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Först och främst vill vi rikta ett stort TACK!  

till alla ni som besöker Jutagården.  
 
2015 införde vi tydligare riktlinjer på anläggningen för att förhindra att 
smittas av den våg som kom då. Vi är nu en av få större anläggningar 
runt oss som klarat sig utan smitta och det vill vi fortsätta att vara.  
Vi hoppas att ingen av er har missat det akuta och allvarliga läge som 
gäller i Sverige kring smittsamma sjukdomar.  
 
På grund av det allvarliga läget har vi på Jutagården beslutat att istället för ridning 
nästa vecka kommer vi informera alla ridgrupper kring smittsamma sjukdomar och 
hur vi förhindrar att smitta sprids. Vi älskar alla våra hästar och har ett ansvar 
gentemot dem att undvika onödigt lidande. En del i detta är att förhindra att de blir 
sjuka, något som skulle drabba våra underbara fyrfota vänner väldigt hårt och där 
det inte är säkert att alla skulle klarar sig.  
Får vi in smitta på Jutagården kräver detta att vi isolerar hästar och stänger 
anläggningen och är det riktigt allvarligt så måste vi stänga i flera månader. Det 
skulle förutom allt lidande också innebära stora ekonomiska kostnader som skulle 
kunna få förödande konsekvenser.  
 
Vi kommer gå igenom information om Hästinfluensa, Virusabort och Kvarka. Hur 
man tänker kring smittspridning och vilka ansvar och skyldigheter man har. 
Vi vill att våra elever ska bli proffs på hur man förhåller sig och alltid göra på detta 
sätt för att förhindra smitta, tar det säkra före det osäkra. Att man får in det som en 
vana 365 dagar/år och inte bara gör det när man kommit i kontakt med smittad häst. 
Då har man oftast hunnit smitta flera hästar innan man vidtagit åtgärder.  
 
Upplägg 
På er ridtid denna vecka kommer vi att sitta i cafeterian, fika, ha teori och spela 
Kahoot! 
 
Det är OBLIGATORISKT för alla som besöker Jutagården att delta på ett teori 
tillfälle under veckan. Avbokade ridlektioner går EJ att rida igen.  
 



Vi hoppas att ni i största möjliga mån kommer på er ordinarie tid. Skulle ni vara i 
behov att byta tid går det att höra av er till fridaberglin91@gmail.com och önska en 
ny tid. Nedan kommer ett schema över veckans tider.  
 
Kan du ej delta under något pass under veckan kommer du att få skriva ett prov för 
att bevisa att du besitter de kunskaper som krävs för att vistas på Jutagården.  
 
 
Målsman/vuxen 
Vi ser gärna att målsman/vuxen också deltar. 
 
 
Stallet stängt 
Under nästa vecka kommer stallet vara helt STÄNGT. Vi ber er därför att inte gå in i 
stallet utan endast vara i ridhus/cafeteria. 
 
 
Undrar du över något? 
Har du frågor gällande teoriveckan är du välkommen att kontakta Frida Berglin 
fridaberglin91@gmail.com 
 
 
 

Vi ser fram emot en trevlig och lärorik kväll ihop med era ridkompisar! 
Tillsammans hjälps vi åt! 

Mot en fortsatt smittfri anläggning och förhoppningsvis  
ett friskare Hästsverige! 

Varmt välkomna!  
Hälsningar Jutagårdens Ridskola & SRS 
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Veckans schema för teoriveckan 
Behöver du byta tid meddela fridaberglin91@gmail.com 
 
Söndag 3/3 

● 14:00  
● 15:00 
● 16:00 
● 17:00 

Måndag 4/3 

● 16:45 
● 17:30 
● 18:15 
● 19:15 
● 20:15 

Tisdag 5/3 

● 16:15 
● 17:15 
● 18:30  

Onsdag 6/3 

● 16:15 
● 17;15 
● 19:00  

Torsdag 7/3 
 

● 17:00 
● 19:00  

 
Fredag 8/3 

● 16:00 
● 17:00  

Lördag 9/3 

● 10:00  
● 11:00 
● 12:00 
● 13:00 


