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Öppettider för uppstallade 
Alla uppstallade ska kvittera ut larmkort, Om man av någon anledning måste tända upp och vistas i 
stallet innan morgontjänsten kommer så måste man fodra alla hästar med kraftfoder i det stallet.  
Ridskolestallet blir låst och larmat av personal varje dag, om du av någon anledning måste in där 
efteråt så får man larma upp och är ansvarig över att det blir pålarmat. 
Kvällsautomaterna löser ut 21,45 och vi ser att du är klar i stallet senast 22,00 så att hästarna får äta i 
lugn och ro. Självklart får man om man te x har tränat, tävlat eller har en sjuk häst vistas där efter 
utsatt tid. 

Öppettider för ridskolan  
Elever får endast vistas bland hästarna när personal finns på plats. Anläggningen är öppen även övrig 
tid men när gångarna hos ridskolans hästar är avspärrade med rep så är det inte tillåtet för obehöriga 
att vistas där. På helgerna stänger stallet kl 16. 

Larmkort och åtkomst 
Larmkort kan hämtas ut från verksamhetschefen. Om man har tappat bort sitt kort så får man betala 
100 kronor för att få ett nytt. 

•Personal har full access. 

•IT har full access. 

•Uppstallade har tillgång till stallarna, Smedjan, Stora ridhusets nedre plan. 

•TK har tillgång till Stora ridhusets nedre plan, cafeteria, garage. 

•Cafékortet går till Cafeterian. 

•Styrelsen får tillgång efter behov. 

Nycklar 
Nycklar delas ut sparsamt och ska i förekommande fall kvitteras ut. 
Nyckel som går till alla kortläsare finns i ett nyckelskåp på kontoret.  

•Personal har A-nyckel (går överallt). 

•IT har A-nyckel (går överallt). 

•TK har B-nyckel (går till tk rummet, domartorn, garage och tk förråd). 

•Cafeterian har C-nyckel (går till cafet, cafeförråd x 2). 

•Cafeterianyckeln till eleverna (går till cafet och cafeförråd nr 1). 

 


