Foldregler sommer 1/6-2012
1. På foldoversigten kan man altid se hvilke folde der er åbne og hvilke der er
lukket. (Foldoversigten forefindes i stalden.)
2. Det er hesteejeren, der har det fulde ansvar for, at hesten håndteres forsvarligt.
Opmærksomheden henledes på, at der er objektivt ansvar for de skader som
hesten måtte forvolde, - lov nr. 59 jf. lov nr. 528 af 6. juni 2007, § 30a-c.
Bestemmelserne trådte i kraft d. 1.juli 2008. Objektivt ansvar betyder, at
hesteejeren har ansvaret for alle skader som hesten forvolder uanset
omstændighederne.
3. Husk at hjælpere til at trække på fold skal vælges med omhu. Det er jeres ansvar
at både heste og hjælpere kommer godt igennem sommeren 
4. Personer under 15 år kan fratages retten til at føre heste til folden hvis det
vurderes, ikke at kunne udføres sikkert nok.
5. Alle over 18 år må trække med 2 heste til og fra fold, hvis hestene skønnes at
være rolige nok. Det anbefales dog at benytte hingstekæde eller hovedtøj.
6. Heste skal altid som minimum føres i træktov når de skal på fold.
7. Der er kun tidsbegrænsning på syge & reservationsfold. (2 timer) Reservation skal
ske på tavlen i stalden.
8. Hvis en booket tid ikke er taget i brug, borfalder den efter 15 minutter.
9. Hvis hesten tages ind senere end klokken 17.00 skal hesten have en foldmakker,
så den ikke ender alene på folden.
10.Der skal altid være minimum 2 heste på fold. Det vil sige at de 2 første og de 2
sidste heste på folden altid lukkes ind eller ud samtidig. (Også selvom der ikke er
lavet nogen aftale om den sidste hest.)
11.Hopper og vallakker skilles ad.
12.Hvis intet andet er bestemt, må folde uden vand max anvendes i 4 timer ad
gangen.
13.Folde med vand har ingen tidsbegrænsning.
14.Der kommer vand på alle folde undtagen 9+10.
15.Alle foldbrugere har pligt til at holde øje med led og hegn. Opdages fejl skal der
straks gives besked til Joen (26210675).
16.I tilfælde af store mængder nedbør, kan foldene være lukkede i en kort periode.
17.Fold 1-2-6-9 og 10 er som udgangspunkt syge/reservations folde.
18.Er der tvivlspørgsmål i forbindelse med brugen af foldene, kan disse altid rettes
til Joen.

