Skötarinfo
På sin skötdag ska skötaren
•
•
•
•
•

Rykta hästen
Visitera hästen
Smörja utrustningen
Tvätta krubba, vattenkopp och saltstenshållare
Kratsa hovarna

Du ska även fylla i skötarpärmen.
Som skötare
•
•
•
•

Är du väl bekant med stallreglerna
Visar du respekt mot dina kamrater, hästarna och personalen
Hjälper du andra i stallet
Får du vissa fördelar ex. mer teorikurser och aktiviteter

Bindningstiden för skötare är en termin.
Samma häst och samma dag gäller under hela terminen.
Det står inte skrivet i sten men för skötarens och hästens bästa är det bra med regelbundet
mönster.
Vid frånvaro på sin skötdag ska anmälas som ett återbud. Detta görs genom att anteckna
frånvaro i förväg eller efterhand på närvarolistan i skötarpärmen.
Årets skötare. Hög närvaro lönar sig, i slutet av varje år undersöks det vem som har haft
högst närvaro under året och den skötaren har chans att vinna titeln ”Årets skötare”.
Information till föräldrarna:
Skötarsystemet finns till för att utbilda ridklubbens elever i hur man tar hand om en häst. Det
är väldigt grundläggande men kommer med tiden att innefatta mer teori och då öka elevernas
kunskap och ansvar. Det är även till för att engagera eleverna i hästar, inte bara som sport utan
även som hobby. Gemenskapen i stallet är en väldigt stor del och den är lätt att missa om man
bara kommer och rider.
Systemet kommer lära eleverna att ta ansvar och på så sätt utvecklas som person. Det är ett
ansvar att vara skötare och bindningstiden är en termin. Det går att bryta i förtid eller att
förändra under terminens gång men ska helst vara så fast som möjligt.
Det är främst personalen som har hand om ridskolans hästar så ansvaret för sköthästens
dagliga skötsel vilar inte enbart på elevens axlar. Det är okej att vara sjuk, hästen klarar sig
men frånvaro ska anmälas. Frånvaro och närvaro ska redovisas för att hjälpa ridskolan att få
en bra översikt över skötarna. Med skötarsystemet vill vi skapa en stark gemensam inom
klubben och ge elever kunskap och ansvar.
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