
Medryttare under sommaren 2023 
. 
Hästarna kommer att gå på bete hemma på Storås from 23/6 tom 30/7. 
Mellan måndagen den 3/7 och lördagen den 29/7 kan man hyra häst/ponny. 
Om man vill hyra hela sommaren,dvs from 23/6-30/7(drygt 5 veckor) så går det 
bra, om man flyttar dem från Storås. OBS! Hyr man hela sommaren har man 
företräde på hästen. 
För att få vara medryttare måste du gå i minst GRÖN grupp och om du är 13 år 
eller yngre MÅSTE du ha sällskap av en vuxen(minst 18 år)!!! 

Nedanstående gäller: 
Varje dag kl 8.00 fodrar personalen hästarna och tar in dem från hagen. 
Samling för veckogenomgång varje måndag kl 9.00. 

Ridningen ska ske mellan kl 10.00 o 14.00 måndag - lördag(hästarna är lediga på 
söndagar). 
Om man är minst 18 år kan man rida andra tider, men då finns inte personal på 
plats. Rid aldrig ut ensam!!! 
Glöm inte att anmäla ridtid via hemsidan/startsidan, listan sätts upp på 
anslagstavlan utanför kontoret.  
Ni väljer att rida i manege eller paddock och det ska vara max 7 st åt gången på 
varje bana. 
Rid inte barbacka och byte av häst är inte tillåtet! 
Ridning ca 1,5 tim/dag(1 gång/dag) 
Man får inte dela upp ridningen på två gånger samma dag. 
Uteritt sker endast med personal, bestämda dagar o tider. 
Samma ska gäller vid hoppning, bestämda dagar o tider med personal på plats, 
detta bestäms vid genomgången på måndagar. 

Ni använder hästens ordinarie plats när ni gör iordning hästen före o efter 
ridning. Putsa sadel o träns efter varje ridtillfälle. Om din häst har benskydd ska 
dem tvättas av efter ridning. 
Städa noga efter dig i stall, sadelkammare o box/spilta. 
Håll ordning tillsammans i cafét och i stallet!!! 
Visitera(kolla över hästen om den har sår eller odyl) din häst varje, borsta och 
kratsa hovar. Du får gärna tvätta hästen om den är smutsig eller blir svettig när 
du har ridit. När du har ridit ska hästen ut i hagen, be gärna om hjälp. 

Priset är 6500:-/hela perioden(drygt 5 veckor, inte på Storås), 5400:-/(4 
veckor, ej söndagar) 1600:-/6 dagar(ej söndag) och betalas in på: 
Storås Ridklubb Pg 6 71 14-9 senast 1 vecka före din hyresperiod. 

Ansvarig personal som finns på plats kl 7.30-15.00: 



v 27(3-8/7) Desirée och Selma  
v 28(10-15/7) Rebecca och Selma 
v 29(17-22/7) Nancy och Selma 
v 30(24-29/7) Nancy och Nelly 

Hjälps åt att fylla på badkaren med vatten så att hästarna alltid har färskt 
vatten! 
Släpp ut dem med flughuva o utan grimma, tag med grimman till stallet. 
Be om telefonnr till ansvarig personal så du kan ringa om det uppstår några 
problem eller om du tex blir sjuk o inte kan komma. 

   
Lycka till 
OCH framför allt 
Ha så kul!!! 

Charlotte med personal


