
Weekendordningen  
 
Weekendordningen består af indluk lørdag eftermiddag og søndag 
morgenfodring /udluk af alle heste og indluk eftermiddag søndag og 9-12 
hold. 
 
 
1. Lørdag eftermiddag:  
 
Man lukker hestene ind tidligst fra kl. 14.30, men helst så sent som muligt, alt 
efter vejr og vind. Man skal ikke fodre eller andet. Man kunne feje 
staldgangene. 
Man ringer til Gitte hvis vejret er så dårligt, at man er i tvivl om hestene 
skal tages ind noget før efter min. to timer ude. 
 
Heste på sygefolde, eller stillefolde tages ind først.  
Ved tvivl taler man med Gitte nogle dage før, hvis man er i tvivl om hestene. 
  
 
2. Søndag morgen: 
 
 
Man møder mellem kl. 7-8 søndag morgen og fodre alle hestene. 
Husk alle. Måske er der nogen i laden. 
Heste i syge bokse skal have åbnet døren ud til paddock. 
 
Tag det stille og roligt og ikke fodre for hurtigt. 
Hestene skal have min. 30-60 min til at æde deres hø/wrap før at man 
begynder at lukke ud. 
Man må kun tage to heste samtidig, hvis det er aftalt med ejerne.  
 
Man starter med at give alle deres wrap/høpose, som hænger på boksdøren, 
dernæst foderbøtterne. Ikke spring nogen over, vær grundig. Læs på 
fodertavlerne. 
Løsdriften fodres ikke.   
Ellers snak med Gitte, hvis der er problemer med fodringen. 
  
c. Så plejer det at passe med at man kan begynde med at lukke/trække heste 
på fold. Se fold nummer på oversigt på opslagstavlen og se fold 
nummeret på foderskiltene på boksdørene. 



Heste med meget morgenwrap, må gerne lukkes ud når halvdelen er spist, og 
de andre som får mindre morgenwrap, skal have mulighed for at æde helt op 
inden de trækkes ud, vær opmærksom på det. 
  
Heste med ” ikke tage ud” skilt på døren skal ikke ud. 
Heste uden grimer trækkes ud, når man har fundet en der passer. Men tal 
med Gitte hvis dette er et gentagende problem. 
 
Heste som er med i en gamache eller dækkenordning med ridecenteret, skal 
weekendordningenn ikke tage sig af. Det sørger ridecenteret for aften før. 
 
 
 
  
3. Søndag eftermiddag: 
 
Søndag eftermiddag lukkes heste ind ligesom lørdag tidligst kl. 14.30 om 
vinteren og helst senere alt efter vejr og vind. Bare tænk på, hvis man tager 
heste ind senere end i hverdagene, at hestene bliver urolig og er sultne. 
   
Man tjekker at alle heste er inde, så ingen glemmes. Det plejer at stå på 
tavlen, hvis der er heste som er flyttet fold. Men vær opmærksom selv og følg 
med. 
 
Man fejer staldgangene i begge stalde og i dækkentørrerummet efter endt 
arbejde begge dage. Vindue i stald 1 lukkes ikke. 
 
Ved problemer ringes til Gitte og ejer af hest/pony. 
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