Dagsrutiner Ås Ridskola (När hästarna går ute)
LÖRDAG:
MORGON ca 8.10
Fodring och utsläpp!
Nästan alla hästar går ute på natten.
Pongo, Arezzo, Donne, Ross, Nora, Maggan, Posejdon & Clayton står inne på
natten.
Fodra hösilage ute i hagarna.
Fodra med säckar ute i Lilla Hagen, Arkenhagen och Gräshage 1.
Säckarna finns inne i höförrådet. Fodra hö enligt lista.
Sprid ut höet i många högar.
Fodra hö inne i stallet till ponnyerna i kullenhagen, 2 kg var.
Ca 9.00 (när de som varit inne under natten gått ut och fått hö)
Ta in alla hästar som varit ute på natten.
Tjejhagen, Stora hagen, Skogshagen och Kullenhagen
Fyll på vatten ute i alla hagar, tvätta ur karen om det behövs!
För att fylla vatten använd de vita dunkarna, de står under täckeshängarna
vid spolspiltan.
Kolla över alla hästar som varit ute under natten, så att ni vet att de är ok.
Mocka åt de hästar som stått inne och vid behov spåna. Kolla igenom alla
spiltor och boxar, även fast det verkar mockat.
Kontrollera vattenkoppar och krubbor.
(så att det är fritt från hö och bajs, samt att det rinner vatten när du
trycker på ”tungan” i vattenkoppen)
Sopa och kratta stallgången. (vattna stallgången vid behov.)
Sopa även biytorna, dvs Entrén, sadelkammare, foderkammare och tvättstuga.
Väg även upp höet till lunchen ute, i de stora säckarna.
LUNCH
Ca 11.00 Fodra lunchhö till ponnystona inne (de stora äter hela tiden när de
är ute) samt kraftfoder enligt foderstaten em.
Ca 11.30 Lunchfodring ute till Lilla Hagen, Arkenhagen och Gräshage 1.
(De går in vid 14.30 tiden)
Kolla vatten i alla hagar.
Väg även upp höet till em ute, i de stora säckarna. (Gäller lördag).

EFTERMIDDAG
Ca 13.30 Fodring av hö ute i hage.
Fodra med säckar ute i Skogshagen och kullenhagen..
Se hölista. (Storahagen, tjejhagen har egen höbal).

Täcka alla hästar som ska gå ut!
Släpp ut alla hästar som ska gå ute på natten.
Mocka bort högarna i spiltorna och boxarna.
Vid 14.30 Ta in de hästarna som ska vara inne på natten från hagarna.
Pongo, Arezzo, Nora & Maggan
Kolla vatten i hagarna, fyll vid behov.
Sopa och kratta stallgången!
Stäng dörren till hörummet, lås sadelkammare och tvättstuga.
Häng för kedjan över stallgången , (finns vid brandposten bortanför dörren
in till entrén vid kontoret) haka fast den i ringen som finns vid spolspiltan

KVÄLL ca 20.00-21.00
Fodra hö till hästarna inne och ute.
Ute: Fodra med säckar ute i Skogshagen och Kullenhagen
Se hölista. (Storahagen, tjejhagen har egen höbal)
Kolla vattnet i alla hagar, fyll vid behov.
Se så att alla hästar ser ut att må bra!
Se till att alla dörrar är stängda, sadelkammare och tvättstuga ska
låsas, samt alla ytterdörrar.
Kedja ska hänga över stallgången mitt för spolspiltan.
Inga katter i entrén (de utlöser larmet) Larmat 23-07.
God Natt!

SÖNDAG:
MORGON ca 8.10
Fodring och utsläpp!
Nästan alla hästar går ute på natten.
Pongo, Arezzo, Donne, Ross, Nora, Maggan, Posejdon & Clayton står inne på
natten.
Fodra hösilage ute i hagarna.
Fodra med säckar ute i Lilla Hagen, Skogshagen, Kullenhagen, Arkenhagen och
Gräshage 1.
Säckarna finns inne i höförrådet. Fodra hö enligt lista.
Sprid ut höet i många högar.
Tjejhagen och Stora hagen har egen höbal. Kullen har halmbal.
Täcka de hästar som ska ha täcke.
Släpp sedan ut de hästar som varit inne.
Fyll på vatten ute i alla hagar, tvätta ur karen om det behövs!
För att fylla vatten använd de vita dunkarna, de står under täckeshängarna
vid spolspiltan.
Kolla över alla hästar som varit ute under natten, så att ni vet att de är ok.
Mocka åt de hästar som stått inne och vid behov spåna. Kolla igenom alla
spiltor och boxar, även fast det verkar mockat.
Kontrollera vattenkoppar och krubbor.
(så att det är fritt från hö och bajs, samt att det rinner vatten när du
trycker på ”tungan” i vattenkoppen)
Sopa och kratta stallgången. (vattna stallgången vid behov.)
Sopa även biytorna, dvs Entrén, sadelkammare, foderkammare och tvättstuga.
Väg även upp höet till lunchen ute, i de stora säckarna.
LUNCH
Ca 11.00 Lunchfodring ute till Skogshagen, Kullenhagen, Lilla Hagen,
Arkenhagen och Gräshage 1.
Kolla vatten i alla hagar.

EFTERMIDDAG
Fodra hö inne till Kullenhagen. Inget hö till dem som har fri tillgång.
Fodra kraftfoder enligt foderstaten, em.

Ca 13.30 Intag av alla hästar som varit ute under natten.
Tjejhagen, Stora hagen & Skogshagen.
Vid 14.30 Ta in de hästarna som ska vara inne på natten från hagarna.
Pongo, Arezzo, Nora & Maggan
Visitera hästarna så de inte har några sår.
Kolla vatten i hagarna, fyll vid behov.
Sopa och kratta stallgången!
Stäng dörren till hörummet, lås sadelkammare och tvättstuga.
Lämna överdörren öppen på stora dörren på kortsidan (vita)
Häng för kedjan över stallgången , (finns vid brandposten bortanför dörren
in till entrén vid kontoret) haka fast den i ringen som finns vid spolspiltan.
KVÄLL ca 20.00-21.00 (Endast de söndagar då det ej är ridning)
Fodra hö till hästarna inne och ute.
Ute: Fodra med säckar ute i Skogshagen och Kullenhagen
Se hölista. (Storahagen, tjejhagen har egen höbal)
Kolla vattnet i alla hagar, fyll vid behov.
Se så att alla hästar ser ut att må bra!
Se till att alla dörrar är stängda, sadelkammare och tvättstuga ska
låsas, samt alla ytterdörrar.
Kedja ska hänga över stallgången mitt för spolspiltan.
Inga katter i entrén (de utlöser larmet) Larmat 23-07.
God Natt!

