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Regler for Stall Gjermundnes
God dyrevelferd er viktig på Stall Gjermundnes. Alle som ferdes i stallen skal til en
hver tid ha dette i fokus.

I stallen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Stallen er hestens hjem, vis respekt! Stallen er åpen mellom 06.30 og 21.00.
Utenom disse tidene skal hestene ha ro.
Fóringstidene skal respekteres. Hestene skal ha ro ved måltid, og hestene skal
ikke fóres utenom satte tidspunkt.
Maks 2 dekken, leietau og grime skal henge utenfor boksen i stallgangen
Dørene inn til fórrommet skal alltid være lukket.
Stallen skal til en hver tid holdes ryddig. Kost etter møkking og når hesten din
har stått på stallgangen. Vaskespilt skal rengjøres umiddelbart.
Oppstallører, fórryttere og stallvakter har selv ansvar for å lese på
informasjonskanaler og holde seg oppdatert hver dag
Trillebår tømmes etter bruk og settes på riktig plass. Samme gjelder greip og
kost.
Alt utstyr skal henges på plass etter bruk. Stallgangen skal være fri for
unødvendig utstyr til en hver tid. Dette er spesielt viktig forhold til en
eventuell brann!
Alle som ferdes i stallen har ansvar for å skape et godt miljø både for hester og
mennesker.
Alle elever og ansatte forplikter seg til å ta hensyn rundt hestene. Dette
gjelder ved bruk av motorisert kjøretøy og annen atferd som kan skremme
hestene.
Elever har ansvar for å fylle ut og oppdatere boksskilt, der følgende
opplysninger finnes:
Hestens navn
Telefonnummer
Rase
Alder
Kjønn
Dekkenlist
Tørkerom
Forplan
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Håndtering og bruk av hest:
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•

Hestene skal til en hver tid leies med leietau eller hodelag

•

Bruk passende skotøy i stallen og når du rir. Tøysko og sandaler er ikke tillatt
når du holder på med hester. Vernesko er anbefalt. Ridesko skal ha hel og nå
over ankelen. Bruk hansker under ridning og leiing av hest
Ridning og kjøring uten hjelm er ikke tillatt
Skoleplassen og veiene mellom internatene og undervisningsbyggene, plen,
åker og eng skal ikke brukes til kjøring eller ridning uten at dette er avtalt
Hestene skal ikke ferdes langs Europaveien. Dersom Europaveien må krysses
skal det vises særlig hensyn. Veien skal kun krysses i skritt eller ved at hesten
leies over veien. Porten skal stenges
Hester skal kun benyttes ved avtale med eier. Skolehester skal kun benyttes
etter avtale med stallmester.
Det er ikke tillatt å hoppe uten veiledning av trener eller lærer. Ved noen
tilfeller kan andre elever godkjennes som veileder - dette skal søkes om på
forhånd. Ingen skal av sikkerhetsmessige hensyn hoppe alene uten godkjent
veiledning tilstede.
Ridning uten sal/hodelag utenom ridehall/bane skal kun forekomme ved
spesiell tillatelse.
All møkk skal skrapes ut i veikanten på tur! Ved hus eller boligfelt skal møkka
fjernes.
Ta hensyn til omgivelsene og de du møter på tur :)
Bruk refleks på tur
Skolehestene skal ikke ris alene eller galopperes på tur uten tillatelse.
All trening av skolehester skal føres i appen Equilab.
Ta hensyn til andre og andres hester når du trener.
Skolens utstyr skal ikke benyttes utenom avtale.
Ved mistanke om halthet eller andre plager hos hester skal eier og veterinær
kontaktes. Hester med halthet eller mistanke om sykdom skal ikke brukes før
godkjenning av veterinær.

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Oppstallører:
•
•
•
•
•
•
•
•
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All opptalling på Stall Gjermundes er på eget ansvar. Oppstallør skal til en hver
tid følge stallens reglement, og forplikter seg til å holde seg oppdatert på
endringer i stallens rutiner.
Oppstallør er selv ansvarlig for å være tilstede ved veterinær og hovslager.
Mistanke om skade, sykdom eller dårlig stallmiljø skal meldes til stallmester
eller hestefagslærer.
Oppstallør er forpliktet til å sette eventuelle forryttere inn i gjeldene
reglement og følge opp at dette blir fulgt.
Alle oppstallører deler på turnus i helgene og røde dager. Dette er en del av
stalleien.
Fórplan lages og endres i samarbeid med stallmester eller hestefagslærer.
Alle oppstallører forplikter seg til å følge opp sin hest ved hovpleie, veterinær
og vaksineprogram.
God dyrevelferd er viktig på Stall Gjermundnes, alle som har hest på stallen
skal til en hver tid ha dette i fokus.

Gjermundnes vidaregåande skule ● Gjermundnesvegen 200 ● 6392 Vikebukt ● Telefon: 71 28 29 00 ● gjermundnes.vgs@mrfylke.no ●
gjermundnes.vgs.no

4/3

Stallvakt:
•
•
•
•

De oppsatte stallvaktene har ansvar for fóring og tilsyn av hestene etter
gjeldene rutiner.
Stallvaktene skal følge de rutiner som er oppsatt og se at redskaper, fór, strø
mm er på plass. Det skal meldes fra til stallmester når det er på tide med
påfyll av fór, strø, eller ved ødelagte redskaper.
Stallvaktene har ansvar for at det er ryddig og velstelt i stallen.
Stallvaktene skal føre loggbok og gi beskjed til hesteeier og skole om det
mistanke om sykdom eller skade på noen av hestene.

Ridehall og ridebane:
•
•
•
•
•
•
•
•

Vis hensyn og gjør deg til kjenne før du åpner porten.
Venstre hånd har sporet. Passering skjer venstre skulder mot venstre skulder.
Leiing og skritting skjer innenfor firkantsporet. Øvelser som holdt gjøres
innenfor sporet.
Firkantsporet har forkjørsrett, storvolter har vikeplikt.
Fjern møkk umiddelbart så underlaget ikke bli ødelagt.
Bommer og lignende ryddes vekk umiddelbart etter treningsøkten er over.
Spør alltid om det er greit for andre ekvipasjer før du bruker bommer eller
longerer.
De som longerer har vikeplikt ved stor pågang i ridehallen. I rundpaddocken har
longering førsterett.

Gjermundnes vidaregåande skule ● Gjermundnesvegen 200 ● 6392 Vikebukt ● Telefon: 71 28 29 00 ● gjermundnes.vgs@mrfylke.no ●
gjermundnes.vgs.no

