Info og regler
Mosegårdens
stald & løsdrift
Lillevangsvej 19A
4000 Roskilde
(kør ind ad 2. Indkørsel/markvej)

Velkommen til Mosegårdens stald & løsdrift.
Her sætter vi det naturlige hesteliv, venlighed, tryghed og en positiv omgangstone i højsædet. Mosegården er et
fristed for hest som rytter, hvor du som ejer kan stole på, at din hest er i gode hænder – også når du ikke kan være
her.
Det naturlige hesteliv afspejler sig i både fodring, socialisering, omgang og daglig træning af hestene på Mosegården.
Dette er en Delpasser stald.
Dvs. hvis der ønskes mere fuldpas, kan opfyldning af grovfoder, vand og mugning (for boks heste eller heste på
sygefold) aftales med Maria.
De 3 månedlige Aftenvagter er dog obligatoriske at ejer selv ordner, eller aftaler en ordning med andre
medopstaldere.

Fælles for alle opstaldere:
Foder:
På Mosegården fodrer vi kun med Grovfoder. Dvs. foder som hestemaver registrerer som grovfoder (naturlig føde).
Det er foder som er meget lav på sukker og stivelse.
Foderet som Marias heste får, er:
- EspO3 fra Dangro
- HorseLux Vitamin
- Roepiller
(Og Forskellige urter)
Ønsker du selv at købe foder skal dette være efter de foder principper som vi har på gården, med lavt sukker og
stivelse.
Hertil er det vigtigt at hesten bliver fodret således at den har/får den ideelle vægt (hverken undervægtig eller
overvægtig)

Wrap/hø/Halm og orden.
Maria har altid wrap hjemme, som kan købes pr. balle eller pr kg.
Du kan også købe dit eget wrap hjem og få en plads til det på gården.

Der er også Halm (forbrug er med i staldlejen).
Alt hø/wrap og halm kommes i net/poser - det må ikke gives løst uden for boksene, på folde eller ved strigle bomme,
da det så nemt blæser omkring eller bliver trådt ned, og bliver skridt og tisset i.
På foldene får hestene deres grovfoder ud i de foderkasser som er placeret der.
Der må ikke fodres/gives strå Ved/På ridebanen.
Der skal rives efter jer, hver gang, ved jeres eget wrap og, når I har taget Wrap/Hø/Halm ved Marias. Også når i
har stået ved strigle bommene.
I sommerperioden har alle hestene mulighed for døgnfold (sommergræs/jordfold.)
Græshestene vil få 1 gang foder/vitaminer dagligt.
Hvis der ikke er tilstrækkeligt med græs vil der være tilgang til grovfoder, og der kan aftales med hesteejere imellem
om man vil fodre flere gange.
Heste på jordfold fodres 2 gange dagligt om sommeren.
Ormeprøver/kure:
Alle hestene får taget ormeprøver/ får ormekur 2 gange årligt, det sørger Maria for. Dette kommer på ejers egen
regning. Hvis hesten har brug for ormekur, bestiller Maria det hjem, og giver hesten, og ejer betaler selv for
ormekuren.
Har hesten behov for gødningsprøver/kure ud over de 2 gange årligt, står ejer selv for det.
Barfod:
Vi ser helst at hestene går uden sko for at undgå foldskader/ alvorlige spark, og tabte sko, som hestene kan træde i.
Kan hesten reelt ikke gå uden sko, og er ikke en hest som normalt sparker de andre, Må den selvfølgelig gerne have
sko på.
Sygdom/skade:
Hvis en hest bliver syg eller får en skade, har vi mindre paddocks/sygefolde, samt syge boks til løsdrift hestene, som
frit kan benyttes.
Oprydning.
Vi ser gerne at man rydder op efter sig hver dag, inden man forlader gården.
Låse og slukke lys:
Husk at tage alle dine ejendele i dit skab, og lukke dit skab.
Husk at låse foderrum/skabsrum hvis du er den sidste på gården.
Husk at slukke lyset overalt på gården når du forlader den. Tjek altid om du er den sidste, og aftal klart med andre,
hvis de skal slukke efter dig.
Rive – sætte på plads:
Du skal huske at feje og rive efter dig, så du efterlader bokse/striglepladser i samme (eller pænere) stand som da du
kom.
Når i tager wrap/hø/halm SKAL der rives efter jer omkring wrappen, og også på vejen når i taber noget.
En god ide er at tage det i en trillebør.
Husk også at sætte redskaber og udstyr på sin retmæssige plads, så man ikke skal løbe gården rundt for at finde
skovle, koste osv.
På boksene:
I må gerne sætte ekstra kroge og sadelknægte på boksene. Men når I forlader stalden så skal der kun hænge en
grime/halsrem og et træktov på boksen. Alt andet skal være i/på jeres skab.
Rytterstuen:

Hvis man benytter rytterstuen, og laver mad/drikke sørger man for at rydde- og vaske op efter sig, inden man går.
Husk at slukke strømmen på kontakterne eller hive ledningen ud, i rytterstuen når du forlader den, med tanke på
elkedel, så der ikke er risiko for brand.
Hvis der ikke bor en praktikant eller staldmester her, vil rengøring af rytterstuen blive delt rundt på alle opstaldere,
så man hver har 4-5 gange om året man skal gøre den ren.
Ridebanen:
Der må strigles og hygges på ridebanen, hvis den ikke skal benyttes af andre.
Lorte SKAL samles op inden man forlader Banen. På paddock, strigleplads og vejen, skal man også samle lort op efter
sig.
Hvis du låner en pisk fra ridebanen, skal denne sættes tilbage efter brug.
Skrald.
Når man smider skrald ud, så husk at sortere.
-Skraldespandene udenfor foderrummet, har skilte på, hvorpå der er beskrevet hvor hvad skal smides ud.
-Mad/ foder/ skræller/ rester (organisk) skal smides ud på møddingen eller til hønsene.
-Metal skal i tønden udenfor foderrummet
-Glas skal i tønden udenfor foderrummet
Hvis I bliver i tvivl om, hvor noget skal hen, så smid det i en pose eller spand og læg det foran skraldespandene, så
sørger Maria for det.
Kurser og undervisning.
Når Maria holder kursus vil alle boksene kunne blive brugt til udefrakommende heste den pågældende dag (når
bokshestene er på døgnfold, og ikke benytter dem selv).
Når kursisterne skal ride, må banen ikke benyttes af andre. På Marias hjemmeside, kan i se hvornår alle kurserne på
gården bliver afholdt.
Når Maria afholder kurser på gården, vil der være ½ pris for alle opstaldede, at være med som teori deltager. Du skal
dog betale din mad, eller selv have noget med.
Hvis du som opstalder ønsker at deltage med hest, vil du også få rabat.
Når Maria underviser(heste fra gården) på banen, må den gerne benyttes af andre imens.
Underviser Maria nogen udefra(fremmede heste) må banen kun benyttes af andre, hvis der bliver sagt ok for det.
Anden Underviser.
Det er ikke tilladt at få undervisning af en udefrakommende træner, medmindre at dette er særligt aftalt med Maria.
Dette da stalden udover opstaldning også er fungerende træningsstald og Marias levevej.
Omgang og træning af hestene på Mosegården:
Det er vores ønske på gården, at hesteejerne har en god standart af ridning/træning og behandling af hestene.
Maria ser gerne at ejerne har en forståelse og interesse for hestens biomekanik og sind, eller ønsker at lære om det,
så der ikke bliver holdt fast i tøjler, slået uoplagt med piske(eller andet) eller presset ud over evne.
I den modsatte ende, er det heller ikke i hestens bedste interesse at den ikke bliver motioneret, opdraget og
stimuleret.
Det er vores ønske at hesteejerne her på gården, gerne vil uddanne/udvikle sig sammen med sin hest, og gøre det på
en sund og fornuftig måde, hvor begge parter kan have det godt og opbyggende sammen.
Alle slags Indspændinger og ”hjælpe”tøjler er ikke tilladt på gården.

Det er vores ønske at hesteejerne på stedet, er positivt indstillet overfor den Akademiske Ridekunst, da det er hvad
Maria lever af.
Vi ser gerne at man holder sig opdateret med viden omkring fornuftig ridning/træning (Hestens behov bliver dækket
samt tager hensyn til biomekanik og psyke), pasning og pleje af heste, og almen god hestevelfærd, så standarten på
gården er i top.
Det giver også tryghed, ejerne imellem hvis vi skal passe på hinandens heste når vi skal på ferie, er syge eller kommet
til skade.
Hjælper hinanden.
På Mosegården hjælper vi hinanden. Det vil sige, hvis der er en som lige fik glemt at samle sin lort op efter sig, eller
glemte at rive/feje efter sig, så hjælper vi. Det samme hvis der er en opgave eller vagt som nogen har brug for hjælp
til, så spæder andre til.
Bagtaleri og sladder accepteres ikke på gården og er gyldig opsigelsesgrund, hvor opstaldningskontrakten med
øjeblikkeligt varsel kan opsiges af Maria såfremt det skønnes nødvendigt.
Har man en uenighed/problem med en anden, tager man det op med denne person (og ingen andre) eller snakker
med Maria, så hun har mulighed for at mægle mellem parterne.
På Mosegården taler vi ikke grimt om eller til hinanden.

Opstaldningen
I løsdrift:
Vi har en dejlig stor løsdrift fold, med mudderfri stier, i let kuperet terræn og med skov. Hestene har en stor
foderplads, hvor de får deres fælles grovfoder (Wrap). De har adgang til halm hele døgnet.
Grovfoderet og vandet er placeret i hver sin ende af folden, så hestene skal vandre. Dette gør at den naturlige
bevægelse får gang i et sundt blodomløb og fordøjelse.
Løsdriften har et stort hus på 15x8m med 2 ind-/udgange, så ingen heste blir klemt. Det er strøet med træpiller.
Når der bliver lagt nye træpiller ud i huset bliver regningen delt ligeligt mellem alle hestene i løsdriften.
I løsdriften vil der blive muget hver dag både i deres hus og på deres foderplads, og grusstier, så hestene altid kan stå
tørt og rent.
Vi har 2 bokse med paddock til, som alle i løsdriften kan benytte sig af hvis behovet er der, eller hvis en løsdrifthest
bliver syg.
Man må gerne benytte de 2 bokse til at strigle-, hygge i osv. Men man skal huske at gøre pænt efter sig og fjerne lort
Fodring.
I løsdriften får hestene wrap ad libitum i aften/natte timerne.
Hestene får åbnet ledene til wrapkasserne mellem kl 16 – 18, og lukket for kasserne om morgenen ca. kl 6
Løsdriften får spand foder en gang dagligt, om morgenen.
Aften Foder Vagter.
Aftenvagter skal ordnes mellem kl 16 -18.
Hvad skal man gøre?
-

Åbne de 3 led til wrapkasser (i vinter sæsonen. Okt – midt maj)

Det man skal gøre i Vagterne om sommeren variere, alt efter hestenes behov. Dette vil blive skrevet på vores
whiteboard i stalden.
Om Sommeren (ca maj – oktober) vil alle hestene (også bokshestene) have mulighed for at gå på døgnfold.
Dem der tåler græs, kan komme på græs fold. Det er kun om natten at hestene er på græs, i dagtimerne går de på
jordfold, for at undgå fede heste.
De heste som ikke tåler græs vil gå på jordfold, og indgå i foder ordning og vagter her.

I Boksene:
På gården har vi 12 bokse. 10 af dem, med hver sin tilhørende paddock til. Dette system hjælper rigtig mange heste
med at få mere frihed til bevægelse og gør den mere afslappet og mentalt balanceret.
Paddockken er boksens bredde og 7m lang.
På gården har vi 3 størrelser bokse – 3m x 3m og 3m x 4m (begge med egen paddock til), og 2 bokse på 4x5m uden
paddock.
Boksene med paddock til, er åbne ud til paddockken så hesten kan gå ind og ud som den har lyst.
Om morgenen kl 5 får hestene deres morgenwrap (1-2kg) hvis dette ønskes.
Kl 6 får hestene deres morgen krybbe foder, og derefter bliver de lukket på fold.
Bokshestene kommer på fælles fold hver dag. Folden er lavet som vandrefold, med mudderfri stier.
På folden blir der kørt halm ud, så de kan spise det igennem dagen.
Fodring /wrap .
Alle bokshestene bliver fordret med krybbe foder 2 gange dagligt, og får wrap/hø/halm lagt ind i deres bokse, som
de kan spise i aften/nattetimerne.
Klargøring af Boks:
Ejer skal selv sørger for dagligt at muge-, fylde vand-, og fylde hø/wrap op i boksen. Det er dog muligt at betale sig
fra det.
Wrap/hø og vand skal være givet inden kl 17 (inden aftenvagten lukker ind).
Hvis man ikke kan nå det, skal der tages kontakt til aftenvagten, så denne(der har ansvaret for at alle heste, inden
natten, er sørget for) er sikker på at hesten ikke står uden mad/vand hele natten.
Aften Vagter.
Hesteejerne har 3 månedlige aften foder/ lukke ind – vagter. Som ny vil du have en måned til at være med på
oplæring med de andre som har vagter, inden du står for det selv. Du skal dog selv tage initiativ til at kontakte dem
som har vagter og aftale nærmere.
Aftenvagten skal udføres et sted mellem kl 17-20.
Hvad skal der gøres? :
-

Hælde foder i krybberne

-

Lukke boks hestene ind
(Når Maria har en hest i træning eller der er praktikant hest, hører denne også med i vagtordningen.)
Det man skal gøre i Vagterne om sommeren variere, alt efter hestenes behov. Dette vil blive skrevet på vores
whiteboard i stalden.

Om Sommeren (ca maj – oktober) vil alle hestene få mulighed for at gå på døgnfold.
Dem der tåler græs, kan komme på græs foldene. Det er kun om natten at hestene er på græs, i dagtimerne går de
på jordfold, for at undgå fede heste.
De heste som ikke tåler græs vil komme på jordfold, og indgå i foder ordning og vagter her.
Hesten må også forsætte hele sommeren med at komme i boks om natten, hvis ejer ønsker dette.

Prisen for løsdrift og for boks:
(Depositum: 2000kr)
1550kr pr. mdr.
Prisen er inkl.
-

Morgenfodring

-

Udlukning på folde om morgenen

-

Opfyldning af vand på alle folde

-

Opfyldning af halm på foldene

-

Opfyldning af wrap på løsdrift

-

Alt Halmforbrug

-

Dosering af foderposer (hvis man ønsker det foder som Maria bruger til sine heste på Mosegården)

-

Daglig mugning af løshus, stier og foderplads i løsdriften

-

Daglig mugning på vandrer stier på boksfold

-

Dagligt opsyn

-

Hjælp og service ved sygdom eller tilskadekomst
Delpas – Fuldpas:
Bokse/ Sygefolde:

-

Udmugning, samt opfyldning af grovfoder og vand (man – fre): 500,- /måned (Marias Pris)

-

Udmugning, samt opfyldning af grovfoder og vand (Lør –søn): 300,- /måned (Marias Pris)

-

Udmugning, samt opfyldning af grovfoder og vand (1 dag): 50kr,- (Marias pris)
Hvis Maria bliver hyret til dette, skal priser betales kontant eller via mobilpay (efter aftale)
Det er altid en mulighed at aftale med dine medopstaldere at hjælpe hinanden med opgaverne, eller betale
hinanden for det. Hvis dette gøres aftales prisen og betalings metode individuelt.
Hesteejerne betaler hestens eget forbrug.
Forbrugs Priser:
Wrap: 1,8 kr. pr. kg. (500kr pr balle(minibig))
træpiller: 35kr. pr. pk.
EspO3 : 14kr (1kg)
Roepiller: 5kr (1kg)

HorseLux Vitamin: 20kr (1kg)
MetaMash (Dangro): 17kr (1kg)

Ormeprøve (vi benytter Equilab): ca. 182 kr.

Ormekur: ca. 95-250 kr. (Kommer an på hvilken kur hesten skal
have)

Prisændringer sker, alt efter markedet.

