Opstaldningsaftale
Aftalen omfatter



Plads til en hest i løsdriftstald med adgang til tørfold året rundt samt græsfolde om sommeren.
Fodring med kraftfoder 2 gange daglig og uden for græsningssæsonen tillige halm og enten hø eller
græsensilage. Kraftfoderets indhold anvises af Hanne/Bo. Andet tilskudsfoder betales individuelt og fodring
aftales med Hanne/Bo eller udføres individuelt.
Heste med grove adfærdsproblemer tolereres ikke.!!

Hesteejeren forpligter sig til:


















At tegne fornøden ansvarsforsikring for hesten
At dække tre ugentlige faste fodringer af både heste, kaniner og får i henhold til den aktuelle fodringsmanual,
At forudbetale en måneds beløb hver den første (Gensidig opsigelse er en måned til den første)
At deltage i udmugning, fejning af stald efter hver fodring, skovlning og fejning af betonflader på foldene
At være med til at holde orden, eftersyn af og evt. opfyldning af vand til dyrene hver gang man er i stalden,
skrubning af vandbeholdere efter behov, ind- og udlukning af hestene på græsfolde i græsningssæsonen,
eftersyn af folde og øjeblikkelig udbedring af fejl (snoede spiralled, forkert satte ledspiraler, afledende faktorer
som grene etc.),
At feje, vaske gulv og holde orden i rytterrummet + dets toilet
At koordinere dyrlægebesøg, smed o. lign. med andre i stalden,
At deltage i glassamling på foldene ved drivhuse og samle ethvert glasstykke op man ser på og ved foldene,
At deltage i hø & halm kørsel med kort varsel
At deltage i forårsrengøring
At tilse andres heste næsten som sin egen .
At tilkalde dyrlæge om fornødent
At vaccinere sin hest efter dyrlæges anvisninger
At deltage i obligatorisk ormebehandling efter Hanne/Bo’s anvisninger
At deltage i afhjælpning af nødsituationer uden varsel.
At overholde regler og love for ridning i Hvidovre, samt at efterleve levereglerne for godt horsemanship

Nogle opgaver er selvfølgelige, andre mere specifikke for hestehold på et tidligere gartneri, andre igen er
spidsbelastninger (Vi har oplevet både brand og orkan) og andre er både hårde og skal foregå på eksakte tidspunkter;
f.x. udmugning af løsdriftsstaldens madras, møgspredning om efteråret og høkørsel om sommeren. Disse opgaver er
tillige vejrfølsomme og man forpligter sig til at prioritere dette (Dette vil sige at kaste hvad man har i hænderne) og
deltage så godt, man kan. Det skal helst også være hyggeligt alle at arbejde sammen nogle dage og man må gerne tage
kæresten eller tanten med. Er man vitterlig forhindret, må man i stedet planlægge at tage samtlige fodringer i, hvad der
svarer til en uge, for de andre der deltog i fællesarbejdet og således aflaste dem.
Bo og Hanne bor på Krogagre, men skal benyttes som absolut sidste vikarmulighed for fodringer, fællesopgaver, da vi
sørger for det usynlige: At holde i kø for at købe diesel til traktoren, som vi vedligeholder så den kan hjælpe ved
mugning og halmtransport. Vi lægger en masse penge ud til hegn - og vedligeholder dem - foder, brønd og andre anlæg,
vi bruger tid på landmænd og grossister for at have foder, vi er der når leddene skal justeres på høet kan blive vendt og
presset, vi går nogen gange en aftentur og ser til dyrene, Bo slæber tunge ting og vi holder os ajour med ridetræning,
dyrlæger ang. Foderviden, orm etc.
Nedskrevne ord fylder meget - og huskes bedre.
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Bo og Hanne Dueholm Nielsen, Krogagre.
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