Foldregler privatheste
Opdateret 23. september 2021

Foldtider sommerhalvåret (1. april - 30. september)
Hverdage;
• Kl. 07.30 til 14-15.00 tiden
• Det er tilladt at lade sin hest blive ude til kl. 20.00 på egen fold
• Man sørger selv for indluk
• Det er muligt med døgnfold på sommerfoldene. Dette aftales nærmere med personalet
Weekend/Helligdage;
• Kl. 07.30 til ca. 13.00

Foldtider vinterhalvåret (1. oktober – 31. marts)
Hverdage;
• Kl. 07.30 til 14-15.00 tiden
• Vi har en del unge heste og nogle der næsten ikke rides, og derfor er det OK at lade sin hest være
ude til senest kl. 16.00 på egen fold
• Man sørger selv for indluk
Weekend/Helligdage;
• Kl. 07.30 til ca. 13.00

Generelt om brugen af foldene
•
•
•
•
•
•
•

De to sygefolde må godt benyttes til f.eks luftefold mens man muger m.m. – syge heste har altid
fortrinsret til sygefoldene. Benytter du sygefoldene skal du samle klatter op efter dig efter brug.
Den nye græsfold langs springbanen må KUN benyttes i tørt vejr, eller i frost. Delvist under opsyn,
og kun med rolig hesteadfærd, da den skal forblive pæn
Sommerfoldene lukkes i vinterhalvåret, så de kan blive slået og gjort fine til ny sommersæson
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

NB! Hvis vores folde ikke kan bære, den smule mere fuldtid, som vi nu prøver, kan vi se os nødsaget til at
ændre disse regler.

Stråfoder på foldene
•
•
•

Der må gerne lægges stråfoder på foldene, og dette koordineres imellem de respektive
pensionærer som deler fold.
Der køres ikke stråfoder ud til foldene af personalet.
En gang månedligt skal stråfoder som ikke er spist og som bare ligger fjernes fra folden.
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