Ryttermærke 2

FAGPLAN - HESTEEJER
FORMÅL
Uddannelsen skal præsentere rytteren for forskellige opstaldningsformer.
MÅL
Ved uddannelsens afslutning skal rytteren kunne
beskrive fordele ved forskellige opstaldningsformer
nævne hestens basale behov under opstaldning
TID
1½ time
EMNE

MÅL

Opstaldnings-former

Rytteren skal kunne beskrive forskellige opstaldningsformer.

Lektion 1
Ca. 1 time

Resultatet er tilfredsstillende, når rytteren
kan forklare, at opstaldning i spiltov ikke tilfredsstiller
hestens behov for bevægelse og heller ikke behovet for
kontakt til artsfæller og frit udsyn, hvis skillerummene er
høje og massive
kan nævne, at opbinding i spiltov gør det bekvemt for
rytteren at håndtere hesten, men mindsker hestens
bevægelsesfrihed. En hest må ikke opstaldes i spiltov
permanent
kan forklare, at ved opstaldning i boks kan hesten
bevæge sig frit omkring og have kontakt med naboerne,
hvis skillerum/tremmer ikke forhindrer dette
kan beskrive, at ved opstaldning i løsdrift er hestens
behov for bevægelse og kontakt med artsfæller dækket

Henvisninger:
RS: s. 49-54

Hestens behov under
opstaldning

Rytteren skal have kendskab til hestens behov under
opstaldning.

Lektion 2
Ca. 30 min

Resultatet er tilfredsstillende, når rytteren
kan forklare, at heste ikke må opstaldes alene, men altid
skal have kontakt til mindst én artsfælle på samme sted.
kan beskrive, at heste under opstaldning skal have fri
adgang til vand og helst også stråfoder
kan forklare, at støvgener fra foder og strøelse skal
begrænses mest muligt. Dvs. der bør muges ud, strøs og
fejes, mens hestene er ude
kan nævne, at en løs hest kan foræde sig i foder og blive
syg, hvis foderet opbevares i stalden
kan forklare, at heste skal tilses mindst en gang dagligt.
Ved tilsynet skal det sikres, at der er adgang til foder og
vand, at hestene er sunde, haltfrie og uden skader i øvrigt
samt at bokse m.v. er intakte

BEMÆRKNINGER
Tal med eleverne om
fordele og ulemper ved
de forskellige
opstaldningsformer.
Hvordan er hestene i
stalden opstaldet?
Kig på stalden og se på
fordele og ulemper for
heste og ryttere.

Hvordan er forholdene
for hestene i stalden?
Har de fri adgang til vand
og stråfoder?
Hvordan foregår
udmugning m.m?
Hvor og hvordan
opbevares foderet?
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