Temakväll: Foder & Fälttävlan

Vad kan man använda en fodertunna till?
Jo, det vet vi som var på clinicen med
fälttävlansryttaren Anna Nilsson på Högs Prästgård
måndagen den 27 september 2010. Fodertunnan
(och soptunnan) har nu fått en helt annan
dimension.

Annika Anderberg från House of Charisma visar conchos för 2
kunder.

Vår utställare House of Charisma visade nyheter ur
sin collection för häst och ryttare och vi bjöd på fika
med hembakat.
Foderrådgivning i butiken.

Innan clinicen med Anna fick de kunder som ville
individuell foderrådgivning av våra representanter
från Kvarnbyfoder, Lin Persson och Mikael
Norrstam, och Iform hästfoder, Björn Leander.

House of Charisma collection

Grimma och träns ur Tobbe Larsson Collection

Läderchaps ”Gaiters” – snygga eller hur!

Vad kan man då använda en Iform fodertunna
till?

Svaret är naturligtvis: ett hinder. Foderkvällen till all
ära så passade Anna på att använda 6 röda
fodertunnor på hjul från Iform Hästfoder som
hindermaterial. Användningsområdet var flertaligt –
från liggande på marken, fyra i bredd som ett
enkelhinder, en serie med tre hinder bestående av
två tunnor till vart och ett av hindren och slutligen
alla sex tunnorna som en parallelloxer (tre tunnor
bredvid varandra i dubbla rader). För oss som inte
är så vågade passar ”sockerbitar” bra som
alternativ till denna hinderövning, en serie på
medellinjen med tre hinder där du övar på att rida
på en rak linje över smala hinder. Anna varierade
med att ha mellan ett till tre galoppsprång mellan
hindren.

Avslutningsvis hoppade Anna och hennes fina häst
Caudillo (6 år, e. Contendro – Espri) över Björn från
Iform hästfoder. Björn poserade fantastiskt som
hinderstöd. Vet inte om detta eller att hoppa över
fodertunnor är något jag vill rekommendera till oss
glada amatörer, men Anna bjöd på en lite galen
och härlig show. Noteras skall att hästen aldrig
hoppat över fodertunnorna innan och gjorde det
helt perfekt.

I sin träning av fälttävlanshästar testar Anna
massor av olika hinder. Därför var Anna var riktigt
sugen på att hoppa ut över häcken som omger vår
ridbana, men då hade hon landat på kyrkogården
och det hade kanske inte varit så populärt!

Foderföredrag
Efter Annas uppvisning begav vi oss in igen i
butiken/stallet för lite fika och sedan ett foderföredrag.

Lin och Mikael från Kvarnbyfoder var först ut. De
pratade om vikten av grovfoder (hö och hösilage)
som är grunden i all utfodring av hästar. I det fria
äter hästen 14 till 18 timmar per dygn. Den äter i
pass om 60-100 minuter och gör sedan ett uppehåll
på i genomsnitt 45 minuter för att sedan börja ett
”ätpass” igen. Om hästen får välja själv gör den
inget längre uppehåll än 3,5 timmar. Det tar 20-40
minuter för en häst att äta 1 kilo hö, halm något
längre och ca 10 minuter för 1 kilo havre.

du får tillgång till analysen. Själva provet är viktigt
och här flikade Björn från Iformfoder in med ett bra
tips till alla som odlar eget. Den dag som du skall
pressa, gå ut och tag prover på höet över hela
fältet. Det är viktigt att ta prov på många ställen för
att få en så korrekt analys som möjligt. Torka
sedan provet i en nätkasse/hönät ihop med det
andra höet. När det är färdigtorkat klipp ner provet,
blanda ordentligt och tag ut 500 gr och skicka in för
analys. Tar du hösilage gör likadant men gör en
miniplastbal. Skicka in på analys när det är dags att
börja använda hösilaget.

Björn Leander, Iform hästfoder

På frågan om min häst inte orkar äta tillräckligt med
grovfoder (t ex vissa tävlingshästar), svarade Lin
att man ska ge den fri tillgång. Ett absolut minimum
för en stor häst är 6 kg, men den mår definitivt
bättre om den kan få sina 1,5 kg ts per 100 kg
kroppsvikt. Grovfodergivan skall fördelas på minst
2 tillfällen, men helst 3-4 ggr per dygn. Ge alltid
grovfoder före kraftfoder. Till hästar som blir för
tjocka av full ranson med hö kan något kg bytas ut
mot halm av bra kvalitet.
Lin Persson och Mikael Norrstam, Kvarnbyfoder

Det är mycket viktigt för hästen att den får
tillräckligt mycket grovfoder. En riktlinje för hur
mycket den bör få är 1,5 kg ts (torrsubstans) per
100 kg häst. 1,5 kg ts motsvarar ungefär
1,8 kg hö (84% ts), (häst 550 kg = 9,9 kg hö)
2,1 kg hösilage (70% ts), (häst 550 kg = 11,6 kg
hösilage)
2,5 kg hösilage (60% ts), (häst 550 kg = 13,8 kg
hösilage)
Denna riktlinje är hur mycket grovfoder din häst bör
äta var dag, men för att få en balanserad foderstat
är det viktigt att du analyserar ditt hö/hösilage
(torrsubstans, smältbart råprotein, energi, kalcium
(Ca), fosfor (P) och magnesium (Mg)). Ställ krav på
din leverantör att han har analyserat fodret och att

När du tilldelat hästen rätt mängd hö/hösilage fyller
du sedan på med kraftfoder (havre, korn, betfor,
pelleterat eller müsli färdigfoder, lucernpellets….)
efter behov för hästens prestation. Mineralfoder
behövs sedan för att rätta till obalanser i
foderstaten, för högre prestation, bättre hälsa,
högre fertilitet, bättre hållbarhet. Mineralfoder ges
varje dag. Kvarnbyfoder har ett antal olika varianter
för att kunna passa just din häst. Läs mer på
www.kvarnbyfoder.se.
Vid byte av foder i större mängd bör det ske
succesivt över 1-3 veckor. Tänk på det när du byter
höparti, gräs till hö och tvärtom, inte bara om du
byter kraftfodersort.
Om du förutom ett mineralfoder ger din häst många
olika sorters vitaminer är tipset från Kvarnbyfoder
att byta upp dig på mineralfodret istället till
tävlingsmineraler.

Även Björn från Iformfoder poängterade hur viktigt
det är att hästen får tillräckligt med grovfoder av bra
kvalitet. Det är du som hästägare som skall ställa
krav på att både grovfoder och kraftfoder håller hög
kvalitet. Iformfoder har höga krav på råvarorna i sitt
kraftfoder. Jämfört med många andra färdigfoder
innehåller Iformfodret t ex linfrökaka som har goda
dietistiska och havreolja som innehåller stora
mängder antioxidanter och är ett skonsamt sätt att
tillföra energi till högpresterande hästar. Iforms
”Stuteri” och ”Stuteri plus” är ett av de få svenska
hästfodrena som innehåller Omega 3. Bland annat
leder det till högre spermakvalitet hos hingstar,
ökad fertilitet hos ston och bättre immunförsvar hos
föl. Läs mer i denna artikel i Hippson
http://www.hippson.se/artikelarkivet/foder/omega-3ar-viktigt-aven-for.htm . I denna artikel kan man
även läsa att hästarna som deltog i studien fick
längre steg.

Istället för att lägga mycket pengar på reklam
lägger vi pengarna på råvaror av hög kvalitet
berättar Björn. Spridningen av Iform hästfoder sker
främst genom ”mun-mot-mun”-metoden. I deras
folder om Iformfoder kan du läsa om de olika
råvarorna som finns i fodret, samt grundläggande
kunskaper i hästens utfodring. Björn uppmanar alla
att läsa foldern då den är mycket lättläst och
matnyttig för alla hästägare, även för dig som inte
utfodrar din häst med Iform hästfoder tillägger
Björn. Broschyren finns i vår butik och du kan även
läsa det på Iforms hemsida, www.iformfoder.se.
Bra att veta är att ger du 2-2,5 kg Iformfoder (gäller
även andra färdigfoder) till din häst per dag
behöver normalt inte några extra vitaminer eller
mineraler tillsättas till foderstaten. Får den mindre
behöver du ge hästen extra mineraler.

Björn berättade om en verklig studie som gjort på
hästar om D-vitamin. Där kom man fram till att
hästarna mår bäst av D-vitamin som den själv
bildar i kroppen. Därför är det viktigt att vintertid ta
av hästen täcket en stund vid solsken.

Stallkatten Ernst följde noga föredraget, men mest höll han
nog koll på hundarna som var i ”hans butik”.

Stort Tack till Iform Hästfoder, Kvarnbyfoder,
House of Charisma, Anna Nilsson och alla andra
som gjorde denna kväll lyckad och rolig.
Text: Anette Petterson
Foto: Anette Petterson, Emma Persson
__________________________________________________

Medverkande i foderkvällen:
Högs Prästgård, www.havren.com
Iform hästfoder, www.iformfoder.se
Kvarnbyfoder (Vitafor hästfoder),
www.kvarnbyfoder.se
House of Charisma, www.houseofcharisma.se

