
 
 
 
 

 
Utrustningslista för arbete i stall och körning/ridning 
 
Du ska själv ha med dig (travelever):  

• Godkänd körhjälm  
• Körhandskar lämpliga för alla årstider 
• Varma vinterskor (helst med stålhätta) 
• Körglasögon 
• Körspö och/eller ridspö 
• Tidtagarur  
• Godkänd säkerhetsväst  

 
Du ska själv ha med dig (islandshästelever):  

• Godkänd ridhjälm 
• Ridbyxor  
• Ridstövlar eller ridskor och short-chaps 
• Ridhandskar 
• ridspö  
• Medlemskap i SIF krävs för att få diplomering under skoltid genom Wången.  

 
Övrig utrustning som kan vara bra att ha (gäller alla): 

• Varm underställströja och långkalsonger (ull och fleece är lämpliga material) 
• Oömma kläder för stallarbete 
• Varm tröja  
• Mössa  
• Extra handskar 
• Varma sockor 
• Regnkläder 
• Gummistövlar 
• Slalomglasögon (bra då man kör häst under vintertid) 
• Öronlappar till kör-/ridhjälm 
• Ridbyxor, short-chaps 

 
Detta får du på Wången gymnasiet åk1:  
Wångendressar och arbetsskor (jodphurs med stålhätta eller liknande).  Dessa får du behålla förutsatt 
att du fullföljer dina studier på Wången. 
 
Dator att använda i studierna och som du själv förfogar över och ansvarar för. (Lämnas åter när du 
slutar åk 3.) 
 
 
 
 

 



 
 

 
 
Utrustningslista elevboende/skola 
 
Du bör själv ha med dig (gäller alla):  

• Egna lakan (täcke och kudde finns) 
• Egna bestick, tallrik, glas och mugg 
• Handduk, badlakan 
• Baddräkt/shorts 
• Idrottskläder, inom- och utomhus  
• Tvättmedel 
• Schampo/Tvål 
• Tandborste/Tandkräm 

 
Övrig utrustning som kan vara bra att ha: 

• Hänglås till elevskåp 
• Mobiltelefon 
• Bankomatkort 
• Legitimation 

 
 
Tänk på att: 

• de kläder du får från skolan ska först provas ut och beställas, så den första tiden (fram 
till v.44) måste du ha egna kläder lämpliga för arbete i stall och lektioner, 
körning/ridning.  

• om du inte har med dig rätt utrustning till lektionen är det inte säkert att du kan 
genomföra praktiska moment av säkerhetsskäl! Du kan bli ombedd att lämna 
lektionen och det räknas som ogiltig frånvaro.  

• Wången ligger i Jämtland. Det kan vintertid vara långa perioder då det är –25 grader 
Celsius eller kallare. Tag hellre med extra kläder än att du ska behöva frysa.  
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