
 

Velkommen til Dalum Hestecenter 
 

 

Hvordan bliver hesten passet på skolen: 
Stalden fungerer som selvpasser-stald.  Det vil sige, at du som udgangspunkt selv skal passe og tage ansvar 

for din hest i hverdage, ferier og weekender. Skolen har ansatte weekendvagter, som kommer og tilser 

ridecentret. De passer også skolens heste og dyr efter behov. 

Vores bokse er alm. størrelse, men vi har også store bokse - prisen er den samme for dig som elev. Det er 

dog størrelsen på din hest som afgør, hvor stor en boks, den kan få. 

Arbejdsopgaver i hverdagen: Man skal deltage i morgenfodring, lukke heste ud på fold, muge ud og strø 

hos sin hest, fylde vand/halm op på folden, veje wrap af til middag og aftensfodring, lukke heste ind fra 

fold, feje og hjælpes ad med at holde stalden pæn. Alle hesteelever hjælpes ad med at passe hestene i 

hverdagen - den stald-ansvarlige laver vagtordningen uge for uge. Hvis din hest bliver stående i helligdage 

og ferier, så skal du kunne indgå i pasningen af stalden. Alle har ansvar for, at stalden efterlades pænt og i 

orden.  

I lukke-weekender, helligdage og ferier kan man mod betaling, aftale sig til pasning af sin hest hos den 

stald-ansvarlige. 

Til hver boks hører en plads i vores saddelrum. Her har man en knage til trense, en sadelknægt til sadel og 

en hylde til strigler m.m. Man kan medbringe et skab, men dette skal aftales med den stald-ansvarlige. Der 

er også et varmt rum til dækkener, her har man en bøjle til ophæng af sit dækken. 

 

Hvor går min hest på fold: 
Hestene går typisk sammen to og to, men vi har også folde, hvor hestene går flere sammen. Hestene bliver 

sammensat efter størrelse, og hvordan de bedst passer sammen. Hestene kommer ud ca. kl. 8 (eleverne 

hjælpes ad inden skoletid) og lukkes ind i vinterhalvåret ca. kl. 16 (eleverne ad hjælpes efter skole). I 

sommerperioden kan hestene gå ude længere tid - her skal hestene stadig have deres middagsfoder, senest 

kl. 16. Du har ansvar for, at aftrådte sko, klokker, grimer m.m. opsamles, og at hesten altid har frisk vand og 

halm på folden. Ingen heste må efterlades alene ude på folden.  

 

Hvad får jeg med i opstaldningsprisen: 
Hesten fodres med krybbefoder, Cool Performance, og til de nøjsomme heste/ponyer, vitamin-/mineral- 

bolsjer fra Equsana. De kan få havre eller olie efter behov. Wrap sættes efter foderplan, som er lavet i 

foderprogrammet, PC-Horse. Der strøs med halm i boksen. 

Det er ikke muligt at medbringe sit eget foder til hesten. 

Krybbefoder og wrap fastsættes ved ankomst og kan senere justeres af den stald-ansvarlige, som laver en 

foderplan for hesten i foderprogrammet, PC-Horse. Vores tilknyttede foderrådgiver fra Equsana er Katrine 

Gammelgaard Loft.  



 

 

Gødningsprøver: 
Dalum Landbrugsskole tager udvidede 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. 

 

Vaccination: 
Din hest skal være vaccineret for at være opstaldet i stalden.  

 

Beslagsmed: 
Skolen bruger registeret beslagsmed, Kasper Brøndel, som smed i stalden. Det kan aftales med den stald-

ansvarlige, om din hest kan komme med i den ordning. Priser og afregning aftales med Kasper Brøndel. 

 

Dyrlæge: 
Skolen bruger dyrlægerne i Ringe. Det er også muligt for dig som elev at bruge disse hestefag-dyrlæger. 

Priser og afregning aftales med dyrlægen. 

 

Hvilke faciliteter kan jeg anvende, mens jeg er på skolen: 
• Striglepladser i hestestalden.  

• 20x60 m og et lille 20x40 m ridehus. 

• 20x60 m udendørs dressurbane.  

• 40x60 m 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 efter hesten, ting og sager. De opslåede ordensregler på stald-området skal 

overholdes. 

 

 

Ride undervisning: 
Du må gerne medbringe din egen underviser på stedet.  
Mandage underviser Karsten Brandt skolens elever kl. 18.30-21.30 - her aftales der til start, hvad 
undervisningen skal omhandle i løbet af skoleopholdet.  
Spring foregår onsdag i stort ridehus i tidsrummet kl. 17-20 og søndag kl. 10-12. Karsten Brandt er spring-
ansvarlig på ridecentret.  
Hvis der er ønske om dressur-undervisning, så kan der arrangeres undervisning. Kontakt den stald-
ansvarlige for mere information.  
 
 
 



 

 
 

Opbevaring af hestepas i opstaldningsperioden: 
Skolen har et skab stående til hestepas 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 hestepas-

skabet, da vi kan få kontrol af Fødevarestyrelsen. 

I forhold til CHR-registrering er skolen er pålagt at registrere alle heste, som er opstaldet på skolens 

ridecenter, derfor skal det meldes til Marlene B. Mikkelsen, mjba@dalumls.dk, hvis hesten tager hjem på 

ferie eller weekend. 

 

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 bære ridehjelm, når du trækker hesten til og fra fold, samt når 

hesten motioneres. Elever trækker altid kun med én hest ad gangen. Du læser vores sikkerhedsregler og 

ordensregler i stalden. 

 

Opstaldningskontrakt: 
Opstaldningskontrakten kan rekvireres på skolens kontor på mail mjba@dalumls.dk (Marlene B. 

Mikkelsen). 

Husk staldkontrakten skal være udfyldt og godkendt på kontoret, inden hesten ankommer til stalden. 

Opstaldningen afregnes månedligt, og der refunderes kun staldleje i de uger, hvor skolen sender eleven i 

virksomhedsforlagt undervisning (VFU). 

 

Dalum elev-priser: 
1.650 kr./boks/mdr.  

1.650 kr. i depositum for boks ved ankomst. 

400 kr. depositum for nøgle til hestepasskab. 

 

 

Vi glæder os meget til at se dig ☺ 

Ansvarlig for Dalum Ridecenter, Susanne Holmgaard Andersen, tlf. 30 34 18 54, mail: shan@dalumls.dk 
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