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Fodervagtplan for juni 2019 
 

 

  

 

Husk  

 
• Hvis du er forhindret i at fodre den dag, du er sat på – så byt venligst indbyrdes. Men husk 

at skrive det på weekendplanen i laden, hvem I har byttet med, så listen altid er ajour. 
• Hvis nogen på foderholdet ikke dukker op til tiden morgen/aften giv dem 15 min. og ring til 

dem. 
• Ved udeblivelse gives der en bøde på 200 kr. Det gælder såvel morgen- som aftenfodring. 

Hvis en person udebliver fra en fodervagt, gives besked til bestyrelsen. Bøden pålægges 
næste regning. 

• Man er forpligtet til at fodre den liste færdig som man står på selvom hesten flyttes i den 
pågældende periode. 

• Man møder kl. 7.00 om morgenen for at fodre. Aftenfodring tidligst kl. 17:00 

• Elevhestene lukkes ind kl. 13:30. Ved dårligt vejr (regn i store mængder og/eller 
kulde/blæst) skal elevhestene lukkes ind umiddelbart efter man er færdig i stalden. 

• Læs ALTID informationer på tavlen i laden. Det er her fælles info for alle staldene noteres 
og fold planer står. 
I Vinterperioden skal der køres vand ud morgen. 

• HUSK at kigge godt efter på hestens boksskilt, hvad den skal have af foder og mængde af 
hø osv. 

• Der skal muges ud i de elevbokse hvor hestene står på spåner.  
  
  Er der noget du/I er i tvivl om så kontakt Dennis Christensen eller bestyrelsen. 

 

 Dato  Hold  Navn  

Lørdag 1/6 Hold 1 Annette Elkjær + Dennis Christensen + 
Maibritt Rosenkilde 

Søndag 2/6 Hold 2 Nina Jacobsen + Anja Kiel 
Lørdag 8/6 Hold 3 Daniella Rosenkilde + Torben Zeberg 
Søndag 9/6 Hold 4 Lotte Vad + Maibritt Rosenkilde 
Mandag 10/6 Hold 5 Cecilie Nybo + Marianne Bertelsen 
Lørdag 15/6 Hold 6 Birgit Mørup + Laura 
Søndag 16/6 Hold 7 Pernille Rune + Dorte Zeberg + Louise 

Kristensen 
Lørdag 22/6 Hold 8 Anna Furholt + Mette Borrisholt + Nynne 

Kristensen 
Søndag 23/6 Hold 9 Katrine Michelsen + Janni Sørensen 
Lørdag 29/6 Hold 10 Annika Simonsen + Marianne Bertelsen + 

Rikke Krogh 
Søndag 30/6 Hold 1 Annette Elkjær + Dennis Christensen + 

Maibritt Rosenkilde 


