MITT JOBB

H I P PO LO G
Annelie Gradin, hippolog och ridskoleansvarig på Södertälje ridskola.

Hjälm: Är ett måste så
fort man kliver upp på hästen. För ryttare under 18 år är
också skyddsväst obligatorisk.
isk
Säkerheten står i fokus, vilket avspeglar
sig i få olyckor på ridskolan i Södertälje.

TEXT OCH FOTO

LAR S-E R I K LI LJ E BÄCK

Häst: För att Annelie Gradin ska kunna grensla den
närmare 180 centimer höga manken behövs en pall.
Det nioåriga halvblodet med svenska rötter hetsar
inte upp sig i onödan och har ett bra psyke. Hållbarhet och balans i galoppen ingår också i kravspecifikationen när ridskolan köper in nya hästar. Nu är de 36,
varav hälften är ponnies.

Sadel: Används för att ryttaren ska få en
stabil och bekväm ridning. Sadeln utjämnar också trycket över hästens rygg. För att
skydda hästen mot skavsår används ett underlägg, som kallas vojlock eller schabrak.

timotej, klöver, hundäxing och
rödsvingel. Det är också basen i vinterfodret som utgörs
av ensilerat hö i plast, som kann
lagras ute. Det kompletteras med
kraftfoder och en del mineraler. Ständig
ndig
fri tillgång till vatten är nödvändigt.

Ridläraren: För ett år sedan blev Annelie befordrad. Idag är hon ansvarig för
hästarna och ridskoleverksamheten. I det
ligger att se till att hästarna mår bra. Det
handlar om allt från foder till hälsa. Hittills
i år har de varit förskonade från förslitningar, sparkskador och annat som lätt
drabbar hästar. Det gäller att ha koll på
senaste forskningen om exempelvis fång.
Enligt de senaste rönen har sjukdomen
sin källa i för stort intag av socker, kopplat till sämre insulinkänslighet.

Betsel – träns: Är ett remtyg som
m används för att behärska och styra en häst.
häst
Det finns olika modeller för dressyr och
hoppning.

Borstar:
ar: Här skiljer man på

Vision: Få fler barn

den lite grövre borsten och
ryktborsten. Den senare används för att göra hästen blank och fin. Det
förbättrar också blodcirkulationen och fungerar lite som massage.

Gödsel: Den näringsrika hästdyngan
förvaras i containrar som ridskolan får
oner
betala för att bli av med. Privatpersoner
är välkomna att hämta obrunnen
nen gödsel för en symbolisk slant,
ant, som går till
personalens kaffekassa.
a. Mockning ger
fysisk styrka på köpet.

Foder: Betet domineras av

att börja rida, liksom
att nå nya målgrupper
i en kommun med
stor etnisk mångfald.

Sommarbete: Då passar personalen på att vara
ledig från den bästa av arbetsplatser, enligt Annelie. Här har man kollektivavtal och lönerna är
konkurrenskraftiga. Arbetsgivaren tillämpar en bra
personalpolitik
som gör det möjligt att kombinera
p
jobb
myckjob och familj.
milj. Här går laget före jaget med myck
et jobb
jo i team.
m.

