Hur sköter man?
Vad ska en skötare göra?
-

Borsta hästen, kratsa hovarna, rykta hästen samt visitera
Tvätta vattenkopp och krubba
Utrustningsvård; sadel, träns och eventuella hjälptyglar putsas
Hjälpa varandra och andra i stallet
Fylla i närvaropappren i skötarpärmen

Rengöring av vattenkopp
1. Tar en svamp och en hink.
2. Använd svampen för att ta bort vattnet i koppen och diska ur den ordentligt, både på insidan
och på utsidan.
3. Fyll lite med vatten och se till att vattnet är klart, är det de så är den ren.
Rengöring av krubba
1.
2.
3.
4.

Ös i lite ljummet vatten för att mjuka upp smutsen.
Skrubba krubban ordentligt, både på insidan och utsidan gärna med en borste eller svamp.
Använd svampen för att suga upp vattnet som är kvar i krubban.
Var noga med att få bort ev. foderrester använd gärna en diskborste. Krubban ska var så ren att
du kan tänka dig att äta ur den.

Rengöring av saltstenshållare
1. Ta bort saltstenen och använd sedan svampen för att få bort all smuts.
2. Skölj saltstenen i rent vatten och lägg tillbaka den.
Övrigt:
Om saltstenen är helt slut, finns det nya ute i hö-förrådet.
Rykt:
1.
2.
3.
4.

Är hästen lerig? Använd en gummiskrapa, Magic Brush eller piggborste för att få bort leran.
Använd rotborsten för att få bort den värsta smutsen.
Använd en ryktborste + ryktskrapa för att få bort den sista smutsen.
Red ut tovorna i man och svans med fingrarna. Kamma sedan manen med en mankam eller
rotborste.
5. Kratsa hovarna.
6. Torka gärna av hästen med en trasa för att få bort det sista dammet på kroppen.
7. Torka gärna av hästens nos och ögon med en svamp eller mjuk trasa.
Att tänka på:
Borsta alltid i hårets riktning.
Håll alltid borsten i handen närmast huvudet.
Använd aldrig piggborste i svansen eller manen.

Utrustningsvård:
1. Fukta svampen, den ska bara vara fuktig, vrid ur om nödvändigt. Mycket skum torkar ut
lädret!
2. Gnugga svampen mot lädertvålen.
3. Putsa lädret med svampen, gnugga ordentligt på smutsiga ställen.
4. Torka av lädret ordentligt med en trasa. Glöm inte att torka ordentligt vid hål och hylsor!
Kom ihåg:
Ta inte isär några delar!
Mer skum betyder inte renare utrustning!
Sätt på täcket:
1. Lägg på täcket på hästens rygg.
2. Knäpp bogspännena. Tänk på att hästen måste kunna röra sig, så spänn inte åt för hårt.
3. Knäpp bukgjordarna i kors under hästens mage.
4. Kontrollera svansremmen, lyft upp svansen och placera den utanför svansremmen.
Ta av täcket:
1.
2.
3.
4.

Lyft upp svansen så att den hänger fritt utanför svansremmen.
Knäpp upp bukgjordarna.
Knäpp upp bogspännena.
Vik täcket en gång och dra sedan av täcket, framifrån och bak.

Godis
När du skött din sköthäst får du gärna ge den en bit godis. Godiset läggs i krubban efter du skött klart.
Flätor och knoppar
Fläta gärna hästen men ta bort dem när du är klar. Hästen vill inte sova med flätorna i. Då stramar det i
mankammen eller svansen, hästen börjar klia sig och så kliar den bort man eller svans.
Visitering
Om du hittar något sår, svullnad eller skav på hästen, säg till personalen.

