
FÖR ALLAS TREVNAD… 

På Jutagården hjälps alla åt att skapa en underbar stallmiljö som hästar 

och människor trivs att vara i.  Vi sätter hästens välbefinnande i centrum, 

månar om att alla hästar ska trivas och inser vikten av god 

individanpassad hästskötsel. På detta sätt skapar vi lugna, glada och 

välmående hästar som uppskattar samma sak som oss, nämligen ridning.  

Som ridande elev på Jutagårdens ridskola är det en självklarhet att ta 

hand om den häst man rider som om den vore sin egen.  

 

SKÖTSEL FÖRE OCH EFTER SIN RIDLEKTION 
• Vi ser gärna att man lägger ca 30-60 min på att iordningställa 

hästen innan sin ridlektion. Borsta, kratsa hovar, rykta samt sätta 

på utrustningen. Detta är en viktig stund för dig att skapa goda 

förutsättningar för din ridlektion. Läs varje häst, undvik tidspress 

och lär känna vad den uppskattar och hur den vill bli omskött. Då 

får vi glada hästar. 

• Vi ser gärna att man lägger ca 15-30 min på efterskötsel. Här ingår 

att borsta, kratsa hovarna, svampa av om den blivit svettig samt 

sätta på täcke under de årstider som kräver.  

• Vi önskar oss på sikt att man även som elev hos oss kan brodda 

hästarna när det är snö och is ute, att man byter schabrak när det 

blir smutsigt, att man putsar utrustningen emellanåt för att den 

ska hålla bättre. Vi kommer den här terminen försöka utöka och 

förbättra dessa möjligheter så det blir ännu lättare för er som 

elever att kunna utföra fler grejer med hästarna. Det ska bli 

användarvänligt och man ska lätt hitta vart alla saker finns.  
. 
 

 



SLÄPPA UT EFTER LEKTION 
• Kolla på datorn eller gå in på 

https://horsemanager.se/lessons_daylist?farm_id=282&plant_id=50  

För att se ifall din häst ska gå någon mer lektion. Ska den inte 

det så ska den släppas ut.  

• Stallassistenterna eller någon kamrat/förälder i ridgruppen 

hjälper er med detta. Ingen får gå ut själv till hagen. En person 

ska alltid gå med och sköta grinden.  

• Hagschema sitter på tavlan.  

• Beroende på årstid så ska hästen ha täcke. Kontrollera så det är 

korrekt spänt.  

• När vi leder använder vi alltid grimma och grimskaft. Hjälm och 

gärna säkerhetsväst till alla under 18 år. 

 

MOCKA STRÖA SOPA 
• Skottkärra och grepar finns utanför övre stallet, utmed 

stallväggen, mitt emot gödselplattan.  

• Mocka ut allt bajs och kiss/blött och jämna till. Det ska kännas 

rent och fint när du är klar. Vi har ingen så kallad bädd till 

hästarna utan allt smutsigt ska mockas ut.  

• Ta bort gammalt kvarblivet hö så att hästens ätplats känns ren 

och fräsch. 

• Behövs det fyllas på spån finns det i ett förråd mitt emot 

cafeterian. Ströet i boxen ska vara ca 10 cm tjockt. Häll en säck i 

en skottkärra. Fyll på med vatten, låt stå en stund så pelletsen 

sväller. Häll ut i boxen och kratta ut så det blir jämt fördelat.  

• Uteboxar har vanligt spån del kalla årstiden som inte behöver 

blötas. 

• Sopa in spån som är utanför boxen ca 50 cm in i boxen så det är 

helt rent i öppningen.  

• Sopa stallgången gemensamt med dina gruppkompisar så 

stallgången är ren och snygg.  

 

VATTEN  
• Alla hästar som står inne i stallet har vattenkoppar. 

Hästar som står i uteboxar har vattenhink. 

• Ta bort höstrån eller annat skräp i vattenhink/vattenkoppen. 

Behövs det kan man även tömma ut vattnet, diska ur hink och 

fylla på med helt nytt vatten till dagen efter.  

• Till de som har hink så ska det vara fyllt vatten ända upp till 

strecket med fräscht vatten. 

• Vatten finns i både övre och nedre stallet. 

 

https://horsemanager.se/lessons_daylist?farm_id=282&plant_id=50


HÖ  
• Lägg in hö så den här till när den tas in dagen efter.         

• 1 kg till ponny och 2 kg till häst.  

• Hö finns utanför övre stallet mitt emot uteboxarna. Hökassar 

finns i tunnan bredvid höet. 

• Kratta iordning efter dig så inte för mycket hö ligger på 

marken och trampas på. Tänk på att det är mat som hästarna 

ska äta. 

 

KRAFFTFODER  
• Lägg upp krafftfoder i en svart bytta och ställ in till din häst så 

den har när den tas in dagen efter.  

• Se menyn vid krafftfoderavdelningen.  

• Sopa upp om det blir spill på marken eller bänken. 

• Är det på väg att ta slut finns det mer lucern och havre på 

loftet som du kan bära ned och fylla på. 

 

BEHÖVER DU HJÄLP? 
Stallassistenterna finns i stallet och kan hjälpa dig om du behöver hjälp eller undrar över något.  

 

 
 

 


