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Stallmöte på Thorsholma 20 oktober 2013

Inledning
Mötet inleddes med att alla deltagare fick presentera sig och sina hästar samt en upp
datering av telefon och maillistan. Du som inte var med på mötet och misstänker att 
dina kontakt uppgifter inte stämmer; maila till monica.nilson@glocalnet.net.

Kommande aktiviteter

Thorsholma Cup
Säsongens första Thorsholma Cup reds lördagen den 19 oktober. Nästa omgång rids 16 november och preliminära 
datum för vårterminen är 29 mars, 10 maj och final 6 juni. Håll utkik efter inbjudan på anslagstavlan samt i mail
boxen.

Hopp-cup
Intresse verkar finnas för att även rida en hoppcup. Pernilla S och Pernilla M kommer att ta tag i detta.

Föreläsning med hästtandläkare
En föreläsning med hästtandläkaren Ulf Berglund har varit på gång tidigare men blivit inställd. Carina och Gunilla 
gör nu ett nytt försök att genomföra denna. 

Julmiddag
Julmiddag med knytkalas hålls traditionsenligt första fredagen i december, vilket i år betyder den 6 december. 
Inbjudan kommer.

Filmkvällar
Försök har gjorts med att bjuda in till filmkvällar, men intresset har varit lite svagt. Om någon vill dra igång detta 
igen är det förstås fritt fram. 

Vårmarknad
Frösunda Marknad kommer traditionsenligt att hållas i och omkring ridhuset 17 maj.

Återkommande träningar i ridhuset

Dressyrträning för Anna Dufva
Måndagar, eftermiddag/kväll. Kontaktperson: Carolina Kjellström

Körning, öppen träning
Tisdagar kl 19–21 (lämpligt att den/de som planerar att köra bokar detta i almanackan så att övriga vet om det 
 kommer att vara körning eller ej). För övrigt så har vi fått ett fint vagngarage i gamla ladugården. Tack Hasse, 
Thorsholma börjar alltmer att bli ett körstall!

Hoppning med Hannah
Onsdagar kl 19–21 (ej ridbart kl 19.30–20.30, övrig tid framridning och fram och bortplockning av hinder).

Markarbete för Ankan
Torsdagar kl 19– ca 20.30, anmälan på whiteboardtavlan.
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Allmänna ordningsregler

En bra grundregel: 
Vi är många som vistas på Thorsholma, tänk på att det alltid kommer någon efter dig som också vill nyttja 
anläggningen. Lämna därför alltid anläggningen i ett skick som du själv tycker att det är trevligt att hitta den i!

Tvättstugan
 ● Var noga med att kontrollera märkningen på dina täcken, särskilt efter tvätt. Viktigt att alla täcken är tydligt 

märkta med boxnummer.
 ● Tejpa alla spännen (framför allt metall) på täcken vid tvätt, detta för att tvättmaskinen inte ska gå sönder igen.
 ● Ta ner torra täcken från hängarna så fort som möjligt för att bereda plats för andra.
 ● Undvik att tvätta vid regnväder på grund av platsbrist på täckeshängaren när alla hästar kommer in från hagen 

med blöta täcken.
 ● Se till att alltid ha minst ett extra utetäcke på hyllan så att din häst alltid kan få ett torrt täcke.
 ● Tomhyllorna i tvättstugan är INTE till för förvaring av täcken som inte får plats på din egen hylla.
 ● Betala för din tvätt direkt (tips: ha en liten tvättkassa med tjugor i ditt skåp).

Sadelkammare/servicedel
 ● Håll dörrarna stängda (för att hålla värmen inne och mössen ute). Gäller förstås även hela servicedelen och inte 

minst ytterdörren på gaveln.
 ● Håll diskbänkarna fria från foderhinkar och annat. Torka gärna av efter dig.
 ● Om du har foder, hästgodis och annat ätbart i skåpet: förvara i tunnor/hinkar med ordentliga lock så att möss 

och andra djur inte kommer åt det.
 ● Släng endast sådant som är brännbart i soptunnorna (dvs ej till exempel glas och metall).
 ● Sopa efter dig.

Spolspiltorna
 ● Spolspiltorna är i första hand just spolspiltor. Om du använder dem som skötselplats har den som behöver spola 

sin häst företräde.
 ● Gör rent efter dig i spolspiltan och töm stallbetjänten. Ingen tycker att det är kul att börja besöket i spolspiltan 

med att göra rent efter nån annan!
 ● Undvik att få ner alltför mycket lera i avloppet eftersom detta orsakar stopp.  

Tips: kratsa hovarna direkt ner i stall betjänten!
 ● Lämna inte kvar dina saker i vattenspiltan när du går ut med din häst.

Foderladan
 ● Ta bort alla tomma hinkar och tunnor.
 ● Sopa upp utspillda foderrester.
 ● Tryck ihop skottkärrorna så att de tar så lite plats som möjligt (för att Hasse enkelt ska kunna komma in med 

traktorn).
 ● Allt metallskrot läggs i tunnorna avsedda för just metall (och självklart läggs inget annat skräp där).

Sjukrutorna
 ● Var noga med att mocka efter din häst i sjukrutorna – även om den bara stått där nån timme. Även foderrester 

måste tas bort.
 ● Gör iordning (märkta) höpåsar om din häst ska stå i sjukhage (morgon och lunch).

Mocka efter din häst
 ● Ta bort gödsel på stallplanen, längs vägarna (framför allt hitom järnvägen) och självklart på utebanan och i 

 ridhuset.
 ● Transporter ska helst göras rent på gödselplattan.

Gödselstacken
 ● Om du mockar ut större mängder hö/halm ska detta placeras till vänster på gödselplattan, ej i den vanliga 

 stacken. Gäller även spån. Små mängder strå och spån kan dock följa med ut på den vanliga stacken.
 ● Undvik att ”bygga berg” på gödselstacken – tippa över kanten för att underlätta för den som kommer efter.
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Belysning
Släck alltid alla lampor (ute som inne) om du är siste man som lämnar stallet. Självklart gäller detta även dagtid. I 
foderladan kan det dock gärna lysa kvällstid fram till kvällsfodring – därefter ansvarar siste man för att det släcks.

Grimmor och grimskaft
Grimskaftet ska ALLTID sitta fast i grimman. Använd helst lädergrimma, de är enklare att hantera än sladdriga 
nylongrimmor (och dessutom bättre ur säkerhetssynpunkt eftersom de går sönder om hästen fastnar).

Parkering
 ● Undvik att ställa bilarna mitt på stallplan och tänk på att de inte ska vara ivägen för passerande hästar.
 ● Parkera ej vid uppsittarpallen.
 ● Parkera över huvudtaget helst ej vid stallgaveln.
 ● Undvik att parkera så att det blir svårt att komma åt transporterna.

Stubbåkrar och vallar
Ridning är tillåten:

 ● På hela vallen ner mot järnvägen. 
 ● På hela stubbåkrarna direkt på andra sidan järnvägen.
 ● I KANTEN nära järnvägen på stubbåkern hitom järnvägen (för att komma bort till vägen, i övrigt ridförbud).

Ridning är INTE tillåten:
 ● På vallen på andra sidan järnvägen under den blöta årstiden.

Diverse

Avmaskning
Avmaskningsresultaten finns på anslagstavlan (även vårens resultat för jämförelse). Avmaskade hästar ska stå i 
sjukhage dagen efter avmaskning.

Halm i hagarna
Den gamla halmen kommer att tas bort när det frusit på så att det går att komma in med traktor i hagarna. Denna 
vinter kommer hö med lågt näringsvärde att serveras i hagarna.

Belysning på ridbanan
Belysningsstolpe till ridbanan är beställd och kommer förhoppningvis att vara i bruk inom kort. Strömbrytaren 
kommer att sitta vid läktaringången till ridhuset. Att man släcker efter sig på ridbanan är förstås en självklarhet.

Information
Ta för vana att alltid läsa på whiteboardtavlorna och anslagstavlan. Där finns alltid viktig information om det som 
händer i stallet.

”Bordet runt”
 ● Önskemål om nya utemöbler. Eller så lagar vi de gamla...
 ● Önskemål om en hörna med infravärme i ridhuset för att göra livet drägligare för tränarna.
 ● Önskemål om att vi ska hjälpas åt att kratta efter oss i ridhuset när vi ägnat oss åt sådant som skapar gropar och 

vallar i ridhusbotten.
 ● Förslag att hindermaterialet ska målas till våren. Kanske kan vara en lämplig aktivitet för städdagen.

Vid protokollet

Malin Gomér

Hästägare ansvarar för att medryttare och andra medhjälpare informeras om gällande ordningsregler!


