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Lektionsverksamheten får lov att vara igång på Jönköpings Fältrittklubb trots att det finns 

aktiv smitta i stallet och trots att anläggningen inte är sanerad. Detta gäller så länge man kan 

uppfylla ett par grundkriterier, nämligen att ingen elev ska kunna komma i kontakt med en 

sjuk häst och att det inte ska finnas någon risk att sprida smittan vidare (vare sig till 

boxgrannen eller till ett annat stall).  

Jönköpings Fältrittklubb har ansvaret för att ingen elev ska kunna komma i kontakt med en 

sjuk häst, och detta har beskrivits i tidigare informationsdokument (finns att läsa på JFKs 

hemsida).  

Ansvaret för att inte kunna sprida kvarka ligger på ALLA som besöker Klämmestorp.  

Storhäststallet och ponnystallet på JFK är uppdelade i två olika ”enheter” som inte ska ha 

någon direkt eller indirekt kontakt med varandra. För detta har vi skapat olika ”klädkoder” 

som gäller på olika delar av anläggningen. Klädkoderna är ”storhäst”, ”ponny” eller ”rena” 

kläder.  

Kläder som man har haft på sig när man varit i direkt eller indirekt kontakt med en häst/ponny 

i ridskolestallet och/eller när man själv har vistats i ridskolestallet får man inte åka hem i. Alla 

måste byta kläder (storhäst/ponny) innan de lämnar Klämmestorps område.  

I begreppet ”kläder” ingår alla plagg man har på sig ytterst på kroppen och som alltså har 

kontakt med miljön. Samtliga accessoarer som har kontakt med miljön ingår också i ”kläder” 

såsom mössa, halsduk, vantar, hjälm, skor, med mera.  

”Storhästkläder” är de kläder som man har på sig i storhäst-stallet. Omklädningsrummet från 

och till storhästkläder är Damernas omklädningsrum i Stora Ridhuset. Två toaletter i 

receptionen är tillåtna att använda för storhäst-klädda personer.  

”Ponnykläder” är de kläder man har på sig i ponnystallet, och/eller när man är i kontakt med 

en ponny från ponnystallet. Omklädningsrummet till/från ponnykläder är Herrarnas 

omklädningsrum i Stora ridhuset. En toalett i receptionen är tillåten att använda för ponny-

klädda personer.  

”Rena kläder” innebär i detta sammanhang kläder som inte har varit i direkt eller indirekt 

kontakt med vare sig storhäst eller ponny. Rena kläder ska alla ha på sig när de lämnar 

Klämmestorp. Kafeterian är från och med vecka 8 en zon för rena kläder.  

 

Efter ombytet till rena kläder ska storhäst/ponny-kläderna läggas i en sluten behållare (t.ex. en 

sportbag) för transporten hem. Den slutna behållaren kan inte användas för både rena och 

storhäst/ponny-kläder eftersom de rena kläderna då blir kontaminerade.  

Storhäst/ponnykläder kan rengöras genom att antingen tvätta i minst 60 grader i tvättmaskin 

eller rengöras och desinficeras enligt punktschemat här nedanför. Alla kläder och accessoarer 

som har kontakt med storhäststallet eller ponnystallet MÅSTE genomgå denna rengöring eller 

tvättning.  



Rengöring och desinfektion  

av plagg/accessoarer som inte kan tvättas i tvättmaskin, exempelvis skor. Här nedan används 

en sko som exempel. 

1. Skrubba noggrant rent hela skon från all synlig smuts med ljummet vatten, diskmedel/tvål 

och en borste.  

2. Låt torka. 

3. Doppa ned hela skon (utsidan) i en balja med Virkon S blandad enligt tillverkarens 

rekommendationer. 

4. Låt torka.  

Efter detta kan skon användas i exempelvis ett annat stall.  

 

För att inte sprida någon smitta mellan hästarna är det jätteviktigt att alla bara har fysisk 

kontakt med sin egen häst före, under, och efter lektionen. När träns och sadlar hängs tillbaka 

i sadelkammaren efter ridning ska alla tvätta och sprita av händerna innan de går ut från 

sadelkammaren.  

Alla ska också tvätta och sprita av händerna innan de lämnar stallet efter sin lektion (om du är 

helt färdig och inte ska göra något mer/ha kontakt med någon häst efter att du lämnat 

sadelkammaren behöver du inte tvätta händerna igen).  

 

 

 

 

 

 




