
 
 

 
Protokoll från SFK:s medlemsmöte sön 17/11 2013 

 

 
Mötets öppnande 

 
Val av Ordförande 
Jonathan Rask valdes 

 
Val av sekreterare  
Lija Henriksson valdes 

 
Val av protokolljusterare och rösträknare 
Protokolljusterare: Lina Elisasson. Rösträknare: Tina Eliasson 

 
Fastställande av föredragningslista 

 
INFORMATION 
 
Information från veterinär Jonna Johansson 
Jonna har ombetts att komma och informera runt lösdrift. Jonna är legitimerad vet. inom kort, och har mycket 
erfarenhet av hästar – hon har bl.a. jobbat med galopphästar i Australien och har själv haft häst i ca 20 år. Hon 
har även egen erfarenhet av lösdrift. 
 
Hästen: 

- Är ett flockdjur  
- Är ett stäppdjur 
- Är en gräsätare 
- Äter o dricker från marknivå 

Hästens behov: 
- Rör sig ca 20 timmar/dygn 
- Betar och tuggar gräs 8-14 timmar/dygn 
- Dåsar eller sover 3-4 timmar / dygn uppdelat på 5-7 tillfällen, där:  1) Djupsömn = måste ligga ner / 2) 

Ytlig sömn – kan stå upp /3) Dåsar – både liggande och stående 
 
Sanning: De allra flesta friska ridhästar (även arbetande) klarar sig utmärkt på enbart grovfoder – givetvis 
förutsatt att det är ett bra grovfoder ! 
 
Vad säger lagen: Stall och andra förvaringsutrymmen för djur ska vara så rymliga att samtliga djur i utrymmet 
kan ligga samtidigt och röra sig obehindrat. Det ska utformas så att djuren kan bete sig naturligt. 
 
Lösdriften måste erbjuda möjlighet till ligghall med torr liggyta. 
 
Fördomar: 

 Hästen måste ha täcke – ”annars fryser den” 
 Hästen måste klippas – ”annars svettas den” 
 Svett – ”farligt om det är kallt” 
 Hästarna äter tills de spricker 

 
Sanningar: 

 Endast om det är nederbörd och kraftig vind utan möjlighet till skydd under dygnet (<8oC) kan det 
finnas viss risk för nedkylning 



 Torrt (-25oC) och tillgång till grovfoder = inga problem 
 Fukt lägger sig på pälsens yttersida = hästen är är torr närmast huden om den blivit avskrittad korrekt 
 I en lösdrift där fri tillgång erbjuds, brukar hästarna vänja sig vid att det finns mat hela tiden, och efter 

några månader brukar en majoritet äta ”måttligt”, men det kan ta lite tid. 
 Hästar som får äta under dygnets alla timmar blir mer harmoniska. Inga problem med vävning och 

liknande (om de inte redan har det sedan tidigare) 
 De blir tryggare i gruppen eftersom rangordningen är klar 
 De är friskare, och har inte dammproblem 
 Bättre arbetsmiljö om det sköts rätt. Kräver dock stor markareal. Ligghallar måste vara välplanerade 

och lätta att hålla rena. Noga med parasitkontroll.  
 Vanligt med ca 10 hästar som delar på samma hall, hagen bör ha en yta på ca 1 ha/häst, beroende på hur 

underlaget/hagen ser ut 
 Viktigt med bra bevattningsssystem, vattnet får inte frysa (det finns smarta system) 
 Slowfeedingsystem: Viktigt att det är individanpassat – kan vara svårt när det är olika behov. Viktigt att 

städa och hålla rent runt omkring. 
 Även om hästarna har täcke på sig måste de ha tillgång till mat när det är kallt (hästarna håller värmen 

genom att äta) 
 Ca 5-8oC är den optimala temperaturen för hästar utan täcke. 

 
Riskfaktorer för ridskolor: 

 Höga åldrar (över 16 år) 
 Risk för förslitningsskador om underlaget i ridhuset är för djupt (variera underlaget som man rider på så 

mycket som möjligt) 
 Skrittmaskiner ökar risken för skador (ej bra med böjt spår hela tiden) 
 Föreningsdriven ridskola kan öka riskerna pga att man kanske byter styrelse oftare, att man har oerfaren 

personal. Viktigt med kompetent personal med erfarenhet 
 Nya hästar skall få en introduktionstid under ca 11 veckor med korrekt träning 
 Ridskolehästar bör få 4 veckors fullständig vila per år samt 1 vilodag / vecka 
 Ej låta hästar vara med i verksamheten om de inte är i form 

 
Information av Josefine Hansson kring personalfrågor 

 Liz skall ha barn i mars, har ansökt om havandeskapspenning.  
 Söker vikarie, ansökningar har inkommit 
 Har kontaktat Dingle och klubbarna runt omkring oss för att få tips samt diskussioner om samarbete 

(vikariepool) 
 Vill ha en hoppinriktad instruktör för hoppträningar på t.ex. onsdagar. Kristin Nilsson i Dingle kan ej 

för närvarande. Karolina Stenfeldt tillfrågad.  
 Kicki jobbar kvar som tidigare 
 Malin jobbar kvar, kommer att arbeta viss tid som instruktör 
 Handikappridningen: blev tyvärr för få deltagare – och då bär det sig inte att ha en ledare på helg - det 

får i så fall erbjudas på vardagarna istället 
 
Information av Lina Elisasson / Hästgruppen 

 Deltagare i gruppen är Lina, Amanda Elofsson, Liz och Karin Ward. Jättebra om någon mer vill vara 
med – gärna någon som har möjlighet att kunna köra häst till veterinär vid behov. 
 
Följande hästar är sjuka f n: 

 Tip-Top. Går just nu hos Lina. Kommer att tas bort (väntar på att vet.). Beslut har tagits efter kontakt 
med kliniken (osäkert om han blir bra av operation). 

 Indianella. Överansträngning i ligament. Har fått kortison uppe i korset. 
 JB. Överansträngning i benen. Skall sättas igång försiktigt, och förhoppningsvis komma igång och 

sedan kunna säljas eftersom han inte är så gammal än. 
 Lesley. Man trodde först att det bara var ett sticksår som var orsaken, men sedan har en spricka hittats, 

och det är tyvärr så att han har haft ont länge och har blivit felbehandlad. Skall nu stå i 4 veckor till med 
särskilt bandage så får man se om det är aktuellt att gå vidare sedan. 

 



 Planering för 2014: Avlasta de åldrande hästarna. Behov av häst (maxad c-ponny – liten häst för att 
kunna funka till så många som möjligt). Har haft kontakt med hyrstall, eftersom det är bra att kunna 
prova hästen under en längre period i verksamheten. (Har legat lågt med detta just nu pga kvarkan) 

 
 Bra om man vet om någon som har en häst som kan passa 

 
Per Bond informerar om planerna för lösdriften 

 Sökt anläggingsbidrag – får vi pengarna kan det kanske bli igångsatt till hösten 2014. (besked i februari) 
 Haft kontakt med Hushållningssällskapet för att få tips och idéer kring hur det ska göras 
 Platta måste gjutas så att det blir torrt och fint 
 Ligghallen skall ha en flexibel avdelande vägg så att det kan anpassas efter behov (finns smarta 

lösningar). 
 Mer info kommer när vi vet mer 

 
Kvarka-läget 
Bör vara klart tisdag 19/11 – snabb information om vad som gäller bör gå ut (anslagstavlor, hemsida, FB), så att 
man vet om man kan komma hit med sin häst resp. om man kan åka ut på träningar etc. Samt information om hur 
det skall rengöras efteråt etc. 
 
Vem blåser av ? Per pratar med Liz, som kontaktar vet. för råd och anvisningar. 
 
Övrigt: 

 Tina Eliasson: Viktigt att de pengar som US jobbar ihop, verkligen får öronmärkas och inte går in i ”det 
stora svarta hålet”. Då blir ungarna så besvikna, och då är det svårt för folk att vilja ställa upp och 
arbeta för klubben fler gånger. PS ! Det finns mer lotter att sälja !! 

 
 Jonas Henriksson: Det har varit så även vid tidigare tillfällen, t.ex. när US hade haft julshow så sas det 

att pengarna skulle gå till ny ponny, men sedan sas det att pengar inte fanns – men sedan kunde man 
plötsligt gå och köpa Lesley (en häst som dessutom redan var gammal).  

 
 Lija frågar om vilka planer som finns för isoleringsboxar – där man kan placera nyinkomna hästar eller 

hästar med smittsamma sjukdomar. Per: Det finns planer för uteboxar på gaveln till stora paddocken – 
möjlighet till utevistelse måste också lösas. Man tittar vidare på detta. 

 
 Uppmaning om att alltid lämna in förslag via förslagslådan som finns i ridhuset – eller på hemsidan ! 

 
 Överhuvudtaget efterlyses klara instruktioner om vilka rutiner och regler som gäller – och att det 

informeras om dessa på ett bra sätt !! Rutiner och handlingsplaner i samband med t.ex kvarka måste 
finnas. 

 
 Slutligen: Bra att det blev ett medlemsmöte – det bör hållas oftare ! 

 
 

 
Vid pennan   Justerat 
 
 
Lija Henriksson   Lina Elisasson 
 


