
SCHEMA 
STALLVÄRDAR OCH 

STALLELEVER 
Allmänt: 

• Om du får förhinder och inte kan vara stallvärd på din dag, kontakta i första hand en 
annan stallvärd så att ni kan byta dag med varandra. Om du inte hittar någon, 
kontakta ridskolans kontor. 

 
Att föra en ridgrupp till ridhuset: 

• När det är 3-4 minuter kvar innan lektionstiden börjar, ropa ”Någon som inte är 
klar?” i hela stallet. 

• När alla är klara, säg åt dem att börja gå i rätt ordning (hästen som står närmast 
kontoret börjar gå). Följ med gruppen ut genom dörrarna. 

• Vänta utanför ridhuset tillsammans med gruppen. Öppna dörrarna när ridläraren 
säger till.  

• Följ med in i ridhuset och hjälp eleverna med uppsittning, flytta pallar osv. 
Kolla om ridläraren behöver hjälp med mockningen. Gå sedan tillbaka in i stallet. 

 

Extra mycket tid? 
 Sopa rännorna – extra snyggt i stallet! 
 Sköta om konvalescenter (= hästar som är skadade). 
 Putsa sadelgjordar så de blir rena, särskilt till de hästar som inte har skötare. 
 Putsa träns åt de hästar som inte har skötare. 
 Städa sadelkammaren. 
 Sortera borstarna i borstlådorna.  
 Städa spolspiltan + skötselplatserna. 
 Skura rent vattenhinkar med diskborste. 
 Göra rent hästarnas vattenkoppar. 
 Göra rent hästarnas krubbor. 
 Häng rätt säkerhetsvästar och sortera hjälmarna i lådorna efter storlek. 
 Ta bort gamla häftklamrar.  
 Mys med hästarna och katterna! 

 



MÅNDAG 
Tid Stallvärdar 

15:45 – 18:15  

 

 Var här klockan 15:45. Prata med ridläraren i stallet eller i 
manegen, extrauppgifter? 

 Hjälp eleverna att göra i ordning sina hästar, se till att de blir 
klara i tid. För grupperna till ridhuset. 

 Fodra halm när det finns tid.  
 Borsta de stora hästarna när det finns tid.  
 Mocka ut högar i spiltorna och lägg rätt spånet. 
 Sopa direkt efter mockningen så att det är rent och snyggt i 

hela stallet. 
 Fylla på vattenhinkar. 
 Lägg utetäcken på de hästar som inte ska gå mer idag. 
 Snygga till i stallet, plocka undan grepar, sopborstar, borstar, 

häng rätt säkerhetsvästar osv. 
 Cirka klockan 18:15 är det klart för idag!



     TISDAG 

Tid Stallvärdar 

15:45 – 18:15   
 

 
 Var här klockan 15:45. Prata med ridläraren i stallet eller i 

manegen, extrauppgifter? 
 Hjälp eleverna att göra i ordning sina hästar, se till att de blir 

klara i tid. För grupperna till ridhuset. 
 Fodra halm när det finns tid.  
 Borsta de stora hästarna när det finns tid.  
 Mocka ut högar i spiltorna och lägg rätt spånet. 
 Sopa direkt efter mockningen så att det är rent och snyggt i 

hela stallet. 
 Fylla på vattenhinkar. 
 Lägg utetäcken på de hästar som inte ska gå mer idag. 
 Snygga till i stallet, plocka undan grepar, sopborstar, borstar, 

häng rätt säkerhetsvästar osv. 
 Cirka klockan 18:15 är det klart för idag! 

 
 

 
 
 

 

 



ONSDAG 
Tider Stallvärdar 

15:45 – 18:15  
 

 

 Var här klockan 15:45. Prata med ridläraren i stallet eller i 
manegen, extrauppgifter? 

 Hjälp eleverna att göra i ordning sina hästar, se till att de blir 
klara i tid. För grupperna till ridhuset. 

 Fodra halm när det finns tid.  
 Borsta de stora hästarna när det finns tid.  
 Mocka ut högar i spiltorna och lägg rätt spånet. 
 Sopa direkt efter mockningen så att det är rent och snyggt i 

hela stallet. 
 Fylla på vattenhinkar. 
 Lägg utetäcken på de hästar som inte ska gå mer idag. 
 Snygga till i stallet, plocka undan grepar, sopborstar, borstar, 

häng rätt säkerhetsvästar osv. 
 Cirka klockan 18:15 är det klart för idag! 



TORSDAG 
Tider Stallvärdar 

15:45 – 18:15 
 

 
 

 

 Var här klockan 15:45. Prata med ridläraren i stallet eller i 
manegen, extrauppgifter? 

 Hjälp eleverna att göra i ordning sina hästar, se till att de blir 
klara i tid. För grupperna till ridhuset. 

 Fodra halm när det finns tid.  
 Borsta de stora hästarna när det finns tid.  
 Mocka ut högar i spiltorna och lägg rätt spånet. 
 Sopa direkt efter mockningen så att det är rent och snyggt i 

hela stallet. 
 Fylla på vattenhinkar. 
 Lägg utetäcken på de hästar som inte ska gå mer idag. 
 Snygga till i stallet, plocka undan grepar, sopborstar, borstar, 

häng rätt säkerhetsvästar osv. 
 Cirka klockan 18:15 är det klart för idag!  

 

 
 



FREDAG 
Tider Stallvärdar 

15:45 – 18:15  
 

 

 Var här klockan 15:45. Prata med ridläraren i stallet eller i 
manegen, extrauppgifter? 

 Hjälp eleverna att göra i ordning sina hästar, se till att de blir 
klara i tid. För grupperna till ridhuset. 

 Fodra halm när det finns tid.  
 Borsta de stora hästarna när det finns tid.  
 Mocka ut högar i spiltorna och lägg rätt spånet. 
 Sopa direkt efter mockningen så att det är rent och snyggt i 

hela stallet. 
 Fylla på vattenhinkar. 
 Lägg utetäcken på de hästar som inte ska gå mer idag. 
 Snygga till i stallet, plocka undan grepar, sopborstar, borstar, 

häng rätt säkerhetsvästar osv. 
 Cirka klockan 18:15 är det klart för idag!



LÖRDAG FM 

Tider Stallvärdar 

Morgon: 8:30-11:00  
FM: 10:30-13 

 

 
 Var här 8:30/10:30 beroende på pass.  
 Hjälp eleverna att göra iordning hästarna. För grupperna till 

ridhuset. 
 När tid blir över så hjälp stallpersonalen med deras sysslor: 

mocka, fodra, sopa osv. 
 Fixa vattenhinkarna. 
 Sopa sadelkammaren. 
 Sortera och städa i borstlådorna. 
 Plocka bort borstar ifrån stallgången. 
 Putsa storhästarnas utrusning (extra fokus på sadelgjordar). 
 Göra rent vattenkoppar. 
 Göra rent hästarnas krubbor. 
 Sopa spindelnät i tomma spiltor och boxar. 
 Hjälp stallpersonalen att ta in ridskolehästarna. 
 Innan ni slutar, se till att träffa EM-stallvärdarna och tala om för 

dem om det har varit något särskilt.  
 
 
 

 
 

 



LÖRDAG EM 

Tider Stallvärdar 

EM: 12:30-15:15  
 

 
 Var här klockan 11:30. Möte med stallvärdarna från FM för 

att se om det är något särskilt som skall göras eller något 
som är kvar från förmiddagens uppgiftslista. Stäm även av 
med ridläraren som har EM-lektionerna.  

 Om det behövs, hjälp eleverna i övriga grupper att göra 
iordning sina hästar. 

 Om det behövs så hjälp stallpersonalen med deras uppgifter. 
 Fodra halm.  
 Mocka ut högar i spiltorna och lägg rätt spånet. 
 Sopa direkt efter mockningen så att det är rent och snyggt i 

hela stallet. 
 Lägg utetäcken på de hästar som inte ska gå mer idag. 
 Cirka klockan 15:15 är det klart för idag! 

 


