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Som kontraktsinnehavare ska du garantera att hästen vid ankomst till anläggningen är 

• Fullt frisk. 

• Vaccinerad enligt gällande föreskrifter enligt TR.  

• Under de tre senaste veckorna ska ha hästen inte ha uppvisat symtom av smittsam sjukdom. 

• Under de tre senaste veckorna inte ha vistas med andra hästar där smittsamma sjukdomar varit 

kända. 
 

BRS tillämpar uppstallning i karantän vid ankomst till anläggningen. Karantänens längd och om 

avmaskning är nödvändig avgörs från fall till fall av stallchefen. 

Kontraktsinnehavaren är skyldig att informera om hästen har olater i form av krubbitning, vävning eller 

andra olater. 

Stallchefen avgör om uppstallad hästs beteende föranleder till någon åtgärd te x behov av täckning av 

boxens överdel mot övriga boxar. Ev åtgärder bekostas och utförs av kontraktsinnehavaren. 

Återställande av box ska ske om hästen flyttas. 

Samtliga inackorderingar har 4-5 dagar stalltjänst per år förlagt enligt schema. Eventuella byten av 

stalltjänst eller om denna utförs av någon annan än kontraktsinnehavaren ska detta meddelas och 

beviljas av stallchefen. 

Under sommarmånaderna (juni-augusti) har men rätt till en avgiftsfri period av maximalt en månad 

förutsatt att hästen under denna tid ej är uppstallad på Skrävsta. Har man sin häst borta mer än 7 dagar 

i följd har man rätt till kallhyra under tiden hästen inte är ”hemma”. 

Kallhyra gäller även i de fall BRS tillfälligt använder boxen för ridskolans räkning. 

Som inackorderad förväntas man vara ideellt engagerad och de ideella timmar man gör redovisas i 

funktionärspärmen. 

Som inackorderad ska du vara medlem och vid ev tävling representera Botkyrka Ridsällskap. 

Omfattning 

BRS ska tillhandahålla fungerande stallinredning och en fullgod hage. Underhåll av hage (mockning, 

enklare lagning av staket, röjning av sly mm) sköts av resp hästägare i samråd med stallchef. 

Utfodring sker 4 ggr/dag.  

Utsläpp/intag sköts av personal helgfri mån-fre. Utsläpp sker normalt mellan 7.45-08.15 och intag 

14.15-15.00. Lö-sön samt helgdagar så ombesörjs utsläpp av kontraktsinnehavaren. Om längre 

utevistelse önskas så em-fodras hästen i hagen av personal och kontraktsinnehavaren ansvarar själv för 

intag. Detta sker efter ö.k. med stallchef.  

Om kontraksinnehavaren själv befinner sig i stallet vid ut/insläppstid så ansvarar denne själv för detta. 

Hästen lunchfodras hästen av personal i hagen samtliga veckodagar. 

Kontraktsinnehavaren ansvarar själv för att hästen har tillgång till vatten i hagen. 

Under det mörka vinterhalvåret ska av säkerhetsskäl uppstallad häst tas in före lektionsstart i stora 

ridhuset.  

Under de veckor ridskolan ej har ordinarie verksamhet sommar/helgdagar) så ansvarar 

kontraktsinnehavarna själva för ut/insläpp. 

Under sommaren får hästägare vilkas hästar som står kvar hemma på Skrävsta ansvara för em-fodringar 

samtliga dagar under de veckor ridskolan ej bedriver lägerverksamhet. 


