
SVENSK TRAVSPORTS
KOPPARMÄRKE



Hej!
Vad kul att se dig igen, vi träffades 
första gången i järnkursen!

I kopparkursen får du lära dig mer 
om hästens färger, tecken och raser.  
Du får också lära dig vad hästens 
olika kroppsdelar heter. Så klart blir  
det också massor av nya körövningar!

STALLRUTINER

Stallet
I stallet bor hästen när den inte är ute i sin 
hage. Stallet ska skydda hästen för värme, 
kyla, vind och regn. För att hästen ska trivas 
i ett stall måste man tänka på att det ska passa 
hästen. Det som passar hästen är inte alltid det 
som också passar bäst för oss människor. Ni 
har ju lärt er att hästen är ett flyktdjur och ett 
flockdjur och att hästen gillar att äta många 
gånger under ett dygn och att den sover korta 
stunder fördelat under dygnet. Om hästen ska 
trivas bra behöver den få möjlighet att leva 
med ett så naturligt beteende som möjligt. 

Rutiner
I alla stall finns det olika regler och att man 
utför stallets sysslor i en viss ordning, det kall-
las för stallets rutiner. Du har säkert din rutin 
på morgonen med hur du gör när du vaknar 
och klär på dig och äter frukost. Det känns 
ganska bra med rutiner, det gör att man kän-
ner sig trygg. Likaså är det med hästen, den 

är ett vanedjur och mår bra av att ha rutiner 
för hur den ska skötas och fodras.

Gå igenom ert stalls rutiner och prata om var-
för man gör just på det viset? Skriv gärna ner 
tiderna för några viktiga rutiner här i mallen.

 3  Stallrutiner

 4–5   Den friska hästen

 6–7  Häst för hand

 8–10  Körövningar

 11 Kopparmärkesbanan

 12–13  Hästens delar

 14–15  Hästraser

 16–17  Färger och tecken

 18  Hitta hästen

 19  Testa dig själv
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INNEHÅLL 

KLOCKAN: VAD HÄNDER I STALLET:

________ Hästarna får frukost

________ Hästarna går ut i hagen

________ Boxar mockas

________ Hästarna får lunch

________ Hästar tas in från hagen

________ Hästar får em mat

________ Hästar borstas och  
  jobbar på lektioner

________ Hästar får kvällsmat

________ Stallet stängs och ger  
  hästarna lugn och ro

Fundera på:
Kan ni komma på några saker 
i ett stall som hästen trivs med 

men som inte kanske passar 
människan som bäst? Skulle ni 
vilja ändra på något för att det 

ska passa hästen  
ännu bättre.



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:
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Hovarna – Det är viktigt att dagligen 

också göra rent och kontrollera hovarna.

DEN FRISKA HÄSTEN

Viktig visitering

Är hästen frisk?
Gå ut i stallet och ställ upp en häst på gången. 
Ser hästen ut att vara frisk? Gör en visitering 
av hästen för att se om allt verkar bra? 

Hittar ni något som inte verkar vara normalt, 
vad i så fall?

För att veta om hästen är frisk behöver du dag-
ligen titta och känna igenom den. Det kallas att 
visitera hästen. Vid visiteringen stryker du med 
handen över hästens kropp och ben för kunna 
upptäcka eventuella sår och svullnader. Var 
också noga med att lyfta hovarna och känna 
så att skorna inte är lösa och för att se att det 
inte fastnat en sten eller liknande i hoven. En 
frisk häst har också en glansig päls och är la-
gom i sitt hull. 

Du kan även kontrollera hästens andning, 
puls och temperatur samt titta så att det inte 
rinner ur ögon eller näsborrar. För att lyssna 
på pulsen kan du använda ett stetoskop och 
tidtagare.

Se också till att hästen har ätit, druckit och 
att bädden i boxen är som vanligt. Hästens av-
föring ska inte lukta för starkt och den ska vara 
formad till fasta bollar. Urinen ska vara färglös 
eller ljust gulfärgad. Lägg även märke till om 
hästen känns glad och uppför sig som vanligt.

Mule – Det finns heller inget näsflöde  
i näsborrarna på en frisk häst.

Öga – En häst som är frisk har  

en klar och glad blick i ögonen. 

Normalvärden för frisk häst:

 Stor häst Unga föl

Temperatur  37,5-38,2 C 38-39 C

Andning 8-16 30-35

Puls 28-40 80-100 

Fundera på:
Hur känslig är hästen för  

beröring? Kan du ge exempel?

Hur beter sig hästarna i ditt travskolestall när 
ni borstar dem? Vilka gillar en hård borste  

och vilka är känsliga för beröring?

Har du provat att klia en häst på  
manken samtidigt som du står med  
ryggen vänd mot hästens huvud –  

vad händer med hästen då?

Hästens hud
Hästens hud fungerar som skydd och känner 
värme, kyla och beröring. Huden är mycket 
känslig för beröring. Det har du säkert märkt 
om du borstat olika hästar. Vissa hästar tycker 
att det är skönt med en mjuk borste och vissa 
gillar mer att man använder en rotviska med 
hårdare strån. 

Du har säkert sett hästar som står och ”gna-
ger” på varandra vid manken eller ryggen. Det 
kallas att hästar putsar varandra och det är bara 
hästar som känner varandra väl som har det 
här beteendet.

Fundera på:
Vad är hull? 

Hur kan man se om det  
är lagom eller inte? 
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HÄST FÖR HAND

När man ska visa upp hästen vid olika tillfällen 
är det viktigt att man har kontroll över den. 

Här visas häst vid hand:

 y Veterinärundersökning

 y Utställning och premiering

 y Köp eller försäljning

Hästens utrustning 
vid uppvisning:
När du ska visa upp hästen bör 
du använda antingen huvudlag 
med tyglar, delta med ledtygel 
eller kedjegrimskaft. När du 
leder hästen ska du vara prydligt 
och ändamålsenligt klädd och 
bära handskar. Du bör ha hjälm 
när du visar hingstar.

Fundera på:
Kan du komma på flera tillfällen 
när det kan vara bra att visa upp 
hästen på ett kontrollerat sätt?

När du ska visa upp en häst bör du tänka på att 
försöka ge hästen så stor frihet som möjligt. Vid 
vändning i skritt håller du tygel/grimskaftet i 
höger hand och änden i vänster hand.

I trav håller du hela tygeln/grimskaftet i hö-
ger hand. 

Om du ska visa upp hästen på utställning, 
tävling eller för veterinär ska hästen alltid vän-
das ifrån dig. 

Vid uppställning ska du stå framför hästen 
och hästen ska stå öppen, det vill säga alla ben 
ska synas. Den manfria sidan på hästen bör 
vara vänd mot den som bedömer.



KÖR SÄKERT 

Sitta säkert
För att vara en bra kusk behöver man tänka 
på hur man sitter i vagnen. Sitter du fel kan 
du få ont i din kropp om du kör mycket häst. 
Vanligast i travskolan är att man använder en 
rockard i körning i lugnt tempo. I rockarden 
sitter du lite som på en stol, med fötterna nedåt 
och böjda ben. Det är bra att tänka på att vara 
rak i ryggen och försöka att sitta avslappnat 
med axlarna. Om du åker med i vagnen utan 
att hålla i tömmarna är det viktigt att du hål-
ler stadigt i något så att du inte trillar ur om 
hästen snabbt skulle ändra tempo. Det är också 
bra att ha ett bra stöd med foten i vagnen så 
att du kan hålla emot om hästen stannar tvärt.

Tömmarna
Det är viktigt att alltid ha god kontroll på töm-
marna, både i handstropparna som du håller 
i, men också tömänden. En god regel är att 
tömänden aldrig ska hänga fritt. Om tömmen 
är så lång så att den räcker till sitsen kan det 
vara bra att sitta på tömänden, i annat fall kan 
man fånga upp tömänden i handen. Tänk på 
att den inte får bilda en ögla kring din hand 
eller något finger.

Körhanden
För att bli en bra kusk behöver man öva mycket 
på att ha en bra körhand. Med det menas att 
man har en god kontakt med hästens mun och 
känner hur man behöver hjälpa hästen för att 
den ska röra sig på det sätt kusken vill. Vissa har 

lättare att hitta den känslan och andra får öva 
mera innan det kommer. Det är aldrig rätt sätt 
att dra hårt i hästens mun och rycka i tömmarna. 
Hästens mun är mjuk och ömtålig och reagerar 
på lätta signaler från töm och bett. För att kunna 
vara mjuk i handen är det viktigt att du håller 
kropp och armar i en bra position. Om handen 
är lägre än armbågen blir du mjukare i handen. 
Beroende på vilken typ av vagn du sitter i är det 
lättare eller mer svårt att hitta rätt position.

Koll på läget
Det kan vara svårt att sitta bakom en häst och 
samtidigt kunna se bra på den väg du ska köra, 
därför att det viktigt att hela tiden se sig om-
kring, både framåt och bakåt för att vara säker 
på att vägen är utan hinder framför sig. För att 
kunna se bra framför hästen kan man behöva 
luta sig lite åt en sida för att se något annat än 
hästens rumpa. Ju större häst, desto svårare att 
se något rakt fram.

Som du säkert märkt så är det en utmaning 
att hålla koll på både vägen där hästen går och 
där vagnens hjul rullar. Vagnen är ju så mycket 
bredare än hästen. I en sväng tar också vagnen 
en ännu kortare väg än hästen, vilket gör det 
extra klurigt. Det är därför bra att göra en 
massa övningar med slalom och att passera 
konpar för att du ska bli bra på att känna var 
vagnens hjul rullar någonstans.
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Fundera på:
Kan ni komma på några 

olyckor som kan hända om 
man inte riktigt har koll på 

var vagnens hjul rullar?

Fundera på:
Om man ska rida en häst istäl-

let för att köra, vad tror ni då det 
finns för likheter med vad man ska 
tänka på som ryttare jämfört med 

att vara kusk?

Vad är mer viktigt att tänka på 
som ryttare som inte kusken be-

höver öva lika mycket på?

Fundera på:
Prata i gruppen och med din  

ledare om varför ni tror att man 
behöver ha koll på tömänden. 
Vad tror ni kan hända om töm-
men är lindad som en ögla runt 

din hand eller finger?

Du kan länga tömmen genom att  

flytta stroppen bakåt.

Du kan korta tömmen genom att  flytta stroppen framåt.



KOPPARMÄRKET   1110   KOPPARMÄRKET

KOPPARMÄRKESBANAN

Tänk på dessa 
punkter när du kör 
precisionsbanan
 y Rätt väg

 y Rätt avsaktning och igångsätt-
ning av häst

 y Uppmärksamhet och framförhåll-
ning i körningen

 y Harmoni i körning

Gör så här!
1.  Starta i trav mellan porten
2.  Trava genom slalomhindret
3.  Kör ett varv på volten i trav
4-5. Skritta med ett hjul på plankorna,  
 kom fram i trav efter 5
6.  Trava i slalomhindret fram och tillbaka
7-8.  Skritta med ett hjul på plankorna och  
 kom sedan fram i trav
9.  Kör ett varv i trav på volten
10.  Trava igenom slalomhindret
11.  Trava in i mål

Jippi, jag har klarat av att köra fjärilsbanan felfritt. 
Skriv datum när du klarat de olika utmaningarna.

Vagnens mått  + 50 cm + 40 cm + 30 cm + 20 cm

Skritt

Trav

Körövning
För att bli en bra kusk behöver man öva. Här 
är en bra övning för dig där du kan utmana 
dig själv mer och mer.

Mät hur brett avstånd det är mellan vagnens 
hjul på den vagnstyp som ni brukar använda 
på kursen.

 

Bygg upp en konbana som heter fjärilen, din 
ledare vet hur man gör den. Bestäm hur mycket 
extra avstånd du vill börja med att ha utöver 
den bredd som vagnens hjul har.

Skriv i här nere i mallen när du klarar att 
köra en fjärilsbana med mindre och mindre 
avstånd, utan att köra omkull någon kona.

Det är                                       cm brett från det ena hjulet till det andra.



Hästens hov
Man brukar säga att hästen har 5 hjärtan – ett 
riktigt hjärta och ett i varje hov! När hästen står 
och går på sin hov så hjälper den till att ge en 
bra blodcirkulation i hela benet. Så det är bra 
att hästen får röra på sig mycket!

Hästens hovar växer hela livet. I vilt till-
stånd slits hovarna naturligt, men när hästen 
är skodd krävs det att man verkar hoven regel-

Hovens temperatur
En frisk hästhov ska vara sval. Ställ upp 
några olika hästar på gången och känn på 
deras hovar. Har en och samma häst lika 
svala hovar på alla fyra, eller skiljer sig 
någon hov åt?

Finns det någon häst som har varmare 
hovar än andra? 

Fundera på vad det kan bero på i så fall.

bundet, mellan var 4:e och 8:e vecka beroende 
på häst. 

Om hästen har ont i hoven så blir den varm 
och man kan ofta känna en kraftigare puls på 
ett ställe vid kotan. Därför är det viktigt att du 
både kratsar och känner på hovarna varje gång 
du borstar hästen. De ska kännas svala och alla 
hovar ska ha samma temperatur om allt är bra.

BALLAR

STRÅLFÅRA

STRÅLE

SULA
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HÄSTENS DELAR

Hästens kroppsdelar
Hästens kropp består av en yttre och en inre 
del där alla delar har olika namn, precis som 
på oss människor. Det är bra att kunna nam-
net på hästens delar för att bättre veta hur du 
ska anpassa utrustningen så att den sitter bra. 
Om hästen gör sig illa är det också lättare att 
beskriva var skadan sitter om du vet namnen 
på hästens kroppsdelar. 

NOSNOSRYGG    

MANKE

RYGGRYGG

KORS

Kan du hitta delarna på hästen? 
Ta fram en häst på stallgången och öva på 
att hitta olika delar, jämför med dina egna 
kroppsdelar.

På dig heter det: På hästen heter det:

Fot  Hov
Rygg  Rygg
Skulderblad Bogblad
Häl  Has
Handled Framknä

PANNA 

ÖRA  

MULE

NÄSBORRE

HALS
BOG 

BRINGA

FRAMKNÄ/CARPUS

HOV  

KASTANJ

BUK

KNÄ

HAS

KARLED

Här kan du känna en ökad puls om 

hästen har ont i hovarna.
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TRAVHÄSTRASER

Den varmblodiga travhästen
Liksom galopphästen härstammar den varm-
blodiga travhästen ursprungligen från det 
arabiska fullblodet. Den svenska travhäs-
ten kommer från främst den amerikanska 
travhästen, men också från den franska och 
ryska travhästen. Det finns fyra olika typer 
av varmblodig travhäst; Amerikansk, Fransk, 
Svensk och Orlov-travare. Den varmblodiga 
travhästen är mycket travsäker och snabb. 
Mankhöjden kan vara allt från 155-170 cm. 
Vanligaste färger är brun, svart och fux.

Den kallblodiga travhästen
Kallblodet och den nordsvenska hästen var 
från början samma ras. I mitten av 1960-ta-
let ansåg man att nordsvensken bestod av två 
raser. Den delades upp i nordsvenska hästen 
och kallblodiga travhästen. Den kallblodiga 
travhästen är en stark, tålig och en bra tra-
vare. Rasen är vanligast i mellersta och norra 
Sverige. De flesta färger förekommer – brun, 
svart, fux, bork och black.

Gotlandsrusset
Russ, som rasen ofta kallas är Sveriges egen 
vilda hästras. Den strövade fritt på Gotland 
redan på stenåldern. Fortfarande finns det 
russ som går ute året runt på Lojstahed på 
Gotland. De föl som säljs därifrån blodtypas 
och frysmärks med tre siffror på halsen. I dag 
finns rasen över hela Sverige. Russet är en 
B-ponny med en mankhöjd på 115–130 cm. 
Rasen är stark, tålig, vaken, intelligent och 
en utmärkt travare som används i ponnytrav. 
Alla färger är tillåtna utom helalbino, skim-
mel, black och dorsalskäck (vit på ryggen). 

Shetlandsponnyn 
Shettisen som den kallas, har funnits på Shet-
landsöarna i mer än 2  000 år. Vikingarna 
träffade på de små hästarna under sina vand-
ringar på öarna. Det var inte förrän i slutet 
av 1800-talet som shetlandsponnyn spreds till 
andra ställen i samband med att man i Eng-
land började använda dem som dragkraft i gru-
vorna. Shetlandsponnyn är stark, stabil, livlig 
och en god travare som används bland annat 
i ponnytrav. Shetlandsponnyn är en A-ponny 
och får inte vara mer än 107 cm i mankhöjd. 
Alla färger förekommer, vanligast är fux, brun, 
svart och skäck. 

Varm- 
blod Kall- 

blod

Gotlands-
russ Shetlands-

ponny

Visste du:
Att ett sto, oavsett ras, 
är dräktig i 11 månader.
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Att fundera på:
Finns det flera färger än de  
här som hästarna kan ha?

Fux – Rödbruna täckhår och 
rödbruna till beige skyddshår.

Isabell – Rödbruna täckhår med vit 

eller gul man och svans. 

Skimmel – En blandning av vita hår med en 

annan grundfärg där det är mest vita hår. 

HÄSTENS FÄRGER  
OCH TECKEN

Hästens hår delas in i:
 y Täckhår, som är päls. 

 y Skyddshår, som är man, svans, 
pannlugg och hovskägg.  

 y Känselhår, som finns runt ögon 
och mule. 

 y Ullhår, som finns på hästar i kallt 
klimat och på föl.

Tusentals tecken
Hästen kan ha vita tecken i huvudet och på 
benen. Eftersom tecknen ser olika ut har de 
fått olika namn. Tecknen används som en del 
i att beskriva hur olika hästar ser ut.

Här visas de vanligaste tecknen. Försök att 
lära dig vad de heter!

Måla din favorithäst
Vad har din favorithäst för  
färg och tecken? 

Vita hår i pannan Stjärn Bruten stjärn Strimbläs SnoppBläs

Fr vänster: Vita hår i kronrand, vit ball, vit krona, vit kota, vit 
halvstrumpa och vit helstrumpa.

Att fundera på:
Varför har travhästarna ofta  

så få vita tecken? 

Varför tror du att tecken  
är vanligare bland  

t ex ridhästar?

Svart – Svarta täckhår  

och svarta skyddshår. 

Brun – Bruna täckhår och svarta skyddshår. 

Skäck – Oregelbundna fält av vita 

och svarta eller bruna fläckar
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1. Varför behöver hästen ett stall?

2. Kommer du ihåg vad en frisk häst ska ha för temp?

3. Vad heter de fyra olika travhästraserna?

4. Måla de tre hästarna i rätt färger! Fux, skäck och brun. 

 
 
 
 

5. Skriv i de tecken som hästarna har! 

 
 
 
 
 
6. Kommer du ihåg vad som beskrivs på en stamtavla?

7. Vilka raser används i ponnytravet?

8. Kan du ge två exempel på när man kan  
visa häst för hand?

9. Kommer du ihåg hur länge ett sto är  
dräktigt (har sitt föl i magen)?

TESTA DIG SJÄLV

Vad duktig du är! 
Nästa gång är det dags för 
bronskursen. Där får du bl a 
lära dig mer om hur man håller 
hästen frisk och vad man kan 
göra när hästen skadar sig. 

Vi jobbar också vidare med lite 
tuffare körövningar, så klart!

Vi ses där!

Fux Skäck Brun

Hitta hästen
När man ska beskriva en viss häst kallas det för att 
man anger hästens signalement. Då kan man beskriva 
flera olika saker, som till exempel hästens:

Namn 

Ålder

Vilka hästar den är Efter och Undan

Ras

Rekord (om den har tävlat) 

Uppfödare

Ägare

Fyll i en stamtavla
När man presenterar en häst så berättar man ofta hästens

MÄRKNING
MÄRKNING

RASRAS

FÄRG
FÄRG

TECKEN
TECKEN

ÅLDER
ÅLDER

KÖNKÖN

VIRVLAR
VIRVLAR



  

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 god 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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