Uppdaterad 2021-11-05

Välkommen till en av Sveriges äldsta Ryttarföreningar som
bildades redan 1939. Detta kom att innebära en ny era för den
småländska ridsporten som tidigare hade varit intimt
förknippad med Smålands husarregemente. Visste du också att
Sveriges första så kallade folkridhus uppfördes i Eksjö hos
Eksjöortens Ryttarförening 1946. Vi ser nu framåt och hälsar
både gamla och nya privathästägare välkomna och att vi
tillsammans skall föra ridkonsten vidare in i framtiden.
Vad ingår i uppstallningsavgiften?






Box eller spiltplats
Manegehyra
In- och Utsläpp dagligen
Mockning
Utfodring: Vi erbjuder höensilage och KRAFFT. Övrig
fodring t.ex. Betfor, Lusern m.m. köps in av hästägaren
själv. Påfyllda burkar förvaras vid boxen.

Strömedel: Vi använder Torv
Måndag till fredag arbetar stallpersonal och på helger/röda
dagar har privathästägarna ett rullande stallschema. Vid större
helger såsom jul, nyår och påsk hjälps vi åt. Anslag där man
skriver upp sig till storhelgerna sätts upp i god tid på dörren
till privatsadelkammaren.
Lilla stallet har ett eget stallschema och går endast in i
ordinarie stallschema om Stora stallet inte är fullbelagt.
Du hjälper även till vid staket- och betesvård samt tar ett extra
ansvar för den allmänna skötseln av anläggningen.

 Personalen torvar vardagar och görs endast vid
undantagsfall av privathästägare på helgerna.
 Privathästarna tas in vid 17-tiden. Beroende på väder
och årstid kan de gå ute längre.
 Ridskolehästarna tas in olika tider under helgerna
beroende på dag och aktivitet. Schema och information
finns vid whiteboardtavlan vid privatsadelkammaren.
 Täckestjänst- det finns möjlighet vardagar att mot
extra betalning (300 kr/mån) få hjälp med att lägga på
täcke på morgonen och att ta av på kvällen.
 Hästägaren ombesörjer att det hänger ett torrt täcke vid
stallboxen.
När det är dags för Träckprov och ev. avmaskning
meddelas detta på en lista uppsatt på dörren till
privatsadelkammaren. Prov och avmaskning bekostas av
hästägarna själva, men köps in av föreningen.
Tillgänglighet till manege och utebanor då de inte
används till Ridskoleverksamhet eller bokning:
 Det finns tre utomhusbanor varav två med belysning.
 Vissa förmiddagar utförs manegevård då underlaget
harvas med traktor.
 Tider för lektionsverksamhet hålls uppdaterade på
hemsidan.
För allas trevnad och säkerhet gäller följande:
 Hjälm ska alltid bäras vid ridning och bör användas vid
longering och löshoppning på ERF:s anläggning

 Bokning av manege eller utomhusbana för hoppning,
löshoppning eller annan aktivitet sker 5 dagar innan. På
dörren in till manegen finns en whiteboardtavla att skriva
upp sig på.
 För att nyttja ERF:s ridhus och utomhusbanor ska
anläggningsavgift erläggas. Denna avgift ingår i
uppstallningen för ERF:s hästägare samt medryttare.
 Meddela alltid innan du går in i och ut ur manegen.
 Högertrafik gäller. Skritta innanför spåret. Galopp före
trav i spåret. Visa hänsyn!
 De som rider på fyrkantspåret har företräde framför de
som rider på volterna.
 Tänk på att hålla avstånd och att vissa hästar är
mötesskygga.
 Mocka efter din häst i manegen, på ridbanor och på
cykelvägen.
 Hindermaterial ska tillbaka till hinderförrådet efter
användandet. Inga bommar får ligga kvar på marken på
utomhusbanorna.
 Släck lamporna i manegen eller på ridbanan om ni är sist.
Fritimmar i manegen:
Enskild ridning där ingen hoppning eller longering är tillåten.
I undantagsfall om bara ett fåtal ryttare befinner sig i manegen
kan man fråga övrig om det är ok att longera eller sätta upp
något hinder.
Häst får ledas endast om den inte är ridbar, men undvik helst
fritimmarna till detta.
Ingen häst får gå lös när andra är inne.

Snabbast gångart rider längst ut på spåret. Långsammare
innanför.
Om många rider samtidigt (>8) och det blir risk för kollisioner
föreslås av säkerhetsskäl att en ryttare (äldst) tar befälet och
ansvaret att organisera upp ridningen. Denne bestämmer om
alla ska rida samma varv en viss tid, oavsett gångart och när
det är lämpligt att byta varv o.s.v. Samtliga ryttare ska då rätta
sig efter detta.
Ridvägar. Se bifogad karta. Vi har förmånen att ha
tillgång till bra ridterräng. ERF har avtal med kommunen om
anvisade ridvägar i Skedhultområdet. Även privatryttarna bör
följa dessa. Visa hänsyn till övriga brukare i området.
Stalltjänst:
 Schema för stalltjänstdagen finns uppsatt på dörren till
privata sadelkammaren.
 Arbetsbeskrivning och hållpunktstider för
stalltjänstdagen hänger vid informationstavlan intill
privata sadelkammaren.
 Om du har förhinder den dag du tilldelats stalltjänst, se
om du kan byta dag med någon annan eller om du kan
sälja din stalltjänst.
 På informationstavlan står all information som
stalltjänsten behöver veta t.ex. vilka hagar hästar går i,
om någon häst inte ska ut i hagen på morgonen.
 Stalltjänsten kan också skriva upp information till
stallpersonalen här. Det är viktigt att underteckna med
namn och datum.

Kontakta alltid ridskolechefen innan stalltjänsthelgen för
att få senaste informationen om aktiviteter eller om ev.
andra tillfälliga ändringar som sker på helgen.
Övrigt:
 Medlemskap i föreningen är obligatoriskt.
 Stallhyran betalas i förskott senast sista dagen i
respektive månad.
 På varje box ska det finnas namn och telefonnummer till
varje hästägare.
 Skåp finns att hyra för en kostnad av 100 kr/termin.
 Glöm inte låsa sadelkammaren efter att du hämtat dina
saker.
 I sadelkammaren får inga stallådor förvaras.
 Ingen sopning av gångar när hästarna är inne.
 Takfläktarna i stallet är rätt inställda och reglagen får inte
röras.
 I torkrummet finns en avfuktare och en värmefläkt.
Värmefläkten får inte vara på under natten! Kontrollera
att den är avstängd om du lämnar stallet sist. Avfuktaren
får vara på under natten.
 Policy i föreningen är att man ska hjälpa till 3h/år vid
tävlingar/arbetsdagar med någon av många uppgifter
(gäller alla medlemmar).
 Det finns en checklista att gå igenom när man är ny i
stallet. Be att få den av ridinstruktörerna.
 Vi hjälps åt med att hålla snyggt och ordning i stallet.
 Släck belysningen i stora vårdspiltan när du är klar med
din häst.

 Spiltorna längst ner i högra gången får användas som
vårdspiltor. Städa efter dig.
 Ingen uppställning i gångarna.
 Det är hundförbud inomhus på anläggningen. Utomhus är
det kopplingstvång.
 Rökförbud gäller på hela anläggningen.
 Uppställningsplats för transport finns till höger om lilla
stallet.

Om du rider ut ensam så skriv upp på vita tavlan i stallet
när och vart/vilken väg du tänker rida! Om något skulle
hända vet kamraterna var man kan söka.
Ridvägar

Vem kan jag kontakta om något går sönder i stallet
eller om en ridskolehäst blir sjuk/skadad?
Se telefonlista nedan och ring efter den. Får ni inte svar sms:a.

Telefonlista:
Ridskolechef Lotta Andersson

076-130 47 29

Ridinstruktör Matilda Aronsson

073-811 61 64

Styrelseordförande Per Hallendorff

070-574 45 42

Materialansvarig Magnus Lang

070-695 93 19

Veterinärer
Jens Melander, Nässjö
Tel: 0380-240 40
Olle Nilsson, Aneby
Tel: 0380-402 08
Stordjursveterinärerna i Tranås
Tel: 0140-281 590
Lisa Assarsson, Nässjö
Tel: 070-423 88 44
Vid allvarlig händelse ring 112.
Vad gör jag om brandlarmet går och var finns
instruktioner för brand.
Ring 112, instruktioner vid brand sitter i entrén vid
larmtablån.

