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Ordningsfö reskrifter fö r BRS 

Dessa ordningsföreskrifter utgör bilaga till Tillsvidareavtal om inackordering men gäller i tillämpliga 

delar alla medlemmar och andra som vistas på anläggningen. 

Med hästägare avses förutom kontraktsinnehavare även skötare, medryttare och annan som 

kontraktsinnehavaren från tid till annan utser att hjälpa till. Det är kontraktsinnehavarens skyldighet 

att se till att medhjälpare känner till och följer våra ordningsföreskrifter. 

Foder 
Aktuell foderstat ska vara tydligt angiven på därför avsedd plats. 

Hästägaren ska fylla på höpåsar och hänga dem på därför avsedd plats. Påsarna ska vara tydligt 

märkta med namn och giva. 

Stallmiljön 
Stallet är hästarnas hem. Undvik höga ljudnivåer, gap och skrik. Säg gärna till dem som inte 

uppmärksammar detta – på ett vänligt sätt. 

Ridskolestallet får inte användas för genomgång med häst från andra stallar. 

Skötsel och hantering 
Normal skötsel samt på- och avklädning av häst ska ske i respektive box. Spolspiltan ska endast 

användas för spolning. Hästägaren ansvarar för att spolspiltan blir rengjord efter användning.  

Häst får inte bindas upp i stallgång i Ridskolestallet. I Lilla och Stora privatstallen får häst ställas upp 

under kortare stunder om hänsyn till övriga tas.  

Det är inte tillåtet att lämna häst i box med öppen dörr och grimskaft som avgränsning. Skottkärra 

eller motsvarande får heller inte användas som avgränsning. Vid skötsel ska boxdörr hållas stängd 

eller häst vara uppbunden i för detta avsedd bindring. Häst får inte bindas upp i dörren. 

Mocka boxen och rensa krubba, vattenkopp och i förekommande fall vattenhink. Sköta hästen enligt 

god sed och definitivt inom djurskyddslagens rekommendationer. 

Brodda inför halka. 

Förvaring 
Extra foder ska, förutom vad som ryms i tilldelat stallskåp, förvaras på anvisad plats. Inget foder får 

förvaras framme  i säck. 

Skåpens ovansida ska hållas rena från saker. 
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Ordning och reda 
Hästägaren ansvarar för att sätta upp en skylt på boxen med hästens namn och härstamning. 

Plaketter får sättas upp. 

På täckeshängaren ska grimma och kedjegrimskaft finnas tillgängliga. Täcken ska hängas prydligt. 

Hästägaren ska hålla snyggt utanför sin box och se till att redskap bli rengjorda efter användning och 

återställda på därför avsedd plats. 

Hästägarna ansvarar kollektivt för städning av sadelkammare i respektive stall. 

Skottkärra ska tömmas så långt fram som möjligt i container respektive på gödselplatta. 

Alla ska aktivt bidra till att hålla anläggningen snygg och ren.  Säg till personalen om du upptäcker 

skador eller något annat som behöver åtgärdas på anläggningen. 

Betning 
Häst får inte beta på klippta grönytor på anläggningen. Stallchef beslutar var betning i övrigt får ske. 

All betning ska ske med träns eller kedjegrimskaft. 

Bortavaro 
Hästägaren är skyldig att informera stallchefen om uppstallad häst kommer att lämna anläggningen 

över natt och även informera om beräknad återkomst. 

Hundar 
Hundar på anläggningen ska hållas under uppsikt. Under tider då lektioner pågår och om särskild risk 

för skada på häst/ryttare föreligger ska hund hållas kopplad. Tänk på att speciella regler kan gälla för 

lös hund i naturen, kontrollera med Botkyrka kommun om vad som gäller. Observera att i ridhusen 

gäller speciella regler. 

Hjälm 
Ridhjälm ska bäras vid all ridning och hakbandet ska vara knäppt. BRS rekommenderar att hjälm även 

bärs vid longering, tömkörning och löshoppning. All longering ska ske i träns eller kapson. 

Parkering 
All parkering ska ske på avsedda platser. För nyttjande av handikapplats krävs handikapptillstånd som 

ska hållas väl synligt i vindrutan. 



3 

 

 

Utsläpp i BRS regi 
Hästar ska kunna ledas i kedja eller med hingstbett så att alla hästar, oavsett temperament eller 

påverkan av yttre faktorer, kan hanteras säkert vid alla situationer. Häst som inte kan hanteras med 

dessa hjälpmedel kan inte ingå i kollektivt utsläpp. Hästägaren ansvarar i detta fall för utsläpp och 

intag. 

För att utsläppet ska räknas som kollektivt ska två–tre hästar, oavsett kön, släppas tillsammans. 

Sammansättningen beslutas av personalen varvid hänsyn tas till tillgängliga hagars storlek och i 

möjligaste mån även ägarnas önskemål. Hästägare som nekar ny häst i hagen debiteras för enskilt 

utsläpp. 

Alla hästar som går ut ensamma, oavsett anledning, debiteras för enskilt utsläpp. Till dessa hör även 

hästar som står i sjuk-/medicinhage. Häst som blivit ensam p.g.a. att den andra hästen har blivit 

konvalescent debiteras för enskilt utsläpp efter två månader. 

Om häst inte kan släppas ut på normal tidpunkt, t.ex. p.g.a. skoning, ridning, veterinärvård och 

liknande, ansvarar hästägaren själv för utsläpp. Eventuellt intag meddelas personalen. 

Mockning av hage sker solidariskt av dem som nyttjar hagen. 

Rökning 
Vi är en rökfri anläggning och rökning får ej ske på området. 

Försäkring 
Se över hemförsäkringen så att den täcker eventuell skada och att du får ersättning för skada 

på/förlust av egendom i eller utanför stallet och att du har rätt till skydd i ansvarsfrågor. 

Goda förebilder 
På en ridskola och anläggning som BRS är ofta privathästägarna förebilder för de yngre 

medlemmarna. Vi ska därför uppträda på ett föredömligt sätt och bl.a. hantera och rida hästen på ett 

på ridskola lämpligt sätt. 

Ridning i ridhus 
Särskilda ridhusregler finns, se Vett och etikett vid ridning i ridhus. 

Ridning utomhus 
Ridskolans lektioner har alltid företräde till utomhusridbanorna. Fråga personalen om och var 

utomhuslektion är aktuell. 
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I övrigt gäller ridhusscheman som återfinns på hemsidan. 

Vid ridning på ridstigar – visa hänsyn vid möte. Sakta av till skritt (gäller även möten med gående 

etc). När du vill trava eller galoppera – fråga den mötande om det går bra att trava/galoppera igen. 

Tänk på att vissa tider på året förekommer jakt ute i markerna liksom även anläggningsarbeten med 

tunga maskiner. 

Ridning utanför ridbanor och -stigar är inte tillåten pga. fornlämningar som kan skadas. 
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