
IEG ridelinje – På efterskole med hest 

Foder 

Fundamentet i hestens fordøjelse er stråfoder, derfor danner godt, analyseret wrap med høj 
fordøjelighed basis for vores fodring. 
Grovfoderet udgør mellem 80-90 % af hestens daglige fodring og derfor er kvaliteten altafgørende 
for hestens sundhed og velbefindende. 
Udover at sikre hesten en sund tarmflora og en naturlig, konstant frigivelse af energi, så giver det 
dem også noget at fordrive tiden med i boksen og på folden. 
Derved undgås stress og diverse unoder forårsaget af kedsomhed.  

Fordelt på 2-3 måltider får hestene dagligt tildelt den passende mængde wrap i haybars – 
mængden tildeles efter hestens vægt, behov og ædelyst.  

På folden har de fleste heste wrap eller hø ad libitum, -medmindre der er forhold som fx overvægt 
eller andre sygdomme, som gør at dette ikke er muligt. Hvis de bliver for tykke, så får de tildelt en 
mindre portion to gange dagligt. Vi køber vores wrap af Engwrap, som er analyseret wrap af meget 
høj kvalitet.  

Derudover har vi hø med lang tyggetid fra Knardrupgård. Dette hø er især godt for heste, der let 
bliver overvægtige. Kan med fordel gives i hønet for at forlænge ædetiden. 
Vi har således stråfoder, der opfylder enhver hests behov. 

Der fodres derudover med Naturmüsli med urter fra St. Hippolyt som basisfoder. NaturMüsli med 
urter er et fuldt dækkende tilskudsfoder, som kan gives sammen med grovfoder. Det er således 
ikke nødvendigt at fodre med ekstra vitaminer og mineraler. Skulle der opstå en situation, hvor 



hesten ikke kan få den nødvendige dosis NaturMüsli har vi vitaminer og mineraler vi kan supplere 
med også. Vores vitaminer/mineraler hedder Gemüse-Kräuter Mineralen. 

Gå gerne ind på  http://hippolyt.dk/DK/Produkter.aspx  -og læs om det foder, vi bruger. 
 
Vi laver en foderplan i samråd med jer og vores foderkonsulent, som også kommer i september og 
holder foredrag. 
Du må selvfølgelig også gerne medbringe eget foder. 
Foderet skal opbevares i en lukket beholder i original sæk eller med tydelig deklaration med 
tydeligt navn på hest og ejer samt foderplan på låget. Det er dit ansvar, at foderet står klar hver 
dag i lukkede beholdere i vores foderrum.  
Der fodres to gange dagligt med krybbe foder og 3 gange dagligt med wrap. Ved hver fodring 
tildeles der, som det første, wrap til alle hestene. Har hesten brug for fodertilskud ud over det, 
skolen kan tilbyde, skal du selv stå for at indkøbe dette.  
 
 
De daglige rutiner 
 

Måneder Morgenfodring Ud Ind Aftenfodring Aflåsning 
April-
September 

   6.30 7.30 Ved 
solnedgang 
(18.30-
21.00) 

21.00 
 

21.15 

Oktober-
Marts 

   6.30 7.30 Ved 
solnedgang 
(16.00-
18.30) 

21.00 21.15 

 

 

Folde 

Skolens heste og privathestene står som hovedregel aldrig på fold sammen. Privathestene går i 
grupper på 2-5 heste og er delt op i hopper og vallakker, da foldskader minimeres betydeligt, når 
de går adskilt. Der er varierende mængde af græs på foldene, men hele året er der stråfoder 
tilgængeligt, så de er beskæftiget med at tygge i strå i stedet for i hinanden. Døgnfold er muligt fra 
maj til september. 

 

http://hippolyt.dk/DK/Produkter.aspx


 

 

Alle heste skal ud hver dag fra morgen til aften. Ved ekstremt dårligt vejr bliver foldtiden forkortet. 
Jeg råder dig til, at hesten har et dækken af høj kvalitet, som kan holde den tør og varm i mange 
timer samt har en høj åndbarhed, da der ikke bliver skiftet dækken i forbindelse med ud-og ind 
lukning. Du er selvfølgelig altid velkommen til selv at skifte dækken. 

 

Gødningsprøver/ormekur 

Skolens fast tilknyttede dyrlæge er Evidensia Faxe Dyrehospital. 
Der bliver taget gødningsprøver af alle heste (inklusive privathestene) i april og september.  
Dette betales til skolen over mobilepay. 
 
Tandlæge og øvrige behandlere 
 
Alle hestene skal have ordnet tænder én gang årligt. Til skolens heste benytter vi 
Hestetandklinikken, Anders Christensen. Han kommer i uge 41/42, hvor han tjekker og behandler 
alle skolens heste.  
Ønsker du at benytte dig af Anders i uge 41/42, så giv mig besked senest fredag i uge 38. 
 
Til at holde skolehestenes bevægeapparat i orden, bruger vi forskellige behandlere, såsom 
hestefysioterapeut, massør og kiropraktor. Det er altid en god idé at få hesten tjekket et par gange 
om året for at sikre sig, at den ikke er låst eller skæv i nogle led og derved bruger sin krop forkert 
med mulig overbelastning til følge. Disse behandlere er du også velkommen til at benytte dig af. 
 
Staldvagter 
 
Staldvagterne indebærer morgen-og aftenfodring samt ud-og indlukning.  
I weekenden står man også for at muge alle boksene. Alle rideelever bliver tildelt  
5-6 staldvagter (en uge pr. gang) i løbet af skoleåret. Der bliver udarbejdet en vagtplan i starten af 
skoleåret. 
Der er tre elever, der har staldvagt sammen, og man er forpligtet til at blive de pågældende 
weekender, man er blevet tildelt. 
 
 
 



Inden ankomst 

Hesten skal inden ankomst til skolen være dækket ind med vaccination efter gældende 
vaccinationsprogram samt have fået foretaget gødningsprøve (og behandling om nødvendigt) 
indenfor 5 måneder inden ankomst.  
Hesten kan flytte ind søndag ved skolestart i tidsrummet 14 -16 eller søndagen efter i tidsrummet 
14.00 – 17.00. Den første uge er introuge, og derfor har rideeleverne ikke meget tid til deres 
heste. Derfor vælger en del at vente en ugen, med at få hesten på efterskole. 
Giv mig besked på mail senest 14 dage før, hvilken tid, du ønsker at ankomme.  

Hestens ankomst 

Medbring følgende på indflytningsdagen: 

• Hestens pas og bevis på gødningsprøve
• Foder nok til 10 dage efter nuværende foderplan
• To foldgrimer
• Hestens udstyr
• En stor kasse som kan stå oven på dit staldskab til udstyr

Vi sørger for, at hesten kommer over på vores foder hen over de første to uger, den er hos os. 
Hvis du har spørgsmål, så tøv ikke med at ringe eller skrive.  
Vi glæder os meget til at se jer begge to. 

Ridecenter ansvarlig 
Anja Cassau Larsen 


