AB Trav och galopp 2020

SKOINFO - VILKEN BETYDELSE HAR DEN FÖR SPELAREN?
Varför har vissa hästar skor?
Det naturliga för hästen är att springa utan skor på hovarna och därför är de allra flesta hästar snabbast
när de kan tävla barfota.
Hästens hov kan jämföras med människans naglar och eftersom hästens hovar nöts ner en aning när den
springer på tävlingsbanans grus, behöver hästen tid för att bygga upp hoven igen efter ett lopp. Det är få
hästar som har så bra hovkvalitet att de kan tävla barfota i varje lopp. När hästen springer med skor på
fötterna nöts inte hoven ner alls.
Många hästar behöver skor på fötterna som ett så kallat balanshjälpmedel. Det innebär att skons vikt
och grepp mot banan hjälper hästen att trava säkrare och därmed snabbare. Sådana hästar tävlar sällan
eller aldrig barfota, eftersom risken för galopp blir för stor.
Alla hästar är unika och travar på sitt eget sätt. Tränarna kan därför ibland välja att låta hästen springa
med skor på antingen fram- eller bakhovarna för att få just den hästen att bli så snabb och travsäker som
möjligt.
Varför ändrar tränarna ibland skoinfon?
Banunderlaget och vädret spelar stor roll för hästar som springer barfota. Därför vill tränaren ofta kolla
banunderlagets status och kanske köra hästen på banan innan han/hon bestämmer om hästen kan tävla
utan skor.
•
•
•
•

En mjuk och fin bana är skonsammast mot hoven. På sommaren när det inte regnar är banorna
som bäst, då kan banpersonalen fukta banan med precis lagom mycket vatten.
Om det har regnat mycket blir banans ytlager oftast något hårdare och grövre och det sliter mer
på hoven. Då brukar de flesta hästar tävla med skor, men vissa hästar med extra bra hovkvalitet
klarar att springa barfota då också.
På så kallade vinterbanor, som helt består av frusen snö och is, springer samtliga hästar med
skor. Då är skorna även försedda med brodd/hakar, för bättre fäste.
Under vinterhalvåret, då banunderlaget skiftar betänkligt på landets alla banor, gäller numera ett
generellt barfotaförbud mellan 1 december och 29 februari. För tvååriga hästar gäller
barfotaförbudet året runt.

Att tänka på för spelaren
När tränaren väljer att tävla hästen barfota, är det för att hästen ska vara maximalt snabb i just det
loppet. Hästen kan oftast speeda snabbare utan skor vilket t.ex. kan vara en fördel om hästen ska försöka
ta ledningen i en bilstart. Att tävla barfota är samtidigt en chanstagning eftersom många hästar behöver
skorna som ett balanshjälpmedel för att trava säkert. Galopprisken är därför större för de flesta hästar
när de tävlar barfota.
När tränaren väljer att tävla en häst barfota, efter att den i de tidigare starterna tävlat med skor, är det
läge att vara uppmärksam som spelare. Då kan man räkna med att hästen är snabbare än vad den var
senast den tävlade.
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De flesta tränare brukar vänta med att ta av hästen skorna tills hästen är i toppform, eller att det är
ett extra stort och viktigt lopp den tävlar i. Att en häst tävlar barfota är därför ofta ett tecken på att
tränaren tycker att hästen är i särskilt bra form för dagen, eller att andra förutsättningar i loppet gör
att hästen har bra vinstchans.
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eller aldrig barfota, eftersom risken för galopp blir för stor.
Alla hästar är unika och travar på sitt eget sätt. Tränarna kan därför ibland välja att låta hästen springa
med skor på antingen fram- eller bakhovarna för att få just den hästen att bli så snabb och travsäker som
möjligt.
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Varför ändrar tränarna ibland skoinfon?
Banunderlaget och vädret spelar stor roll för hästar som springer barfota. Därför vill tränaren ofta kolla
banunderlagets status och kanske köra hästen på banan innan han/hon bestämmer om hästen kan tävla
utan skor.

