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Vem kan vara hästskötare?
På Savijärvi kan en hästskötare vara ett klubbarn eller en hästintresserad som avklarat alla
märken. Hästskötaren behöver inte kunna rida, det räcker att kunna hantera hästar och
sköta sin sköthäst väl .

Sköthästsystemet på Savijärvi
Man kan få en sköthäst då man gått ett halft år i klubb. För första halvåret får man ta en
sköthäst och senare två. Skötdagarna är från tisdag till söndag och skötaren får själv
välja vissa skötseldagar då hon sköter häster och resten av skyldigheterna. Den
skötare som skött hästen tidigare har rätt att fortsätta på samma dagar, och andra som
vill sköta på samma dag lottas. Man kan också dela sköthästen med en kamrat, men
man måste komma ihåg att bara vara en i boxen och att sköta rättvist.

Hästskötarens uppgift på skötdagen
På vardagarna och söndagen skall man: borsta hästen nogrannt och putsa hovarna, tvätta
mat- och drickskoppen och kolla att det inte finns något avvikande med hästen eller
boxen. På lördagar skall skötaren förutom rykta hästen, tvätta sadeln, tränset och möjliga
skydd. Utrustningen tvättas i gamla sadelkammaren, där finns NK:s ämbar, svampar och
sadeltvål. De som gått skötselmärket II ser till att hästens man, svans, öron- och hovskägg
ser prydliga ut. Hästskötarens uppgift är också att i stallet hjälpa andra.

Sköthästhäftet
På vinden finns sköthästhäftet var man kan skriva på sin sköthäst sida om man inte kan
komma nästa gång på skötdagen. Då kan någon annan sköta hästen och tvätta
utrustningen. Man kan också skriva hälsningar till andra skötare eller till Nuorten Kerho.

Vid problem
Om det blir problem med att sköta hästen eller i stalluppförandet, kan man ta bort
sköthästen av skötaren. Om du funderar på någon sak kan du berätta och fråga allt av din
klubbledare. Nuorten Kerhos styrelse och stallmästare Camilla Simonsén sköter om
meningsskiljaktigheter i skötandet.

Belöning
Nuorten kerho belönar flitiga och duktiga skötare två gånger i året, vårterminens
avslutning och på julfesten. Årets hästskötare pokal får på julfesten sen sådan skötare, som
har redan i flera år skött omsorgsfullt sina sköthästar. Årets hästskötare är omsorgsfull,
pålitlig och en bra stallkompis som hjälper andra. Hästskötarrosetter delas ut två gånger i
året till flera skötare, som har speciellt bra och flitigt skött sin sköthäst.

Givande stunder med din egna sköthäst!

