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Förslag 
 
Se separat papper med inlämnad motion 
 
Styrelsens yrkande: 
 
Styrelsen yrkar avslag på motionen: 
 
Styrelsen håller med om att det visst kan finnas fördelar och nödvändigheter för 
unghästar och andra hästar med longering, men yrkar dock avslag på motionen med 
följande motivering. 
 
Vi har fått uttalande ifrån Evert hos Wendels entreprenad som har en stor erfarenhet 
gällande ridhus/paddockunderlag, det är de som väger av vårt ridhus. Evert säger att 
det är förödande för underlaget att longera.  
I dagsläget räcker det med att vi väger av ridhuset en gång vart annat år. Vid 
longering är det lätt hänt att översta lagret flyttas undan och då kan vi komma att  
behöva väga av ridhuset 2-3 gånger per år för att hålla samma standard som vi har 
på underlaget just nu. Det medför i så fall en kostnad på ca 25,000:-/år.  I värsta fall 
kommer vi åt bärlagret under, när det väl har skett måste underlaget göras om i sin 
helhet vilket i sin tur innebär stora kostnader.  
För att vi skall mäkta med dessa extra kostnader, måste vi räkna med att höja våra 
medlems- och ridhusavgifter. 
 
Våra ridhusregler gäller alla medlemmar oavsett vilken kunskap man har när det 
gäller longering, får en longera får alla. Eftersom vi i klubben har två andra alternativ 
där det är ok att longera, så finns det möjlighet för denna aktivitet utan att det 
påverkar underlaget, ridande ekipage samt klubbens ekonomi. 
 
Det är omöjligt att ha samma kontroll på sin häst med en töm som med två, och det 
är lätt hänt att hästen brallar iväg och sprätter i underlaget. Det medför samtidigt en 
risk för ridande ekipage och eftersom vi alla betalar samma ridhusavgift är det inte 
juste att be ridande ekipage att hålla sig på en halva av ridhuset för att man måste 
longera sin häst, om det så bara är för tio minuter. Tappar man sin häst kan det bli 
ödesdigert för alla inblandade och även om hästen är inspänd kan missöden ske. 
 
 
 


