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Du har ansvar for en hest

• Er du i stallgjengen så har du fått ansvar for en hest minst to faste dager i 
uken. Jobben din er å gjøre obligatoriske oppgaver to ganger i uken samt å 
velge blant noen ekstra oppgaver (se tabell på neste side).

• Stallgjengen kan være i stallen mellom kl.15 og kl.20 i ukedagene. Det beste 
er om hestenes kan stelles før kl.16 når rideskolen begynner. Er det ikke 
mulig på grunn av skole eller lignende så kan du stelle hesten når den ikke 
brukes på ridetime. 

• SIKKERHET: barn under 12 år må ha med en voksen når de er i stallen og 
holder på med hester. Det er IKKE tillat å møkke mens hesten er i boksen. 
Hesten må helst flyttes til en annen tom boks eller eventuelt bindes i 
stallgangen. Det er IKKE tillat å stelle hesten uten at den er bundet i 
boksen. Det er IKKE tillatt å ri skolehestene uten tilsyn fra en ridelærer.



Gjør oppgaver for å få stallpoeng



• Åpne permen til stallgjengen (under pulten i skolestallen)
• Finn nummeret som er knyttet til navnet ditt



• Finn riktig uke (to uker på hver side) og skriv navnet ditt øverst
• Huk av for hvilke oppgaver som er gjennomført hvilke dager  



Belønningen er mer ridning! ☺

• Har du opparbeidet deg 45 stallpoeng eller mer i løpet av to uker så 
blir du invitert på hestepassertime. De skjer annenhver fredag.

• Gjør du alle dine obligatoriske oppgavene to dager i uken vil du 
allerede ha fått 40 poeng. De 5 resterende kan du få ved å være 
hestepasser en ekstra dag i uken eller ved å gjøre noen ekstra 
oppgaver.

• I tillegg til hestepassertimer får de som er med i stallgjengen mange 
muligheter, som for eksempel å bidra med opptrening av 
skolehestene, bli med på overnattingshelg og delta på juleshow.



Kos deg og ha det gøy men husk også å ta 
arbeidet ditt seriøst!

Skitne bit, gjort, sjabrakk eller belegg skaper gnagsår som gjør at 
hesten får vondt og ikke kan ris lenger. Hester som ikke blir tatt høvene 
på hver dag er i fare for å bli halt. Stigbøylereimer eller tøyler som ikke 
er smurt ofte nok kan brekke og føre til ulykker. Bokser som ikke blir 
møkket ordentlig gjør hestene syke. Osv…

Rent utstyr og stall er ikke bare for at det skal se pent ut.

Det handler egentlig om hestevelferd og sikkerhet! ☺




