
 
 

Ordningregler för Vindelns Ridklubb 
 

 
Allmänt: 

 Hälsa på alla du möter. 

 Använd endast en hörlur i örat när du när du vistas på stallområdet, så du hör 

om något händer 

 Det är absolut förbjudet att sitta på golvet i stallgången, utanför boxarna och 

spiltorna  

 Rökning får ske bredvid utanför stallet vid parkeringen. 

 Gå aldrig in i hagen till hästarna utan lov.  

 Plocka undan redskap och utrustning efter användning. 

 När du lämnar vattenspilta och uppbindningsplatser ska det vara städat efter 

dig. Mocka efter din häst! Bajsar den när du gör iordning den – ta bort det 

direkt!  

 Godis till hästen ges i krubban eller i ridhuset efter ridning.  

 Hjälp varandra att passa tider och ta hand om hästarna om någon behöver 

hjälp. 

 Håll ordning på dina grejer, inga slängda saker i stallet cafeterian eller 

omklädningsrummen. 

 

Hundar  

 Alltid kopplade när det bedrivs verksamhet i stallet. 

 Om fastsatta i gången, kort koppel så den inte sitter ute i gången. Ha den 

helst i boxen medan du rider. 

 Plocka upp bajs efter din hund.  

Hästhantering 

 Gå lugnt och prata tyst med varandra så att hästar i stallet får lugn och ro. 

 Hästens välbefinnande går före din bekvämlighet! Kom ihåg att alltid ta hand 

om hästen efter ridning. Glöm ej kratsa hovarna!  

 Hantera hästen lugnt och bestämt så att den kan se dig som ledare.  

 Tala alltid om för hästen att du kommer när du ska hämta den i spiltan eller 

boxen. 

 Grimskaft eller träns med tyglar ska användas när du leder hästen.  

 Täcken som tas av hästar ska hängas på täckeshängare i stallet eller i 

täckesrummet. Alternativt snyggt ihopvikt utanför hästens box.  

 När du tar av täcken börja bakifrån och när du tar på täcken börja framifrån. 



 
 Bind upp hästen du mockar eller sköter om den/gör i ordning för ridning. 

 Häst uppbunden i stallgången eller i vattenspiltan ska alltid sitta ordentlig 

fastsatt i uppbindningslinorna.  

 Prata eller smsa inte i telefon (gäller även handsfree) när leder din häst till 

och från hagen.  

 Täckena utanför boxen ska hänga snyggt i hopvikta. 

 Vik ner sadelhängaren efter användning 

Ridning 

 Hjälm ska alltid användas vid all ridning. Se till att hakbandet är ordentligt 

spänt!  

 Knacka hårt och invänta svar innan du går in i ridhuset.  

 När du rider ut i skogen – meddela någon var du rider eller skriv på tavlan.  

Utemiljön 

 Mockning av transporter görs med en skottkärra (får inte slängas på backen)  

 Töm skottkärror längst inne i gödselrummet. Orkar du inte styra den ända in 
så skotta undan så att nästa kan komma in med kärran.  

 Varje hästägare ansvarar för att hålla rent i och omkring hagen. När hagar 
mockas töms kärror på anvisad plats.  
 
Övrigt diverse 

 Inga barnvagnar med barn i stallet eller på ridbana / i ridhus. Hästar är 
flyktdjur och en olycka kan hända så fort. Likaså gäller bilbarnstolar med barn 
i, dessa får ej placeras på golv eller annan avställningsyta i stallet. Be i stället 
någon om hjälp att passa dit barn under tiden du måste gå in i stallet eller på 
ridbanan.  

 Ha uppsyn över små barn. 

 Använd gärna hjälm när du gör i ordning din häst.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vindelns Ridklubbs värdegrund:   

V Vilja till utveckling och nya lösningar 

R Respekt och kunskap! 

K Kamratskap – vi eftersträvar ärlighet och glädje!   
 


