
 

Sådan gør vi i Rebild Sportsrideklub 
 

Stald, udebokse og sadelrum: 

 Opsæt tydeligt skilt på boksen med oplysninger om hest, ejer, dyrlæge, 

foder og evt. klokker eller dækken af og på (der faktureres for sidst-

nævnte). 

 Staldgangen fejes, inden man forlader opsadlingspladsen. Det gælder 

også inden rideturen. 

 Vandspiltov og solarie skal rengøres umiddelbart efter brug 

 Der fejes eller rives, når der er ordnet boks - også ved udeboksene. 

Hvis der ikke muges ud hver dag, rengøres der alligevel foran boksen, 

da hesten trækker bund med ud på sti ved udeboksene. 

 Der fejes ved transportøren efter brug. Tjek graven udenfor og jævn ud 

i containeren (dog ingen børn under 16 år i containeren) eller grav. 

 Under udmugning skal hesten placeres på staldgangen, hvor den står 

mindst i vejen. 

 Alle forsøger at undgå spild af hø og wrap i boksen, evt. ved at bruge 

haybar/hønet eller lignende. 

 Der skal være karabinhager i hønet for nem ophængning. 

 Hver opstalder må have 1 staldskab på højst 80 cm. i bredden pr. boks. 

 Der må ikke stå staldskabe foran vinduerne. 



 

 Dækkener skal hænge på boksen eller på de nummererede dækkenhol-

dere i stalden og ikke opbevares i sadelrummet (bortset fra fleecedæk-

kener og lign.). 

 Alt på hylderne i sadelrummet skal være i lukkede bokse eller store po-

ser, så helhedsindtrykket er ordentligt. 

 Der må ikke stå og ligge noget på jorden i stald, sadelrum og ved ude-

bokse, da det vanskeliggør rengøring. 

 Eget foder, der gives af staldpersonale, skal hænge i lukkede beholdere 

på boksen.  

Foderrum og lade: 

 Foder skal opbevares i stabelbare kasser i privat foderrum eller i tønder 

i ridehallen bag ved rytterstuen. Der må ikke stå foder på staldgangen 

eller i sadelrummet – heller ikke gulerødder. 

 Hvis der blandes foder over vasken i privat foderrum SKAL vasken ren-

gøres med det samme. 

 Spildt foder skal fejes op fra gulvet med det samme – ellers bliver det 

musemad. 

 Åben ikke en wrap-, hø- eller halmballe, hvis ballen oven på ikke er ta-

get ned. Løft eller få hjælp til at løfte ballen ned på gulvet. 

 Hold wrap, hø og halm adskilt i laden – ryd op efter dig selv. 

 Wrap, hø og halm, der ligger på gulvet, er også hestemad, så åben ikke 

en ny balle før alt det løse er brugt. 



 

Folde: 

 Rengør selv vandkar. De fyldes som udgangspunkt mandage og fre-

dage, hvis der ikke er orienteret om andet. 

 Hegnet, på den fold din hest benytter, skal vedligeholdes og evt. ska-

der skal istandsættes umiddelbart i samarbejde med opstalderen på 

nabofolden. 

 Fjern giftige planter fra den fold din hest benytter – dette er særligt 

vigtigt i forårs- og sommermånederne, før planterne kaster frø. 

 Der skal være høbur på folden, hvis der fodres ude, så stråfoder ikke 

kan blæse væk. 

 Forlades en fold, skal den afleveres med hegnet i intakt tilstand. 

 Kom i passende tid (afhængig af vejr og årstid) i weekender og hellig-

dage for indtagning af hest eller aftal med en i stalden, der kan hjælpe.   

 Ingen heste må efterlades alene på foldene uden aftale med ejeren. 

 


