INSTRUKTION TIL TURNUSVAGT
Orienter dig om de tidligere vagter har haft noget at bemærke.
Noter dine observationer på tjek-arket. Der foreligger et aktuelt ark, samt nye og gamle.
Kontakt bestyrelsen hvis noget ikke er som det skal være. Akut pr. telefon, ellers pr mail: mail@aako.dk.

1. KØER







Tæl kvierne – dette punkt er ret simpelt, der skal være fire 
Kan de gå og stå (de må ikke halte) - respekter dyrene hvis du har behov for at få dem til at rejse sig op
og gå.
Registrer i diverse, hvis der er OBS’er på dyrene eller der er noget at bemærke – brug gerne arket
”Hvordan ser jeg på dyrene om de er syge?” som vejledning.
Bemærk om køerne går sammen – ser de ud til at trives?
Bemærk om køerne går ud i åen og kontakt bestyrelsen, hvis de gør. Ditto hvis brinkerne er trådt ned.
Noter også gerne de små observationer der gør det muligt for os alle at lære dyrenes adfærd at kende 

2. MULEPUMPE




Er der vand i mulepumpeskålen, når du kommer?
Virker pumpen? – pump ved at trykke den gule del bagud nogle gange og se om der strømmer vand ind.
Er vandet frisk og rent?

3 + 4. HEGN





Er hegnet intakt? – du skal gå hele turen langs hegnet. Det starter ca. en meter ude i vandet ved Søren
Frichs Vej og slutter ca. en meter ude i vandet ved Tre Broer – du behøver ikke gå ud i vandet 
Der er ikke strøm i det yderste hegnsled. Hegnet må gerne hænge en anelse i varmt vejr, idet metal
udvider sig i varmen, men det skal stadig være funktionelt.
Vandstand! Vandstanden må IKKE være så høj, at den nederste strømførende tråd kommer under vand.
Enhver jordforbindelse vil aflede strømmen fra hegnet og batteriet.
Er der strøm på hegnet? – følg denne anvisning:
 Tjek ved at stikke jordspydet i jorden og samtidig holde den lille metalbøjle på måleapparatet ind
mod hegnstråden. Tjek alle 3 tråde. Tjek i begge ender (ved Tre Broer og ved Sørens Frichs Vej).
 Alle lamper i måleapparatet skal blinke, så der er 6000 Volt.
 Bemærk at de blinker svagt, så hvis solen er skarp kan du ha’ behov for at skærme lyset med hånden.

5. VEGA PLATFORMEN


Er alt som det skal være mhp. dyrenes sikkerhed? Affald skal fjernes, og hvis der er noget at bemærke
(inkl. affald) skal det noteres på tjekarket. Ved større uregelmæssigheder, skal bestyrelsen orienteres.

6. DIVERSE
Turnusmappen er vores middel til vidensdeling mellem alle os der er aktive i foreningen. Derfor er det
supervigtigt, at vi noterer vores observationer og erfaringer så vi alle kan blive klogere på dyrene og arealet.
 Her kan du notere OBS’er og andre observationer.
 Forsøg selv at løse mindre uregelmæssigheder, eller kontakt morgendagens turnusvagt hvis du tænker
han hun kan løse det eller skal være ekstra opmærksom. Noter samtidig i mappen.
 Kontakt bestyrelsen ved større/vigtige uregelmæssigheder. Noter samtidig i mappen.
 Andre observationer kan f.eks. være: Bruger de hele arealet (hvor ser du dem i dag), begynder der at
mangle føde, er der meget fugtigt, er der sliksten i spanden etc.

