Hej du, vuxenansvarig vid ponnyridningen!
Tusen tack för att du ställer upp! Här är en liten manual som kan hjälpa dig på
traven under dagen på Nordens Ark.
Inför ponnyridningen:
Kolla av på listan vilka barn du skall ha med dig, vill de bli hämtade någon annanstans än
i stallet kl. 11:00 (t ex i Brastad) får de höra av sig till dig.
Ankomst :
Ta höger i rondellen (skylt obehörig trafik förbjuden, men det är okej att köra ändå) och
fortsätter på grusvägen tills du ser Lantgårdens portar på vänster sida. De står öppna.
Kör in, U-sväng till vänster så ser du personalens bilar, kör försiktigt då det kan gå lösa
hönor runt parkeringen. Om det inte finns plats på personalens parkering, så får vi lov att
stå på förskolans. (Ni körde förbi infaren till förskolans parkering på vägen upp till
personalens parkering)
Hästarna går i en hage precis utanför ingången till personalparkeringen. Ni kommer se
dom, när ni kommer.
Innan ponnyridningsstart :
Det kan vara bra att stoppa något i magen nu innan ponnyridningen startar, då det kan
vara ont om tid under ponnyridningen. Se till att allt som skall fram till ponnyridningen är
framme innan ni gör något annat. Hjälmarna finns i dyn boxen som står under taket i
förskolans lokal till vänster strax innan ponnyridningen. Bär fram ponnyridningsskylten,
ställer fram den så den står synligt men inte iväg för NA personalen. Vattenhink skall ut
när Aldor går. Han når inte upp i den gråa höga vattenkaret som finns ute i grushagen
där ponnyridningen är. Dom andra dricker ur den.
I sadelkammaren kommer att finnas information om vilka hästar som gått under veckan
och vilka ni skall använda under dagen.
Någon gång mellan kl. 12:00 och 12:15 går ni och hämta hästarna som skall användas
under dagen. Se så hästarna har vatten i sin balja/badkar. Det är viktigt att det är uppfyllt
hela tiden då de dricker ofantliga mängder en varm sommardag. När du ska fylla på, så
finns det en slang utanför hagen. Kranen finns i det svarta ”get huset” utanför våran
hage, där finns även strömmen som ni måste stänga av innan ni tar in och ut hästarna.
Kolla vattnet innan ni åker efter ponnyridningen.

När du kommer fram till stallet, stå helst på utsidan, det finns en uppbindningsring på
höger sid om dörren, stå bara inne om vädret inte tillåter er att stå ute. Då går det bra att
använda dom två tomma boxarna på vänster och höger sida precis innanför dörren.
Vi har hjälm på oss när vi borstar och uppför oss på ett representativt sätt för klubben.
Spreja hästarna med flugsprej innan ni borstar dom. Molly tycker inte om att bli spejad så
ta en svamp och svampa henne. Innan ni går ifrån stallet, sopa stallet (om ni ståt inne),
ställ in rykthinken, flugsprejen, hänger ni in grimmorna och flugluvorna i sadelkammaren.
Alla hästar skall ha repgrimmor på sig under tränsen under ponnyridningen. Dom
kommer hänga på samma plats som tränsen. Maggie leds i kedja, då hon tycker det är
lite läskigt i början.
Strömmen till grushagen där ponnyridningen är sitter nere vi vindskyddet, ett handtag på
varje sida. Lyft av dom så är strömmen avstängd. Kom ihåg att sätta på den innan ni går.
Under ponnyridningen:
Ha alltid ett trevligt bemötande! Ponnyridningen kostar 50kr vi tar också Swish, (skyllt till
det kommer att finnas i dyn boxen), alla skall ha betalt innan dom får hjälm och får lov att
gå in. Vi tar emot norska sedlar men inte mynt. Vi räknar en norsk krona som en svensk.
Det kostar extra för oss att lämna in norska pengar, så fråga gärna om de har svenska i
första hand. Släpp inte in för många barn åt gången. Baren skall hoppa upp på vänster
sida på rampen, då undviker vi sparkningar. Vuxna kan rid också, på Maggie och Molly.
Men tänk på att Molly har haft problem med ryggen, så inte för tunga vuxna på henne.
Om ni ser att föräldrarna vill ta kort, erbjud dem att ta ett kort när hästen står still innan
barnen sitter av, det är mycket uppskattat.
Om det blir sega stunder, om det inte finns några barn i närheten eller inom synhåll, så är
det bästa att gå ner i vindskyddet och vila hästarna. Bind dom i rep grimman, byt
grimskaftet från tränset till rep grimman. Håll utkik ifall det närmar sig några barn, för då
ska hästarna stå tillgängliga, det ser mycket bättre ut. Är det en dag med väldigt lite folk
är det okej att ledarna sitter upp någon gång och skrittar hästarna, om ekipaget är
proportionerligt och givetvis under förutsättning att hjälm används. Tyglar kommer ligga i
dyn boxen
Minst 1 gång om dagen måste vi ta upp spillet från hästarna i grushagen. Gärna då
klockan börjar närma sig 17.00. Grep finner du i stallet, och skottkärra finns precis
utanför. Gödselstacken är mittemot infarten där du antagligen kom med bilen (infart
baksida). Glöm inte att även ta upp spillet efter hästarna då de står i stallet eller rör sig till
och från ponnyridningen eller hagen. Kl. 17 är ponnyridningen slut!
Efter ponnyridningen:

Plocka ihop hjälmarna och städa rent efter er. Led sedan hästarna tillbaka till stallet
genom den privata delen (håll höger). Sätt på hästarna grimmorna och borsta av dem.
Skölj betten! Bär in sadlar, träns och borstar i sadelkammaren. Nu vill hästarna också ha
lite kraftfoder när de varit duktiga! Instruktioner för detta sitter i pärmen. Medan hästarna
äter så gå in i sadelkammaren och se till att allt ser snyggt och prydligt ut, vi delar ju
sadelkammaren med Nordens Ark.
Led sedan hästarna till hagen, släpp ut dem hagen, grimmor och flugluvor på och se så
att hagen är ordentligt stängd. Fyll vatten och glöm inte strömmen. Grimskaften lägger ni
i stallet igen.
SLÄCK OCH STÄNG TILL SADELKAMMAREN!
Räkna sedan ihop pengarna. I pärmen finns en kassabok där du för in hur mycket
pengar dagen dragit in och plastpåsar som du lägger pengarna i. Skriv också en lapp
och lägg i påsen med summan och datum. I växelkassan ska det finnas 250kr.
Påsen med pengarna tar du med dig hem! Det finns tre alternativ att hantera pengarna.
1.Tag pengarna och Swisha in summan till LyRF 123 175 72 69
2. Sätt in dem på bg. 613-8861
3. Kontakta Sofia Andersson, så kommer hon upp till klubben och hämtar pengarna.
I samtliga fall är det viktigt att du märker din insättning/swishning/kuvert med
”Nordens ark, datum och ditt namn”!

Familjen på Nordens Ark:
Vill du ta med familjen till Nordens Ark? Då kan ju de komma efter ponnyridningens slut
alternativt om ni går innan ponnyridningen börjar om ni vill gå runt i parken gemensamt.
Det går också bra att de kommer under ponnyridningen och går själva i parken.
Vid entrén säger ni att ni är familj till de som jobbar på ponnyridningen. De har där en
lista på vilka som är på ponnyridningen respektive dag!
Okej, nu hoppas jag att ni har all information som ni behöver!
LYCKA TILL!
Nordens Arks personal är mycket trevliga, så fråga dem om det är något ni undrar över!
Bra att veta:
Toalett finns på innergården på lantgården.

Lantcafét finns också på innergården och där har vi alla som jobbar på ponnyridningen
20 %. Glöm inte att säga att ni jobbar på ponnyridningen när ni handlar.
Rökning är inte tillåten i parken. Utanför hotellet, vid lekplatsen/grillplatsen och Varghuset
finns askkoppar.
Om någon häst inte mår bra, läs i pärmen vad du skall göra och vem du skall
ringa!

