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STALL43:s MEDLEMSBLAD NR 3 2020 

SAMSPEL KREATIVITET ACCEPTANS 

Höstterminen 2020 är till ända 

Höstterminen har varit speciell på många sätt, inte minst 

beroende på Covid-19. Det har känts värdefullt för oss 

att kunna ha verksamheten igång ”som vanligt” när vi 

vet att många av våra deltagare har fått en förändrad 

vardag med mindre möjligheter att genomföra aktivite-

ter.  

Arvsfondsprojektet går nu in i slutfasen, efter 2,5 år så 

återstår nu den 6:e och sista terminen. Många av våra 

deltagare har varit med från början och kommer även 

vara med nu under den sista terminen inom projektet. 

Det är en ynnest att få följa våra deltagare genom utma-

ningar och framsteg, och att få dela de guldstunder man 

kan få uppleva tillsammans med en häst. Vi har tillsam-

mans hittat fungerande former för vad vi gör och hur – 

och inom dessa former kan vi prova nytt och variera. 

Under hösten har det till exempel varit flera stycken som 

valt att utforska körningen lite extra, både ute längs 

vägarna och i olika övningar på banan. Vi strävar hela 

tiden efter att anpassa oss efter varje individ och vara 

medvetna om vilka krav vi ställer i olika situationer och 

moment. Både i ridning och körning kan det beroende 

på dagsform vara skönt att bli ledd på en promenad i 

skogen eller att andra dagar att jobba mer aktivt med 

hästen eller i själva aktiviteten.  

Nu ser vi fram emot vårterminen och ljusare tider! Jag 

vill passa på att tipsa om ”Hästpromenaderna/tid för 

återhämtning för föräldrar” som börjar i april. Vill ni veta 

mer? Kontakta mig direkt eller läs mer på hemsidan! 

Matilda 
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ATG 

 

Sponsrar Stall43:s verksamhet 

och specifikt projekten ”En vecka 

i Roslagen” och ”Hästpromenad”.  

 

ATG har varit ett stort stöd för oss 

sedan start och gett oss självför-

troende och muskler att tro på vår 

verksamhet och hjälpt oss att 

utvecklas.  

 

Förutom det stöd vi får ställer de 

alltid upp med att ta fram bro-

schyrer, affischer, skyltar, m.m. 

De sprider goodwill om vår före-

ning och inte minst det engage-

mang de lägger i att göra de fina 

filmerna om oss.  

ATG kom till Nyckelby 

Turner & Matilda 

I somras fick vi besök av ATG:s filmteam. De 

spenderade en dag här tillsammans med oss 

och de två familjer som bodde i stugorna under 

”En vecka i Roslagen”. Det var en perfekt som-

mardag, familjerna ställde upp och bjöd på sig 

själva, hästarna var hur mysiga som helst och vi 

var glada att få hit ett par deltagare som visade 

upp hur stallvistelsen brukar gå till här hos oss. 

Resultatet blev en övergripande film om Stall43 

och tre kortare versioner om terminsverksamhet-

en, ”En vecka i Roslagen” och Hästpromemad. 

Filmerna kan ni se på hemsidan! 

www.stall43.se 

Tack ATG för stöd, hjälp och jättefina filmer! 
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ARTIKLAR 

 

Inte nog med de fina filmerna, det har gjorts reportage om före-

ningen i Expressen, Hippson och Special Nest (som är en 

webbtidning med neuropsykiatri i fokus). 

Lite omtumlande med så mycket uppmärksamhet. Vi vet ju att 

det är ont om aktiviteter riktade till den här gruppen barn och 

ungdomar och det är något vi hoppas kunna förmedla. Hur vik-

tigt det är att var och en blir rätt bemött och får en anpassad 

vistelse här hos oss. 

Vi hoppas att vi kan inspirera fler föreningar och verksamheter 

att anpassa aktiviteter som passar ”våra barn och ungdomar”! 

EXPRESSEN 

https://www.expressen.se/sport/

foreningsliv/hastar-ar-perfekta-for

-de-tranger-sig-inte-pa/ 

 

HIPPSON 

https://www.hippson.se/

cldoc/individen-i-centrum-

och-hasten-som.htm  

 

SPECIAL NEST 

https://www.specialnest.se/

aktiviteter/utvecklande-att-forsoka

-forsta-hastens-kanslor 

 

 
 

 

 

Länkarna hittar du också på vår hem-

sida under fliken ”det händer på Stall43” 



 4 

 4 VÅRA HÄSTAR 

4 

 

Att våra hästar mår bra, trivs och blir väl omhändertagna är en av de in-

gredienser som är självklara i vår förening. Här berättar vi om hur vi 

tänker och går till väga för att uppfylla detta. 

 
VATTEN- Hästarna ska alltid ha tillgång till friskt och rent vatten– vattenkopparna i stallet rengörs och kollas dagligen. Vatten-

baljorna i hagen görs rent och fylls på varje dag 

GROVFODER– vårt hö kommer i balar ca 15-20 kg, från en bonde i södra Dalarna. Vid varje leverans (ca tre gånger/år) så 

skickar vi in fodret på analys. Kvalitén kan variera beroende när på sommaren man har skördat och från vilken åker. Utifrån 

analysen gör vi en foderstat för varje häst, den bygger på vikt, ålder, träningsmängd. Ibland behövs det  stödfodras till exem-

pel i brist på protein, mineraler och vitaminer. 

Våra hästar får grovfoder fyra gånger/dag. Viktigt att det fördelas på flera givor. Hästars magar behöver vara igång större 

delen av dygnet för må allra bäst. 

UTEVISTELSE– hästarna är ute i hagarna så mycket som det går. Sommartid blir det från 6 på morgonen till ca 22 på kväl-

len. Är det väldigt varmt och mycket insekter får de komma in och vila på dagen och vara ute på natten. Vintertid går de ut kl. 

8 och in med mörkret . Vi hade gärna haft mer tillgång till större hagar och bättre betesmarker men vi gör så gott vi kan med 

de ca 1 hektar som vi har att tillgå. 

Våra hästar gillar komma in, få sin mat och vila lika mycket som de gillar att komma ut på morgonen. När det regnar och blå-

ser har vi två ; Chili och Cobran som är rejält sura och bara vill in :). 

STALLET–  boxarna görs rent varje dag och fylls på med spån så det är mjukt, rent och skönt underlag. I boxen finns en 

krubba där vi lägger kraftfoder, det finns en saltsten och vattenkopp. Varje box har ett stort öppningsbart fönster. Boxarna är 

luftiga och rymliga. Det ska finnas god ventilation i stallet, vilket avgörs beroende på väder hur mycket som är öppet i stallet. 

Vi låter alltid våra hästar stå ifred i sin box. Vi skötsel och  inför en aktivitet står dem på stallgången. Viktigt är att stallet sopas 

och hålls rent.  

TÄCKEN– hästarna har täcken lite beroende på väder, om de är klippta och vilken typ av träning de gjort. Om det inte regnar, 

blåser och är kallare än +-0 finns ingen anledning till täcke om man inte blivit klippt. På sommaren kan det behövas insekts-

täcke när mygg och bromsar är som mest besvärliga.  

 

Vi är lyhörda, läser av och känner in hur hästarna mår varje dag. Att vi 

har ett nätverk av duktiga yrkespersoner som var och en bidrar med 

sin kunskap och helhetssyn, gör att vi tillsammans kan lösa olika frå-

gor som dyker upp för att ge våra hästar ett bra, tryggt och kärleksfullt 

liv. Nedan har vi sammanställt det som är vardag för oss och några av 

de personer som regelbundet hjälper oss att hålla en mycket god livs-

kvalitet för våra älskade hästar. 

KÄRLEK 
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DAGLIG SKÖTSEL– Det är viktigt att dagligen gå igenom hästarna. 

PÄLSVÅRD–  Alla hästar blir dagligen borstade, då känner vi också på alla ben och kollar att allt känns bra. Vid behov så spolar 

vi av leriga ben och hovar. Mycket viktigt att hålla rent och ha koll på karleder för att undvika karledsproblem. Man och svans 

reds ut med balsamspray. Vi klipper hästarna i nacken med klippmaskin. Det blir smidigare för grimma och huvudlag då. Turner 

klipps en eller två gånger/år. Och Ma Dicken en gång/år. Då de har har mycket tjocka pälsar och mår bra att klippas. 

HOVARNA– ska kratsas/göras rent varje dag. Man kollar också så alla skor sitter bra. Vid behov smörjer vi in med olja (brukar 

använda rapsolja), om hovarna är väldigt torra lägger vi på speciella vattenboots som tillför fukt. 

DUSCH-i stallet finns en spolspilta där hästarna duschas till exempel om de blivit svettiga efter träning, är leriga/skitiga, på som-

maren om de blivit väldigt varma. 

AVMASKNNG-görs vid behov, genom att göra ett träckprov, vår och höst. Om det finns mask bedömer veterinär vilket medel 

som är bäst lämpat och skriver ut. 

VACCINERING-alla hästar vaccineras av vår husveterinär en gång/år.  

HOVSLAGARE-Vår hovslagare Rune kommer var sjätte vecka. Verkar hovarna, slår på skor, eventuella sulor. Hovslagaren kan 

utläsa vissa symptom hos hästens hovar vilket kan hjälpa oss att få svar på funderingar kring till exempel snedbelastning, fång 

m.m. 

TANDLÄKARE- tandläkaren Anna– Lena kommer 2-3 ggr/år för att kolla tänderna. Behovet ser lite olika ut, Turners kollas tre 

ggr/år medans Ma Dicken kollas var tredje år. Hästen kan vara besvärad i munnen på grund av fraktur, karies, sår, bettrelate-

rade problem, tandsten, så kallade hakar eller annat som gör att hästen inte kan mala sin mat optimalt. 

VETERINÄR– vår husveterinär Hans bor i Norrtälje, han kommer så fort vi är tveksamma och oroliga för någon av hästarna. 

MASSÖR– duktiga Lollo som bland annat undervisat hästmassage på Axelssons kommer till oss just nu var tredje månad. Hon 

känner igenom hästarna. Hon identifierar sträckningar, spända muskler, låsningar o.s.v.. Hon masserar och inte minst ger oss 

råd hur vi kan påverka träningen av hästarna. 

KLINIKEN-om olyckan är framme eller om någon häst blir allvarligt sjuk så är det till Mälarkliniken i Sigtuna vi åker till. De har 

hjälpt oss bland annat att fixa Tottes trasiga tänder och opererat Cobrans allvarliga hovspricka. 

 

 

VÅRA HÄSTAR 

Vi lever nära våra hästar 

och känner dem väl. Det är 

oftast lätt att se eller känna 

om något inte stämmer. 

Men att veta orsaken är 

oftast svårare. Då gäller det 

att samla in information och 

kunskap; från egen erfaren-

het allmänt och specifikt för 

varje häst, ha koll på sjuk-

domshistoria och framförallt 

ta hjälp av kunniga; veteri-

när, hovslagare, massör, 

tränare, tandläkare o.s.v. för 

att snabbt och på rätt sätt 

hjälpa hästen. 

Det är guld värt att Stall43 har ett riktigt bra nätverk av kunniga yrkespersoner. 

HOVSLAGARE 

MASSÖR TANDLÄKARE 
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ANPASSAD TRÄNING-varje häst behöver olika träning, både långsiktigt och kortsiktigt. En häst kanske behöver för-

bättra konditionen medans den andra behöver mer ”gymnastikövningar”, alla våra hästar tränar samspel och kommu-

nikation. Det är ett måste för deras arbete här hos oss. Vi har tillgång till en rad olika utrustning för våra hästar och kan 

på det sättet anpassa olika träningsformer som passar bäst till var och en: trav, ridning, tömkörning, longering, Akade-

misk ridkonst m.m. Vi kan vara på vår rid och körbana utanför stallet, på skogsstigar, på ängar, på skogsvägar eller på 

stora vägen, 

TRÄNARE– vi tar just nu hjälp av Carina, tömkörningstränare och Anna-Klara, tränare i Akademisk ridkonst. Det sist-

nämnda är framförallt för Totte som vi helt håller på att skola om för att ge honom självkänsla, bygga upp rätt muskler 

och bli en trygg häst. Reportage om det kommer i nästa nummer av 43:an! 

UTBILDNING-det finns många olika vägar att förkovra sig om hästar; Matilda går just nu utbildning i Hästunderstödda 

insatser på Strömsholm, Johnny har just klarat sitt test för att få amatörtränarlicens, för att vi ska kunna träna och för-

hoppningsvis starta Chili. Vi har i personalen tidigare gått hästmassagekurs och deltagit på olika seminarium/kurser 

om hästar och träning 

UTRUSTNING och UNDERHÅLL– Det är lätt hänt att hästarna får skador av fel anpassad utrustning. Vi anlitar en 

sadelprovare, massören håller koll på eventuella ömheter och vi själva känner dagligen igenom hästarna. Vi har god 

kvalitet på vår utrusning och är noga att sköta om den, tvätta och smörja. Vagnarna ses ständigt över av Johnny som 

också håller koll på att banan är harvad/plogad/saltad/vattnad.  

LITTERATUR-det finns många bra sidor på nätet som är utbildande och givande. Vi har åtskilligt med litteratur om 

hästar, skötsel, olika träningsformerna, kost med mera.   

 

Man blir aldrig fullärd när man lever med hästar. Med ett öppet sinne lär hästarna oss något dagligen.  

 

Att bemöta hästarna med respekt, tålamod och massor av kärlek är ett nöje och ett måste! 
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GÅVA 

GÅVA FRÅN MÄLARENS HÄSTKLINIK 

Vi vill skicka ett stort tack till MÄLAREN HÄSTKLINIK som gett 

föreningen 20 000 kr. 

Vi är mycket tacksamma för detta. Vi beslutade att gåvan kom-

mer att bidra till att anordna påsk och sommarlovsaktiviteter för 

barn som går i Resursklass i Norrtälje. Ansvarig för resursklas-

serna samarbetar med oss för att genomföra aktiviteten. 

Vi hoppas det kommer att bli ett uppskattat initiativ och ser fram 

emot att träffa nya barn i stallet! 
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EN VECKA I ROSLAGEN- kollage 

Sommaren 2020 tog vi emot 

12 familjer under sex veckor, 

här på gården i vackra Nyck-

elby.  

 

Det var en underbar sommar 

med lite blandat men mest 

vackert väder. 

 

Många olika aktiviteter i 

stallet och mycket bad! 

 

Sommaren 2021 kommer att 

bli ett mellanår på grund av 

pandemin. Vi genomför  En 

vecka i Roslagen men på ett 

lite annat sätt. 

Vi återkommer med utskick 

via e-post till berörda och på 

hemsidan. 
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HÄSTPROMENAD/ tid för 

återhämtning  

Vänder sig till föräldrar till barn med 

Autismspektrumdiagnos. 

2-3 deltagare/grupp 

Det krävs varken hästkunskap eller  

hästvana för att delta. 

UPPLÄGG 

Fokus kommer att ligga på sam-

spel och kommunikation med häs-

ten, medveten närvaro blir ett na-

turligt inslag liksom kroppskänne-

dom och avspänning. Det ligger till 

grund för våra hästpromenader 

som kommer att ske både på ba-

nan och längs stigar. 

Aktiviteten ska präglas av låga 

krav, där prestigelöshet och trygg-

het är ledande. 

Möjlighet till utbyte med andra 

gruppdeltagare i liknande situation. 

Varje tillfälle kommer att avslutas 

med att hästarna får en varsin mo-

rot och släpps ut i hagen, möjlighet 

till gemensam fika efteråt. 

 

I VÅR STARTAR: 

Fortsättningskurs 

En ny kurs 

 

Vid frågor kontakta Matilda: 

076-112 55 37 

Intresseanmälan till: 

Stall43.trav@gmail.com 

Märk med ”Hästpromenad” 

 

Håll utkik på hemsidan! 

För att delta i föreningens ak-

tiviteter betalas medlemsavgift, 

då är man också försäkrad. 

Medlemsavgiften debiteras au-

tomatiskt på första fakturan. 

• Deltagare 200 kr 

• Familjemedlemskap 300 kr 

 

 

Vill du följa föreningen som 

stödmedlem?! 

Swisha 100kr 

till 070-33 22 369 

 Märk med  

“2021” 

Namn+e-postadress 

Ditt bidrag är viktigt  

för oss. 

Tack! 

MEDLEMSAVGIFT 2021 

OBS! 



 11 

 11 

Tack för stöd och samarbete 

Vi önskar alla ett riktigt 

Gott Nytt År 

styrelsen 

Cissi • Cia • Matilda • Johnny 


