Velkommen til Dalum Hestecenter

Hvordan bliver min hest passet, når jeg har den med på skole:
Stalden fungerer som selvpasser stald. Det vil sige, at du som udgangspunkt selv skal passe og tage ansvar
for din hest, hver dag. Der er alm. størrelse boks og store bokse, og prisen er den samme for dig som elev.
Det er størrelsen af din hest som afgør, hvor stor en boks den kan få.
Til hver boks hører en plads i vores sadelrum. Her har man en knage til trense, en sadelknægt til sadel og en
halv hylde til strigler mm. Man kan medbringe et skab, men dette skal aftales med Susanne Holmgaard
Andersen. Der er også et varmt rum til dækkener, her har man en bøjle til ophæng af sit dækken.
Arbejdsopgaver i hverdagen er: Deltage i morgenfodringen, lukke sin hest ud på fold, muge ud og strø hos
sin hest, fyld vand/halm op på folden, veje wrap af til middag og aftenfodring, lukke sin hest ind fra fold.
I lukke-weekender eller helligdage kan man aftale sig til pasning af sin hest hos Susanne Holmgaard
Andersen.

Hvad får jeg med i opstaldningsprisen:
Hesten fodres med krybbefoder Balance fra Equsana. Den kan få havre eller olie efter behov og afvejet
mængde wrap efter behov. Der strøes med halm i boksen.
Det er ikke muligt at medbringe sit eget foder.
Krybbefoder og wrap fastsættes ved ankomst og kan senere justeres af Susanne Holmgaard Andersen, som
laver en foderplan for hesten i foderprogrammet PC-Horse.

Gødningsprøver:
Dalum Landbrugsskole tager udvidet gødningsprøver på alle heste i stalden forår og efterår. Hestene
kontrolleres for alm. orm, bændelorm og blodorm. Prisen ligger ca. på 230 kr./hest + evt. behandling
(ormekur). Det faktureres på regningen for bokslejen.

Hvilke faciliteter kan jeg anvende, mens jeg er på skolen:
•
•
•
•
•
•

Striglepladser i hestestalden.
20x60m og et lille 20x40m ridehus
20x60m udendørs dressurbane
40x60m springbane
Rotunden til longering
Skolen har ydermere skovkort til Brahetrolleborg skoven, som du som elev må benytte, samt ridesti
rundt om vores folde. Du har som elev ansvar for at rydde op efter dig selv, når du har anvendt
faciliteterne (klatter, hesten evt. har lagt eller ting og sager).

Hvad med opbevaring af hestepas i opstaldningsperioden:
Skolen har et skab til hestepas stående i sadelrummet. Her skal din hests hestepas opbevares, mens den er
opstaldet på stedet. Du betaler et depositum for nøglen til skabet via vores kontor (prisen er 400 kr. som
tilbagebetales ved afrejse (dog ikke hvis din nøgle bliver væk). Hestepasset skal opbevares i hestepasskabet, da vi kan få kontrol af Fødevarestyrelsen.

Sikkerhedsregler i stalden/omgang med hestene:
Som elev på Dalum Landbrugsskole er du underlagt vores sikkerhedsregler for elever på vores ridecenter.
Det er meget vigtigt, at du derfor altid har ride-hjelm på, når du trækker hesten til og fra fold, samt når
hesten motioneres. Elever trækker altid kun med en hest ad gangen. Du læser vores sikkerhedsregler i
stalden.

Elev-priser:
1.500 kr./boks/mdr.
1.500 kr./boks i depositum.
400 kr. depositum for nøgle til hestepas-skab.
Det er muligt at få halvpart i en hest, prisen er 1.500 kr. pr. måned. En helpart koster 2.500 kr. pr. måned.

Vi glæder os meget til at se dig ☺

Daglig ansvarlig for Dalum Ridecenter: Susanne Holmgaard Andersen, tlf. 30 34 18 54.

