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Ønsker til indkøb
- Forslag fra en opstalder om indkøb af en skammel til springbanen (opstaldere) og

dressurbanen (elever). Det bliver købt.
- Flere opsamlere til udendørsarealer er blevet efterspurgt. Det er købt og de skal bare

fordeles.
- Vi havde snakket om en trillebøre med vægt, men en sådan er alt for dyr.

Elevheste
- Vi har besluttet at købe Luna. Hun kommer torsdag den 17/3.
- Olga er faldet godt til.
- Da Alexander er halt går på fold sammen med Arnold og Bobby.

Nyt fra udvalgene
- Elevskoleudvalget:

Vi arbejder fortsat på en folder til nye elever og opstaldere. Husk at der skal være et
punkt om at man skal fjerne hestepærer fra den fold ens hest går på.

- Stævneudvalg:
Der tænkes pt. over hvilke stævner, vi gerne vil søge om til december for sæsonen
23/24, om det er spring eller dressur, ude eller inde. Der er ikke rigtig nogen af
klubbens stævneaktive medlemmer, der starter E-stævner, så udvalget tænker, at det
måske kan være relevant i elevskoleregi.

- Juniorudvalg:
Vil gerne have aktiviteter hvor både opstaldere og elever kan være med. Det kunne
være sjovt at lave overnatning i rytterstuen en weekend. Striglekonkurrencer fx.
sammen med partssamling. Vil gerne starte på fællesspisning om onsdagen igen.
Opstalderne ønsker fælles skovture, det kan udmeldes på STE stald, så man har
mulighed for at tilmelde sig.

Svar på henvendelse fra opstaldere
- Henvendelser ang. stråfoder. Nogle opstaldere har ytret at de er utrygge og usikre på

om deres heste får nok stråfoder.
I januar og februar har der været et overforbrug på 2880 kg stråfoder. Der er 10 kg
stråfoder pr dag inkluderet i opstaldning for heste og 8 kg pr dag for pony.
Elevhestene får i gennemsnit 9 kg pr dag. Dette burde svare til et forbrug på 9000 kg
(for 15 heste) og 2880 kg (for 6 ponyer) og 5940 kg (for 11 elevheste), samlet 17820
kg. Beholdningen er dog 2880 kg mindre end hvad dette forbrug burde have givet
(der er fraregnet det antal baller (kg) der er solgt til Stine og Michael).
Hvem har dette overforbrug? Det er ca 1,5 kg pr hest pr dag (hvis alle opstaldede
heste, ponyer og elevheste medregnes).
Bestyrelsen vil gerne benytte denne lejlighed til at dementere alle mistanker mv. om
at de opstaldede heste ikke får nok stråfoder. Staldpersonalet fodrer efter aftalen (10
kg hhv 8 kg pr dag). Det er rigtigt, at staldpersonalet enkelte gange har fjernet
stråfoder fra fold/boks, hvor der af andre end staldpersonalet, har været uddelt alt for
meget stråfoder (fx. at dagsrationen er at finde både i boks og på fold).
Et svind på 2880 kg er både økonomisk uholdbart, og uholdbart i forhold til hestenes
sundhed/vægt/overvægt.
For at fjerne al mistanke og spekulationer om hvorvidt hestene får den mængde
stråfoder de skal have, har bestyrelse besluttet, at pr. 1/4-2022 skal opstalderne
vælge mellem hvilken af disse 2 modeller de ønsker stråfoder fordelt til deres hest
på:
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a. Staldpersonalet fordeler alt stråfoder. Det er ligesom nu. Der er ingen
selvbetjening af stråfoder. Hvis man synes ens hest har brug for mere, kan
det tilkøbes i shoppen på hjemmesiden.

b. Klubben indkøber en digitalvægt så opstalderne selv afvejer hvordan de 10
hhv 8 kg skal fordeles morgen, middag, aften. Vi uddeler 3 Ikea-poser med
navn til hver. Der vil blive foretaget stikprøve kontrolvejninger. På denne
måde får alle det stråfoder, de skal have. Ønskes mere, skal det
bestilles/betales i shoppen. Der må ikke gives yderligere stråfoder end det der
er i poserne. Staldpersonalet uddeler poserne morgen på fold, middag og
aften i boks.
Vi håber at alle kan blive trygge ved denne nye procedure.

- Henvendelse ang. halmpiller
Opstalderne har gjort os opmærksom på at der i de nye poser med halmpiller er 13
kg, hvorimod der var 15 kg i de gamle poser med træpiller. Halmpiller suger 4,40 kg
væske pr kg halmpiller. De gamle træpiller havde sugeevnen 2,82 kg væske pr kg
træpiller. Der bliver derfor opsuget ca 50% mere væske med en pose halmpiller på
13 kg end med en pose træpiller på 15 kg. Der henvises til opslag på staldgange om
hvordan man opbygger en bundmåtte. Ellers kan staldpersonalet spørges til råds.

Rideklubben
- Certificering: Vi arbejder videre med at få klubben certificeret via Dansk Rideforbund.

Dansk Rideforbund - Certificering af klubber
- Kontaktoplysninger: Emailadressen stevnstruprideklub1994@gmail.com kan

benyttes til at kontakte bestyrelsen.
- Næste bestyrelsesmøde: Næste møde bliver mandag den 30/5 kl 18-20.

https://rideforbund.dk/rideklubber/certificering

