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Policy gällande hästhantering och hästhållning syftar till att sätta hästens
välbefinnande i centrum samt att arbetsuppgifterna ska lösas på ett sätt som är
säkert för både människa och häst. Policyn är en vägledning för arbetet med hästar
och ska ständigt hållas levande, uppdateras och utvecklas. Den ska vila på
vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Den ska även följa gällande
lagstiftning.
Kunskap och gott omdöme kring hästen innebär att man förstår och delvis kan
förutse hästens reaktioner, visa ordningssinne, arbeta rationellt, effektivt,
ekonomiskt och ergonomiskt riktigt. Det innebär också att man har för uppgiften
lämplig klädsel samt även visar en god servicemedvetenhet.
Dokumentet är en beskrivning av det dagliga arbetet med hästar. Nya elever och ny
personal ska sätta sig in i dokumentet och reflektera över hur hästhållningen utförs
på ett säkert sätt.
För att bidra i arbetet med att minska antalet framtida hästolyckor samt höja den
yrkesmässiga standarden har personal, uppstallade och elever vid Staffanstorps
Ridsportförening ett ansvar som goda förebilder och visar alltid i sitt arbete med
hästar gott omdöme.
De ska dessutom visa gott kamratskap och följa de ledord som finns i föreningens
värdegrund.
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Säkerhetsrutiner
Kläder och personlig skyddsutrustning
Ridning
Använd figurnära klädsel, t ex långbyxor alternativt ridbyxor och tröja som minst
täcker axlarna. Tänk på att jeans ofta har en kraftig söm på insidan av benen som kan
ge skav.
Knäpp din jacka – flaxar den kan den skrämma hästen. Inga huvtröjor, halsdukar eller
annat som man kan fastna i är tillåtet. Kapuschonger på jackor tas bort.
Långt hår ska vara uppsatt så att det inte stör eller kan fastna.
Inga smycken (halsband, armband, ringar, örhängen, piercing osv) som man riskerar
att fastna i är tillåtet. Du kan skada dig allvarligt!
Vi har alltid hjälm när vi rider samt gärna hjälm i stallet om du är liten. Hjälmen ska
ha CE-märkning för att vara godkänd. Ridskolan har en del hjälmar till utlåning men
det är jätteviktigt att hjälmen passar precis! Fråga din ridlärare om du är osäker. En
hjälm som har varit med om ett kraftigt slag är förbrukad. Att hjälmen går sönder är
ett bevis på att den tog upp krafter som annars skulle ha drabbat huvudet.
Att ha rätt skor är lika viktigt som att ha hjälm. När vi rider bär vi ridstövel alternativt
ridsko/känga av nätt modell med klack (och då gärna med shortchaps vilka ger
underskänkeln stadga och skyddar ditt ben mot skav). Ridstöveln ska sitta åt kring
vaden för att kunna ge stöd och stadga. Grova skor med stålhätta rekommenderas ej
vid ridning. Eventuella sporrar används bara vid ridning och bör tas av när man är på
marken och hanterar hästar – de kan innebära en snubblingsrisk. Ridskolans hästar
rids endast med sporrar efter ridlärarens uppmaning.
Använd gärna ridhandskar, de skyddar och ger dig bra grepp.
Det är inte tillåtet att rida i linne, ramlar du av är det stor risk att du skrapar dig
rejält. Även sommartid ska axlarna vara täckta vid ridning.
Vi rekommenderar säkerhetsväst vid all ridning och den är obligatorisk vid hoppning
och uteritt om du är under 18 år. Tänk på att den måste passa för att skydda rätt,
annars kan den göra mer skada än nytta. Fråga din ridlärare om du är osäker.
Ridskolan har en del säkerhetsvästar att låna ut. För tävling ska västen vara CE- och
Level 3-märkt för att vara godkänd.
Longering/tömkörning/lösgalopp
Utrustning
Hjälm, pisk, handskar och lämpliga skor.
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Reflexer
Bär alltid lågt sittande reflexer samt reflexväst vid ridning utanför anläggningen vid
skymning eller i mörker.
Klädsel vid hästhantering/stallskötsel
Vi rekommenderar heltäckande klädsel som är relativt figurnära. Tänk på att
halsdukar och huvor är en säkerhetsrisk, du kan fastna.
Inga smycken (halsband, armband, ringar, örhängen, piercing osv) som man riskerar
att fastna i är tillåtet. Du kan skada dig allvarligt!
Rejäla skor eller kängor med trampskydd är bra. Det är förbjudet att vistas i stallet
med så kallade flip-flops, sandaler eller liknande!
Använd gärna handskar, de skyddar och ger dig bra grepp.
Mobiltelefon/mp3
Mobiltelefon används inte till häst eller vid hanterande av häst. Musik kan spelas
från mp3/mobil men dock bara med en hörlur då det annars innebär en
säkerhetsrisk. Det samma gäller hörlurar som används i samband med träning för
instruktör.
Tuggummi/rökning
Uppsutten ryttare får ej tugga tuggummi eller röka. Rökförbud gäller på hela
anläggningen.
Hundar
Det är ej tillåtet att ha hundar inne i ridhuset. Det är dock tillåtet att ha hundar på
läktaren om de inte stör. Koppeltvång gäller på hela anläggningen. Visa hänsyn om
hunden vistas i stallet.
Servicemedvetenhet
Eftersom vi vill ge alla ett professionellt och välkomnande intryck hälsar vi på alla och
hjälper dem tillrätta om de behöver det.

Leda häst
Utrustning
Grimma används tillsammans med grimskaft alternativt kedjegrimskaft, kedjan
placeras då under hästens underkäke alternativt över nosryggen. Träns används
tillsammans med tyglar eller grimskaft. Personlig skyddsutrustning, se klädsel för
hantering av häst.
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Genomförande
En häst i taget leds kontrollerad och korrekt med föraren vid hästens bog. Håll
avstånd om flera hästar leds på rad. Det är lätt att bli sparkad av hästen framför.
Tvåhandsfattning med grimskaft gäller. Vira inte grimskaftet runt handen! Är hästen
utrustad med träns leds den med tygeln nedtagen. Med kandar leds hästen med
bridongtygeln nedtagen. Personal får då det är lämpligt, efter övervägande, leda två
hästar tillsammans. Stallchef avgör detta från fall till fall.
Genom dörr/grind
Öppna dörren/ grinden helt och ställ upp den med därför avsedd hake. Därefter
stängs dörren/ grinden. Vid smal passage gå före hästen samt var uppmärksam så att
inte del av utrustning fastnar i något. Ta alltid ut svängarna när du ska passera
genom en dörr eller grind.

Hagutsläpp
Utrustning
Se leda häst.
Genomförande
För in hästen genom grinden och stäng den bakom dig. Var uppmärksam på
eventuella andra hästar i hagen – känner du dig osäker så ta hjälp av någon! Vänd
hästen så att huvudet pekar mot grinden och dig. Släpp hästen och backa lugnt
undan. Schasa inte iväg hästen eller smacka på den – den kan fara iväg i bocksprång
och råka sparka dig!
Släpp av flera hästar
Vid släpp av flera hästar samtidigt ställs de upp med minst tre meters luckor på
samma sätt, d v s med huvudet mot dig och grinden. På given signal släpps alla
hästarna samtidigt. Gå lugnt ut ur hagen.
Det finns tillfällen då det är säkrare att släppa enskilt även om flera hästar ska
släppas (t ex då det redan är hästar i hagen). Kom dock ihåg att alltid vända hästen
mot dig.
Stängd grind
Grinden hålls stängd även när hagen är tom. Observera att översyn av hagen skall ha
skett före släpp. Översynen ansvarar den för som släpper häst i hagen.

Lössläpp av hästar
Utrustning
Hjälm, långpisk. Det är av säkerhetsskäl inte tillåtet för person under 18 år att driva
hästarna. Personal under 18 år som genomgått säkerhetsutbildning får driva
hästarna under myndig persons överinseende.
Genomförande
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Ridskolans hästar lössläpps till och från hagen. Innan lössläppet informeras de som
eventuellt befinner sig i ridhus eller på ridbanan. Alla avgränsningslinor sätts upp och
alla dörrar i till ponnystall och loge stängs. Kontrollera även att samtliga hagar (utom
den som ska användas) är stängda.
Hästar släpps därefter lugnt en och en och respektive boxdörr stängs efteråt. När alla
hästar är ute drivs de lugnt mot hagen. Tänk på säkerhetsavståndet! Observera att
det inte är tillåtet för person under 18 år att driva hästarna eller vistas inom
avspärrningarnas område! Målsman ansvarar för sitt barn! Personal under 18 år som
genomgått säkerhetsutbildning får driva hästarna under myndig persons
överinseende. Långpisk är obligatoriskt! Hästarna i hage 1 släpps först, därefter hage
2.
Vid insläpp informeras de som eventuellt befinner sig i ridhus eller på ridbanan. Alla
avgränsningslinor sätts upp och alla dörrar i till ponnystall och loge stängs.
Kontrollera även att alla övriga hagar (utom den som ska användas) är stängda.
Förbered även inne i stallet genom att öppna boxardörrarna helt till de hästar som
ska släppas in. Hästarna i hage 2 släpps först, därefter hage 1. Öppna grinden och gå
åt sidan (gå gärna in i angränsande hage) – tänk på att hästarna kan sparka mot
varandra vid släppet. Driv hästarna lugnt mot stallet, tänk på säkerhetsavståndet!
Observera att det inte är tillåtet för person under 18 år att driva hästarna eller att
vistas inom avspärrningarnas område! Målsman ansvarar för sitt barn! Personal
under 18 år som genomgått säkerhetsutbildning får driva hästarna under myndig
persons överinseende. Långpisk är obligatoriskt! I stallet stängs boxdörrarna efter
hand som hästarna hittar in. Uppträd lugnt för att undvika stressade hästar och
eventuella skador.

Ridning
Upp- och avsittning
Upp- och avsittning sker vid organiserad verksamhet alltid på medellinjen med
hästens huvud vänt mot utgången. Vid enskild ridning sker uppsittning i mitten av en
volt för att inte störa övriga. Vid uppsittning på gårdsplanen vänds hästen alltid med
huvudet från stallet.
Kläder av/på vid ridning
Vi rekommenderar att man sitter av hästen för att ta av/på kläder. Om det i ett
speciellt sammanhang anses säkerhetsmässigt att rätta klädseln uppsutten skall en
hästkunnig person hålla i hästen under hela proceduren. Avtagna kläder placeras på
anvisad plats.
Ridhus
Knacka alltid och invänta svar innan du går in i ridhuset. När du ska gå ut, gör övriga
ryttare uppmärksamma. Täcken placeras på anvisad plats.

5

SR

Hästhanteringspolicy – SR

2019-06-29

Regler
Vedertagna regler för ridbana och ridhus förväntas bli respekterade. Tänk på att visa
hänsyn om du rider samtidigt som organiserad verksamhet pågår, även om du rider
på utebanan och verksamheten pågår i ridhuset. Det är inte tillåtet att under
pågående verksamhet öppna dörren till hinderförrådet från ridbanan.
Uteritt
Vid uteritt ska man helst vara minst två. Skriv upp på tavlan i foderkammaren när ni
rider iväg, vart ni ska rida och när ni beräknar att vara tillbaka. Ta alltid med
mobiltelefon för att användas vid eventuell nödsituation.

Lastning av häst
Utrustning
Hjälm och handskar rekommenderas och är obligatoriskt om du är under 18 år. Barn
under 18 år lastar endast efter målsmans godkännande. Tänk på att lastning av häst
är ett mycket riskfyllt moment och endast ska utföras om du är erfaren. Ta gärna
hjälp av någon som kan om du är osäker.
Grimma och grimskaft med kedja alternativt träns rekommenderas vid lastning. Om
transportbenskydd används – kontrollera att du verkligen satt på dem på rätt sätt –
annars kan de göra mer skada än nytta! Täcken bör ha bukgjord.
Genomförande
På- och avlastning av häst sker på anvisad plats. Detta för att lastningsmomentet ska
vara så säkert som möjligt för både de som lastar, hästen och andra som vistas på
anläggningen.
Lastning genomförs på ett vedertaget och lugnt sätt med iakttagande av god
säkerhet. Vid lastning av unga, oerfarna, svåra och okända hästar skall man alltid
vara minst två personer.
Fäst aldrig hästen i transporten innan luckan är stängd. På samma sätt knäpps alltid
hästen loss innan luckan öppnas vid avlastning. Den person som öppnar luckan står
ALLTID bredvid luckan!! Om hästen kastar sig bakåt riskerar man annars hamna
under luckan och hästen.
Ha gott om tid och mycket godis till hands!
Fler tips vid transport av häst:
Kör försiktigt och tänk på att svänga och bromsa mjukt. Kontrollera att alla bommar
är på lämplig höjd för hästen. Detta för att undvika olyckor.
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Tänk på att en häst som ska stå längre tid än en timme i transporten skall ha med
rikligt strö för att dels kunna uträtta sina behov men även för att ströet ska kunna
suga upp eventuell ammoniak.
Utfodring i transport rekommenderas ej vid körning, forskning visar på att risken för
transportsjuka ökar om hästen står och andas in hödamm.
Glöm inte att ge din häst vatten om den ska stå eller åka länge i transporten.

Externa hästar
Vid hantering och ridning på anläggningen omfattas även hästar och ryttare/medhjälpare
som inte är uppstallade på anläggningen av policyns ramar.

Skötsel och skötselrutiner
Stallet – Ordning
Grundläggande för en säker hästhållning är att hela anläggningen präglas av god
ordning. På Staffanstorps Ridsportförening råder Besöksskick – det är alltid välstädat
och rent. Besökare kan när som helst kunna komma utan att extra städning av
anläggningen krävs. Anläggningen är ett föredöme inom hästhantering och det går
att lära sig av våra rutiner och hästarnas skötsel hur det ska gå till. Besökare ska
känna att de med förtroende kan lämna sin häst eller sina barn hos oss.
•
•
•
•
•
•
•

Vid ridning förvaras all skötselutrustning på sin plats eller i boxen. Stallgången
är alltid fri från föremål.
Golvet i sadelkammaren hålls städat och tomt.
Radio används efter överenskommelse med stallchef på LÅG volym. Radion
ska vara godkänd för djurstallar.
Kratsa hovarna inne i boxen – innan hästen tas ut i gången.
Ta bort strö från man och svans innan hästen tas ut ur boxen.
Alla redskap hängs efter användande upp med eventuella spetsar pekandes
mot väggen på avsedd plats.
Sadelhängare fälls ner efter användandet.

Uppbindning
Hästen skall vara uppbunden eller hållas av annan person vid all hantering och
skötsel. Hästar med utrustning ska alltid vara uppbundna under uppsikt.
Uppbindningen bör vara ca 40 cm så att hästen ej kan fastna och få grimskaftet runt
huvudet. Bind aldrig upp hästen med kedja under hakan eller i bettet! Bind ej heller
upp hästen i boxdörren!
Uppbindning utanför boxen sker på anvisad plats.
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Sätta på grimma
Genomförande
Håll grimman i nackremmen – oftast den längsta remmen på grimman. Trä hästens
nos genom nosremmen och dra sedan över nackremmen över öronen. Grimman
knäpps genom att pistolhaken hakas fast i ringen som är närmast under hästens
vänstra öga – runt käken. Tänk på att själva haken ska peka utåt för att inte skada
hästens hud.
Ta av huvudlag/grimma
Genomförande
Håll med vänster hand på nosryggen ända tills hästen släppt bettet eller grimman
glidit nedanför mulen.
Släppa hästen i boxen
Genomförande
För in hela hästen i boxen och vänd den om. För att undvika att bli instängd, släpp
inte hästen förrän du står mellan hästen och boxdörren.
Ta på och av täcke
Genomförande
Hästen binds upp, se Uppbindning.
Samla ihop täcket och lägg det försiktigt över hästens rygg. Dra täcket bakåt så att
hårremmen kommer åt rätt håll. Börja med att knäppa bogspännena, därefter
bukgjordarna som knäpps i kors under hästens mage. Till sist knäpps eventuella
bensnören som ligger runt bakbenen. Vissa täcken har istället svansrem under
svansen. Dessa är till för att inte täcket ska blåsa upp som en ballong om hästen
vänder rumpan mot vinden.
OBS! Tänk på att aldrig ligga på knä när du ska ta gjordarna under magen – stå på
huk så kan du lätt flytta dig om hästen skulle hoppa åt sidan.
Vid avtagning av täcke, bind upp hästen, se Uppbindning. Börja bakifrån och knäpp
upp eventuella bensören. Därefter knäpper du upp bukgjordarna. Till sist knäpper du
upp bogspännena och därefter samlar du försiktigt ihop täcket och lyfter av det från
hästens rygg.
OBS! Blöta täcken tar lång tid att torka – häng upp dem ordentligt på täckeshängarna
så de luftas eller häng in i torkrummet. Torra täcken viks ihop ordentligt och hängs
upp på täckeshängarna.
Sadling
Genomförande
Hästen binds upp, se Uppbindning.
Sadeln lyfts från vänster sida försiktigt på hästens rygg. Var noga med att lägga den
något för långt fram och sedan dra den bakåt för att säkerställa att hårremmen ligger
på rätt håll. Kontrollera även att schabrak/vojlock inte trycker på manken – de ska
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lyftas upp i kanalen mellan bossorna, gäller även eventuell fårskinnspadd. Gå runt
hästen och kontrollera att schabrak/vojlock ligger slätt samt ta ner sadelgjorden. Gå
tillbaka till vänster sida och spänn sadelgjorden försiktigt. Glöm inte att trä den
igenom schabrakets/vojlockens hälla i nederkanten. Sadelgjorden spänns löst i stallet
och justeras därefter innan uppsittning.
Tränsning
Genomförande
Hästen binds upp, se Uppbindning.
Stå på hästens vänstra sida. Knäpp upp grimman och trä den över hästens hals.
A: Fatta med höger hand tag i huvudlagets sidstycken samtidigt som du med armen
runt hästens huvud trycker handen mot hästens nosrygg. Med vänsterhand trycker
du försiktigt bettet mot hästens tänder. Om hästen inte vill gapa självmant kan man
försiktigt stoppa in en tumme i den tandlösa mungipan för att på så vis förmå hästen
att gapa. När bettet är i munnen träs nackstycket snabbt men försiktigt över ett öra i
taget. Rätta till man och pannlugg samt kontrollera att huvudlaget verkar sitta
bekvämt och inte klämmer någonstans.
B: Fatta med höger hand tag i huvudlagets nackstycke och lägg armen över nacken
mellan öronen på hästen. Med vänsterhand trycker du försiktigt bettet mot hästens
tänder. Om hästen inte vill gapa självmant kan man försiktigt stoppa in en tumme i
den tandlösa mungipan för att på så vis förmå hästen att gapa. När bettet är i
munnen träs nackstycket snabbt men försiktigt över ett öra i taget. Rätta till man och
pannlugg samt kontrollera att huvudlaget verkar sitta bekvämt och inte klämmer
någonstans.
Spänn käkremmen – det ska få plats en knuten näve mellan hästens ganascher och
remmen. Spänn därefter nosgrimman – engelsk nosgrimma spänns innanför
sidstyckena, remontnosgrimma och Aachenrem späns nedanför tyglarna. Det ska
finnas plats för två fingrar mellan hästens nosrygg och nosgrimman. Trä grimman
över huvudet och häng den utanför boxen.
Sätta på benskydd/lindor
Genomförande
Sitt på huk bredvid hästen och sätt på ett benskydd i taget. Sitt aldrig framför hästen
eller ligg på knä. Benlindor lindas inifrån och utåt/bakåt. Samma gäller vid avtagning
av benskydd och lindor. Var hela tiden uppmärksam på hur hästen beter sig.
Mockning
Hästen binds vid mockning alltid upp antingen utanför boxen på anvisad plats eller i
boxen, se Uppbindning. Ta ej ut ridskolans hästar utan ridlärarens medgivande.
Mockning i ridskolestallet får under lektionstid ej ske i samband med byte av
elevgrupp, då detta medför en säkerhetsrisk när hästar ska gå ut och in samtidigt
som det står gödselkärror i gången.
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Ridskolebox skall mockas dagligen och strös så att hästen har en tjock och torr bädd.
Kontrollera dagligen att krubba och vattenkopp/hink är rena samt att vattenkoppen
fungerar. Sopa upp allt spill både i stallgången och på gårdsplanen. Redskap hängs
upp på sin plats efter att allt strö tagits bort. Skottkärror töms ordentligt innan de
ställs tillbaka på sin plats.
Hästen ska dagligen få möjlighet att röra sig fritt i hage. Hagar ska vid tjänlig väderlek
och tillåtande årstid mockas dagligen för att bibehålla hygien, minska parasitsmitta
och mängden insekter. Vattenkärl ska diskas ur och fyllas på varje dag. Kontrollera
även att staketen är hela.

Hästens dagliga vård
Basskötsel
Hästen får en basskötsel, visitation och rykt, varje dag för att må bra.
Checklista
• Hästen binds upp vid all skötsel
• Visitera
• Massera bort all smuts, svett lösa hår med gummiskrapa eller piggborste
• Borsta av och rykta
• Hasspetsar kan rengöras med fuktig svamp
• Rengör man och svans. Plocka bort halm ur svansen. Var sparsam med att
borsta svansen.
• Håll rent runt ögon och näsborrar
• Tvätta skapet vid behov
• Kratsa hovarna och skölj vid behov bort grus, lera och träck.
Frisering - ridskolehäst
Sker enligt ansvarig personals anvisningar.
Tvätt av häst - ridskolehäst
Tvätta bort gula fläckar på skimlar. Tvätt av hel häst sker enligt anvisning av
ansvarig personal, i första hand hålls hästen ren genom rykt.
Klippning av hårrem - ridskolehäst
Klippning av hårrem sker enligt ansvarig personals anvisningar. Skyddshår
runt nos och ögon får ej tas bort.
Visitation
Noggrann visitation kan göra så att du på ett tidigt stadium kan upptäcka
begynnande skador och hinna förebygga dessa. Hästarna visiteras i anslutning till
stalltjänst samt före och efter ridning. Alla skador, brister i hovbeslag etc anmäls till
ansvarig personal. Häst som uppvisar sjukdomstillstånd eller verkar trött tempas och
eventuellt feberanmäls till ansvarig personal.
10

SR

Hästhanteringspolicy – SR

2019-06-29

Daglig visitation
Genomförande
• Alert blick
• Öronspel
• Kroppshållning
• Andning, puls
• Slemhinnor
• Sår, värme i hud, svullnader
• Hovbeslag
• Krubban och vattenkoppens skick
• Urin och träck (konsistens, färg, lukt)
• Observera ordningen i boxen, har hästen varit orolig under natten, kolik?
Kontrollera regelbundet
Spring upp med hästen och kontrollera rörelserna i skritt och trav
• Kontrollera tänderna, både när hästen äter och genom att öppna munnen
• Normalvärden:
o Puls 28–40 slag/min
o Andning 8–16 andetag/min
o Temperatur 37,2 – 38,2°C

Persedelvård
Utrustning
Ridskolans hästar bär egen utrustning och skolans schabrak. Vid tävling får elev rida
med eget schabrak under förutsättning att detta passar och att det byts till ett
ordinarie schabrak efter tävlingens slut.
Skick
Utrustningen hålls hel och ren. Schabrak byts av personal minst en gång per vecka
eller vid behov. Putsa av sadelgjord och träns efter varje ridpass. Bettet sköljs noga.
Dessutom putsas hela utrustningen minst en gång/vecka av stallvärdarna. Schabrak
borstas av. Benskydd torkas av utvändigt och borstas noga invändigt. Meddela
personalen om du upptäcker att något är trasigt.
Täcken
Torra täcken viks ihop och hängs på respektive täckeshängare. Blöta täcken hängs på
respektive täckeshängare eller på tork i torkrummet.
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Hästens hälso- och sjukvård
Ansvar
Ansvaret för ridskolans hästar ligger på personal och ledning. Elever utför inte på
eget initiativ behandlingar (undantag tvätt av rinnande ögon och tvätt av små sår).
Om någon häst blir sjuk kontaktas ansvarig personal.
Sjukvård
Brister i stallets sjukvårdsbox jämfört med inventarielistan anmäls till ansvarig
personal. Förbandsmaterial från sjukvårdsboxen används i första hand till
skolhästarna. Undantag: akut skada på privat häst.
Medicinering
Ridskolans veterinär är ytters ansvarig för medicinering. Läkemedel hanteras på ett
säkert sätt. Sanikast för farligt avfall finns i ridskolestallet. Vid medicinering i fodret
iakttas stor noggrannhet för att minska risken för doping av annan häst. Boxen märks
tydligt upp att hästen är under medicinering.
Placering
Häst flyttas inte till annan box utan ansvarig personals medgivande.

Kontroll av stallet
Stalluft
Vi eftersträvar en jämn temperatur, relativ luftfuktighet 60–80% (isolerade stallar)
samt god luftomsättning.
Stämning
Notera om det finns något tecken på oro eller om någon häst visar annat avvikande
beteende.
Ordning
Kontrollera att all inredning är hel och att ströbäddarna är som vanligt.
Vattenkoppar
Kontrollera vid varje mockningstillfälle samt vid stalltjänst att vattenkopparna
fungerar samt att de hästar som har hink har vatten i dessa.
Avvikelserapport
Vid avvikelser rapporteras detta omgående till ansvarig personal.

Utfodrings- och stalltjänstrutiner – se särskilt dokument, Rutiner för
stalltjänst
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