
Att vara skötare på Viarp! 
 

- Rykta. 

- Visitera hela hästen noggrant. 

- Torka rent krubba och vattenkopp. 

- Putsa utrustning. 

- Borsta sadelgjord, schabrak och benskydd. 

- Kela och gosa med din häst. 

- Träffa kompisar, umgås och ha kul i stallet. 

- Hjälpa till när hästarna rids/tas hem från betet mm. 

- Hjälpa till på prova-på-ridning, se kalender för datum. 

- Gå på skötarträffar så du lär dig mer om hästar, se lista/kalender för datum. 

 

 

Meningen med att ha skötare till hästarna är att varje häst ska få lite extra 

omvårdnad utöver den dagliga rutinen med personal och de elever som rider 

hästarna varje dag.  

 

Din sköthäst kommer så småningom känna igen dig som sin skötare och hälsa dig 

välkommen varje gång du kommer. Du som skötare kommer också lära känna din 

häst och se hur den mår, om den verkar vara pigg och glad, ledsen eller trött. Du 

kommer också lära känna hur hästen ser ut i sitt utryck, hur benen känns osv. Alla 

små detaljer om hästen som ändrar sig från dag till dag kan ha stor betydelse i 

hästens arbetsupplägg.  

 

Som skötare ska man känna ett ansvar mot sin sköthäst. Det är en bra början till att 

känna hur det är att ha en egen häst med allt som händer runt omkring hästen utöver 

ridningen. 

 

Vi hoppas att du som skötare ska känna att du är viktig för oss och din sköthäst. 

Dessutom att du får roligt den tiden du tillbringar här i stallet.  

 

Att vara skötare på Viarp innebär att man en dag i veckan sköter om sin sköthäst 

och det som nämns i listan ovan.  

 

Personalen har hela tiden det övergripande ansvaret av hästarna och deras skötsel. 
 

 

Alla kan bli skötare oavsett hur länge man har ridit. Prata med din ridlärare 

om du är intresserad! 

 
Tack för du ställer upp!  

 

/Hästar och personal på Viarp. 


