Välkommen till
Torns ryttarförening

Information till hästägare och fodervärdar

2021-08-16

Välkommen till Torns Ryttarförening
Detta informationsblad vänder sig till dig som nyligen fått stallplats på Torns men även till
dig som redan har häst på anläggningen. Här har vi samlat information om verksamheten på
Torns.
Torns Ryttarförenings hemsida www.torns.org är också en utmärkt källa till information.
Besök gärna sidan regelbundet för att hålla dig uppdaterad.
Styrelsen och kommittéerna
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1

Föreningen

Torns Ryttarförening är en ideell förening som äger och förvaltar stall, ridhus och marker med
hagar. Ponnystallet inhyser huvudsakligen ponnyer och hästar som deltar i ridskolan i större
eller mindre utsträckning medan Axelgård endast är för privatägda hästar som inte deltar i
ridskolan. Axelgård hyrs från kommunen och förvaltas av föreningen.
Hemsidan är en ypperlig källa till föreningsinformation. Genom att logga in där får du som
medlem tillgång till ytterligare information. Inloggningsuppgifter kan du få från någon i
styrelsen eller av personalen. På hemsidan kan man hitta allmän information men även de
dokument som är viktiga för föreningen och som alla uppmanas att ta del av, exempelvis;


Torns Ryttarförenings stadgar



Måldokument



Säkerhetsföreskrifter



Smittskyddspolicy

På hemsidan finns även kontaktuppgifter till verksamhetschef och övrig personal.
Föreningens årsmöte hålls enligt stadgarna i februari varje år. Med jämna mellanrum hålls det
stallmöten för hästägare och fodervärdar i ponnystallet och på Axelgård, där alla stallplatsinnehavare ska närvara. Kallelser till årsmöte och stallmöte och annan information skickas ut
via e-post. Det är därför viktigt att din e-postadress finns med på föreningens adresslista som
finns tillgänglig när du loggat in på hemsidan.
Torns Ryttarförening är en ideell verksamhet, vilket innebär att föreningen drivs framåt av
ideella krafter. För att detta ska fungera måste du som hästägare eller fodervärd i ponnystallet
eller på Axelgård delta i någon av föreningens kommittéer eller i styrelsen. Att delta i en
kommitté innebär dessutom att du på ett naturligt sätt lär känna andra familjer i stallet och får
bättre kännedom om verksamheten.
Styrelsen ansvarar ytterst för att samtliga boxinnehavare och fodervärdar går med i en
kommitté och att den kommitté som behöver förstärkas med ideella krafter prioriteras. Varje
kommitté har en sammankallande som du kan kontakta om du är intresserad av att bli medlem
i kommittén.
Styrelsen består av styrelseordförande och sex styrelseledamöter samt fyra suppleanter.
Styrelsen väljs vid årsmötet i slutet av februari varje år. Kontakta valberedningen (se
information på hemsidan) om du är intresserad av styrelsearbete.
Torns Ryttarförening, Rönnströms väg 17, 226 50 Lund
046-13 83 25 eller 0706-19 83 25 www.torns.org
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1.1

Styrelsen

Torns Ryttarförenings styrelse sammanträder under terminstid ungefär en gång i månaden.
Protokollen från styrelsesammanträdena finns att tillgå på hemsidan efter att du loggat in.
Information om medlemmar i styrelsen finns på hemsidan.

1.2

Ungdomssektion och kommittéer

Torns Ryttarförening har en ungdomssektion, TRU, och sex kommittéer som drivs av ideella
krafter. Föreningens omfattande verksamhet bygger på medlemmarnas engagemang och alla
som har boxplats eller är fodervärdar ska ingå i en kommitté eller i styrelsen. Information om
TRU och kommittéerna finns på hemsidan och där kan man, efter inloggning, även läsa
protokoll från deras möten.
1.2.1 Ungdomssektionen
Torns Ryttarförening har en egen ungdomssektion, TRU. Alla yngre medlemmar är automatiskt medlemmar i denna sektion. Varje år håller ungdomssektionen ett årsmöte och väljer
sin egen styrelse. Man väljer också en person som har en röst i föreningens styrelse. Sportslighet och kamratskap är något TRU månar mycket om. Även att skapa bra stämning och få
ungdomarna aktiva i föreningen är mycket viktigt. TRU anordnar klubbtävlingar och andra
sociala aktiviteter.
1.2.2 Stallkommittén
Stallkommittén hanterar de delar av den löpande verksamheten i ponnystallet som inte ligger
inom personalens ansvarsområde. Kommittén utser även faddrar till nya familjer som kommer
till ponnystallet.
1.2.3 Tävlingskommittén
En del av föreningens inkomster kommer från de tävlingar som anordna på anläggningen.
Tävlingskommittén koordinerar allt arbete inom detta område.
1.2.4 Utbildningskommittén
Utbildningskommittén ordnar kurser, utbildningar, träningar och clinics m.m. Information om
dessa hittar du på hemsidan.
1.2.5 Sponsorkommittén
Sponsorkommittén skapar och håller kontakt med företag som sponsrar föreningen. Vi har
reklamskyltar i ridhuset och kommittén försöker att via stiftelser och fonder få medel för
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större eller mindre satsningar. Föreningen är alltid i behov av medel och kan du bidra med
kontakter eller tips tar sponsorkommittén tacksamt emot dem.
1.2.6 Anläggningskommittén
Anläggningskommittén hanterar och underhåller anläggningen, dvs byggnader, ridhus,
marker, maskiner.

1.2.7 Axelgårdskommittén
Axelgårdskommittén hanterar den specifika administrationen på Axelgård, underhåll av
anläggningen som inte faller inom personalens ansvar samt är allmän kontaktyta för Axelgård
under styrelsen och hanterar bl. a. ansökningar om boxplats på Axelgård.

2

Anläggningen

2.1

Stall

Ponnystallet har totalt 31 boxplatser. Stora stallet rymmer 17 boxar. Ekelinstallet kallas det
lilla stallet med sex boxar närmast det stora ridhuset. Detta stall har sitt namn efter föreningens grundare Tore Ekelin. Veteranstallet ligger parallellt med Ekelinstallet, på andra sidan
foderkammaren, och har fem boxar. Förutom detta finns tre uteboxar mellan gödselstacken
och lilla ridhuset.
Axelgård har plats för 15 hästar, företrädesvis storhästar. Enligt kontraktet med kommunen
utryms Axelgård och dess hagar under sex veckor varje sommar. Hästarna flyttas då till
ponnystallet eller åker på sommarbete.

2.2

Ridhus och ridbanor

Föreningen äger tre ridhus. Lilla ridhuset är inrett i gårdens lada och används huvudsakligen
till ridskolans nybörjarlektioner. Mellanridhuset byggdes av medlemmarna 1971 och används
av ridskolan, för framridning vid tävlingar och för enskild ridning. Stora ridhuset eller
Rönnströmska ridhuset stod färdig i samband med föreningens 30-årsjubileum 1996. Stora
ridhuset används vid tävlingar, kurser och för enskild ridning.
För ridning utomhus finns en stor paddock med belysning. Även den gamla dressyrpaddocken
finns att tillgå, men den används numera huvudsakligen som hage. Runt beteshagarna finns
det en ridbana.

2.3

Hagar

Föreningen äger grushagar och beteshagar. Dessa är en gemensam tillgång och får endast
utnyttjas enligt bestämda regler. Hagfördelningen i ponnystallet beslutas av verksamhets7

chefen i samråd med övrig personal. För hästarnas välbefinnande och för att hagarna ska
räcka till alla får inga hästar i ponnystallet gå i egen hage, annat än under kortare perioder i
anledning av sjukdom eller skada. På Axelgård gäller detsamma, hästar går endast själva om
det finns särskilda skäl och endast kortare perioder. Fördelningen av hagar på Axelgård
beslutas gemensamt av boxinnehavarna.
Tänk på att om du tar in den näst sista hästen i en hage så ta även den sista, om det inte finns
hästar ute i de omgivande hagarna. En häst vill aldrig bli lämnad ensam kvar. Hästägare och
fodervärdar ansvarar för att den hage som de tilldelats mockas regelbundet och att hästarna i
hagen har tillgång till friskt vatten.

2.4

Övriga utrymmen

I mellanridhuset finns sekretariatet som används vid klubbens tävlingar och som personalrum
för ridskolans personal.
Hyllan/cafeterian är det ombonade utrymmet på andra våningen i mellanridhuset. Det är
främst öppet som cafeteria vid tävlingar och andra evenemang.
Klubban finns i lilla ridhuset. Den används i första hand som ungdomarnas klubbrum.
Klubban innehåller ett stort antal förvaringsskåp för dem som har häst i ponnystallet. Vid
klubban finns också föreningens toaletter.
I samma byggnad som lilla ridhuset finns verksamhetschefens kontor och pannrummet. I
pannrummet finns en tvättmaskin, som kan bokas för tvätt av schabrak och mindre hästtäcken.
Där finns även färg och andra målarredskap som används vid underhåll av stall och övriga
byggnader.
Mellan kontoret och Klubban ligger lektionssadelkammaren, där de hästar som går i ridskolan
har plats för sadel och träns. Eftersom sadelkammaren hålls låst, måste man kvittera ut egen
nyckel mot en depositionsavgift. Det finns även två mindre sadelkammare med förvaringsskåp och plats för sadlar som inte används i lektionsverksamhet. Axelgård har egen sadelkammare i anslutning till stallet.

2.5

Säkerhet

Förhoppningsvis ska vi klara oss utan tillbud och skador, men om olyckan ändå är framme,
finns sjukvårdsutrustning att tillgå på anläggningen. Gå gärna en runda för att försäkra dig om
att du vet var allt finns. Bl a finns sjukvårdslådor, brandsläckare och hjärtstartare. Viktigt att
rapportera till verksamhetschefen, anläggningskommittén, stallkommittén eller
axelgårdskommittén om du upptäcker om något fattas eller är trasigt. på följande platser:
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2.6

Anslagstavlor

Informationsspridning sker förutom via hemsida och e-post genom föreningens anslagstavlor.
Läs på dessa regelbundet för att hålla dig uppdaterad.
Ponnystallets foderkammare
Här finns viktig information om de olika hästarna, som t. ex. hur mycket hö eller hösilage de
ska ges vid de olika fodringstillfällena, om de inte ska släppas ut på morgonen en viss dag
eller om någon häst ska gå i sjukhage. På tavlorna finns även box- och hagscheman som visar
vilken häst som står i vilken box och vilka hästar som går i vilka hagar. Använd inte dessa
tavlor för personliga meddelanden.
Stallgången Axelgård
Information om hagfördelning, allmän information och särskild information som gäller för
dagen.
Sadelkammaren Axelgård
Särskild information som gäller Axelgård och dess stallgäster.
Foderkammaren Axelgård
Här finns information om hur mycket hö eller hösilage hästarna ska ges vid de olika
fodringstillfällena.
Ponnystallet och Axelgård har även privata Facebook-grupper, där mycket information sprids.
Facebook-grupperna ger möjlighet att snabbt nå ut med information till stallets medlemmar.

3

Stallplats på Torns

Eftersom föreningen själv förvaltar anläggningen så behöver en person eller familj som vill ha
stallplats (antingen som hästägare eller som fodervärd) vara beredd att fullgöra sin del av
arbetsuppgifterna och i övrigt bidra till det vardagliga arbetet inom föreningen. Om detta inte
sker utan godtagbara skäl så förverkas rätten till stallplats. Boxplatsinnehavaren eller familjen
åtar sig att delta i alla på klubben förekommande stall- och anläggningsarbeten, som funktionärer vid tävlingar samt i städning- och eventuellt renoveringsarbete efter vårterminens
slut.

3.1

Stallplats i ponnystallet

För att få en plats i ponnystallet ansöker du om en ridskoleplats där din ponny/häst går i
ridskolan tre dagar per vecka. Erforderlig utrustning ska ställas till förfogande för lektionsridningen. Ridskolan ger ett bidrag till de hästar som går i ridskolan varför hyran reduceras
kraftigt. Om hästen sjukskrivs från ridskolan går hyran upp till den nivå som ridskolebefriade
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hästar har för de dagar som hästen inte kan användas av ridskolan. Kostnader för veterinär,
hovslagare, försäkring mm betalar hästägaren själv.
Efter en tid kan hästens medverkan i ridskolan minska till två dagar i veckan. Sådant s.k.
tvådagarskontrakt beviljas och beslutas av verksamhetschefen. Det finns ingen rätt att få ett
tvådagarskontrakt efter viss tid, utan detta grundas på ridskolans behov av hästar. Verksamhetschefen kan även besluta om endagarskontrakt, dvs. att en häst eller ponny ska medverka i
ridskolan en dag per vecka.
Föreningen har även ett antal platser som är ridskolebefriade. Dessa platser tillsätts enligt en
turlista där den som haft stallplats längst tid får frågan först. En förutsättning för ridskolebefriad stallplats är att hästens aktiva ryttare är under 20 år. Vuxna ryttare kan inte ha ett
ridskolefritt kontrakt i ponnystallet, utan hänvisas till platserna på Axelgård. Ytterligare en
förutsättning för ridskolebefriat kontrakt är att hästägarfamiljen arbetar aktivt och är drivande
i föreningen.
Stallplats i ponnystallet erbjuds från 15 augusti till 15 juni. Varje hästägare måste själv se till
att hästen kommer på sommarbete eller till annan stallplats under sommarlovet. Stallet måste
då kunna tömmas för tvättning, målning och annat underhållsarbete. Föreningen kan erbjuda
stallplats till ett mindre antal hästar under sommaren. Sommarstallplatserna fördelas av
verksamhetschefen efter särskild ansökan.
Följande villkor ska vara uppfyllda för att stallplats ska kunna beviljas i ponnystallet:
• Hästen ska vara minst fem år gammal och lämpad för lektionsverksamhet. Verksamhetschefen, eller av denne utsedd person, bedömer hästens lämplighet före uppstallning. Samråd
med verksamhetschefen ska därför alltid ske i samband med anskaffning av ny ponny.
• En familj får ansöka om och inneha en stallplats per aktiv ryttare, dock inte mer än två
platser totalt.
• Hästen ska vara veterinärbesiktad och vaccinerad mot hästinfluensa. Intyg på detta ska uppvisas för verksamhetschefen före uppstallning. Hästen ska även vara avmaskad eller kunna
uppvisa negativt träckprov.
• Före inflyttning tecknas en skriftlig överenskommelse om stallplats. Om boxinnehavare
önskar låta annan familj disponera hästen som medryttare, ska detta stämmas av med verksamhetschefen. Observera dock att någon medlem av familjen måste vara hästens aktiva
ryttare. Det är alltså inte möjligt att teckna avtal om stallplats och låta en annan familj ha det
fulla ansvaret för ponnyn/hästen.
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3.2

Stallplats på Axelgård

Ansökan om stallplats på Axelgård skickas till Axelgårdskommittén. Företräde ges sökande
över 18 år med storhäst men stallplats kan ges till någon som fyllt 16 år som har en förälder
eller annan vuxen person som kan ta stallpass som kräver att man är 18 år eller äldre.
Stallplats på Axelgård erbjuds från 15 augusti till 30 juni. Under sommaren är delar av
anläggningen stängd för underhållsarbete. Föreningen erbjuder dock stallplats i ponnystallet
för ett antal ponnyer och hästar under sommaren. Detta sker genom att verksamhetschefen
skickar ut ansökningsformulär till alla stallplatsinnehavare.

4

Att ha häst i ponnystallet

4.1

Att skaffa häst

Ovan angivna krav för boxplats i ponnystallet gäller oavsett om man äger eller hyr sin häst.
Det kan finnas många goda skäl till att först hyra en häst innan man tar steget fullt ut och
köper sin egen. Som tidigare nämnts ska nya hästar först godkännas avseende lämplighet i
klubbens ridskoleverksamhet. I samband med köp av häst är detta en viktig sak att tänka på
innan definitivt beslut fattas.
Om du inte själv är hästkunnig, bör du ta hjälp av någon erfaren person som kan bistå med
goda råd vid ditt hästköp. Inom föreningen finns det många personer som kan bistå med en
hel del erfarenhet. Försök låna eller hyra hästen för en provperiod, innan definitivt beslut
fattas och köp aldrig häst utan pass. Till nya familjer i ponnystallet utser stallkommittén en
fadderfamilj som ska hjälpa hästägare och ryttare att komma in i klubbens verksamhet.

4.2

Skötsel

Hästen måste ses till varje dag! Även om du inte har tid att rida, så måste du titta till din häst
eller be någon göra det åt dig. Visitera hästen varje dag, så att du ser att den inte har några sår,
är halt eller ser ut att vara sjuk eller har ont i magen.
Du ansvarar för att hästen har vatten i hagen (tillsammans med ägarna till de andra hästarna i
hagen). Det är viktigt att hästar alltid har fri tillgång till vatten.
Föreningen erbjuder halm som underlag i boxarna. Om du vill ha annat underlag, som t.ex.
stallpellets eller torv, så får du köpa in och bekosta detta själv. Det krävs att ett visst antal
hästar står på halm för att gödselstacken ska få rätt sammansättning. Innan du väljer annat
underlag måste du därför stämma av med stallkommittén, som ansvarar för att det finns tillräckligt många ”halmhästar”. Om du får tillåtelse att använda annat strömedel, tilldelar stallkommittén dig en plats för förvaring av detta i gattet mellan lilla ridhuset och mellanridhuset.
Föreningens egna ponnyer står på stallpellets som beställs och bekostas av föreningen. Fodervärdar behöver alltså inte köpa in eller betala för stallpellets.
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Förvissa dig om att alla i familjen förstår vikten av att skottkärran tippas så långt bort som
möjligt från ingångarna, så att det blir lätt för alla att använda gödselstacken.
På varje box finns en foderstat som visar aktuell ranson av hö och kraftfoder. Samråd med
stallchefen om vilken foderstat som är lämplig för din häst. Det är stallchefen som bestämmer
foderstaten för föreningens egna ponnyer.
Varje hästägare är skyldig att informera övriga stallgäster om viktiga åtgärder rörande den
egna hästen. Detta kan t.ex. vara att hästen är halt och ska ha boxvila, släppas i sjukhage
kommande dag eller att den medicineras. Särskilt viktigt att meddela om hästen har drabbats
av någon sjukdom och att med detta även informera om eventuellt smittläge och åtgärder i
samråd med behandlande veterinär. Då anläggningen har många hästar, många medlemmar
som kommer utifrån och nyttjar ridhusen och dessutom driver verksamhet är det mycket
viktigt att man snabbt rådfrågar sin veterinär om hur man ska hantera smitta för att förhindra
spridning. Om hästen konstaterats med smittsam sjukdom ska även verksamhetschef
informeras.

4.3

Ridning

Hästen ska vila från arbete minst en dag i veckan. Det spelar ingen roll vilken dag det är, det
väljer du. Du ansvarar för skötseln av din häst även på vilodagen. Man behöver inte rida alla
övriga dagar i veckan men det får inte bli för många vilodagar på rad, då är det bättre att du
ber någon annan motionera hästen. Om du varit sjuk eller inte kunnat rida hästen på ett par
dagar bör du informera verksamhetschefen, så att ridlärarna kan få information om detta innan
hästen ska gå lektion. Tänk på att en häst i god kondition kan bli väldigt pigg om den inte
motioneras på några dagar. Det är också viktigt att hästen rör på sig kontinuerligt för att
minska risken för kolik, andra sjukdomar och skador.
När man är ny fodervärd eller hästägare är det viktigt att man tar det lugnt då man rider, så att
man lär känna varandra ordentligt i en trygg miljö. Föreningens ridskoleponnyer är vana vid
att gå tillsammans i ridhuset, där de känner igen varandra, ridläraren och övningarna som man
tränar på. När du och hästen ska lära känna varandra utan stödet från ridläraren och i situationer som hästen inte känner igen, kan den reagera på oväntade sätt. Därför är det viktigt att
du i början håller dig i ridhusen och paddocken på anläggningen. Efter ett tag bör du även rida
ut i omgivningarna. Det är viktigt att detta sker under trygga och säkra förhållanden. Ta gärna
sällskap med en trygg och erfaren häst, som känner till de platser där ni rider. Det kan också
vara bra att ha med en förälder eller annan vuxen person som går till fots eller cyklar med.
För allas trevnad och säkerhet är det mycket viktigt att lära sig gällande ridhusregler. De finns
uppsatta på anslagstavlorna i Mellanridhuset och i Rönnströmska ridhuset.
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4.4

Tisdagsdressyr

De familjer i ponnystallet vars hästar deltar i ridskolan erbjuds kostnadsfri och obligatorisk
schemalagd utbildning i dressyr på tisdagar, den s.k. tisdagsdressyren. Utbildningen leds av
instruktör och uppdelningen sker i lämpliga grupper baserat på ekipagets erfarenhet och
kunnande. Ryttare som inte kan vara med på en lektion ska se till att instruktören blir
informerad om detta. För att få delta i tisdagsdressyren måste ryttaren kunna rida sin häst
självständigt i skritt, trav och galopp.

4.5

Försäkring

Plötsliga skador eller sjukdomar kan uppstå både i stallet, i hagen och under ridning. Som
hästägare har du ett ansvar för att löpande kontrollera att försäkringen har rätt omfattning.
Alla medlemmar ska ha en egen försäkring för skydd vid träning, ridläger, etc. samt för
tävlingar som anordnas av Torns RF där inte Svenska Ridsportförbundet är involverad, såsom
t.ex. klubbtävlingar, Pay&Ride och Pay&Jump.
För medlemmar har Torns Ryttarförening följande försäkringar:
• Ideellt arbete men ej aktiva idrottsutövare vid utövning av idrotten
• Publik eller åskådare
• Vid tävling arrangerad av annan klubb
Dessutom av Svenska Ridsportförbundet:
• Alla som löser en tävlingslicens hos Svenska Ridsportförbundet omfattas av den olycksfallsförsäkring förbundet tecknat hos Länsförsäkringar. Försäkringen omfattar licensierade
ryttare häst/ponny, kuskar och medhjälpare vid körning under deltagande i tävlingar
anordnade av Svenska Ridsportförbundet.

4.6

Vaccination

Varje år ska hästen ges obligatorisk vaccination mot hästinfluensa. Dessutom ska hästen
vaccineras mot stelkramp med regelbundna intervall. Vi rekommenderar att hästen också är
vaccinerad mot botulism, då vi fodrar med hösilage. Efter vaccination mot hästinfluensa
behöver hästen vila några dagar. Vaccinationen måste därför planeras, så att den inte innebär
att hästen inte kan delta i ridskolan på det sätt som förutsätts i kontraktet. Detsamma gäller
andra åtgärder som kräver att hästen vilar, som t.ex. massage och vissa former av tandvård.
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4.7

Avmaskning

Torns Ryttarförening ombesörjer träckprov för alla hästar i ponnystallet. Om detta prov visar
att hästen behöver avmaskas så ingår det i boxplatsavgiften för Torns ponnystall. Då en ny
häst flyttar in på anläggningen ska den uppvisa träckprov som visar att den inte har mask.
Detta för att säkerställa att vi inte för in parasiter på anläggningen via nyanlända ponnyer.

4.8

Vatten och hö/hösilage

Vatten: Hästar som inte har vattenkopp i boxen (uteboxarna), eller de som in något enstaka
undantagsfall inte dricker från sin vattenkopp, tilldelas en blå ”vattendroppe” som ska sitta
fäst väl synligt på hästens boxdörr. Hästar som har en sådan vattendroppe måste få vatten
påfyllt manuellt vid varje fodring av de som ansvarar för fodringen. Om du anser att din häst
bör ha en ”vattendroppe”, ska detta godkännas av personalen. Detta för att det inte ska gå
inflation i användandet av vattenhinkar och göra arbetsbördan med att fylla på vatten manuellt
för stor. Det finns inget som hindrar att du hänger in en vattenhink till din häst även om den
inte har någon ”vattendroppe”, men i så fall ansvarar du själv för att hinken fylls på.
Hö/hösilage: I ponnystallet används hösilage som stråfoder. Vi har valt den foderformen för
att den är dammfri, näringsinnehållet kan hållas jämnt och högt över säsongen och för att
hösilage är billigare än torkat hö. Vissa hästar kan dock reagera negativt på mjölksyrakulturen
i hösilaget och bli väldigt lösa i magen. Sådana hästar kan behöva äta hö, vilket köps in i
mindre mängd. Även användandet av hö ska godkännas av personalen. Normalt krävs ett
intyg av veterinär för att få använda hö. De familjer vars hästar äter hö får ett tillägg på stallhyran för att kompensera det högre foderpriset.

4.9

Hovslagare

Hästens hovar ska ses till av hovslagare var 6-8:e vecka. Hästägare ansvarar själv för att hovarna blir verkade och skodda, när så behövs. Personalen anlitar hovslagare åt föreningens
egna ponnyer, vilket innebär att du som fodervärd inte behöver sköta detta.

4.10

Ekonomi

Som ägare eller fodervärd till en häst i ponnystallet måste man betala familjemedlemsavgift,
depositionsavgift för box och nycklar samt avgift för boxplats/fodervärdsavgift.
Att hela familjen ska vara medlem i föreningen beror på att boxplatsen för hästen är en del av
en större helhet. Den andra delen är anläggningen, vilken kräver aktiviteter som ett barn eller
ungdom har svårt att klara och då behöver familjen stötta.
Depositionerna betalas in på samma sätt som boxplatsavgiften och det görs efter att kontrakt
är tecknat och nycklar är överlämnade. Depositionerna återbetalas vid avslutat kontrakt och
efter att alla åtaganden inklusive städning är utförda.
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Boxplatsen betalas månadsvis för kommande månad och fakturor för detta mailas ut.
Årsrytmen för ponnystallet är halv avgift i augusti, hel avgift september till maj och halv
avgift i juni.
För boxplatser i ponnystallet finns följande kontraktsvarianter:
• Fodervärdskontrakt (25%, 50% eller 100%)
• Ridskolekontrakt (1, 2 eller 3 dagar/vecka)
• Ridskolebefriat kontrakt
För sommarplatser betalar man en veckoavgift och kostnaden för konsumerat foder.
Kontakta vår kanslist på ekonomi@torns.org för frågor rörande fakturering av stallplats,
avgifter m.m.

4.11 Föreningsarbete
Arbetet i föreningen fördelas på alla hästägare och fodervärdar. Till vår hjälp har vi några
anställda, men ansvaret för att föreningen och anläggningen sköts ligger på oss alla. Tänk på
att många av uppgifterna kräver en vuxen på grund av ansvar och säkerhet.
När du är ny i stallet, får du hjälp av din fadder och andra stallfamiljer att lära dig rutinerna.
Om du undrar något om stallarbetet så fråga vem som helst i stallet. Alla är glada över att få
hjälpa till! Finns det inte någon till hands i stallet så ring. Det är viktigt att du frågar när du
inte vet säkert, det uppskattas av alla.
Förutom skötseln av den egna hästen så tillkommer uppgifter såsom stallarbete, funktionärsarbete vid tävlingar och underhåll av anläggningen. För att föreningen ska fungera behöver du
också engagera dig i kommitté- eller styrelsearbete.
4.12 Stallarbete
Hästägare och fodervärdar i ponnystallet ansvarar gemensamt för att hästarna får mat och
kommer ut och in i hagarna när inte ridskolans personal är på plats. Arbetet omfattar bl.a. inoch utsläpp i hage, fodringar, städning av foderkammare, toalettstädning och utjämning av
gödselstack. Varje arbetsuppgift är poängsatt i relation till arbetsinsatsen. En poäng motsvarar
ungefär en timmes arbete. På arbetsdagar ansvarar personalen för morgonfordring, utsläpp,
lunchfodring och vissa insläpp, men under veckosluten och under ledigheter så ska allt arbete
fördelas på alla som har en stallplats. En stallplats till häst eller motsvarande 100 % av en
foderponny innebär i snitt två till tre stallarbetspoäng i veckan. Hyresåret är indelat i åtta
perioder om fem till sex veckor. Arbetet bokas i ett Google Drive-dokument en tid innan
perioden påbörjas. I bokningssystemet finns också information om de olika arbetsuppgifternas
innebörd och aktuellt poängsaldo för varje familj. Information och påminnelser om att det är
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dags för bokning skickas ut via e-post eller anges i föreningens interna Facebook-grupp. Har
du gjort en bokning och sedan får förhinder, måste du själv se till att hitta en ersättare.
Halm och hö bärgas till loftet i omgångar under året. Tyvärr kommer besked om tid för halmoch höintag oftast med kort varsel och då gäller det att tillräckligt många kan ställa upp.
Halm- och höintag tar någon eller ett par timmar per tillfälle. Du får poäng i stallarbetsschemat för detta arbete i efterskott.
4.13 Tävlingar
Föreningen anordnar tävlingar som (förutom klubbtävlingar) schemaläggs och koordineras
med Svenska ridsportförbundet för varje kalenderår. Tävlingsdatumen framgår av tävlingskalendern på hemsidan. Tävlingsdagarna planeras in terminsvis i slutet på föregående termin.
Vid alla tävlingar ska deltagande ryttare som fyllt 13 år inneha grönt kort. För ryttare under
13 år krävs att medföljande vuxen har ett grönt kort. Utbildningskommittén brukar anordna
grönt kort-kurser någon gång per termin. För att få starta i tävlingar ska ryttaren även ha löst
ryttarlicens för innevarande år och hästen ska ha tävlingslicens. Licenser löses via Svenska
Ridsportförbundets hemsida (tävlingsdatabasen). Hästen ska även ha pass och giltigt mätintyg
samt ett korrekt vaccinationsintyg avseende hästinfluensa.
Tävlingarna är en av Torns viktiga inkomstkällor. För att kunna genomföra dessa på ett
professionellt och säkert sätt behöver alla som har stallplats eller ridhuskort hjälpa till som
funktionärer. Det kan vara i sekretariatet, i domartornet, ute på banan, i cafeterian eller på
parkeringen.
På samma sätt som stallarbetet bokas tävlingsarbetet i ett dokument i Google Drive.
Dokumentet administreras gemensamt av anläggningskommittén och tävlingskommittén.
När tävlingsdagen börjar närma sig skickas funktionärslistor ut via e-post.
I januari-februari varje år anordnas en klubbserietävling med tre omgångar vardera i hoppning
och dressyr. Deltagarna tävlar i olika klasser beroende på tidigare erfarenhet och resultat.
Serietävlingarna syftar till att ge en grundläggande tävlingsrutin men också en möjlighet att på
hemmaplan tävla i successivt svårare klasser.
Under hösten anordnar TRU klubb- och minimimästerskap i dressyr och hoppning för
föreningens medlemmar.
Serietävlingarna samt klubb- och minimästerskapen kräver inte grönt kort eller tävlingslicens.
För att tävlingarna ska kunna genomföras förutsätts dock att varje tävlande ställer upp med en
tävlingsfunktionär.
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4.14 Underhåll av anläggningen
Underhåll av anläggningen sker på arbetsdagar och under sommaren. Det finns även arbetsuppgifter som kan bokas i samma dokument som tävlingsfunktionärsuppgifterna. Arbetet
organiseras av anläggningskommittén, med undantag för städning och målning av ponnystallet under sommaren vilket administreras av stallkommittén.

5

Att ha häst på Axelgård

5.1

Skötsel

Hästen måste ses till varje dag! Även om du inte har tid att rida, så måste du titta till din häst
eller be någon göra det åt dig. Visitera hästen varje dag, så att du ser att den inte har några sår,
är halt eller ser ut att vara sjuk eller har ont i magen.
Du ansvarar för att hästen har vatten i hagen (tillsammans med ägarna till de andra hästarna i
hagen). Det är viktigt att hästar alltid har fri tillgång till vatten.
Föreningen erbjuder halm som underlag i boxarna. Om du vill ha annat underlag, som t.ex.
stallpellets eller torv, så får du köpa in och bekosta detta själv. Det krävs att ett visst antal
hästar står på halm för att gödselstacken ska få rätt sammansättning. Innan du väljer annat
underlag måste du därför stämma av med Axelgårdskommittén, som ansvarar för att det finns
tillräckligt många ”halmhästar”.
På varje box finns en foderstat som visar aktuell ranson av hö/hösilage och kraftfoder.
Varje hästägare är skyldig att informera övriga stallgäster om viktiga åtgärder rörande den
egna hästen. Detta kan t.ex. vara att hästen är halt och ska ha boxvila, släppas i sjukhage
kommande dag eller att den medicineras. Särskilt viktigt att meddela om hästen har drabbats
av någon misstänkt eller konstaterad sjukdom och att med detta även informera om eventuellt
smittläge och åtgärder i samråd med behandlande veterinär. Då anläggningen har många
hästar, många medlemmar som kommer utifrån och nyttjar ridhusen och dessutom driver
verksamhet är det mycket viktigt att man snabbt rådfrågar sin veterinär om hur man ska
hantera smitta för att förhindra spridning. Om hästen konstaterats med smittsam sjukdom ska
även verksamhetschef informeras. Det är hästägarens eget ansvar att se till att den rätta
informationen når övriga. Informationen ska meddelas per e-post och skrivas på
whiteboardtavlan i stallgången.

5.2

Ridning

Hästägare som står uppstallade på Axelgård har tillgång till hela Torns Ryttarförenings
anläggning. Dock är Mellanridhuset reserverat under vissa dagar för ridskolans aktiviteter.
Rönnströmska ridhuset är ibland bokat för dressyr/hoppträningar. Information om
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ridhusbokningar finns att tillgå på hemsidan. För allas trevnad och säkerhet är det mycket
viktigt att man lär sig gällande ridhusregler. De finns uppsatta på anslagstavlan i både
Mellanridhuset och Rönnströmska ridhuset.

5.3

Försäkring

Plötsliga skador eller sjukdomar kan uppstå både i stallet, i hagen och under ridning. Som
hästägare har du ett ansvar för att löpande kontrollera att försäkringen har rätt omfattning.
Alla medlemmar ska ha en egen försäkring för skydd vid träning, ridläger, etc. samt för
tävlingar som anordnas av Torns Ryttarförening där inte Svenska Ridsportförbundet är
involverad, såsom t.ex. klubbtävlingar, Pay&Ride och Pay&Jump.
För medlemmar har föreningen följande försäkringar:
• Ideellt arbete men ej aktiva idrottsutövare vid utövning av idrotten
• Publik eller åskådare
• Vid tävling arrangerad av annan klubb
Dessutom av Svenska Ridsportförbundet:
• Alla som löser en tävlingslicens hos Svenska Ridsportförbundet omfattas av den olycksfallsförsäkring förbundet tecknat hos Länsförsäkringar. Försäkringen omfattar licensierade
ryttare häst/ponny, kuskar och medhjälpare vid körning under deltagande i tävlingar
anordnade av Svenska Ridsportförbundet.

5.4

Vaccination

Varje år ska hästen ges obligatorisk vaccination mot hästinfluensa. Dessutom ska hästen
vaccineras mot stelkramp med regelbundna intervall.

5.5

Avmaskning

Varje år tas samordnat träckprov för alla hästar på Axelgård. Om detta prov visar att hästen
behöver avmaskas ansvarar hästägaren för att så sker. Då en ny häst flyttar in på anläggningen
ska den vara avmaskad. Detta för att säkerställa att vi inte för in parasiter.

5.6

Foder

Hö/hösilage: Axelgård köper in både hösilage och hö som stråfoder. Foderförbrukningen
rapporteras in månadsvis genom att skicka in en excelfil till den person i stallet som har det
som ansvarsområde. Betalning sker före den 5:e månaden efter till ett hänvisat konto. Kostnad
per kilo foder växlar beroende på inköpspris. Ev kraftfoder och mineraler köper hästägaren
själv.
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5.7

Ekonomi

Som boxinnehavare på Axelgård måste man betala föreningens familjemedlemsavgift,
depositionsavgift för box och nycklar samt avgift för boxplats.
Depositionerna återbetalas vid avslutat kontrakt och efter att alla åtaganden inklusive städning
är utförda.
Boxplatsen betalas månadsvis för kommande månad och fakturor för detta mailas ut.
För boxplatser på Axelgård finns följande kontraktsvarianter:
• Axelgårdskontrakt med halm
• Axelgårdskontrakt utan halm
Kontakta vår kanslist på ekonomi@torns.org för frågor rörande fakturering av stallplats,
avgifter m.m.

5.8

Föreningsarbete

Arbetet i föreningen fördelas på alla hästägare och fodervärdar. Till vår hjälp har vi några
anställda i ponnystallet, men ansvaret för att föreningen och anläggningen sköts ligger på oss
alla. Tänk på att många av uppgifterna kräver en vuxen på grund av ansvar och säkerhet.
När du är ny i stallet, får du hjälp av din fadder och andra stallfamiljer att lära dig rutinerna.
Om du undrar något om stallarbetet så fråga vem som helst. Alla är glada över att få hjälpa
till! Finns det inte någon till hands i stallet så ring. Det är viktigt att du frågar när du inte vet
säkert, det uppskattas av alla.
Förutom skötseln av den egna hästen så tillkommer uppgifter såsom stallarbete, funktionärsarbete vid tävlingar och underhåll av anläggningen. För att föreningen ska fungera behöver du
också engagera dig i kommitté- eller styrelsearbete.
Hästägare ansvarar gemensamt för att hästarna får mat och kommer ut och in i hagarna.
Arbetet bokas i stallarbetsschema där en poäng motsvarar ungefär en timmes arbete. Varje
arbetsuppgift är poängsatt i relation till arbetsinsatsen. Arbetet bokas i ett Google Drivedokument en tid innan varje period om fem veckor påbörjas. I bokningssystemet finns också
information om de olika arbetsuppgifternas innebörd och aktuellt poängsaldo för varje familj.
Information och påminnelser om att det är dags för bokning skickas ut via e-post eller anges i
föreningens interna Facebook-grupp. Har du gjort en bokning och sedan får förhinder måste
du själv se till att hitta en ersättare.
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Utöver stallarbete har varje boxinnehavare olika städuppgifter och ansvarsområden på
Axelgård. Dessa uppgifter fördelas på gemensamt stallmöte.
Hö bärgas till foderkammaren i omgångar under året. Tyvärr kommer besked om tid för halmoch höintag oftast med kort varsel och då gäller det att tillräckligt många kan ställa upp.
Hästägarna är indelade i hö-lag så man turas om att ta emot hö.

5.9

Tävlingar

Föreningen anordnar tävlingar som (förutom klubbtävlingar) schemaläggs och koordineras
med Svenska ridsportförbundet för varje kalenderår. Tävlingsdatumen framgår av tävlingskalendern på hemsidan. Tävlingsdagarna planeras in terminsvis i slutet på föregående termin.
Vid alla tävlingar ska deltagande ryttare som fyllt 13 år inneha grönt kort. För ryttare under
13 år krävs att medföljande vuxen har ett grönt kort. Utbildningskommittén brukar anordna
grönt kort-kurser någon gång per termin. För att få starta i tävlingar ska ryttaren ha löst
ryttarlicens för innevarande år. Licenser löses via Svenska Ridsportförbundets hemsida
(tävlingsdatabasen).
Hästen ska inneha gällande tävlingslicens. Pass och gällande mätintyg krävs. För att få tävla
ska hästen också ha ett vaccinationsintyg avseende hästinfluensa.
Tävlingarna är en av föreningens viktiga inkomstkällor. För att kunna genomföra dessa på ett
professionellt och säkert sätt behöver alla som har stallplats eller ridhuskort hjälpa till som
funktionärer. Det kan vara i sekretariatet, i domartornet, ute på banan, i cafeterian eller på
parkeringen.
På samma sätt som stallarbetet bokas tävlingsarbetet i ett dokument i Google Drive.
När tävlingsdagen börjar närma sig skickas funktionärslistor ut via e-post.
I januari-februari varje år anordnas en klubbserietävling med tre omgångar vardera i hoppning
och dressyr. Deltagarna tävlar i olika klasser beroende på tidigare erfarenhet och resultat.
Serietävlingarna syftar till att ge en grundläggande tävlingsrutin men också en möjlighet att på
hemmaplan tävla i successivt svårare klasser.
Under hösten anordnar TRU klubb- och minimimästerskap i dressyr och hoppning för
föreningens medlemmar.
Serietävlingarna samt klubb- och minimästerskapen kräver inte grönt kort eller tävlingslicens.
För att tävlingarna ska kunna genomföras förutsätts dock att varje tävlande ställer upp med en
tävlingsfunktionär.
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5.10

Underhåll av anläggningen

Underhåll av anläggningen sker på arbetsdagar och under sommaren. Det finns även
arbetsuppgifter som kan bokas i samma dokument som tävlingsfunktionärsuppgifterna.
Arbetet organiseras av Anläggningskommittén.
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