
Medryttare
De flesta hästägare behöver någon som kan hjälpa till ett par gånger i veckan om inte annat så
behövs det hjälp vid semester och sjukdom. Många hästägare väljer att ha en medryttare, vissa
hästägare tar betalt andra inte. Debatten om huruvida medryttare ska betala eller inte kommer
förmodligen alltid att pågå. Personligen tycker jag att det är helt okej att ta betalt från en medryttare,
men betalningen bör spegla vad medryttaren får göra. En medryttare som får rida för tränare och
tävla hästen kan mycket väl få ta kostnaden för de dagar som han/hon rider. Om medryttaren bara får
skritta i skogen så kanske man inte ska ta betalt alls. Om medryttaren av någon anledning inte kan
rida på det sättet som det från början var bestämt (t ex. hästen känns ofräsch och du vill att den
skrittas och travas lite lungt i en vecka) så tycker jag att du som hästägare bör låta medryttaren betala
lite mindre nästkommande månad.

Att hitta en lämplig medryttare är inte alltid helt lätt. För att samarbetet ska fungera bra så gäller det
att hitta en medryttare som passar. Om du vill ha någon som rider ut i skogen med din häst ett par
dagar i veckan så försök hitta någon som verkligen gillar att rida ut, inte någon som helst tränar
hoppning men som i brist på annat kan tänka sig att rida ut. Skriv gärna ett avtal med medryttaren. Ju
tydligare du är med vad du vill desto mindre risk är det för konflikter. Saker som bör ingå i avtalet är
om det är något medryttaren inte får göra till exempel hoppa terrängbana, vad medryttaren ska göra
om hästen har skadat sig och han/hon inte kan få tag på dig. Det är inte heller fel att skriva ner hur du
vill att din utrustning ska hanteras eller om du vill att medryttaren ska stretcha hästen efter ridning.
Självklart bör du även skriva hur mycket och när medryttaren ska betala. Saker som ändras med
tiden exempelvis hur mycket mat hästen ska ha kan du med fördel skriva på en lapp i skåpet.

Även om du hittar en jättebra medryttare så är det inte helt fel att hitta någon eller några i stallet som
du kan byta tjänster med. Man vet aldrig när man hastigt blir förkyld eller bilen går sönder och man
snabbt behöver ha någon som fixar det allra viktigaste.


