
EN ALLDELES EGEN SKÖTARE 

 

Vill du vara hästskötare på ridskolan? 

Att vara skötare på någon av ridskolans hästar eller ponnyer är jätteroligt. Förutam att man får en 

häst att sköta om så får man en massa kompisar att umgås med. 

Vem får bli skötare? 

Vi har två olika sorters skötare. A- eller B-skötare som sköter om hästen minst tre dagar i veckan, 

samt C-skötare som sköter om hästen en dag i veckan. 

1 häst kan ha 1 A + 1 B- skötare, utöver detta kan de även ha flera C-skötare. Är ni som skötare här 

samtidigt så kan ni hjälpas åt att borsta och pyssla med er gemensamma favorit. 

 

Som A- eller B-skötare skall man 

• Vara minst tio år 

• Rida på P4 eller högre 

• Ha gått skötarkurs 1 och 2 samt tagit skötarexamen 

• Vara i stallet 3 dagar i veckan 

• Sköta om sin sköthäst genom att rykta, visitera och kratsa hovarna på denne 

• Putsa sin sköthästs mundering, det vill säga sadel, träns, martingal, inspänningstyglar och 

senskydd 

• Säga till en stallvärdinna eller instruktör om man hittar ett sår på en häst eller om någon 

utrustning är trasig 

• Göra sina uppgifter varje vecka, motsvarande 10 poäng 

• Samla 10 poäng per vecka i fasta uppgifter, samt 10 poäng extra/månad = 50 poäng/månad 

• Extrapoängen/uppgifterna ber du stallvärdinnan om och du kan själv välja när under 

månaden du gör dem. 

• På hemsidan finns varje uppgift beskriven så att du ska veta hur du gör dem, det finns även 

uppsatt i stallet. 

• Ha ett eget ansvar för att få närvaro och/eller uppgifter ifyllda i pärmen 

• Bli ifylld av instruktör om ingen stallvärdinna finns på plats 

• Uppnå sin poängkvot för varje månad för att få rida skötarridning 

• Delta på kurser för ökad kunskap kring ämnet häst 

• Vara en bra kompis och förebild 

• Uppträder glatt och trevligt mot såväl föräldrar som elever och andra skötare 

• Hjälpa de som kan tänkas behöva hjälp så som andra skötare, elever och besökare 

• Hjälpa till vid lektionsbyten 

• Hälsa på alla du möter i stallet. 

• Sköta om din sköthäst på bästa sätt. 

 



Förmåner man får som A/B-skötare 

• Flera skötarridningar per termin för A- och B-skötare 

• Gå på skötarläger 

• Vara med på vissa Pay and Jumps 

• Chansen att bli träningselev 

• Gemenskap och kompisar i stallet 

C- skötare 

Innan du bestämmer dig för att bli A- eller B-skötare kan du prova på att vara C-skötare. 

Som c-skötare skall man 

• Vara i stallet minst en dag i veckan 

• Vara åtta år och ha ridit i minst två terminer  

• Sköta om sin sköthäst genom att rykta, kratsa hovar, visitera 

• Putsa sadel, träns och eventuella inspänningstyglar/martingal/ benskydd minst en gång i 

veckan 

• Säga till en stallvärdinna eller instruktör om man ser ett sår på hästen eller om man ser att 

någon utrustning är trasig 

• 1 st 4-poängsuppgift per vecka, 4 poäng per vecka för fast uppgift = 16 poäng per månad  

• På hemsidan under fliken ”skötare” så kan du läsa om vilka uppgifter som finns och hur man 

gör dem, det finns även uppsatt i stallet. 

• Man har eget ansvar att få sin närvaro och uppgift ifylld av en stallvärdinna eller instruktör 

• Vara glad, trevlig och hjälpsam mot alla andra i stallet 

• Delta på skötarkurser och andra teorikurser för ökad kunskap 

Förmåner man får som C- skötare 

• 1 C-skötarridning per termin 

• Avsutten skötaraktivitet en gång per termin 

• C-skötarläger utan övernattning 

 

 


