
 
STALLREGLER 

Gjelder alle som er involvert i Stall Ovenstad. 
 

STALLENS ÅPNINGSTIDER: 
 
Stallen er åpen for oppstallører fra 07.00 – 22.00 hver dag.   

Dersom du skal i stallen før kl 07.00, eller etter kl 22.00, er dette helt i orden, men da ønsker 
jeg beskjed om dette i forkant. 

 
FÔRINGSRUTINER: 
 

• Morgenfôring/utslipp Mellom kl 07.00 – 08.00, det vil si at alle hestene skal være ute til kl 
08.00 

• Lunsjfôring mellom kl 13.00 – 14.00 
o dersom hester ikke er til stede i flokken ved lunsjfôring, må eier/fôrrytter fôre hesten 

sin selv på boks, eller ute. Bruk pose eller høynett! Husk å rake opp etter deg. 
Brukbart grovfôr legges tilbake slik at det kan brukes.  

 

• Innslipp/kveldsfôring STARTER tidligst kl 19.00, og innen kl 21.00. 
 
For ytterligere rutiner for stallvakter se egne rutiner for dette. 
 
FÔRINGER: 
Hestene fôres tre ganger daglig med grovfôr.  
Kraftfôr kjøpes inn og blandes av hver enkelt oppstallør/eier. 
Kraftfôr fôres morgen og kveld til bokshester ut ifra hva som er gjort klart.  

• Kraftfôr til kvelden gjøres klart i boksen.  

• Frokostbøtte gjøres klart og settes inn i hyllen. Kraftfôr kjøpes inn og blandes av hver enkelt 
oppstallør/eier. Bruk riktig blandingsforhold mellom bløtt og tørt. Suppe er ikke greit.  
Bøttemat skal ALDRI gis ute i flokk. 

 
LAGRING AV GROVFÔRMÅLTIDER: 
Til lagring av de ulike måltidene benyttes merkede poser, som henges på nederste 
knagg på tildelte plasser.  

• Dette ordner oppstallørene selv. Tomme poser skal henge på øverste knagg. 

• Kveldsfôret legges i boksen slik at det er klart ved innslipp av bokshester. Unntaket er om 
sommeren når hestene er ute hele døgnet, da henges kveldsfôret på anvist knagg, dersom 
det er behov for å tilleggs fôre. 



• Fôr klargjøring av høyposer skal vekten brukes.  

• Dersom du fôrer i tillegg til de oppsatte måltidene skal det også veies til enhver tid for å ha 
kontroll. Dersom man gir mer enn 12 kg grovfôr må dette avtales på forhånd, og det vil bli 
fakturert i tillegg til stalleien. 

• Stall Ovenstad står for innkjøp av alt grovfôr til enhver tid.  
o Oppstallører har ingen mulighet til å kjøpe og lagre sitt eget grovfôr på stallen, kun 

stallens grovfôr skal benyttes. Unntakstilstand ref tørken i 2018. 
 
KRAFTFÔR: 

• Alt kraftfôr skal oppbevares i SORTERA beholdere fra IKEA. 
 

• Dersom du trenger flere beholdere til ulike typer må dette klareres på forhånd på grunn av 
plassmangel.  

o Max 2 stk store beholdere.  

• Dette gjelder for alle som benytter seg av stallen og som bruker kraftfôr. 

• Hver og en oppstallør er selv ansvarlig for at fôrboksene til enhver tid er rene og ser 
presentable ut.  

• Beholderene skal vaskes underveis og under behov. 

• Det skal ikke skrives på fôrdunkene, og fôrdunker som blir ødelagt må erstattes ved å kjøpe 
inn ny tilsvarende. 

 
Ønsker du selv å gi hesten kraftfôr i sommerhalvåret når alle hestene står ute natt og dag, skal 
hesten tas ut av flokken for å få det servert på boks eller på utsiden. 
 
BINDING AV HEST I OG UTENFOR STALLEN: 

• Utenfor stallen kan hester bindes i bindekrokene på veggen eller i bindebommen på 
grusplassen.  

o Anbefaler å binde leietau i høytråd eller annet som ryker lett dersom hesten skulle få 
panikk.  

• Ingen hester skal under noen omstendigheter være løse på stallgang, eller ute på området, 
under innslipp eller utslipp. Vis skjønn og ha kontroll på hesten din til enhver tid, sørg for at 
du ikke er til bry for noen eller skaper uheldige og unødvendige situasjoner.  

• Dersom hesten din kan gnage på ting, må den stå bunnet ved murblokken, stå på boks eller 
stallgang under stelling. 

• Når hest bindes opp ute skal det brukes kort oppbinding. Kan gi lengre oppbinding dersom 
den spiser, eller står alene ute. Dette for å unngå at de henger seg opp eller kan true 
nabohesten som står bundet. 

• Det skal ikke under noen omstendigheter bindes hest noe sted uten tilsyn. 
 

STALLGANG, VASKESPILT OG BOKSFRONTER. 

• Stallgangen i både storestallen og lillestallen skal til enhver tid være kostet og ryddet. 

• Det skal ikke under noen omstendigheter settes noe på gulvet på utsiden av boksene eller 
henges noe på bokser/boksdører som ikke er spesifisert i stallreglene. 

• Kun dekken, fluemaske, grime og leietau skal henge på boksen. 

• Dekken skal henges opp på ønsket måte og vil bli vist. Dette for å holde orden, og for å 
lettere ta på dekken om morgenen.  

• Se til at leietau er festet til grimen, og at grimen har hurtigkobling på hakestykket.  

• Det skal også kostes på fôrrommet. 

• Vaskespiltet skal hovedsakelig brukes til å vaske/spyle hesten. Ingen form for stelling eller 
oppsaling skal foregå her, med mindre ingen andre trenger vaskespiltet, stelleplass er 



opptatt, eller du er alene på stallen. Forhør deg eventuelt før du skal stå der utover 
normalen. 

• Dersom man skal spyle bitt, bøtter etc oppfordres dette til å gjøres ute når det er mulig, eller 
helt borte ved sluket inne i vaskespiltet gjennom vinteren. Dette for å unngå vannsøl, 
fuktighet og is i stallen. Bruk svabel dersom vannsøl forekommer, da tørker det i det minste 
raskere opp.  

• Vaskespilt skal feies rent etter bruk, og før spyling, også vegger ved behov.  

• Høver skal renskes ute eller på stallgang før hesten blir satt i vaskespiltet.  

• Slange skal henges opp, og når hest spyles skal slange være over hesten og ikke på gulvet. 
Dette for å unngå at det går hull i slangen om hesten tråkker på den.  

• Ingen grunn til å fylle varmt vann i bøtter inne eller ute. 

• Smuss og skit skal ikke spyles ned i sluket, da blir det tett. 

• Oppbindingsplass på stallgangen skal fortrinnsvis brukes til smed, veterinær eller annen 
behandling. Utover dette er det fri bruk til stell og oppsaling. 

• Hester skal IKKE settes på gangen på vent mens man møkker eller lignende. 

• Vi har få stelleplasser inne, av den grunn oppfordres stelling og oppsaling til å skje på boks 
for de som har dette, eller ute på stelleplassene. 

• Heng opp oppbinding etter bruk, og unngå å slipp oppbindingen i gulvet, støpen på metallet 
går i stykker.  

• Fôring av hest på stallgangen skal skal ikke forekomme, med mindre det er avtalt med meg 
på forhånd. 

o All form for fôring er forbeholdt boks, stelleplass ute og paddock. 

• Når man har brukt stelleplass, skal det ryddes opp og feies, slik at andre kan komme til. 
 
MØKKING: 
Paddocker 

• Alle møkker i uteområdet.  

• Det beregnes ca 1 trillebår pr. hest pr. døgn.  

• Hovedregel er å møkke hver dag.  

• Ta også vekk nedtråkket høyrester ved fôringsplass. 

• Benytt høygaffel dersom møkka er frosset fast i bakken. Møkkagreipa brukes ikke til å løsne 
stivfrosset møkk, da blir den ødelagt.  

• Alle har et felles ansvar for at uteområdet til enhver tid er i orden. Her må ALLE bidra slik at 
ikke enkelte får all jobb. Hele området skal møkkes, også der det er høyt gress etc. 

• Hver vår har vi felles dugnad hvor vi alle møkker etter vinterens nedfall. 
Boks  

• Boksen skal møkkes hver dag. Det er mulig å lage seg en talle, men da skal det klareres med 
utleier først for en gjennomgang om hvordan dette gjøres.  

o Dersom det ikke fungerer slik utleier ønsker, kan utleier når som helst be oppstallør 
om å gå bort i fra talle. Dette fordi jeg ikke ønsker et dårlig inneklima i stallen. Jeg 
godtar talle, men ikke om den er bygget opp på tiss slik som i gamledager. Det skal 
være en såle av frisk flis. 

Fellsområder 
Ridebane, rundkorall, gårdstun etc skal møkkes rett etter endt ridetur, eller treningsøkt. 

• På ridebanen er det egen trillebår og greip, husk å tømme trillebår. 

• Når man steller hest ute så skal det møkkes og rakes når ferdig. (pels og eventuelt høyrester 
også). 

 
 
 
 



På tur  

• Om hesten gjør fra seg langs en vei/gangvei skal det uten unntak skuffes til siden og ned i 
grøftekanten før man går videre. (ikke inn på privat eiendom). 

 
Det er viktig for hestens høver å ha et rent uteområde, men også av hygieniske årsaker og i 
forhold til parasitter, insekter og fluer. I vinterhalvåret er det forståelse for at møkking ikke 
alltid er like enkelt overalt, men alle må gjøre sitt beste i alle uteområder også på vinteren.  
I møkkahengeren skal det KUN tømmes møkk/flis, matavfall og hovrester! Dette fordi det blir brukt 
som gjødsling av jordene. 
 
VANNTILGANG 

• Bokser har ikke vannkar, alle må selv stå for vannbøtte(r) i boksen.  

• Ute er det termobarer om vinteren og vannbaljer om sommeren. Alle står ansvarlig for fylling 
og vasking av vannbaljer ute etter behov. 

o Det er ikke aksept for at det er tomt for vann ute hos hestene. 
▪ Hestene skal ikke oppleve å ikke å finne vann 
▪ Termobarenes varmeelementer brenner seg dersom de går tom, og 

termobaren blir ødelagt. 

• Det skal brukes kaldt vann sommer som vinter til vannpåfylling ute og inne. 
 

TILSYN: 

• Jeg ønsker umiddelbar beskjed dersom noen oppdager at en av hestene ikke oppfører seg 
som vanlig, virker syk/halt/skadet, eller det er noe annet som ikke er som det skal (ødelagt 
gjerde el.) 

• Send meg og/eller hesteeier en SMS eller ring hvis det er alvorlig. Ingen grunn til å vente 
dersom det er noe, samtidig skal man ikke unødig stresse opp andre eller dramatisere en 
ufarlig situasjon, her må man bruke skjønn. 

 
GJERDER: 

• Gi meg beskjed dersom strømtråd er røket, eller plank er falt ned, knekt etc. 

• Heng på alle strømporter på øvre del, når man går ut av paddock slik at strømkretsen ikke 
brytes. Ponniflokk og hesteflokk har samme strømkrets.  

• Ønske om at strømtråder på port ikke tvinnes rundt og rundt. Metalltrådene ryker til slutt og 
da er det ikke strøm i porten heller. 
 

DEKKEN: 

• Alle dekken skal merkes med nøkkelring, slik at dekken ikke kan forveksles eller legges på feil 
hest. 

• Hver og en oppstallør har selv ansvar for å henge frem passende dekken på boksdøren til vær 
og vind under de forskjellige årstider.  

o Her må man aktivt følge med på værmeldingen selv, dersom det skal bli lagt på 
dekken ved dårlig vær.  

o Hver og en oppstallør må selv ta ansvar for å hente sine dekken fra 
dekkentørkerommet til enhver tid, og henge på stalldør. 

• Våte dekken henges på dekkentørkerommet. 

• Dekkentørekrommet er IKKE en oppbevaringsplass, men kun en tørkeplass som kveldsvakten 
skal slippe å rydde før han/hun henger opp dagens våte dekken.  

• Dekkentørken skal KUN stå på gjennom dagen. Kveldsvakten drar ut støpslene ved innslipp. 

• Det tas kun på/av 1 stk dekken pr. hest. Ingen bytte av dekken, med mindre noe annet er 
avtalt. 



• Dekken skal ha hurtigkoblinger i front og kun gjorder og halestropp. Beinstropper er ikke 
ønskelig uten spesielt grunnlag.  
 

BANEMATERIELL/BANEEFFEKTER: 

• Dersom det benyttes hindermateriell, kjegler, tønner, bommer eller lignende på banen skal 
dette ryddes vekk etter hver gang dersom ikke annet er avtalt. Husk også å ta vare på tingene 
som om det var ditt eget. 

• Blir noe ødelagt skal det meldes i fra om umiddelbart. 

• Krakk skal stå på sidelinjen og ikke i/på banen. 

• Krakken som tilhører banen/rundkoral skal også KUN benyttes på der. Egen krakk står ved 
stallområdet.   

 
OPPBEVARING AV UTSTYR: 

• Alle oppstallører får anvist plass til utstyr, det er 1 skap pr. hest. Alt annet som ikke får plass i 
skap bes oppbevares hjemme hos hver enkelt. Jeg har noe ekstra plass, så om det avtales kan 
jeg være behjelpelig så langt det er mulig. Jeg ønsker å være så rettferdige som mulig og 
fordele ekstra plass så godt jeg kan. 

• Dersom det er plass som ikke brukes kan man få litt ekstra med plass, men dersom det 
kommer flere som ønsker mer plass, kan jeg når som helst ta tilbake den ekstra plassen til 
mitt bruk eller til fordeling på flere oppstallører. 

• Det kan forekomme mus i stallen, på høyloft, på fôrrom etc. Hver enkelt må selv sørge for å 
pakke inne sitt utstyr forsvarlig for å unngå skade på sitt utstyr. Leietaker er selv ansvarlig for 
sine ting. 
 

NB: Oppfordrer og tegne forsikring på f.eks hest, sal og annet som er av verdi. Ved brann eller 
tyveri står ikke Stall Ovenstad ansvarlig for tapte verdier. 
 
RENHOLD: 

• Hver og en oppstallør har selv ansvar for at boksen blir rengjort innvendig og utvendig, samt 
krybbe med jevne mellomrom. Det skal derfor rengjøres hver gang hesten gjør fra seg opp 
etter veggen for å holde miljøet rent og hyggelig. Det vil også være felles dugnad hver 
vår/sommer hvor alt vaskes godt ned, og eventuelt males opp igjen.  

• Eiere som har hester som griser med ”bøttemat” må gjøre rent jevnlig for at matrester ikke 
skal sette seg helt fast. Eventuelt bruke tub rug og ikke krybbe. 

• Stallen står for vaskemiddel og børster ved dugnad. 
 

ØDELAGT UTSTYR: 

• Dersom du eller hesten ødelegger redskaper eller annet utstyr, ønsker jeg at du gir beskjed 
om dette så raskt som mulig. Det forventes at alt utstyr, og annet blir behandlet på lik linje 
som om det skulle vært ditt eget. 

• Det forventes at ødelagte ting blir erstattet. (ikke på grunn av slitasje, men når man er 
uoppmerksom eller bare gjør noe dumt/unødvendig/selvforskyldt). 

 
BESKJEDER: 

• Skal du gi en viktig beskjed om hesten din anbefales at du sender en SMS, selv om du også 
forteller det muntlig. 

• Stallen har en facebook side som heter «Stall Ovenstad interngruppe» hvor alle oppstallører 
og fôrryttere skal være medlem av, dette fordi dette er vår felles informasjonskanal.  

o Her legges også ut forespørsel om tur/treninger, felles aktiviteter etc.  
o Under ”filer” finner du rutiner, kontaktinfo oppstallører, stallregler, kontrakter, 

vaktlister etc.  



o Det benyttes også «emner» for å forenkle det å finne innlegg som er viktige og 
informative/nyttige.  

• Siden skal være konstruktiv og kommentarer skal KUN besvares dersom det er spørsmål i 
hovedinnlegget.  

• Den skal ikke benyttes til uthenging eller personangrep, det skal heller ikke være nødvendig å 
skrive hvem som har gjort hva, om jeg legger ut en påminnelse eller noe som er blitt glemt. 

• Jeg sletter kommentarer eller innlegg som jeg ser på som upassende eller ufine. Dersom en 
feil blir gjort, eller en misforståelse skjer, f.eks feil dekken på en hest, skal dette tas på en 
konstruktiv måte direkte med den som hadde utslipp. Ingen grunn til å legge dette på vår 
felles side for åpen lesning. 

• Meldinger fra meg er kun til opplysning og påminnelse. Ingen grunn til å ta ting personlig.  

• Les alle innlegg nøye og ta det som en påminnelse eller opplysning. 

• Alle plikter å holde seg oppdatert til enhver tid på internsiden slik at man holder seg opplyst 
og informert underveis, oppfordrer alle til å ha på varsler tilhørende internsiden vår. 

 
HUNDER: 

• Det er greit å ha med hund i stallen, men det er båndtvang hele året på stallens område.  

• Det er 0 tolleranse for å finne hundemøkk rundt på området! 

• Det er 0 tolleranse for tissing/markering på hjørner, på høyet og på ting og tang på stallens 
område inne som ute.  

• Gneldrete hunder må bli hjemme, eller sitte i bilen. 
Legger ved et lite utdrag fra hundeloven også: 

§ 3.Generelt aktsomhetskrav 

En hundeholder skal vise aktsomhet for å unngå at hunden volder skade på folk, 
dyr, eiendom eller ting. Hundeholderen skal sørge for at hunden eller hundeholdet 
ikke er til urimelig ulempe for folk, miljø eller andre interesser. Blant annet skal 
hundeholderen søke å avverge at hunden eller hundeholdet skaper utrygghet for 
andre. 

Den som er berørt, kan kreve overfor hundeholderen at en varig tilstand eller 
varige forhold som ikke gir tilstrekkelig sikkerhet, eller som volder urimelig ulempe, 
blir rettet. 
 
RØYKING: 

• Røyking er strengt forbudt i stallen!  
o Røyking kan foregå på utsiden og vekk fra stallens bygninger og fellesområde, og vis 

hensyn til de som ikke røyker. Sneiper må tas med hjem. 
 

FLIS/STRØ: 

• Så langt det er å få tak i benyttes flispellets. Til tider kan det være at annet strø også blir 
benyttet. 

• Det skal KUN benyttes kaldt vann ved oppbløting av flispellet. 

• For hver gang man tar flis må det skrives opp på respektiv flisliste som henger i stallen. 

• Ekstra flis utover det som er inkludert blir tilleggsfakturert. 
 

OPPHOLDSROM: 

• Oppholdsrommet er for alle på stallen, og jeg håper at alle kan hjelpe til med å holde dette 
rommet ryddig og hyggelig. 

• Dersom du har mat i kjøleskapet er det lurt å merke dette. 
o Ting og tang, mat og drikke som ikke er merket, ryddes bort eller bli kastet. 



SØPPEL: 

• På stallen er det kildesortering. 
o Papp/papir (fôrrom) 
o Matavfall (kjøkken eller møkkahenger) 
o Myk plast/plastfolie (Stativ ved vannpost, blank søppelsekk) 
o Metall (fôrrom) 
o Glass (hylle på fôrrom) 
o Restavfall (Stativ ved vannpost, sort søppelsekk) 
o Landbruksplast (blank søppelsekk, ponnirom) 

 
STALLVAKT: 
 

• Helger og kvelder går på rundgang mellom oppstallørene. Oppsatte vakter som ikke passer 
må byttes seg imellom.  

• Vaktliste må oppdateres av hver enkelt under endring slik at den til stadighet er oppdatert, 
(henger i storestallen).  

• Vakter skal ikke overlates til utenforstående personer, eller fôrryttere som ikke kjenner til 
hester og rutiner.  

• Dersom forryttere skal ha vakter skal de lærers opp grundig over tid slik at alle kan være 
trygge på at vedkommende gjør en tilfredstillende og god jobb. 

• Ingen oppstallører eller fôrryttere kan gjøre avvik på oppsatte rutiner og tider uten at det 
godkjennes av stalleier på forhånd.  

 
OPPSTILLINGSPLASS HESTEHENGER: 

• Dersom ledig plass er det mulig.  

• Du har selv ansvaret for å låse den, og å måke den frem gjennom vinteren.  

• Egen forsikring anbefales.  

• Plassen du får tildelt er satt av til deg så lenge plassen ikke skal benyttes til andre nødvendig 
ting på stallen.  

• Hengeren står på Stall Ovenstad på eget ansvar og for egen risiko. 
 
GÅRDSPLASSEN/RIDEBANE, TRAVSPOR OG RUNDKORALL 
 

• Før banen FORLATES SKAL møkk fjernes. 

• Det er lov å jobbe løs hest på banen når man er alene, men om det kommer noen som må ha 
banen så må man ta hensyn til det og ta hesten sin i grime etc. 

• Dersom man har ridetime og ønsker å være alene på banen er det mulig, men da skal dette 
informeres om i god tid på forhånd via fb siden. 

• Det kan forekomme arrangement hvor instruktør er innleid, da har arrangementet 
førsteprioritet. Dersom banen stenges for andre over en periode skal dette klareres med 
meg, og informeres om på vår felles fb side. 

• Gårdsplassen betegnes som rundt stallen, stelleplasser, parkeringsplass, grusvei opp til det 
øverste leskuret, og grusvei helt bort til Ovenstadveien (asfaltveien). 

• Alt av materiell som brukes skal ryddes ut av banen etter bruk. 

• Porten på rundkorallen skal ALLTID lukkes etter bruk. 

• Portene på banen skal alltid skyves godt til siden og ligge parallelt med gjerdet oppi oppheng. 

• Travsporet kan benyttes av alle etter kl 15.00. alle dager og helger. 

• Travsporet kan benyttes av de som vil hele dagen, og i helger dersom følgende to krav 
opprettoldes. 

o Man alltid følger sporet med klokken 



o Dersom Siri kommer med en traver så må man være i stand til å sette opp farten til 
full fart for å ikke være til hinder for Siri sin intervalltrening. Det går fort! 
 

TURVETT 

• Vis hensyn til alle som ferdes langs veier, i skog og mark. 

• Vær blid, positiv og hyggelig til alle du måtte møte på. Ingen kan si noe på oss om vi er av 

positiv art       

• Ikke ta noen form for sjanser. 

• Ri kun der det er lov å ferdes med hest.  

• Selv om friluftsloven gjelder for oss med hest, ikke kryss enkelte bønder, og aksepter at dem 
ikke tillater ferdsel med hest gjennom tun og sin egen skog/utmark etc. 

• Aldri ri på dyrket mark eller innmark! Unntak er innen stallens eiendom OG at det er 
godkjent av stalleier.  

 
ADKOMST TIL STALLEN 

• Alle som benytter stallen eller som kommer på besøk til stallen skal bruke innkjøringen til 
«Fuglevik», og ikke bruke veibeskrivelse fra GPS, for da blir all trafikk gjennom gårdstunet til 
bonden som ikke er ønskelig. 

• Vis aktsomhet og kjør sakte og forsiktig gjennom gårdstunet til naboen (travstallen). Det er 
små barn der, et gårdstun med hester og hunder.  
 

 
GENERELL ORDEN OG ANNET: 

• Ingen hester skal ha på seg grime, verken i uteområde eller i boks.  
o Finnes unntak dersom hest er vanskelig å få tak i ute i paddock eller annet spesifikt. 

• Ønsker ingen slarving på stallens område blant oppstallører, her skal vi alle ha det hyggelig, 
og alle har et felles ansvar for å skape, og å opprettholde et ønsket og godt miljø. 

o Dersom noen er utilpass med noe, skal dette umiddelbart tas opp med meg slik at 
man kan få et svar, løse opp i noe, eller gjøre tiltak. 

• Bruk av utstyr på stallen – behandle det fint, være ærlig om uheldig. 

• Ingenting lånes uten å ha avklart det med eier av gjenstanden. 
o Låner man noe så legg det tilbake der du fant det. 

• Ingen av oppstallørene har rettigheter til å ta avgjørelser som avviker fra rutiner.  
o Er det noe som skal skje utover oppsatt rutine skal det avklares med meg på forhånd.  

• Koster, raker og greiper skal henges opp på faste plasser.  
o Lange greiper skal henge sammen og korte greiper skal henge sammen.  
o Greiphodet skal alltid henges vendt innover mot veggen. 

• Ingen hester skal fôres med noe godis etc uten å ha spurt eier først, ei heller ikke ute i flokk. 

• Hester som legger på ører på stallgang, under oppbinding eller på boks skal få være i fred. 
Dette er usikkerhet og løses ikke ved å være krass, fekte med armer, skremme bort med 
leietau etc. Lat som ingen ting og overse det hele, eller hold deg langt unna dersom du er 
utrygg!!!! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



MILJØ OG SIKKERHET 

• Bruk pisk når man skal hente ut eller sette inn hest i flokk for å unngå, løse hester, ulykker og 
unødvendige konfrontasjoner.  

• Refleks på hest og rytter, og hodelykt er påbudt i mørketiden på tur. 

• Anbefaler refleks i jaktperioden (dagtid – det jaktes ikke når det er mørkt).  

• Hold god avstand til alle hester på stallen uansett hvor «snill» hesten din er.  

• Anbefaler alle oppstallører til å lære hesten sin å ikke buse bort og ned til alt som er spiselig. 
Dette handler om lydighet som gagner alle i og med at mange er involvert i stallvakter. Om 
ikke man lærer hesten sin det så sørg i det minste for å ikke tillat det. Unoter kommer fortere 
en du tror, og er vanskeligere å få bort enn å til læres. 

• Det er ikke aksept for ha løs hest uten utstyr på stallens område, med unntak av ridebane og 
rundkorall. Det vil si at alle hester skal leies med hodelag/tøyler eller grime/leietau.  

• Det er ikke tillatt å benytte andres bokser uten å ha klarert med hesteeier i forkant.  

• Vis hensyn, ikke alle hester liker nærkontakt hverken med andre mennesker eller andre 
hester. Hester viser også ulik atferd avhengig av hvem som er til stede, hva man gjør, 
dagsform og eventuelt mat (resursforsvar). 

• Tenk forebyggende, se mulig konsekvenser av det du gjør før du gjør det. Skader og ulykker 
kan unngås med riktig innstilling, fokus på dyret, fokus på sikkerhet og bruk sunn fornuft.  

• For alles glede og trivsel ønsker vi et hyggelig og delaktig felleskap.  

• Ønske om at alle tar ansvar for hverandre, hverandres hester, stallen, stallens område, ro og 
orden, og holder en hyggelig, inkluderende og positiv tone med hverandre. 

• Det er påbudt å bruke hjelm for alle under 18 år. 

• Det er 16 års aldersgrense for å ri på tur alene uten voksen. 

• Alle må benytte medbragt sikkerhetsutstyr selv.  
o Ridehjelmer og vester som tilhører Lierskogen SkoleFritidsGård er kun til bruk til de 

som benytter seg av SFG tilbudet.  

• Ikke vær til bry for andre, aksepter og respekter at ikke alle er like, alle ikke liker å være 
sosiale, enkelte vil være i fred sammen med hesten sin uten at det skal være negativt, eller at 
personen skal bli sett på som sær eller sur. Her gjelder det å lese kroppsspråk på lik linje som 

på dyr       Og atter en gang – IKKE TA DET PERSONLIG! Det har høyst sannsynlig ikke med deg 
å gjøre.  

• Ikke minst ha respekt for hverandre uansett legning, nasjonalitet, kjønn, interesse, ridegren, 
tittel, klasse, inntekt, biltype, hårsveis, gangart, hesterase, dimensjon, hudfarge, klesstil eller 
alder.  

 
 

TENK POSITIVE TANKER, SI POSITIVE ORD, 

GJØR POSITIVE TING 

OG 

DET POSITIVE VIL GRO! 
  
 

 
 
 

 


