
BEREDSKABSPLAN VED BRAND 

• Ryg ikke og brug aldrig åben ild i staldene, det lille ridehus eller i nærheden af hø og halm. 

• Glas og andre objekter kan også antænde, så lad det aldrig ligge og flyde. 

• Hvis uheldet er ude og der opstår brand følges følgende beredskabsplan: 

• Ved større brand alarmeres brandvæsenet på alarm 112 og følg derefter planen. 

• Er det en lokal mindre brand, brug pulverslukkerne der findes: i stalden, i det lille ridehus samt i det 

store ridehus. 

• Alarmer Karina: 40 18 64 80, Gert: 24 69 69 99 og eventuelt brandvæsen på  

tlf.: 112 

• Få alle børn ud af det pågældende afsnit, få nærmeste voksne til at samle dem på grusbanen. 

• Få voksne med kendskab til heste til at lukke hestene ud af stalden. Det er vigtigt at hestene lukkes 

på fold, hvis der er mulighed for at nå det, da de vil blive utrygge ved branden og vil søge tilbage til 

normalt trygge omgivelser – Stalden.  

• Ved voldsom røgudvikling skal det forhindres at der går mennesker ind i området. 

• Overvej om det er nødvendigt at få mennesker og heste ud af de øvrige staldafsnit og ridehuse. 

• Få biler væk fra gårdspladsen, så de ikke er i vejen for brandvæsenet. 

• Følg alle anvisninger fra brandvæsen og personale. 

• Hjælp med at sikre børn og unge. 

• Der er førstehjælpsudstyr i stalden og rytterstuen. 

• Falck efterser regelmæssigt alle pulverslukker. 

 

BEREDSKABSPLAN VED ULYKKE 

• Førstehjælpsudstyr findes i stalden ved siden af vandspiltorvet. 

• Der forefindes pulverbrandslukningsudstyr i stalden samt i rytterstuen. 

• Alle faste undervisere har førstehjælpskursus. 

• Ved uheld: 

o Stands ulykken inden den sker hvis du kan. 

o Giv om nødvendigt livgivende førstehjælp 

o Tilkald nødvendig hjælp, gør aldrig noget selv, hvis du ikke er sikker. 

o Når hjælpen kommer så respekter deres viden, giv plads og gør hvad du bliver bedt om 

uden at spørge. 

o Bliv altid hos den tilskadekommet indtil hjælpen er kommet. 

o Der er opslag med telefonnr. på opslagstavlen. Alarm 112 


