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SÄKERHET MED HÄSTEN 

I stallet
Hästar är stora och starka djur och de kan reagera snabbt om de 
blir skrämda av något. En skrämd häst kan göra illa både sig själv 
och också andra som finns i närheten. För att undvika olyckor är 
det viktigt att tänka på säkerheten med hästen i alla lägen. När 
man hanterar hästen i stallet är det till exempel viktigt att: 

• Leda hästen i grimskaft.

• Stänga boxdörrar ordentligt.

• Sätta fast hästen vid all hantering.

• Hålla avstånd till andra hästar.

• Följa stallets rutiner med hästarna.

• Ha god överblick i närområdet för att läsa av vad som sker.

• Vara lugn och närvarande.

• Inte gå in till okända hästar i boxen om du inte är hästvan.

• Göra hästen uppmärksam på att du närmar dig den.

• Inte stå på knä när du borstar eller sköter om hästen.

• Inte lämna en uppbunden häst utan uppsyn.

Klädsel
De kläder, skor och utrustning som du använder i stallet kan 
också bidra till minskad risk för skador. Det är lätt att bli tram-
pad på foten av en stor häst. En rejäl sko, gärna med stålhätta, 
kan minska skadan det gör när hästen råkar kliva fel. Varma 
och tåliga kläder är bra den kalla årstiden, frusna kroppar är 
inte lika smidiga och kan lättare leda till olyckor om hästen 
rusar iväg. Att ha handskar på sig när man leder, rider 
och kör kan minska risken för bränn-
skador i händer. 
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INNEHÅLL

Hej!
Välkommen till travsporten och 
travskolan! I den här kursen får du 
bland annat lära dig grundläggande 
hästkunskap och säker hästhantering. 
Du får också lära dig grunderna i att sela 
och köra travhästen och mycket mer.

Hoppas du får en trevlig upplevelse  
i hästarnas och travets värld!

Vid trånga passager, som 
vid boxöppning, ska du 

alltid gå före hästen.
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SKÖTSEL AV HÄSTEN

Grimma och grimskaft 
Att få på en grimma på en häst kan se lättare ut än vad 
det är om man inte provat tidigare. Vid hantering av 
hästen behöver den ha en grimma på sig. När hästen ska 
skötas om ställs den upp på stallgången med uppbind-
ningar i grimman för att hästen ska stå stilla.

När du leder hästen används alltid både grimma och 
grimskaft. Snurra aldrig grimskaftet runt handen, det kan 
gå illa om hästen drar iväg. Gå lika fort som hästen och 
gå alltid före hästen i smala passager.

ÖVNING
Det finns olika typer av grimmor och det är bra om ni övar 
på att ta på hästen grimmor som har olika typer av spännen, 
så att ni blir trygga med hur den ska anpassas på hästen.

När du hänger upp grimman  
vid hästens box kan det vara bra 
att låta grimskaftet hänga kvar 

tillsammans med grimman.  
Kan du gissa varför?

Ta av och på täcket
Ibland när du kommer till travskolan kanske hästarna redan har ett 
täcke på sig. När du plockar fram hästen på gången och ska borsta be-
höver du veta hur du tar 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.

5. Vik sedan ihop och häng upp täcket på hästens täckeshängare. 

Hästens olika täcken
När hästen är svettig och luften är 
kall kan det vara lämpligt att ge 
hästen ett täcke för att den inte 
ska kylas ner för fort. Att lägga 
på hästen ett täcke en kall eller 
regnig dag är också ett sätt att 
hjälpa hästen så att den inte blir 
för kall i sin muskulatur.

Svettäcke (1) – Används efter 
ansträngning när hästen är svet-
tig. Är oftast av fleece eller annat 
material som andas ut fukten så 
att hästens päls kan torka. 

Stalltäcke (2) – Används under 
natten när hästen är inne, om det 
är kallt. På sommaren kan man 
använda ett tunt täcke som skyd-
dar mot flugor. På vintern är det 
oftast fodrat för att ge hästen lite 
mer värme. 

Utetäcke (3) – Används när häs-
ten går ute i hagen. Kan antingen 
vara ett tunnare regntäcke som 
används regniga vår- och höstda-
gar eller ett fodrat täcke som ger 
mer värme och även skyddar mot 
väta och vind kallare dagar. 
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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.
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Olika borstar
Vid borstning används olika typer av borstar. Här beskrivs hur 
de ser ut, vad de heter och när du använder dem.

Rotborste
Ryktborste

Hovkrats

Piggborste Mankam

Hov
kr

at
s

Ryktskrapa

Svamp

Rotviska

Rotviska och rotborste – används 
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. 

Gummiskrapa – ser ut som en rykt-
skrapa 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 för att reda 
ut man och svans.

Svamp – att torka hästen runt ögon 
och mule.

TIPS VID SKÖTSEL  

• Ha alltid hästen fastbunden, helst 
uppställd på stallgång. 

• Börja med att borsta av smuts och 
strö från hästen med en rotviska. 

• Håll borsten i din hand som är 
närmast hästens huvud på den 
sida du står, då blir det enklare att 
borsta.

• Borsta hela hästens kropp i päl-
sens riktning. Borsta även ända 
ner på benet tills du når hoven. 
Tänk på att vissa hästar är känsliga 
i sin hud. 

• Var noggrann med att titta och 
känna efter om hästen har något 
sår, svullnader eller ömmar över 
något område under tiden du 
borstar.

• Rykta gärna hästen också, det ger 
bättre cirkulation i hästens ytliga 
muskler och ger blankare päls.

• Kratsa alltid hästens hovar innan 
träning. Passa också på att känna 
så skorna sitter ordentligt.

• Du kan också passa på att torka ur 
ögon och näsborrar med en svamp 
eller handduk. För att torka rent 
runt och under svans och skap 
använder du en annan svamp. 

Den friska hästen 
För att veta om hästen är frisk behöver du dagligen titta och 
känna igenom den. Det kallas att visitera hästen. Vid visite-
ringen undersöker du med handen över hela hästens kropp för 
att kunna upptäcka eventuella sår, svullnader eller ömma om-
råden. Var också noga med att lyfta hovarna och känna så att 
skorna sitter ordentligt och för att se att det inte fastnat en 
sten eller liknande i hoven. Känn också med din hand över 
hoven, alla hovar ska vara svala. En frisk häst har också en 
glansig päls och är lagom i sitt hull. En häst som är frisk har 
en klar och glad blick i ögonen. Det finns heller inget näsflöde 
i näsborrarna på en frisk häst.  

Normalvärden
Du kan även kontrollera hästens andning, puls, temperatur 
och tarmljud för att veta hur hästen mår. Se också till att 
hästen har ätit, druckit och att bädden i boxen ser ut som van-
ligt. Hästens avföring ska inte lukta starkt och den ska vara 
formad till fasta bollar. Urinen ska vara färglös eller ljust gul-
färgad. Lägg även märke till om hästen känns glad och uppför 
sig som vanligt. Kontrollera alltid hästens normalvärden innan 
ett träningspass.

Kontroll av temperatur ...

puls och ...

andning.

NORMALVÄRDEN FÖR FRISK HÄST:

Föl 
Temperatur 38-39 °C 
Puls 80-100 sl/min 
Andning 30-35 andetag/min 

Vuxen häst
Temperatur  37,5-38,2 °C
Puls  28-40 sl/min
Andning  8-16 andetag/min

På en frisk häst ska magen alltid låta  
och lungorna ska aldrig låta.

ÄR HÄSTEN FRISK?
Gör en grundlig visitering av varsin 
häst! Hur känns den? Finns det något 
som avviker från vad som är normalt? 
Kontrollera normalvärden, visitera hud, 
muskulatur, ben och hovar.
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UTRUSTNINGENS OLIKA DELAR

Selen: 

• Däckel

• Tömmar

• Förbygel 

• Ryggstycke 

• Svanskappa 

• Säkerhetsrem

• Bukgjord

• Selunderlägg

• Slagrem

• Gummirem

Huvudlaget:

• Nackstycke

• Sidostycke

• Ganaschrem 

• Pannband 

• Bett & bettringar 

• Nosrem

Speedcart:

• Skalm

• Hjul

• Stänkskydd

• Sits

HÄSTENS UTRUSTNING 

Olika utrustning
För att du lättare ska lära dig att sela och sadla  
hästen rätt är det bra att kunna namnet på utrust-
ningarnas olika delar.  Det finns en rad olika typer 
av selar och vagnar till våra travhästar. Selen kan 
vara av två olika typer, antingen en remsele eller 
en så kallad quick hitch sele med snabbkoppling 
för att fästa fast skalmarna. Travhästen kan också 
ridtränas och därför är det bra om du också känner 
till sadelns olika delar. ÖVNING

Kan ni hitta utrustnings- 
delarna på bilderna?  
Gå sedan ut i stallet och  
öva på de olika delarna.

Vad finns det för för- och nackdelar  
med de olika typerna av sadlar och 

selar? Vad styr över när man bör 
använda olika typer av utrustning? 
Fundera och diskutera i gruppen!

HÄST VID HAND

När man ska visa upp hästen vid olika tillfällen är det vik-
tigt att man har god kontroll över den. 

Grimma och grimskaft kan användas vid enklare vis-
ningar. Vid utställning och liknande bör huvudlag och 
tyglar eller delta och ledtygel användas. När du leder 
hästen ska du vara prydligt och ändamålsenligt klädd och 
bära handskar. Du bör ha hjälm när du visar hingstar.

I trav håller du hela tygeln eller grimskaftet i höger hand. 

VISA HÄST
Visa upp en varsin häst för varandra i 
gruppen i huvudlag och tyglar. Tänk 
på hur du går och står i förhållande till 
hästen och hur du håller tyglar när du 
går och springer.

Prata sedan om hur det är att visa 
hästar. Vad kändes lätt och vad behöver 
du öva mer på? Ge varandra feedback!

HÄR VISAS HÄST VID HAND:

• Veterinärundersökning

• Utställning och premiering

• Köp eller försäljning

Om du ska visa upp hästen på utställning, tävling eller för veterinär ska 
hästen alltid vändas ifrån dig.  Vid uppställning ska du stå framför hästen 
och hästen ska stå öppen, det vill säga alla ben ska synas. 

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 eller 
grimskaftet i höger hand och änden i vänster hand.

Sadel:

• Sadelgjord

• Sadelgjords-
stropp

• Stigbygel

• Stigläder

• Schabrak/
vojlock

• Ryggstycke
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ATT SELA 
TRAVHÄST

1. Lägg selen över ryggen  
på hästen, bakom manken. 

2. Spänn sedan bukgjorden försiktigt. 3. Bröstans mankrem läggs runt hästens 
hals framför manken och sedan trär du 
tömmarna genom bröstan. Alternativt 
används förbygel.

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

5. Ta av grimman genom att öppna 
vid nackstycket och sätt fast den 
igen runt hästens hals.

6. Trä försiktigt på huvudlaget. 
Fäst fast tömmarna i bettringarna. 

7. Fäst fast nosrem. 8. Och sedan ganaschrem. 9. Sätt tillbaka grimman igen utanpå 
huvudlaget på hästens huvud. 

Börja med sele och huvudlag Sen tar du vagnen

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

11. Fäst fast vagnen i selen, se till att 
den klickar i ordentligt. Fäst sedan 
säkerhetsremmen runt skalmen och 
tillbaka till selen igen. 

12. 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. 

13. 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.  

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

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

Det finns flera olika sätt att sela sin travhäst på. Här beskrivs det sätt som 
är säkrast att använda sig av, både för dig, hästen och andra ekipage i stal-
let. Tänk på att planera väl och plocka fram den utrustning du behöver 
innan du tar fram hästen på gången.

SKÖTSEL EFTER KÖRNING
För att hästens utrustning ska hålla länge och vara 
i fint skick bör du sköta om den regelbundet. Det 
gör du bäst genom att alltid hålla utrustningen ren 
och förvara den torrt. Ibland behöver lädret putsas. 
Använd inte läderolja för ofta. Då täpper du till 
porerna i lädret och det blir bara kladdigt.

Även vagnen behöver spolas av ordentligt efter varje 
träningspass. Var riktigt noga med att spola hjulen. 
Tänk på att förvara vagnen under tak så den inte 
rostar sönder, då håller den längre.
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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 genom tömmarna. De får inte glappa, 
men du får heller inte hålla för hårt så att du bromsar hästen. För att 
inte tappa greppet om tömmarna så kan du hålla tummen och pek-
fingret ovanför tömmen och de andra tre fingrarna i själva öglan som 
kallas handstropp. Då får du också en bra känsla i tömmen.

I vagnen kan du sitta på tömänden eller hålla den i 
din hand. Låt den inte hänga fritt, då kan den 
fastna och du kan också tappa taget helt om 
tömmen om du glider ur handstroppen. 

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 skulle gå iväg så sitter du i vagnen och kan då lättare hantera hästen. 
När du kliver ur vagnen gör du tvärtom, benen ur först, sitt kvar med rumpan på sitsen tills du når 
backen med båda fötterna. 

Hur gör jag för att få hästen att….

…gå framåt
För att få hästen att börja skritta ska du först smacka på hästen 
med hjälp av din röst. Om du behöver förstärka hjälpen av smack-
ningen så kan du 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 ska 
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 lättar du på handen.

SÄKRA TIPS VID SELNING OCH KÖRNING

• Sätt alltid på huvudlaget före vagnen och ta av 
vagnen före huvudlaget när du ska sela av.

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

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

• Se till att stalldörrarna är helt upp- 
ställda och spärrade när du kör ut.

• Kliv aldrig ner mellan vagn och häst.

• Om ni kör två och två ska den som inte kör ha 
något att hålla sig i.

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

Säkert byte av kusk – Om du ska byta av en annan kusk på din häst så är det viktigt att tänka på säkerheten vid bytet.

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. 

En väl anpassad tömlängd ger förutsättning för att ha 
en god körhand på ett avslappnat sätt.

En för kort töm som gör att du hamnar i en framåtlu-
tad position i vagnen.

Om du har för långa tömmar kommer du ha svårt att 
hålla en god kommunikation med hästens mun. Du får 
också svårt att hantera hästen om den tar i lite extra.

Diskutera vad ni  
tror kan hända om man 
inte gör på det säkraste 

sättet enligt tipsen  
här ovan.

Gå framåt.

Sväng till höger.

TÖMLÄNGD
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 anpassad längd på 
tömmar, hur känns det?

Du kan korta och länga tömmarna genom 

att förflytta tömöglans spänne längs tömmen. 

Bra anpassad tömlängd.
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Att köra genom konor 
Då behöver du sikta bra och styra hästen så att den går mitt 
emellan konorna, då kommer vagnen att få plats fint. Försök 
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, tittar du ner på en kon är det lätt att du råkar styra 
hästen snett åt det hållet.

Att köra slalom 
Det är en utmaning att få både häst och vagn att passera förbi 
konorna på rätt sida. 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.

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 töm-
marna är det viktigt att du håller 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.

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 lätt-
are eller mer svårt att hitta rätt position.

Hur kör du?
Det används lite olika ord beroende på hur man kör hästen. 
Det kan vara bra att förstå vad som menas med det och fram-
för allt vad man behöver tänka på.

Att köra i rygg – det betyder att du kör precis bakom ett 
annat ekipage i en rak rad. Din hästs huvud ska vara placerad 
i linje rakt bakom kusken som är framför dig. Om det sitter 
två personer i vagnen före dig ska du sikta på att hålla din hästs 
huvud mitt emellan personerna. Då minskar risken för att din 
hästs framben snubblar in i vagnen framför. Men du kan gärna 
försöka att hålla lite avstånd till ekipaget framför.

Ta täten – det betyder att köra först i ett led eller en klunga. 
Om du ska köra om ett eller flera andra ekipage är det viktigt 
att du kör in framför de andra hästarna när hela din vagn har 
passerat hästens huvud. Om du börjar svänga in för tidigt 
framför en annan häst är det lätta att din vagn kan komma i 
vägen för den häst som du kör om.

Köra eller åka
När du kör häst är det viktigt att vara aktiv och förstå att kör-
ningen handlar om så mycket mer än att hålla i tömmarna och 
åka med. Som kusk kan du antingen hjälpa hästen och visa 
den vad den ska göra och hur den ska balansera sin kropp, 
eller låta hästen bara springa på utan bärighet. Konsekvensen 
av det sistnämnda blir en häst som inte kommer att belasta 
sin kropp på bästa sätt, vilket kan leda till slitage.

En bra början att öva på det här är att öva på att forma 
hästen vid konor och hörnpasseringar. Travhästen är ju van att 
springa rakt fram, men mår bra av övningar där den får forma 
sig i sidorna också. Många travhästar är svåra att forma inåt i 
en sväng, de går gärna med huvudet utåtställt och genar in 
med inre bogen. För att hästen ska vara i balans genom en 
sväng bör den vara formad inåt, med huvud lätt ställt inåt i 
körriktning. Det är ganska svårt att öva på i vagn. Rider du 
hästen har du hjälp av dina skänklar att forma hästen rätt.

Här är det inte en mjuk hand och hästen visar 
missnöje genom att gapa och höja sitt huvud.

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 omkring, 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 utma-
ning 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. Det är därför bra att göra en massa 
övningar med slalom och att passera kon-
par för att du ska bli bra på att känna var 
vagnens hjul rullar någonstans.

Kan ni komma på  
några olyckor som kan 

hända om man inte riktigt 
har koll på var vagnens  

hjul rullar?

Om man ska rida en häst istället  
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 behöver öva 

lika mycket på?

Felställd genom sväng.

Rättställd genom sväng.
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Titta på några hästars hovar. Är det någon 
skillnad på hovens form på de olika hästarna? 
Kan du se skillnad på fram- och bakhovar?

LETA PULS
Kan ni hitta det ställe vid 
kotan där ni kan känna 
digitalpulsen, som blir 
kraftigare om hästen 
har ont i sin hov eller i 
området kring hoven.

HÄSTENS ANATOMI

Hästens kroppsdelar
Hästens kropp består av en yttre och en inre del där alla 
delar har olika namn, precis som på oss människor. 
Anatomin beskriver hur dessa delar ser ut. Det är bra att 
kunna hästens anatomi för att bland annat 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 kan namnge det område som är skadat. 

Hovar
Man brukar säga att hästen har fem hjärtan – ett riktigt hjärta 
och ett i varje hov! När hästen står och går på sin hov så hjäl-
per 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 tillstånd slits hovarna 
naturligt, men när hästen är skodd krävs det att man verkar 
hoven var 6:e till 8:e vecka, ibland oftare.

Om hästen har ont i hoven så blir den ofta varm och man 
kan många gånger 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.   

Tänderna
Hästen äter främst gräs och är mycket duktig på att mala 
sönder gräset till små delar innan det ska vidare ner till mag-
säcken och tarmarna.

Hästen har 18 par tänder i över och underkäke som den an-
vänder att riva av gräs och tugga med. Sedan har den också 
det som kallas för vargtand och canin- eller hingstand, som 
den inte direkt använder.

Mellan 2,5 - 5 års ålder tappar hästen vissa av sina tänder 
och får sedan sina permanenta tänder. Under den perioden 
kan hästen vara extra känslig i munnen, vilket stundtals kan 
påverka hur hästen äter och hur den klarar av att ha ett bett 
i munnen.

Tänderna växer under en stor del av hästens liv och nöts ner 
när hästen tuggar. Det kan då bli vassa kanter på tänderna som 
kan skava på hästens kind eller tunga och skapa sår på tunga 
eller kindens slemhinna. De vassa kanterna bör raspas ner av 
en utbildad hästtandläkare. Man bör göra en regelbunden 
kontroll i hästens mun för att ha koll på hästens munhälsa. Sår 
i munnen och skador på tänder kan förutom att skapa obehag 
för hästen göra att det blir en skarp lukt i hästens mun. En 
häst som mår bra i munnen fungerar också mycket bättre att 
rida och köra.

FAKTA OM HOVEN

• Hästens hov är en kroppsdel som tar emot 
en mycket stor belastning. Vid höga tempon 
sätter hästen ner hoven i marken med stor 
kraft.

• För att dämpa stöten vid isättning är hoven 
elastisk.

• När hoven sätts ner utvidgas den i trakten 
och fjädrar tillbaka när belastningen slutar.

• Denna hovrörelse kallas hovmekanism och 
skapar bra blodcirkulation i hov och ben.

• Hovens form påverkas av hur hästen belastar 
hoven.

• Hårda underlag sliter mer på hoven och då 
behövs ofta skor på hästen. 

• Det är inte slitaget på skon som styr när det 
är dags att verka, det är tillväxten på hornet.

• Det finns en rad olika typer av skor till häs-
tarna och på vintern används brodd så att 
hästen inte ska halka.

Ballar

Strålfåra

Stråle

SulaBärrand
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KAN DU HITTA DELARNA PÅ HÄSTEN? 
Ta fram en häst på stallgången och se om du 
kan hitta dessa delar på hästen:

På dig heter det:   På hästen heter det:

Fot Hov

Rygg Rygg

Lår Lår

Skulderblad Bogblad

Häl Has

Handled Framknä/Carpus

Knä Knä

Nosrygg  Nosrygg  

NackeNacke 
MankamMankam

Manke

RyggRygg
Länd

Kors

Höftbensknöl

PannaPanna 

ÖraÖra  

GanaschGanasch

MuleMule

NäsborrNäsborre

Hals Bog 

Bringa

ArmbågeArmbåge

underarmunderarm

Framknä/carpusFramknä/carpus

SkenaSkena

KotledKotled HovHov  

KastanjKastanj

BukBuk FlankFlank

Lår

KnäKnä

SkankSkank

HasHas

KronrandKronrand KarledKarled

SkapSkap



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

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

Här visas de vanligaste tecknen. De kan vara bra att 
kunna för att på det sättet kunna tolka en signalementsbe-
skrivning av en häst.

FÄRGER OCH TECKEN
HÄSTENS HÅR DELAS IN I:

• Täckhår, som är päls. 

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

• Känselhår, som finns runt ögon och mule. 

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

Vita hår i pannan Stjärn Bruten stjärn Strimbläs SnoppBläs

TRAVHÄSTRASER

Kallblod

Varmblod

Shetlandsponny

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. En 
skimmel kan vara antingen konstant eller avblekbar.

Brun – bruna täckhår och svarta skyddshår. Svart – svarta täckhår och svarta skyddshår. 

Skäck – oregelbundna fält av vita 
och svarta eller bruna fläckar.

Den varmblodiga travhästen
Liksom galopphästen härstammar den varmblodiga 
travhästen ursprungligen från det arabiska fullblodet. 
Den svenska travhästen kommer från främst den ame-
rikanska, men också från den franska och ryska trav-
hästen. Det finns fyra olika typer av varmblodig trav-
häst; 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-talet ansåg man att nord-
svensken bestod av två raser. Den delades upp i nord-
svenska hästen och kallblodiga travhästen. Den kallblo-
diga travhästen är en stark, tålig och bra travare. Rasen 
är vanligast i mellersta och norra Sverige. De vanligaste 
färgerna är brun, svart, fux och black.

Gotlandsrusset
Russ, som rasen ofta kallas är Sveriges egen vilda häst-
ras. 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 blod-
typas och frysmärks med tre siffror på halsen. I dag 
finns rasen över hela Sverige. Russet är en B-ponny 
med en mankhöjd på cirka 115–130 cm. Rasen är stark, 
tålig, vaken, intelligent och en utmärkt travare som an-
vänds i ponnytrav. Alla färger är tillåtna utom helalbino, 
skimmel, black och dorsalskäck (vit på ryggen). 

Shetlandsponnyn 
Shettisen som den kallas, har funnits på Shetlandsöarna 
i mer än 2 000 år. Vikingarna träffade på de små häs-
tarna under sina vandringar på öarna. Det var inte 
förrän i slutet av 1800-talet som shetlandsponnyn 
spreds till andra ställen i samband med att man i 
England 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, vanli-
gast är fux, brun, svart och skäck. 

Gotlandsruss

Vanliga färger
Den vanligaste färgen på den varmblodiga travhästen är 
brun. Men det är långt ifrån alla hästar som har den färgen. 
Här beskriver vi de vanligaste färgerna på våra travhästraser.
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Hästens signaler
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.

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

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

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

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

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

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

• En häst som varnar, lyfter ofta bakbenet och lägger öronen bakåt – gå inte nära då. 

HÄSTENS  
BETEENDE

Hästen trivs i flock
Hästen är ett flockdjur och i flocken finns alltid en ledare som 
ofta är en äldre häst. En vildhästflock består alltid av en vuxen 
hingst, cirka 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 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 se när en häst blir rädd och flyr iväg. Om en av flock-
ens 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. 

Det här beteendet märker du också tydligt när du motione-
rar hästar tillsammans, blir en häst skrämd så reagerar också 
de övriga på dessa signaler.

Hästens dygn
En häst är anpassad till att leva på stora ytor där den får ströva 
fritt. Om hästen själv får välja kan den beta upp till 16-18 
timmar på ett dygn. Hästen äter gärna ofta och lite i taget. 
Hästen vilar bara cirka 4 timmar per dygn. När den vilar så 
vill den gärna stå på en plats där den har bra koll på vad som 
händer runt omkring den. Hästen är van att vandra långa 
sträckor, över en mil om dagen, mellan mat och vatten och 
under ett dygn kan hästen gå i flera timmar bara för att röra 
sig mellan de olika områdena. 

Gå ut och observera hästar i en större hage. 
Kan ni se flockens rangordning? Kan ni uppfatta 
vilka olika signaler hästarna visar i flocken?

NyfikenGlad och harmonisk

Arg Avvaktande

Vilar

Rädd

När hästar går tillsammans i 
hagen i en flock – hur kan då 

man se vilken häst som bestämmer 
över en annan. Vem är hög 

respektive låg i rang? 

Springer en, springer alla.
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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. 

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.

Lukt 
Hästen har ett bra luktsinne. Den 
känner mycket mer dofter än vad vi 
människor gör.  Den använder luktsin-
net för att upptäcka rovdjur, hitta vatten, 
känna av ett brunstigt sto och känna 
igen andra hästar. 

Känsel 
Hästens hud är enormt känslig för små 
beröringar, känsligast är huvudet och 
mulen. Runt läppar, nos och ögon har 
hästen känselhår. 

Smak
Hästen känner tydligt olika smaker och 
kan vara väldigt känslig för olika smak 
på vatten och foder. 

HÄSTENS  
SINNEN

1.  Ge exempel på tre olika saker du kan göra för en säker hästhantering i stallet.

2.  Ange i vilken ordning du tar av hästen täcket. Skriv 1-4 bland påstsåendena, där 1 är det du börjar med.

          Lossar täckgjorden            Lossar bensnören            Lossar bogspännet            Drar av täcket medhårs

3.  Utöver att borsta hästen kan du göra en visitering av den. Vad gör du då? Beskriv vad du undersöker.

4.  Ange minst fem olika saker man kontrollerar för att se att hästen är frisk med ett gott allmäntillstånd.

5.  Vad är normalvärden för en vuxen frisk häst för 

Andning                                                          Temperatur                                                         Puls

6.  Vad sker för positivt när hoven kommer i kontakt med marken?

7.  Vad kan hända med hästens tänder efter en tids malande av foder?

8.  Vilka fyra raser används inom travsporten i Sverige?

9.  Fyll i det ord eller siffror som saknas: 

Hästen är ett                            djur som reagerar med att springa ifrån en fara. De är också                            djur och trivs 

därför inte att vara ensamma. Om hästen själv får bestämma äter den lite i taget, men ofta, så ofta som upp till 

                         timmar per dygn. Den sover bara cirka                             timmar per dygn och den kan vandra

långa sträckor för att söka                              och                              .

Hästen har mycket bättre                             än vad människan har och kan uppfatta ljud som vi inte hör. Hästens 

                             sinne är mycket mer utvecklat än vårt och använder detta bland annat för att upptäcka brunstiga ston.

 Hästen ser ett                              synfält än människan. Har ett väl utvecklat                              sinne och därför kan den 

vara känslig om den bjuds nytt vatten eller annat foder.

TESTA DIG SJÄLV
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Svensk Travsport AB
Box 201 51
161 02 Bromma
Telefon: 08-475 27 00
E-post: kundtjanst@travsport.se
www.travsport.se 

Detta är ett kursmaterial från Svensk Travsport. 
Materialet är avsett för utbildning inom 
travsporten på landets travskolor och 
innehåller grundläggande kunskaper som du 
kommer att ha god nytta av om du vill lära mer 
om hästen och vara verksam inom travsporten. 

Hoppas att du får en rolig tid tillsammans med 
alla vänner och hästar på din travskola!
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