
 
  

Säkerhets- och ordningspolicy vid Torsås 
Ryttares anläggning  
Policyn syftar till att sätta hästens välbefinnande i centrum samt att hästhanteringen löses på 

ett sätt som är säkert för häst och människa. 

Policyn är en vägledning i arbetet med hästar, skall ständigt hållas levande och ska därför 

även uppdateras och utvecklas vidare. Den ska vila på vetenskaplig grund och beprövad 

erfarenhet. 

Torsås Ryttares policy gällande hästhantering följer de rekommendationer som finns på 

riksanläggningarna Flyinge och Strömsholm och har sin grund i Svenska Ridsportförbundets 

säkerhetsanvisningar. 

Kunskap och gott omdöme kring hästen innebär att man förstår och delvis kan förutse hästens 

reaktioner, visar ordningssinne, arbetar rationellt, effektivt, ekonomiskt och ergonomiskt riktigt, 

har för uppgiften lämplig klädsel samt även visar en god servicemedvetenhet. Svåra olyckor i 

samband med ridning eller hantering av häst, förekommer i de flesta fall beroende på slarv och 

i mer sällsynta fall p g a okunskap. 

________________________________________________________________________________________________________ 

 
Regler för dig som har din häst på anläggningen 
 
Skötsel och skötselrutiner  
Hästar sköts i respektive box eller i stallgången. Det får stå max två hästar samtidigt i 

stallgången, och skötarna måste ta hänsyn till och kommunicera med varandra. Hästar får inte 

ledas förbi varandra i stallgången. Vid mockning, skötsel av och hantering av häst i box binds 

hästen alltid upp i därför avsedd ring. Bind upp hästen kort (ca 40 cm) så att den inte kan 

fastna. 

Spolspiltan används ej som skötselplats i första hand utan är avsedd för duschning av häst. 

Kommer någon och vill spola sin häst har denne företräde framför skötsel. Efter användning av 

spolspilta mockas eventuellt träck upp och vatten sopas bort. Rensa avloppet om det är fullt. 

Foder 
Hästarna fodras enligt uppsatta foderkort. Färdigpackade foderpåsar märkta med hästens 

namn och läggs utanför hagen eller hängs på boxen. Alla hästar fodras vid samma tillfälle. Om 

foder ej finns förberett läser man på foderstaten och ger angiven mängd så ingen häst blir 

  



utan. Meddela ägaren att du har fodrat hästen. 

 
Leda häst 
Träns med tyglar eller grimma med grimskaft användas när häst leds. Personer under 15 år 

använder hjälm. Lämpliga skor med hel tå används (gärna stålhätta). Handskar bör bäras. 

Hästen förs kontrollerad och korrekt med föraren vid hästens bog. För att leda två hästar 

samtidigt krävs tillstånd från hästarnas ägare. Tänk på att ändå göra en bedömning från fall till 

fall; yttre omständigheter kan göra det olämpligt (tex stark vind eller en traktor som kör i 

närheten). Det är bättre att gå två gånger än att tappa en häst! Endast hästar som går i samma 

hage får ledas tillsammans. 
Öppna grinden/dörren helt. Vid smal passage gå före hästen samt var uppmärksam så inte del 

av utrustning fastnar i något. Vid hagen, för in hästen och vänd den med huvudet mot grinden. 

Släpp hästen - gå lugnt där ifrån. 

Vid släpp av flera hästar, för in alla hästar samtidigt i hagen. Hästarna ställs upp med 

säkerhetsavstånd (minst 3 m lucka) vända mot staketet. Håll vänster hand över nosryggen och 

släpp samtidigt på given signal. Översyn av hage skall ha skett före släpp. Översyn ansvarar 

den för som släpper häst i hagen. 

Dörrar 
Under varmare delen av året (+10 grader och uppåt) hålls stalldörrarna öppna. Kedja/ slåar 

ska då vara försatta när det är hästar men inga människor i stallet. På vintern (kallare än -5 

grader) ska ytterdörrarna vara stängda. 

Dörrar till sadel- och foderkammare är stängda av ordnings- och säkerhetsskäl. Lås 

sadelkammaren om du är ensam i stallet och ska lämna för ridning. 

Ordning 
Grundläggande för en säker hästverksamhet är att hela anläggningen präglas av god ordning. 

Stallgång och stallplan är alltid fria från föremål. Täcken hängs prydligt och i hopvikta på 

täckeshängare i sadelkammaren eller annat förvaringsutrymme.  

Golvet i sadelkammaren hålls städat och tomt. Sadel och träns hänger på angiven plats i 

sadelkammaren. 

Alla redskap och all utrustning förvaras på avsedd plats. 

Runt höbalen ska det krattas och lämnas snyggt och rent. Öppna alltid hela balen så att du ser 

om det finns något mögel på sidorna eller ovanpå. Täck över höbalen med presenningen när 

du är klar. Mögligt hö tas bort och slängs på gödselstacken direkt när man upptäcker det. 

 

Medicinering  
Om en häst medicineras iakttas stor noggrannhet för att minimera risken för doping av annan 

häst. Boxen märks upp med " Medicineras. Informera även boxgrannar och hagkompisar. 



Ridning 
Ryttarens utrustning ska bestå av hjälm, gärna handskar, ridstövlar eller ridskor av nätt modell 

(som passar i stigbyglarna). Långt hår ska vara uppsatt. Skyddsväst ska användas vid all 

ridning för ryttare under 18 år. För övriga är skyddsväst en rekommendation. Skyddsväst 

används vid all terränghoppning. Luvtröja eller luvjacka rekommenderas ej p g a risk att fastna. 

Upp och avsittning sker på medellinjen i ridhus och på ridbana. 

Uteritt 
Vid uteritt sker upp- och avsittning utanför respektive stall med hästens bakdel mot stalldörren 

alternativt paddock/ridhus. Ryttare över 18 år får på eget ansvar rida ut ensamma. 

Färdmeddelande med vem som rider ut, när man rider, vart man rider, när man räknar med att 

vara tillbaka samt mobilnummer lämnas på whiteboardtavla innan uteritt påbörjas. 

Mobiltelefon medförs, för att kunna användas vid eventuell olyckshändelse. Vid all ridning ute 

gäller: sakta av till skritt och lämna plats vid möte av annat ekipage eller gående. Trafikregler 

respekteras. Ridningen anpassas efter den minst rutinerade hästen/ryttaren. Gödsel tas 

omhand och får ej lämnas kvar på vägen. 

Övrigt 
Smycken bör vara diskreta för att inte utgöra en säkerhetsrisk. 

Reflex används vid all utomhusridning i mörker. 

Trevligt bemötande 

Eftersom vi vill ge ett professionellt och välkomnande intryck hälsar vi på alla och hjälper de 

som behöver tillrätta på ett trevligt sätt! 

___________________________________________________________________________ 

Regler för dig som nyttjar Torsås Ryttares anläggning 
 
Allmänt: 

• Var och en ansvarar för att använda sådan utrustning att man har kontroll på sin häst, 

såväl vid av- och pålastning som för övrigt på anläggningen. Det är inte tillåtet att utanför 

inhägnad byta huvudlag på hästen så att man riskerar att den kommer lös. 

• Gå försiktigt i ridhus och på läktaren, hästar kan lätt bli skrämda om du kommer för fort. 

• Släck alltid ljuset och stäng porten efter dig om du är sista ekipaget kvar. 

• Är du sist på anläggningen ska du också släcka paddocken. 

• Belysning i ridhuset tänds endast när det är mörkt och då räcker det att tända 



antingen lysrör eller mittenbelysning. 

• Ridhus och ridbanor ska vara fria från hundar. Det är tillåtet att ha hund på läktare, 

förutsatt att de ej stör. Koppeltvång råder på anläggningen. Hundägarna ansvarar 

för att eventuella ”visitkort” plockas bort. 

• Om du råkar ha sönder något i ridhuset/paddocken kontaktar du anläggningsansvarig 

eller annan aktiv på klubben så det kan åtgärdas. 

• Harvning kan förekomma då ridhuset inte är bokat. Harvning går då alltid före ridning (ca 

15 min) 

 

Ridhus och paddockregler 

• Medlemsavgift och ridhuskort ska vara betalt i förväg för att få nyttja ridhuset och 

paddocken. 

• All ridning sker med hjälm på. 

• Knacka och invänta svar innan du går in ridhuset. 

• Klädsel och utrustning ska i första hand ordnas utanför ridhuset/paddocken. Av- och 

påklädning av utrustning får ej ske vid dörren in till ridhuset/grinden till paddocken utan 

ska göras i ett hörn eller mitten av ridhuset. 

• Vid ridning i båda varv sker möte till höger. 

• Skritta innanför fyrkantspåret. 

• Ryttare på volten lämnar företräde för ryttare på fyrkantspåret. 

• Halt görs innanför spåret. 

• Ryttare bör inte rida i bredd. 

• Enskild hoppning är tillåtet onsdagar, fredagar och söndagar eller i samråd med 

övriga som rider i ridhuset. Stäm av med övriga ryttare när du ska hoppa. 

• Hinder/bommar plockas bort direkt när man är klar med dem i ridhuset eller läggs 

tillbaka där de var i paddocken. Inga bommar ska ligga på marken i paddocken för att 

underlätta underlagsskötsel.  

• Ridning går alltid före longering. Ha alltid hjälm, pisk, handskar och lämpliga skor vid 

longering. Vid förflyttning från stall/hästtransport till longeringsplats används korrekt 

hanterad longerlina. All longering/tömkörning sker på ett sådant sätt att man har 

kontroll på sin häst. Stäm alltid av med övriga ryttare om du vill longera eller tömköra, 

• För säkerhetens skull: undvik att använda mobil när du rider/leder din häst. Om du 

måste är det ditt ansvar att ändå vara uppmärksam på omgivningen. Det 

rekommenderas inte att ha hörlurar när du rider/longerar/leder. 

• Efter avslutad ridning, tala om att du tänker gå ut från ridhuset. 



Kom ihåg att mocka i ridhus och paddock eller på övriga ytor. Trevlig ridning! 
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