Vagtvejledning for ko‐klappere
Som ko‐klappere er det vores ypperste mål at sikre, at vores køer har en tryg og sund hverdag.
Det betyder, at vi tilser køerne hver dag. Derfor skal du overholde dine almindelige vagter og
hegnsvagter – eller sørge for at bytte med en anden ko‐klapper, fx via facebook:
”Koplapperne – Sundby Kogræssere”.
ALMINDELIG VAGT
 Hent foder og se, om der står noget i logbogen fra dagene inden. Logbogen er en
kalender, du finder i de blå tønder med foder.
 Ved køerne:
o Tæl køerne – er der det rigtige antal?
o Giv køerne korn i fodertrug eller fra spanden. Det gør køerne trygge ved
mennesker og lettere at fange.
o Observer:
 Kan alle komme op og stå?
 Er køernes afføring unormal, dvs. tynd og grøn?
 Ser øjnene normale ud?
 Har de sår, bylder eller er der andet, der er unormalt?
o Hvis noget er unormalt, så ring til holdleder (se nedenfor) ude fra folden, og
tag evt. et billede.
 Tilbage ved logbogen skriver man ens observationer, og at der er handlet på det. En
bekymring må ikke bare stå i logbogen. Skriv også, hvis alt er ok, så man kan se, at du
har været der.
HEGNSVAGT
 Medbring gerne en god hammer eller lignende værktøj, fx en mukkert.
 Tag turen rundt i folden og om den fredede brændeskærm og tjek, om hegnet er ret –
og hvis ikke, så ret det op.
 Tjek strøm i hegnet, prøv fx med græsstrå.
 Hvis der ikke er strøm i hegnet, eller hvis hegnet ikke kan ordnes, så ring til holdleder.
NÅR NOGET IKKE ER SOM FORVENTET
 Der mangler korn: Send sms til den kornansvarlige
 Bekymringer om køernes ve og vel eller hegnets tilsvarende: Ring til en holdleder og
notér i logbogen, at det er gjort.
HVAD SKER DER SÅ?
 Holdlederen sørger for, at sagen bliver undersøgt, og at der bliver taget stilling til evt.
dyrlægebesøg eller andre foranstaltninger.
 Aftal i telefonen med holdleder, om du ønsker en tilbagemelding og i hvilken form.
 Hvis der er noget galt, vil der blive taget handling på det, og du og resten af
foreningen vil høre om det via mail og facebook.
VIGTIGE TELEFONNUMRE:
 Holdleder: Flemming Mathiesen: 2070 1090
 Kornansvarlig: Klaus Larsen: 4274 4505
 Formand: Flemming Sørensen: 4041 0166

