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Huvudsakligt användningsområde 
BRS transport ska i första hand vara tillgänglig för ridskolehästarna. 

Annan användning 
Uthyrning av transport kan ske till personal anställd vid BRS samt elever som ska transportera 
ridskolans hästar. 
Släpet bokas i avsedd pärm som förvaras på stallkontoret. Transport av sjuka hästar och 
konvalescenter har alltid företräde framför annan användning. 
Endast dagsuthyrning tillämpas om inte speciella skäl finns. Annan uthyrningsperiod beslutas av 
verksamhetsledaren och/eller stallchefen. 
Vid uthyrning ska därför avsett kontrakt (se bilaga 1) upprättas. 
Hyresmannen är ersättningsskyldig alternativt får stå för eventuell självrisk vid vållande av skada på 
transporten, oavsett vem som anses som vållande. 
Hyran, som framgår av BRS prislista, betalas i förskott. 
 

Regler vid användande av transporten 

Behörighet 

Transporten får endast användas av person med behörighet samt god kunskap och rutin. 
Tillåtna vikter framgår dels av transportens, dels av dragbilens registreringsbevis. Information om 
aktuella viktgränser finns på Transportstyrelsens hemsida, www.transportstyrelsen.se. 

Iordningställande 

Ströa med spån. Torv får inte användas. 
Öppna takluckan helt. Denna ska vara öppen under hela transporten. 

Inspektion före lastning 

Se till att vagnen sitter ordentligt på dragkulan (brukar finnas en indikator som ska visa grönt). 
Kontrollera lufttrycket i däcken, ska vara 2,7 kg per däck. Säkerställ att du vet hur du byter alternativt 
lagar däck om du skulle få punktering. 
Kontrollera att hjulbultarna sitter ordentligt fast (ta rejält tag i däcket och rucka fram och tillbaka, 
kontrollera att ingen bult ser ut att sitta löst). 
Koppla katastrofvajern till dragbilen (brukar finnas en ögla, bör inte kopplas till dragkroken). 
Koppla sladden till dragbilen. 
Kontrollera att alla lampor fungerar (varselljus, vänster och höger riktningsvisare, varningsblinkers, 
back- och bromsljus). 
Ta upp stödhjulet och se till att det är ordentligt fast så att det inte kan rasa ner under färd. 
Se till att handbromsen på släpet inte sitter i innan du kör iväg. 
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Lastning 

Eventuella broddar tas av innan lastning. Hästarna ska ha transportskydd runt om. Dessa finns i 
tävlingsskåpet. 
Transport får endast ske med lädergrimma. Transportgrimskaft ska användas. 
Eventuellt hönät ska hängas upp högt så att risken att hästen fastnar med frambenen minimeras. 
Det är inte tillåtet att transportera andra föremål samtidigt med häst. 
Om linor används ska därför avsedda öglor användas. 
Bommarna ska alltid användas och anpassas till hästens storlek. Kontrollera också innan färd att du 
vet hur de ska utlösas om olyckan skulle vara framme. 
Överluckan ska vara stängd under färd. Snöret ska hänga utanför. 

Körning 

Kör lugnt och med framförhållning och undvik hastiga inbromsningar och tvära svängar. 
Maxhastighet för ekipaget är 80 km i timmen. Lägre hastigheter kan gälla. Överskrid inte. 
Tänk på att transporten kan få kast vid stark vind och vid halt väglag. Anpassa hastigheten efter 
förhållandena. 

Städning och inspektion efter användande 

Transporten ska sopas ur ordentligt. 
Väggarna ska torkas rena. 
Takluckan och överluckan ska vara stängda. Framdörren ska låsas. 
Stöldskyddet (låset) ska vara ordentligt ditsatt. 
Om något är sönder (oavsett om det fungerade innan eller inte) fyll i blankett för felanmälan. 
Blanketten finns i bokningspärmen. 
Lämna in registreringsbevis, nycklar och annan utrustning. 
Transporten ska självklart lämnas tillbaka i samma skicka som när du hämtade den. 
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BILAGA 1 
Kontrakt avseende uthyrning av hästtransport 
 
upprättat mellan Botkyrka Ridsällskap (BRS) och 
 
__________________________________________________ 
Hyresman 
 
__________________________________________________ 
Personnummer 
 
__________________________________________________ 
Adress 
 
__________________________________________________ 
Postnummer och ort 
 
__________________________________________________ 
Telefon 
 
Hyresmannen hyr transporten under tiden  
 
_______________________________ – _______________________________ 
 
och förbinder sig att följa reglerna i gällande Policy P502 för användande av BRS hästtransport. 
 
 
Skrefsta  _______ / _______  _______________ 
 
 
__________________________________________________ 
Underskrift 
 


