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Välkommen till 

Söderköpings 

Ryttarsällskaps 

ridskoleverksamhet.  

Denna infofolder ger 

dig översiktlig 

information om vad 

som innebär att vara 

Kaninskötare, 

ministallvärd och 

stallvärd på ridskolan. 

För allas säkerhet och trivsel är det extra viktigt att 

stallvärdar och hästskötare har koll på och kan 

påminna andra om de häst– och stallregler som 

gäller på anläggningen. 

 

• Hälsa på alla du möter på anläggningen 

• Gå lugnt i stallet och tala i vanlig samtalston 

• Håll säkerhetsavstånd (ca 3 meter) mellan 

hästarna vid ridning och när hästarna leds in 

och ut från stallet 

• Fråga om lov innan du går in eller fram till en 

häst du inte känner 

• Godis till hästen ges i krubban efter ridning 

• Hjälm är ett måste vid bland annat ridning, 

tömkörning och longering, och rekommen-

deras vid all hästhantering 

• Plocka undan utrustning och redskap efter 

användning. Lämna inget kvar på golvet! 

• Alltid grimma och grimskaft när du leder has-

ten i stallet 

• Max 2 personer samtidigt inne i spiltan/boxen 

• Be alltid om hjälp om det är något du är 

osäker på 

• Rejäla skor vid all hästhantering = sandaler 

eller tygskor har vi inte på oss ihop med 

hästarna 

• Gå aldrig in i hagen till hästarna utan lov 

Häst– och stallregler 
Söderköpings 

Ryttarsällskap 
Barn– och 

ungdomsutveckling 
 

Kaninskötare, Ministallvärd & Stallvärd 

Stallvärdarnas viktigaste arbete är att ta hand 

om nya i stallet genom att svara på frågor och 

finnas till hands vid sadling och tränsning. 

Ministallvärdarna stöttar upp stallvärdarnas 

arbete och hjälper även till med vissa stallsysslor 

såsom att packa höpåsar m.m. 

Kaninskötarna tar hand om kaninerna, ger dem 

foder & vatten samt pysslar om dem.   

 

 

Vill du bli kaninskötare, ministallvärd 

eller Stallvärd 

Eller vill du kanske bara veta mer? 

Kontakta kansliet 

 



Vad är en stallvärd? 

Att vara stallvärd på ridskolan innebär att man  

1 bestämd dag i veckan ansvarar för att i första hand 

välkomna och hjälpa både elever och föräldrar  

tillrätta på anläggningen och svara på frågor. 

Som stallvärd får man låna en stallvärdsväst som 

man har på sig under sin stallvärdsdag för att nya 

elever lätt ska veta vem man kan fråga och be om 

hjälp. 

 

Stallvärdens uppgifter är bland annat att: 

• Hjälpa elever och föräldrar 

• Följa lektionsgrupper mellan stall och ridhus 

• Hjälpa till att göra i ordning hästarna före/efter 

ridlektion vid behov 

• Hjälpa till att hålla ordning i stallet/

omklädningsrummet/sadelkammaren 

Vem kan bli stallvärd? 

• Du bör vara en god förebild för klubben & 

kunna vara i stallet 1 bestämd dag i veckan för 

att vara stallvärd 

Stallvärd 

Vad är en kaninskötare? 

En kaninskötare har ansvar för att sköta om 

kaninerna. Att vara kaninskötare är ett perfekt 

första steg mot att sedan gå vidare till att bli 

ministallvärd och stallvärd. 

 

Kaninskötarens uppgifter är: 

• Se till att kaninerna har mat & vatten 

• Se till att boxen är ren och fin 

• Ge kaninerna extra omvårdnad såsom 
borst 

• Visa och hjälpa mindre barn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vem kan bli kaninskötare? 

• Du som är medlem i SRS. 

Kaninskötare 

Vad är en ministallvärd? 

Att vara ministallvärd på ridskolan innebär att man 

1 bestämd dag i veckan är med och stöttar upp stall-

värdarnas arbete samt sköter vissa stallsysslor. 

Ministallvärdens uppgifter är bland annat: 

• Packa höpåsar 

• Spola hästarnas ben om de är leriga, använd 

kedjegrimskaft 

• Ta av/ta på täcken på de hästar som använder täcke 

• Mocka till ridskolehästarna 

• Sopa i stallgången 

 

Vem kan bli ministallvärd?  

• Du bör vara en god förebild för klubben & 

kunna vara i stallet 1 bestämd dag i veckan. 

Ministallvärd 
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