
FODERVÄRDSSKAP PÅ KLUBBHÄSTAR VT-2013

Vill Du vara fodervärd på någon av klubbens hästar.
Från 1 februari 2013 till 1 sept 2013. 

Att vara fodervärd innebär att man har ansvar för och sköter om och rider sin 
foderhäst både ute och inne i ridhuset under helger och ev. lov enl. ridlärarnas 
anvisningar. Man ska också titta till hästarna på betet en gång under sommaren samt 
rida igång hästen efter betet de 3 sista veckorna på sommarlovet.
Skötsel innebär bl.a. – mockning, vattna, putsa utrusning mm. Som fodervärd är man 
också med i en stallgrupp som sköter stallet en gång/helg.

För att vara fodervärd måste man ha god häst- och ridvana och kunna 
hantera hästen själv i olika situationer utan hjälp av ridinstruktör. 

Viktigt att tänka på – är att hästar ofta reagerar annorlunda när dom 
rids självständigt mot vad de gör när de går lektion.
Det finns ingen personal tillgänglig på plats under helgerna.
(Men vid frågor eller oklarheter går det att nå någon personal per telefon.)

Föräldraansvar:
Det är också ett ansvar för föräldrarna till fodervärdarna.
Tex: till yngre och/el nya fodervärdar- att finnas till hands, stanna till 
en stund och se så att allt går rätt till. Det är nästan som att ha egen 
häst.
Vara med vid clearrounder, tävlingar, fixardagar.

Är du som förälder nyfiken – Vad innebär det att vara FV och FV-
förälder hos MRK - be om info innan mötet.

Vid ridning gäller att man rider minst 2 ekipage tillsammans (3 vid uteritt).

Det är också en stor fördel om du är intresserad av att träna och tävla med hästen då 
vi gärna vill visa upp våra trevliga hästar på tävlingsbanorna. Detta gäller inte bara 
klubbtävlingar, utan även utanförklubben. Tex andra lokala tävlingar.



Helfodervärd: 
Sköter hästen både lördag och söndag/ett stallpass per helg: 500 kr/månad
Halvfodervärd: 
Sköter hästen en av dagarna på helgen kan delas med någon: 300kr/månad
(deltar i stallpass varje helg)
Utökat fodervärdskap: 
På vissa hästar kan det gå att vara fodervärd 3 dagar/vecka. Sköter hästen både 
lördag och söndag/ett stallpass per helg: 700 kr/månad
Är du osäker på om du är tillräckligt kunnig så prata med din ridlärare.

Skriv upp dig på listan. 

Möte: Söndagen den 27 januari klockan 17.00
Välkomna

OBS! Ange både första och andrahands val.
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