
 

WEEKEND-VAGT PÅ HØJRIS  

  Man møder kl. 07.00 (også ved stævner møder man kl. 7.00) 

 

 Tjek tavlen for nyttig information omkring hestene 

 

 Alle heste fordres i henhold til deres fodertavler  

 

HUSK AT TJEKKE ALLE KRYBBER OG VANDKOPPER FOR HESTEPÆRER 

 

Elevhestene: 

 Alle elevhestene lukkes på fold, på deres fodertavler kan man se, hvor den enkelte hest 
skal gå.  Husk også at tjekke tavlen for evt. informationer 
 
 

 Halmen i boksen rystes op ved alle elevhestene, så den rene halm der ligger i kanten 
kommer ind på midten i boksen 
 

 Alle elevhestene skal have halm (medmindre andet står på hestens tavle) som rystes op så 
de har rent halm at stå i 
 

 Der gives en bunke halm ved krybben så de har halm at spise af 

 

 Elevheste der står på spåner/ træpiller skal der muges ved både lørdag og søndag 

 

 Hvis helligdage, se da plan for ved hvilke elevheste der skal muges ud ved, hvilke dage 

 

Privathestene: 

 Alle heste (medmindre andet står på hestens tavle) skal have halm – man vurderer hvor 

meget hver enkelt hest har brug for, men minimum 1 plade pr hest (medmindre andet står 

på hestens foldertavle). 

 

 

Hø: 

 Der gives hø til alle hestene (medmindre andet står på hestens tavle) er man i tvivl om 

mængden af hø så vejer man det. 

 Der må gives hø om morgenen kl. 8,00.  

 Det er også i orden, at give høet i forbindelse med aftenfodring. 

 Der fejes i alle stalde, laden samt på fliserne udenfor ved mødding og vaskeplads. 

 

 

 

 

 

Gældende pr. 1/4 2015 



Eftermiddag/aften: 

 

 Elevhestene lukkes ind igen, tidligst kl. 15 (hvis vejret er meget dårligt-vurder da, evt. i 

samråd med Maibritt Rosenkilde eller Mette Sørensen) 

 Alle heste fordres i henhold til deres fodertavler 

 Der må tidligst fodres til aften kl. 17. 

 

 HUSK AT TJEKKE ALLE KRYBBER OG VANDKOPPER FOR HESTEPÆRER 

 

 Der gives hø – hvis ikke det blev gjort i forbindelse med morgenfodring 

 Der fejes i alle stalde og laden 

 

 FORÅR, SOMMER & EFTERÅR KØRES DER VAND UD TIL ALLE FOLDE MORGEN & AFTEN  

 

 Vinter: Vand køres ud om morgen.  

 

               Bestyrelsen  


