syftet med vår hästhållningspolicy är att det ska finnas en tydlighet och en
samsyn i vår hästhantering här på Nordvik. Vi som jobbar/utbildas på Nordvik
är förebilder inom ridsporten. Genom nedanstående regler kan vi minska vissa
olyckor som uppkommer genom okunskap eller slarv. Genom att lära ut en god
hästhantering, skapar vi tillsammans ett säkrare hästsverige. Vi ska ha en
hästhållning vi kan vara stolta över.

Klädsel vid hästhantering:
Skor

Vid all hästhantering och stallskötsel ska ridskor eller ridstövlar användas. På
stalltjänst är stålhätta ett krav för lärlingar. Då vädret kräver är även
gummistövlar eller lämpliga vinterskor också ok.

Byxor

Byxorna ska vara välsittande. Dvs ridbyxor, jeans, arbetsbyxor eller
träningstights. Då vädret kräver tillåts regn eller täckbyxor.

Handskar

Då man leder hästar ska man ha handskar.

Piercing

Piercing i ansiktet ska tas ut eller tejpas över. Diskreta pluttar i öronen är
tillåtna.

Hår

Långt hår ska alltid vara uppsatt vid all hästhantering.

Klädsel ridning:
Hjälm

Skall användas vid all ridning.

Tröja

Ska gå ner över axeln och gärna vara åtsittande. Huva rekommenderas ej. Vid
uteritt viker man in eventuell huva så att man inte riskerar att fastna.

Byxor

Endast byxor avsedda för ridning (Ändamålsenlig klädsel för respektive ridgren)

Skor

Ridskor med klack tillsammans shortchaps utan fransar eller ridstövlar är
tillåtna. (ändamålsenlig klädsel för respektive ridgren)

Handskar

Rekommenderas vid all ridning.

Säkerhetsväst ska användas av lärlingar vid hoppning och uteritter. Inackorderingar ska ha
säkerhetsväst upp till 18 år vid hoppning och uteritt. Vi rekommenderar att
även använda säkerhetsväst vid hoppning och uteritt även efter 18 års ålder.
Ridspö

Ska av lärling medtagas till ridlektion.

Sporrar

Får användas på Nordviks hästar från åk2 om ridlärare ger tillåtelse. På privata
hästar utanför lektionstid bestämmer ägaren. Är man ej lärling och rider
Nordviks häst så bestäms det tillsammans med stallchef om sporrar får
användas.

Piercing

Piercing i ansiktet ska tas ut eller tejpas över. Diskreta pluttar i öronen är
tillåtna.

Hästens utrustning vid ridning (inackorderingar):
Huvudlag

Hästen ska ha huvudlag vid all ridning. Du ska ha kontroll på hästen i det
huvudlag du använder.

Sadel

Valfritt.

Longering:
Linförare

Skall alltid ha hjälm och handskar. Övrig klädsel gäller enligt ”klädsel vid
hästhantering”. Linföraren ska också hålla i en longerpisk.

Hästen

Hästen ska vara utrustad med träns eller kapson samt longerlina.

Att leda häst:
Utrustning Grimma och grimskaft används ALLTID vid ledande av häst. I regel används
vanligt grimskaft som knäpps under hakan. Kedjegrimskaft kan behöva
användas på vissa hästar -i samråd med stallchef. Information om detta står på
tavlan i stallet(skolhästar).
Att leda

Man går på vänster sida om hästen. Grimskaftet hålls med tvåhandsfattning. Är
grimskaftet långt så viker man änden i vänstra handen -snurra EJ grimskaftet
runt handen.

Ut och intag i hage:
Utsläpp en häst

Gå in i hagen och vänd hästen med huvudet mot grinden. Stäng
grinden. Släpp hästen, öppna grinden och gå ut ur hagen. Undvik
att huka dig och gå under tråden.

Utsläpp fler hästar

Gå in i hagen och vänd samtliga hästar med huvudet mot
staketet. En person räknar till 3 och då släpps alla hästar
samtidigt. Följ staketet till grinden och gå ut ur hagen.

Intag

Lämna ingen häst ensam ute.

Täckeshantering

Täcke på

Lägg täcket på hästen. Spänn sedan bogspännena. Därefter
spänner du bukgjordarna i kors. Sätt sedan svansremmen under
svansen.

Täcke av

Ta först av svansremmen och försäkra dig om att hästen inte har
några bensnören. Knäpp sedan upp bukgjordarna. Sist spänner du
loss bogspännena och drar försiktigt av täcket snett bakåt.

Övriga regler:
Uteritt

Inackorderingar: Vid uteritt ska du alltid meddela någon. Vart du rider, när du
beräknar vara tillbaka, telefonnummer och bekräftelse att du är tillbaka.
Meddelande skrivs även på tavlan i stallet. Vi rekommenderar att rida ut med
sällskap.

Telefon

Telefon ska medtagas vid uteritt eller ridning ensam. Telefonen används i
nödfall.
Vid övrig hästhantering eller ridning används inte telefonen.

Skötsel

Hästen ska alltid vara uppbunden i boxen vid all hantering.

Tider

Kvällsfodring är varje dag klockan 21,00. Därefter är stallet STÄNGT för
samtliga. Undantag kan vara ok efter kommunikation med ridlärare eller
stallchef.

Radio

Vår radio får vara på under stalltjänsttid på morgon och eftermiddag. Övrig tid
ska radion vara avstängd och sladden utdragen.

Head-set

Det är förbjudet att använda hörlurar eller head-set vid hästhantering, ridning
eller stallskötsel.

Ridhus

Mocka alltid efter dig i ridhuset.

Hoppning

Det är okej att plocka fram hinder i manegen efter samtycke med övriga
ryttare. Allt material ska plockas undan efter användning. Nordvik kan lämna
kvar till eventuella lektioner kommande dag. Återställ hindren om du använder
dem.

Hyra box

Vi tar in inackorderingar i ordningen: 1. Personal på Nordvik 2. Lärlingar häst 3.
Lärlingar övriga 4. Övriga

Hyra anläggning Då utomstående hyr vårt ridhus så gäller regler för respektive gren i
ridhuset. Som hyresgäst ansvarar man själv för sin egen och hästens säkerhet,
egen ansvarsförsäkring gäller på hela anläggningen.
Information om hästar som behöver specialskötsel ska finnas på anvisad plats i stallet. I
privatstallet på respektive box och i skolstallet på white-boardtavlan.

Vaccination Alla hästar som vistas på vår anläggning ska vara vaccinerade enl SvRf TR mot
hästinfluensa.
Avmaskning Inackorderingar som har hage till sin häst ska avmaska och göra träckprov enligt
avtal. ”Samtliga nya hästar som ska flyttas till gården ska avmaskas med ett
preparat som tar blodmask OCH bandmask. Hästen får flytta till oss tidigast 4
dagar efter avmaskning”-ur uppstallningsavtal.
Vi tar träckprov på samtliga hästar som står här under våren och avmaskar
sedan enligt SVA´s rekommendationer. Vi tar sedan ett uppföljningsprov på de
som har parasiter under hösten. Hästägaren står för samtliga kostnader.
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