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INNEHÅLL 

Hästen har levt under många miljoner år, men den har inte alltid sett ut som dagens häst!

Hej!
Välkommen till travsporten och 
travskolan!

I järnkursen kommer du att lära dig 
grunderna om hästens beteende och 
hur du sköter om den på ett säkert 
och bra sätt. Du får också lära dig 
grunderna om hästens utrustning 
och hur du selar och kör häst. I slutet 
på kursen har du och din grupp lärt 
er så mycket så att ni kan ta det 
märke som hör hit – JÄRNMÄRKET!

 3–4  Stallet hästens hem 

 5–9  Sköt om din häst 

 10–13 Hästens utrustning

 14–17 Att köra travhäst  

 18 Järnmärkesbanan

 19 Skötsel efter träning

 20–21 Så funkar hästen

 22 Hästens fem sinnen

 23  Testa dig själv

STALLET HÄSTENS HEM

Säkerhet
Hästen trivs när det är lugn och ro och därför 
är det viktigt att alla som är i ett stall tar det 
lugnt så att inte hästarna blir skrämda av höga 
ljud eller människor som springer i stallet.

Hästar är stora och starka djur och det kan 
gå illa om de blir skrämda av något. Då kan 
de både göra illa sig själva och också andra 
som finns i närheten. För att undvika olyckor 
är det viktigt att tänka på säkerheten med 
hästen. När man hanterar hästen i stallet är 
det till exempel viktigt att:

 y Alltid stänga boxdörrar ordentligt

 y Hålla avstånd till andra hästar

 y Att sätta fast hästen vid all hantering

Klädsel
Det är viktigt att ha rejäla skor när du är i stal-
let, ifall du skulle råka bli trampad av en häst. 
Att ha en sko med klack är också bra, framför 
allt om du ska rida eller när det är dags att sitta 
i en riktig sulky.

Att ha varma och tåliga kläder är också vik-
tigt, mycket av tiden på travskolan är utomhus 
och det är lätt att bli frusen om man inte har 
rejäla kläder.

Handskar är bra, för att skydda händerna. 
Hjälm och skyddsväst används vid all rid-

ning och körning och du kan 
antingen ha din egen ut-
rustning, eller så kan 
du låna från trav-
skolan. 

Fundera på:
Vad tror ni kan hända 
om man inte tänker  

på säkerheten  
med hästen?
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Ta på grimma
För att kunna hantera hästen behöver den ha 
en grimma på sig. Det är en av de första sa-
kerna du får lära dig i travskolan.

Leda hästen
När du tagit på grimman och ska leda fram 
hästen på gången från boxen finns det några 
saker du behöver tänka på för att det ska vara 
säkert. Fyll i orden som saknas som läxa eller 
tillsammans med din ledare och grupp.

 y Se till att du har ett                                                
kopplat till grimman.

 y Var noga med att inte linda grimskaftet runt  
 
                                                                                          .

 y Håll dig på hästens                                        sida, 
inte framför. 

 y Öppna boxdörren så mycket det går så att det blir  
 
en                                                öppning för hästen 
att gå ut igenom.

 y Planera var du ska gå med hästen och se efter så  
 
att det inte är andra                                        i vägen.

 y Stanna hästen vid uppbindningarna och sätt fast  
 
hästen i båda sidor av                                        , utan 
att koppla loss grimskaftet.

 y Om det är karbinhakar vid uppbindningen, tänk på 
att sätta fast dessa inifrån och ut i grimman,  
så hakens släta sida kommer mot  
 
                                           kind.

Ta av och på täcket
Ibland när du kommer till travskolan kanske häs-
tarna redan har ett täcke på sig. När du plockar fram 
hästen på gången och ska borsta behöver du ta av 
hästen täcket.

1. Om det finns bensnören börja med att knäppa upp dem.

2.  Lossa täckgjorden, det finns en eller två stycken.

3.  Knäpp upp bogspännet framme vid hästens bringa.

4.  Dra sedan av täcket från hästen försiktigt i pälsens riktning.

Häng upp täcket på hästens täckeshängare, be din ledare   
om hjälp att vika och hänga upp om du inte når.

Om hästen sedan ska få på sig ett täcke igen när du är klar 
med den, hur tror du då att du ska göra? Vad börjar du med 
och i vilken ordning? Prata om det tillsammans och sätt sedan 
rätt nummer på rätt bild här.

Tänka på:
 y Plocka fram alla saker och 

utrustning som du behöver 
innan du tar fram hästen.

 y Lämna inte hästen ensam 
när den står uppbunden på 
stallgången.

 y Sitt aldrig ner på golvet 
bredvid en häst, stå hellre 
på huk så att du är snabb 
att flytta dig om hästen  
kliver åt sidan.

STOR
GRIMMAN

HÄNDERNA

VÄNSTRA

HÄSTAR

GRIMSKAFT

HÄSTENS
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SKÖT OM DIN HÄST
Det är viktigt att borsta hästen minst en gång 
om dagen. Att borsta hästen innan den ska ut 
och köras eller ridas är viktigt för att den ska 
vara ren och att du ska se så den mår bra. 

De flesta hästar myser när de blir borstade, 
fast vissa hästar kan vara kittliga och vissa har 
svårt att stå stilla en längre stund på stallgång-

ROTVISKA & ROTBORSTE an
vänds för att borsta bort damm, 
smuts, hö och halm från hästens 
päls, man och svans. 

PIGGBORSTE kan användas på 
leriga hästar och även till man 
och svans. 

RYKTBORSTE har man till att 
rykta hela hästens kropp. 

RYKTSKRAPA används för 
att sam  la upp stöv från rykt   
borsten.

Borsta bäst
 y Ha alltid hästen fast
bunden när du bor
star den.

 y Håll borsten i den 
handen som är när
mast hästens huvud.

 y Börja med att borsta 
bort spån och strö 
ur man och svans 
och från pälsen med 
en rotborste.

 y När du borstar päl
sen är det viktigt  
att borsta i pälsens 
riktning.

 y Var noga med att 
undersöka hästens 
kropp under tiden 
du borstar för att 
känna efter sår och 
om hästen verkar ha 
ont någonstans.

GUMMISKRAPA ser ut som en 
ryktskrapa men är av gummi, kan 
användas både som ryktskrapa 
och att ta bort lera och hår från 
en häst som fäller.

HOVKRATS behöver man för att 
kratsa ur hästens hovar.

MANKAM kan användas att reda 
ut man och svans.

SVAMP att torka hästen med när 
den är svettig.

ROTBORSTE
RYKTBORSTE

HOVKRATS

PIGGBORSTE MANKAM

H
O

V
K
R
AT

S

RYKTSKRAPA

SVAMP

Rykta riktigt
 y När du ryktar hästen får den  
lite extra skötsel. Den blir ännu 
renare och blankare i pälsen.

 y Du behöver en ryktborste och en 
ryktskrapa.

 y Håll ryktborsten i den hand som 
är närmast hästens huvud och 
ryktskrapan i den andra handen. 

 y Dra ett stort och lugnt drag 
med borsten längs med hästens 
päls och skrapa sedan av bor
sten mot skrapan mellan varje 
borsttag.

 y Efter att du borstat ena halvan 
på hästen så kan du se hur skra
pan ser ut och knacka ur det 
som finns där mot stallgolvet.

Vad tror du det är som hamnat i 
ryktskrapan?

ROTVISKA

en. När du borstar hästen så är det viktigt att 
du tänker på din säkerhet och att du är noga 
med att läsa hästens signaler för att förstå vad 
den säger.

Vid borstning kan olika typer av borstar an-
vändas. Här kan du lära dig hur de ser ut, vad 
de heter och när du använder dem.

Vi borstar  
hästen för att
 y hålla den ren och fin

 y den får blankare päls

 y ge massage och ökad 
blodcirkulation

 y få en bra kontakt 
mellan häst och 
människa

 y få tillfälle att upptäcka 
små sår och svullnader
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Hästens hovar
Hästens hovar är mycket viktiga. Hovarna kan 
antingen vara barfota eller ha en sko på sig. Det 
beror på hur känslig hästen är och hur mycket 
den går på hårda underlag.

Varje dag behöver man lyfta på hästens hovar 
och se så de är rena och friska. Det kan vara 
lite svårt att lära sig att lyfta ett ben och hålla 
upp en hov, men när man övar blir man bättre.

En frisk hov ska vara sval, så det är bra om 
du tar för vana att lägga din hand på hästens 
hovar och känner om de är svala, ljumna eller 
rent av varma.

Testa tempen
Hästen kan få feber precis som vi människor. Om du har feber, 
hur mår du då? Är du sugen på att ut och leka och springa då? 
Nä, det är inte hästen heller om den har feber. Skillnaden är 
att hästen inte pratar vårt språk, så vi måste noga kontrollera 
att hästen är frisk innan vi tränar den. Ett av sätten att göra 
det på är att mäta hästens temperatur. Om den vuxna hästen 
har högre temperatur än 38,2 grader så har den feber.

Tempa och jämför hästarna i stallet - vad har de för 
temperatur? Har alla hästar sin normaltemperatur?  
Hur mycket skiljer mellan högsta och lägsta temp?

Skriv ner hästnamn och deras temp här:

Namn:                                                          Temp:

Att kratsa en hov
När hoven ska göras ren säger man 
att man kratsar den. Då används en 
hovkrats. För att kunna kratsa hoven 
behöver hästen lyfta på benet.

 y Se till att hästen står uppbunden på 
gången.

 y Ställ dig bredvid hästen med din rygg 
mot hästens huvud.

 y Stryk försiktigt din hand längs hästens 
framben från skenbenet och nedåt och 
ta ett stadigt tag runt hästens kota.

 y En van häst känner igen den rörelsen 
och vet ofta att det då är dags att lyfta 
på sitt ben. När hästen lyfter på benet 
tar du ett stadigt tag om hästens hov 
och håller i den. 

 y Tänk på att du själv ska stå stadigt med 
dina båda fötter i golvet och böja på 
dina ben så att du inte böjar din rygg fel.

 y Håll hoven i ena handen och hovkratsen 
i den andra.

 y Börja att kratsa uppe i det som kallas 
trakten, mellan kanten på hästskon och 
mitten på hoven som kallas strålen.

 y För hovkratsen stadigt ner mot mitten 
av hoven för att få med den smuts som 
finns där. Ofta kan det sitta hårt och vara 
ganska packat.

 y Gör lika på andra sidan hoven och rensa 
rent tills hoven är fri från all smuts.

 y Så här ska det se ut när hoven är ren. 
Kvar i mitten av hoven är det som kall
las strålen.

 y Om hästen har en sko på hoven kan du 
passa på att titta och känna så att den 
sitter fast bra på hoven. Ibland kan näm
ligen hästen trampa av sig en sko så att 
den glappar eller helt lossnar.

 y Gör lika på alla hästens hovar.

 y Leta upp hästens termometer.

 y Se till att hästen står uppbun
den på stallgången.

 y Stå vid sidan av hästens bakdel, 
inte bakom och var uppmärk
sam på vad hästen ger för sig
naler. Ser den orolig och arg ut 
ska du be din ledare om hjälp.

 y Det kan vara bra att blöta ter
mometern lite eller sätta en 
klick salva på toppen på den.

 y Håll upp hästens svans lite åt 
sidan och för försiktigt in ter
mometern i hästens rumpa. 

 y Håll ett stadigt tag i termo
metern och om hästen rör sig 
försöker du att följa med för
siktigt vid sidan.

 y Håll kvar termometern tills den 
piper, då kan du dra ut den.

 y Läs på displayen vad det står 
för siffror och skriv gärna upp 
det på en lista för just den häs
ten så att alla kommer ihåg 
temperaturen för just den 
hästen.

 y Stäng av termometern och gör 
rent den med vatten innan du 
lägger tillbaka den.

1

ren hov

2

3
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För att du lättare ska lära dig att sela är det bra 
att kunna namnet på selens och vagnens delar.

Det går också att rida travhästen. Man kan 

HÄSTENS UTRUSTNING

Ganaschrem

Skalm

Tömmar

Sidostycke

Fö
rb

yg
el

Nosrem

Ryggstycke

Bett & 
bettringar

Stänkskydd

Sits

Säk
erh

ets
re

m

Säk
erh

ets
re

m

Bukgjord

S
la

g
re

m

SvanskappaPannband

Hjul

Selen: 
Däckel 
Tömmar 
Förbygel eller Brösta 
Ryggstycke 
Svanskappa 
Slagrem
Säkerhetsrem
Bukgjord
Skalmrem
Säkerhetsgjord

Huvudlaget:
Nackstycke
Ganaschrem
Sidostycke
Nosrem
Pannband
Bett & bettringar

Rockard:
Skalm
Hjul
Stänkskydd
Sits

Kan du alla delarna?

BORSTA

MOCKA 
BOXEN  

KRATSA 
HOVARNA   BUSA MED 

KOMPISARNA

TEMPA 
HÄSTEN

TUGGA 
TUGGUMMI   TA FRAM VAGNEN

PRATA I TELEFON

ÖPPNA ALLA 

STALLDÖRRAR

SE OM 

HÄSTEN 

HAR SÅR 

 KÄNNA  
PÅ SKORNA    

TA FRAM 
HÄSTENS 
UTRUSNING

SÄTTA FAST HÄSTEN PÅ GÅNGEN

En stor del av järnkursen handlar om att få öva på att på 
sela och köra hästen. Det är många remmar att lära sig på 
selen. Men du ska se att när du väl lärt dig grunderna för 
att sela så kommer det att gå som en dans!

Innan du börjar att ta 
på hästens utrustning 
är det bra att förbereda 
en del saker. 

Du kommer ju ihåg att det var 
viktigt att borsta hästen innan 
den ska ut och köras eller ridas. 

Här bredvid står några ord. 
Ringa in det som du tycker är 
viktigt att göra innan du ska ta 
på hästen utrustningen.

Gå igenom svaren med 
gruppen och se om ni kan 
komma på mer viktiga saker 
att göra innan ni börjar sela.

antingen rida i vanlig sadel eller i en så kallad 
montésadel. Om man rider behövs också tyglar 
istället för tömmar.

DäckelDäckel

Sadel:
Stigläder
Stigbygel
Sadelgjorsstropp
Sadelgjord
Vojlock eller 
schabrak
Ryggstycke

Nackstycke

Stigläder

Stigbygel

Sadelgjords 
stropp

Sadelgjord

S
c
h

a
b

ra
k

R
y
g

g
st

y
c
k
e
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Först selen – sen huvudlaget

Sen tar du vagnen

Lägg selen över ryggen på 
hästen, bakom manken.

Tala om för hästen att du är 
bakom den. Ha vagnen rakt 
bakom hästen och  skalmarna 
ovanför hästens bakdel när du 
drar fram den.Spänn sedan bukgjorden 

försiktigt. 

Fäst fast vagnen i selen, se till 
att den klickar i ordentligt. Fäst 
sedan säkerhetsremmen på båda 
sidor runt skalmen tillbaka till 
selen igen. 

 Ta av grimman med hjälp av 
nackstycket och sätt fast den 
igen runt hästens hals. 

Bröstans mankrem läggs runt 
hästens hals framför manken och 
sedan trär du tömmarna genom 
bröstan. 

 Trä försiktigt på huvudlaget, 
när det är på plats, fäst fast 
tömmarna i bettringarna. 

Lägg försiktigt svanskappan runt 
svansen och knäpp spännet, se 
till så inget tagel kommer i kläm. 

Fäst sedan fast nosrem. 

Om det är en långbrösta på selen 
ska den sättas fast i skalmen 
på vagnen. En kortbrösta eller 
förbygel fäster du framme i 
däckeln på selen.

Kontrollera även selningen en 
extra gång och självklart har 
du på dig hjälm, säkerhetsväst, 
handskar och glasögon innan det 
är dags att köra ut! 

Och ganaschrem. 

Kontrollera tömmarnas längd 
och att de är ordentligt fastsatta 
i bettringarna. 

START

12

Kan du sela  
på hästen i  
rätt ordning?

Sätt sedan tillbaka grimman 
igen utanpå huvudlaget på 
hästens huvud. 

3

 Slagremmen ska ligga bakom 
korsets högsta punkt och sätts 
fast i skalmen på båda sidor 
med gummiremmar eller i en 
ögla om det finns på skalmen. 

1 2

4 5 6

7 8 9

10
11

13 14 15

Klart! Lycka till och kör försiktigt.
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ATT KÖRA TRAVHÄST

Håll säkert i tömmarna
För att köra hästen med mjuka rörelser är det viktigt 
att du har en bra kontakt med hästens mun med hjälp 
av tömmarna. De får inte glappa, men du får heller 
inte hålla för hårt så att du bromsar hästen.

Det är viktigt att hålla i tömmarna på ett sätt så att 
du inte tappar greppet. Tummen och pekfingret ska 
vara ovanför tömmen och de andra tre fingrarna ska 
vara i själva öglan som kallas handstropp. Då får du 
en bra känsla i tömmen.

När du sitter i vagnen kan du sitta på tömänden el-
ler hålla den i din hand. Låt den inte hänga fritt, då 
kan den fastna. Om du tappar taget om handstroppen 
så är det tömänden som räddar dig från att inte helt 
tappa tömmen.

I och ur vagnen
När du sätter dig i 

vagnen ska du sätta dig 
med rumpan först och 

komma i med benen sen. 
Om hästen går iväg så 
sitter du i vagnen och  
kan hantera hästen.

Hur gör jag för att få hästen att….

…gå framåt
För att få hästen att börja gå ska du först smacka på häs-
ten med hjälp av ljud. Om du behöver förstärka hjälpen 
av smackningen så kan du nu använda ena tömmen lätt 
på hästens kors.

…svänga
För att svänga med häst och vagn måste du tänka på att 
ha gott om plats eftersom vagnen är bredare än hästen. 
När du vill till höger med hästen tar du försiktigt i höger 
töm och lättar lite i vänster töm utan att den glappar. 
Vill du åt andra hållet gör du tvärt om.

…sakta av
Om du ska sakta av från trav till skritt eller från skritt till 
halt skall du först använda din röst i lugn ton och säga 
”Ptroo” eller ”Sakta”, beroende på vad hästen lystrar 
bäst till. Ta sen båda tömmarna emot dig, försiktigt. 
När hästen saktar in kan du lätta på handen.

Kom ihåg att berömma din  
häst när den gör rätt!

Säkra tips vid selning 
och körning
 y Sätt alltid på huvudlaget före 

vagnen och ta av vagnen före 
huvudlaget när du ska sela av.

 y Bind aldrig hästen i 
bettringarna, utan ha 
alltid grimma för att fästa 
uppbindningen i.

 y Se till att boxdörrarna är 
stängda när du kör ut.

 y Se till att stalldörrarna är helt 
uppställda och spärrade när 
du kör ut.

 y Kliv aldrig ner mellan vagn 
och häst.

 y Om ni kör två och två ska den 
som inte kör ha ett grimskaft i 
vagnen att hålla sig i.

 y Om det finns fotsteg i vagnen 
– håll alltid fötterna där.

När du kliver ur 
vagnen så gör du 
tvärtom, benen ur 
först, sitt kvar med 
rumpan på sitsen 
tills du når backen 
med båda fötterna.    

Säkert byte av kusk. Om du skall byta av en annan kusk på din häst så är det viktigt att tänka på säkerheten vid bytet.
Titta på bildserien här under – öva sen på det här med hjälp av er kursledare så att alla i gruppen kan göra ett säkert byte av kusk.

Hur känns det att ha ett bett i munnen? 

Jobba två och två och håll ett bett i handen, medan 
din kompis håller i tömmarna. Öva på att svänga, 
öka och minska tempot.

Fundera på:
Vad kan hända om  
man inte gör på det  

säkraste viset?
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Har du rätt tömlängd?
För att kunna köra hästen på ett bra sätt och 
kunna ha en god kontakt med hästens mun 
behöver tömmarnas längd vara rätt anpassad. 
Du kan korta och länga tömmarna genom att 
förflytta tömöglans spänne längs tömmen.

Köra genom konor
För att lära sig att ha koll på häst och vagn är 
det en nyttig övning att köra mellan olika konor. 
Man kan passera konor på olika sätt. Antingen 
ett par konor som man ska köra mitt emellan, 
som en port, eller så kan konorna stå på rad och 
så ska man köra slalom mellan dem.

Det är viktigt att tänka på att vagnen är 
mycket bredare än hästen och att ekipaget inte 
har passerat konen helt förrän vagnen är förbi.

Att köra mitt emellan ett konpar 
Du behöver sikta bra och styra hästen så att den 
går mitt emellan konorna, då kommer vagnen att 
få plats fint. Försöka att köra en så rak väg som 
möjligt in mellan konorna, då är det lättast att 
vagnen passerar bra också. Sikta med din blick 
längre bort, stirrar du ner på en kon är det lätt 
att du råkar styra hästen snett åt det hållet.

För att göra övningen lite svårare kan man 
lägga ut brädor eller bommar som du ska köra 
rakt igenom. Då behöver du köra rakt med 
häst och vagn en längre sträcka för att klara 
dig genom hindret.

Slalom 
Slalom är en utmaning. Det är viktigt att ta ut 
svängen mycket så att hästen passerar en bit 
ifrån konen, annars får vagnens hjul inte plats 
på rätt sida om konen. 

När du kör slalom är det viktigt att titta 
framåt och förbereda dig för nästa kon som 
kommer längre fram.

Övning
Sätt er upp i en vagn, bakom en häst inne 
i stallet och prova att ha för långa tömmar 
och sedan för korta. Hur känns det och hur 
tror ni att det kommer att gå att köra häst? 
Prata i gruppen och med din ledare. Prova 
sedan att sitta upp och hålla i rätt anpas-
sad längd på tömmar, hur känns det?

Att passera genom bommar eller brädor kräver 
ännu mer fokus på att köra rakt med hästen.

Försök att välja en så rak väg som 
möjligt in mellan konorna.

Tänka på:
 y Att ha en lätt kontakt med 

hästens mun och inte dra för 
hårt i tömmarna.

 y Att om du ska svänga till höger 
så tar du lite mer i höger töm 
och du behöver lätta lite i 
vänster töm för att hästen ska 
förstå att den ska svänga och 
givetvis tvärtom när du ska 
svänga till andra hållet.

Du kan korta och länga tömmen genom att flytta 
handstroppen längre fram eller bakåt på tömmen.
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JÄRNMÄRKESBANAN

Viktigt att tänka  
på vid körning:
 y Läs på banans väg så du kör 
rätt väg.

 y Kom ihåg var du ska sakta av 
till skritt och var du ska komma 
fram i trav.

 y Kom ihåg att titta framåt så du 
vet var du ska i banan.

 y Ta ut svängar så att du undviker 
att köra på bommar och koner.

Gör så här:
1.  Starta i trav och kör igenom porten.
2.  Passera i trav.
3.  Sakta av till skritt.
4, 5, 6. Skritta mellan bommarna. Efter du passerat  
 bommarna i hinder 6 börjar du trava i hörnet.
7.  Trava ett varv på en volt, mellan konorna.
8.  Passera konorna i slalom.
9.  Trava in genom mål.

Bra kört!

Efter att du har kört eller ridit hästen så kan 
den vara lite smutsig om hovar, ben och svans, 
eller till och med under magen om det är blött 
och geggigt ute. Då är det viktigt att göra rent 
både hästen och utrustningen efter att ni är 
klara med träningen.

Göra rent hästen
Ibland kan det bästa vara att spola av hästen 
all smuts som den har i pälsen så att den blir 
helt ren.

Ställ hästen i spolspiltan eller duschboxen, 
det är samma sak som man kallar olika namn 
ibland.

Sätt fast hästen och ta sedan duschslangen 
och spola fram ljummet vatten. Känn efter 
med dina egna fingrar så att du vet att tempe-
raturen är lagom för hästen.

Börja med att spola högst upp på det smut-
siga, till exempel högst upp på benen och un-

SKÖTSEL EFTER TRÄNING 
der magen. Spola sedan noggrant uppifrån och 
ner, ända ner till hovar och in i hovskägget. 
Spola också svansen och lyft upp svansen så 
att du kan spola rent mellan hästens bakben.

När du spolat klart hästen så är det bra om 
du tar en torr handduk och torkar torrt på häs-
tens ben så att den blir torr fortare. Under ma-
gen kan du dra av vattnet med en duschskrapa.
När du gjort klart hästen och släppt in den i 
boxen är det dags att ta reda på utrustningen.

Vagnen
Kör ut vagnen till den plats ni brukar spola 
rent dem på, oftast är den på en plats utomhus. 
Använd gärna kallvatten så att ni inte slösar 
på varmvatten.

Spola noggrant hela vagnen både skalmar, 
stänkskydd och vid ekrar och fälg.

När du är klar med vagnen ska den ställas 
upp på sin plats bland andra vagnar.

Selen
Delar av selen kan också vara smutsig. 
Framför allt är det bukgjorden som kan 
bli ordentligt smutsig. Häng upp selen i 
duschboxen och spola rent de delar som 
behöver rengöras. Torka torrt med en 
ren handduk och häng sedan in selen 
på sin plats.
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SÅ FUNKAR HÄSTEN

Hästen trivs i flock
Hästen är ett flockdjur – det finns alltid en 
flockledare som ofta är en äldre häst. En vild-
hästflock består alltid av en vuxen hingst, ca 
1-4 vuxna ston och deras växande avkommor. 
Det är inte alltid hingsten som är ledaren i 
flocken. Många gånger är det ett äldre sto som 
styr flocken, men hingsten skyddar flocken 
från andra hingstar.

I flocken finns en klar rangordning där varje 
häst vet sin plats. En ranglåg häst skulle t ex 
aldrig få dricka ur ett vattenhål först av alla 
i flocken.

Hästen är ett flyktdjur
Till skillnad från ett rovdjur som jagar sitt byte 
så är hästen ett flyktdjur som flyr från faran. 
Flockbeteende gör också att hästarna följer 
varandra och härmar varandras beteende. Det 
kan man t ex se när en häst blir rädd och flyr 
iväg. Om en av flockens hästar blir skrämd får 
den oftast med sig resten av flocken utan att 
de sett faran. Efter en stund kan flocken lugna 
sig och gå tillbaka för att se vad som var farligt 
eftersom hästar är 
ny    fikna djur. 

Hästens dygn 
Hästens äter och sover på lite olika tider jäm-
fört med oss människor. Har du hört uttrycket 
äter som en häst? Vad tror du det betyder? 
Äter man lite eller mycket då? Ja, visst äter 
man mycket! Hästar älskar mat och de vill äta 
ofta. Du kanske äter 5 gånger om dagen. Du 
kanske sover 9-10 timmar och så är du i skolan 
en bra stund och leker lite på rasterna. Du äter 
frukost, lunch och middag och kanske ett mel-
lanmål på för- och eftermiddagen.

Hästen sover 3-4 timmar per dygn. Den 
vill gärna äta 16-18 timmar som den delar 
upp i många små ätperioder. Hästen gil-
lar att röra sig mycket. Den kan vandra 
upp till över en mil om dagen om den får 
chansen.

Vad säger hästen?
Hästen visar oss människor olika signaler hela 
tiden. I stallet när hästen är uppbunden och 
inte kan fly för något den tycker är farligt är 
det lätt att den försvarar sig i stället. För att 
undvika olyckor är det bra att du lär dig att 
förstå hästens signaler.

Fundera på:
Vad tror du hästen gör all den 

tiden den står i boxen på natten?

Vad kan man göra för att hästen 
ska må så bra som möjligt när 

den står inne i boxen?

 y En häst som är glad, lugn och har
monisk står med öronen framåt och 
har en klar och vänlig blick. 

 y En nyfiken häst har ofta en aktiv blick 
och rör öronen fram och tillbaka.

 y En häst som står och vilar hänger ofta 
med underläppen och blicken är lite 
sömnig och ouppmärksam. 

 y En arg häst stryker öronen bakåt och 
kan visa tänderna.

 y En häst som möter nya hästar i sin 
hage kan vara lite avvaktande och 
vinklar öron bakåt och spänner sin 
kropp.

 y En rädd häst spärrar upp ögonen och 
näsborrarna och brukar spänna hela 
sin kropp och hålla huvudet högt. 

 y En häst som varnar lyfter ofta bak
benet och lägger öronen bakåt – gå 
inte nära då.

Skriv in rätt siffra  
på rätt häst: 

1. hingst

2. sto

3. föl

Fundera på:

Har du varit med om att din häst 

sprungit iväg för att en annan  

häst blev rädd?

Vet du vad som skrämde hästen? 

Vilka saker tror du att en  

häst kan bli rätt för?

Fundera på:
Vad betyder rangordning?

Hur fungerar det i hästhagen hos er? Vilken häst ”flyttar” undan andra hästar  om de får mat i hagen? 
Vilken häst tror du bestämmer  över de andra hästarna  

i hagen? 

Vad visar hästarna på 
bilderna för signaler?
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Hörsel
Hästen hör bättre än 
människan. Hästen 
kan vinkla sina öron 

ett halvt varv åt olika 
håll och är mycket 

duktig på att höra var 
ljud kommer ifrån. 

HÄSTENS 
 FEM SINNEN

Fundera på:
Har du sett vad hästen kan  
göra för miner om den får  

ett nytt foder med  
en ny smak?

Lukt 
Hästen har ett bra 

luktsinne. Den känner 
mycket mer dofter än 
vad vi människor gör.  

Den använder luktsinnet 
för att upptäcka rovdjur, 
hitta vatten, känna av ett 
brunstigt sto och känna 

igen andra hästar. 

Smak
Hästen känner tydligt 
olika smaker och kan 

vara väldigt känslig för 
olika smak på vatten 

och foder. 

Synen
Man kan nästan säga att hästen 
har ögon i nacken. Den har ett 
stort synfält eftersom ögonen 

sitter på varsin sida om huvudet. 
Det är bara precis rakt framför 
och rakt bakom sig som hästen 
inte ser något. Hästen ser bra i 

mörker, men det tar ganska lång 
tid för den att ställa om sig från 

ljus till mörker.

1. Vad heter det som hästen har på huvudet och du i handen när du leder hästen?

2. Hästen är inget rovdjur som jagar andra, vet du var hästen är för typ av djur?

3. Hur många timmar per dygn kan en häst äta om den själv får välja?

4. Ett barn sover cirka 9-10 timmar per dygn, hur många timmar sover hästen?

5. Hur ser du om en häst är arg eller glad?

6. Kommer du ihåg vilka fem sinnen hästen har?

7. Vad ska du ha på dig vid körning och ridning för god säkerhet?

8. På vilken sida ska du gå när du leder hästen?

9. Varför borstar man sin häst?

10. Kommer du ihåg vad de olika borstarna heter som man borstar hästen med?

11. Kommer du ihåg vilken kroppsdel på dig som ska i vagnen först?

12. Skriv så många olika delar på selen som du kommer ihåg.

TESTA DIG SJÄLV

Bra jobbat!
Vi hoppas att du har lärt dig 
massor om hästen och trav, 
nästa gång vi ses är det dags 
för märke 2 – KOPPAR!

Känsel 
Hästens hud är enormt 

känslig för små 
beröringar, känsligast är 
huvudet och mulen. Runt 
läppar, nos och ögon har 

hästen känselhår.

Dra ett streck till den kroppsdel som 
hjälper hästen med varje sinne.
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Svensk Travsport AB

Box 201 51

161 02 Bromma

Tel. 08-475 27 00

Epost: kundtjanst@travsport.se

www.travsport.se

Detta är ett kursmaterial från Svensk Travsport. 

Materialet är avsett för utbildning av barn och 

ungdomar inom travsporten runt om på landets 

travskolor. Kurserna som sträcker sig från 

JÄRN – KOPPAR – BRONS – SILVER – GULD 

innehåller grundläggande kunskaper som du 

kommer att ha mycket nytta av om du vill vara 

verksam inom travsporten. 

Hoppas att du får en rolig tid tillsammans med 

alla vänner och hästar på din travskola!
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