Foldregler privatheste
Opdateret 20. maj 2020

Foldtider

Hverdage
Weekend/helligdage
Brug af folde efter normal
foldtid
Brug af sommerfolde

Sommer halvåret
1.april-30.september
07.30-14.00
07.30-13.00
Egen fold frem til kl. 20.00
Ejer lukker selv ind
07.30-20.00
Udluk af personalet
Indluk sørger ejer selv for
Se envidere nedenfor ’brug af
sommerfolde’

Vinter halvåret
1.oktober-31. marts
07.30-14.00
07.30-13.00
Kun jordfold nr. 1 & 6
Har flere behov for brug, er det
max 2 timer pr. hest
Lukkede

Generelt om brugen af foldene
•
•
•
•

Hestene bliver trukket ved hånd frem og tilbage til fold – slippes ved låge
Ejeren af hesten er ansvarlig for, at hesten til en hver tid kan håndteres forsvarligt af personalet
Skal din hest ikke lukkes ud skriv på FBs pensionærsiden
Ingen rideskoleheste må lukkes ud på privathestenes folde af hensyn til ormesmitte

Brug af sommerfolde
Sommerfoldene er opdelt i 3 folde; venstre side 1 stor vallakfold (delefold) / højre side 2 folde
Venstre side:
Fælles vallakfold til dagsbrug
Højre side og venstre del af folden:
Fælles hoppefold til dagsbrug
Højre side og højre del af folden;
Vallakfold som kan anvendes for 2 timer ad gangen hvis ’kø’.
Vær fleksible og forsøg gerne at lukke flere ud sammen. Hvis
ikke muligt kan denne fold max bruges 2 timer ad gangen
således andre kan komme til

Venstre side; stor vallakfold til dem som har lyst

Højre side; 2 delefolde bestående af;
Venstre del; dele hoppefold
Højre del (mod stien); vallak fold til fælles
brug eller enkelt brug for 2 timer ad
gangen
Venstre side; dele fold vallakker
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Der lukkes med kæde og hængelås – koden får du af personalet eller en anden pensionær som har koden.
Skriv på pensionærsiden hvis du ønsker din pony/hest skal fast på græs.
Personalet trækker ud ved hånd og slipper ved lågen – indluk sørger ejer selv for
Ingen heste efterlades alene tilbage på sommerfoldene!!!

Vand (også gældende for sommerfolde)
•
•
•

Hesteejerne skal sørge for at der er fyldt op med vand på foldene – personalet fylder ikke op.
Om sommeren (når nætterne er frostfri) findes en vandslange med udløb til samtlige fold til
opfyldning, tændes ved vandkoppen på fold 7 – HUSK AT SLUKKE IGEN. HUSK AT LÆGGE
VANDSLANGEN IND TIL SIDEN NÅR I HAR BRUGT DEN!!!
Når frosten sætter ind, vil vandslangen blive fjernet og der vil i stedet være vand poser til
opfyldning af vandkar – alternativt anvend vandkander.
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