
Foderplan
Spørgeskema

GMO FREE HERBAL FUSIONGRAIN FREE



Kontaktinformation 

Navn 

Adresse 

Postnr.  

By 

Telefon 

Mobil  

e-mail

Om hesten 

Hestens navn 

Alder 

Type 

Køn 

Drægtighedsmåned 

Race 

Opstaldning 

Type  

Boksunderlag 

Foldtype 

Hestens tilstand 

Vægt 

Huld 

Energiniveau 

Psykisk t i lstand 

Er hesten ensom? 

Fysisk t i lstand 

Pels 

Hove 



Tænder 

Orm 

Efterløb/diarre 

Kommentar 

Belastning/arbejdsniveau 

Arbejdsniveau 

Skridt 

Trav/tølt  

Galop middel  

Galop hurtigt  

Samlet t id pr.  
træning 

Antal  gange pr.  uge 

Rytterens vægt 

Nuværende foder 
Skriv venl igst den dagl ige mængde du fodrer med i  kg.  Undlad at udfylde de fodertyper du ikke 
benytter.  

Wrap 

Hø 

Græs 

Halm 

Mysl i  

Fiber 

Korn 

Vitamin -/mineral - 
t i lskud 

Andre t i lskud 

Øvrigt/kommentar 

Angiv træningstid i  minutter



Beskrivelse 
Hvad har du lyst  t i l  at  fortælle os om din hest? 

Billeder 
Når du indsender dette spørgeskema, skal  du vedhæfte et bi l lede af  din hest i  profi l/fra s iden. 

Hvis du har problemer med hove, pels el ler andre synl ige udfordringer,  er det en fordel hvis 
du vedhæfter et bi l lede,  der tydel igt  v iser udfordringen. 

Indsend besvarelsen 

Du kan sende din besvarelse på e -mail  info@regulatorcomplete.com el ler med posten t i l :  

Regulator Complete ApS 
Sofienlundvej  16A 
7560 Hjerm 
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