
Forslag til nyt weekend-foldsystem  

 

Det eksisterende foldsystem i weekenderne foreslår vi bliver optimeret, da det i dag kræver, at man som 

pensionær står meget tidligt op lørdag og søndag for at reservere fold, ligesom man først på dette 

tidspunkt ved, hvornår ens hest kan komme på fold. 

 

På denne baggrund har vi udarbejdet et forslag til et nyt foldsystem, med de fordele 

- at man ikke skal på rideskolen kl. 7 i weekenden 

- at alle bedre kan planlægge deres weekender, idet man allerede i løbet af ugen har mulighed for at vide, 

hvornår ens hest skal på fold. 

- at man ikke skal på rideskolen 6 gange på en weekend, men kun 4 gange på en weekend 

- at vi ved situationer hvor heste er syge e.l. på folden, hurtigt kan identificere ejeren, som kan kontaktes 

(da telefonnummeret altid fremgår) 

- at foldtavlerne bliver meget overskuelige, så det meget nemt kan ses, hvad der er af ledige tider 

- at der bliver mindre spildtid på foldene, da tiderne er prædefineret 

- at foldene er grupperet, så heste der måtte stå på enefold har mulighed for at have en makker ved siden 

af sig 

  

Forslaget går på, at de eksisterende kridttavler forbliver hvor de er, da disse også anvendes i hverdagene. 

Der opsættes to whiteboardtavler – en for lørdag og en for søndag, hvor hver hest har et magnetkort til 

hver tavle. På hvert magnetkort fremgår hestens navn, rytterens navn og telefonnummer samt staldplads. 

Alle magnetkort sættes ude i siden af tavlen. 

Fra tirsdag eller torsdag kl. 17.00 (afhængig af hvad der er stemning for) kan man sætte sine to magnetkort 

på tavlen, en på lørdag og en på søndag. 

Der er plads til 4-5 heste på hver foldtid, så hvis man ønsker at sætte flere heste på samme fold, kan man 

det. 

Der skal ikke anvendes kridt, men blot sættes magnetkort på tavlen, hvilket er både hurtigere og sikrer, at 

alle oplysninger fremgår korrekt. Magnetkortene sidder endvidere rigtig godt fast, så de glider ikke ned ved 

berøring. 

Ordningen foreslås indført som en forsøgsordning på 2 måneder, hvorefter der afholdes et åbent 

evalueringsmøde, hvor alle pensionærer kan deltage. 



På evalueringsmødet stemmes der om, hvorvidt ordningen skal fortsætte eller ej, eller om der er stemning 

for at køre med to systemer. Alle pensionærer er stemmeberettigede ved evalueringsmødet. 

Ved vedtagelse af forslaget, vil forsøgsordningen starte i weekenden den 6.-7. april og køre til og med den 

25.-26. maj. 

Hvis nogle pensionærer har spørgsmål eller bemærkninger, er alle henvendelser naturligvis velkomne hos 

os. 

 

Venlig hilsen 

Anne-Marie Kruse (25612162) og Pernille Grenaae (51593050) 

 

 

 

Eksempel på en tavle: 

 


