FODERVÄRD

Nu söker våra fina ridskolehästar sina
egna fodervärdar som kan krama,
pyssla, putsa, borsta, mocka och rida
en helgdag i veckan.
Vem får vara fodervärd?

Du måste vara 18 år, eller alltid ha en kunnig vuxen med
dig i stallet och under ridning.
Du måste vara medlem i Avesta RK

Vad innebär det att vara fodervärd?

All aktiviteter såsom ridlektioner, tävlingar, barnridning,
etc. går alltid före fodervärdsridning. Det är viktigt att
komma ihåg att våra ridskolehästar skall tillgodose många
elevers behov.
Om hästen t.ex. inte är tillgänglig för fodervärdsridning,
den dagen du har, får du byta till en annan dag eller byta
till en annan häst om möjlighet finns. Prata med Kajsa om
vilken dag eller häst som kan passa.
Man rider sin häst 1 gång i veckan, och då på den dag
som är bestämt när kontrakt skrivs under.
Om väglaget/vädret tillåter skall hästen alltid ridas ut 3
ggr/månaden (om det inte är säkert för hästen att ridas ut
p.g.a. isiga vägar, storm, åska mm. får man rida i ridhuset)
1 gång/månad får man rida i ridhuset.
Hoppning och bommar får endast förekomma på
lärarledda lektioner.
1 gång i månaden kommer det att finnas en ridlärare på
plats och då finns det möjlighet att få hjälp i sin ridning
eller att hoppa låga hinder (max 60cm) samt rida på
bommar.

Fodervärden skall mocka, spåna boxen och
iordningställa foder till sin häst.
Tvätta vattenhink och fylla på med rent vatten, rengöra
hästens krubba.
Man skall putsa/smörja på sadel och träns, göra rent
benskydd samt se till att hästens borstar är rena.
Om man blir sjuk, eller inte kan sköta om sin häst så
åligger det fodervärden att se till så att någon annan
kunnig person genomför sysslorna (man skall ej lägga
sysslorna på stalltjänsten).
Om man vill vara fodervärd behöver man inneha rätt
kunskap för detta, är du osäker så kontakta Kajsa.
Innan ett fodervärdsavtal skrivs så behöver man delta på
en fodervärdsutbildning.
Intresseanmälan sker via mejl: avesta.rk@telia.com
eller prata med Kajsa Ekström på ridskolan.

