Dags för auktion

Så förbereder vi hästarna
Tomas Jonsson, Stall Öna, har sålt ungefär 25
hästar på auktion. Alla egenuppfödda. Foto: CK

Frågeställning:
1)
2)
3)
4)
5)

Vad har du för erfarenhet av att sälja på auktion?
När börjar ni ”på allvar” förbereda hästen/hästarna?
Hur går förberedelserna till?
Hur arbetar ni med unghästarnas hovar?
Hur lägger ni upp ”slutputsen”?

Hästarna som ska upp i ringen
på årets Elitauktion är sannolikt noga förberedda vid det
här laget.
Men alla säljare vid höstens
Kriterieauktion bör successivt
sätta igång träningen av sina
hästar under stundande sommar. Att starta i tid lönar sig.

Text:
Sara Blomhage och
Lotta Isacsson
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D

et råder inga tvivel om att
vi ser allt fler flätade manar,
blänkande hovar, sprayflas
kor med pälsglans och puts
dukar i säljarnas bakfickor på auktio
nerna. En bra stam säljer sig inte själv.
Och en häst som ser ovårdad ut, eller
med tydlighet är bristfälligt hanterad,

Travhästen nr 2 • 2012

har förstås sämre förutsättningar.
Den stimmiga auktionsmiljön kan
göra vilken häst som helst orolig, men
en van betraktare kan i allmänhet
skilja en för lite hanterad häst från en
häst som är stressad för stunden.
Vi har talat med fyra vana auktions
säljare och bett dem berätta hur de
förbereder sig.

Tomas Jonsson
Stall Öna, Nossebro
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Vi har sålt hästar på auk
tion i cirka åtta år. Ungefär 25
stycken, bara egna.
Jag börjar handskas med dem
en månad före, leder och så
vidare. Men då har jag också

innan betessläpp gjort dem ledvana.

3

Först och främst ser vi till att få
dem att följa bra, springa fint
och att de lyfter på fötterna. Det
vill säga att de är vana vid att handskas
med. Vi binder upp dem när vi grejar
med dem.

4
5

Vi börjar rätt så tidigt inför
auktionen och börjar fila lite,
lyfta på fötter och eventuellt,
om det är lite felställning, rättar till.

Vi borstar dem någon vecka
före. Dagen innan vi åker gör
vi schamponering och går ige
nom dem, klipper i öronen och så
vidare. Sedan får de lite glans och sista
finishen innan vi åker, och även när vi
kommer till auktionen.

Bill Ingvarsson
Gundbo Stable, Östervåla

det gör inte vi. De får gå ute på bete
då på hösten, ända till två dagar före
auktionen.
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Jag har varit med och sålt häst
på auktion i cirka 30 år. I bör
jan någon enstaka per år, men
numera rör det sig om 20-25 hästar
per år. Vi har inackorderade hästar från
Excel Konsult AB och Misty Trotting
som säljs på auktionerna.
Vi börjar leda hästarna med
stigbett ungefär två månader
före auktionen lite då och då.
Sedan börjar vi hårdträna ungefär 14
dagar före auktionen.
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Vi ställer upp hästarna och
springer med dem varje dag.
En del är ju betydligt lättare att
hålla på med än andra. Många tar in
dem tre veckor före auktionen, men

Vi verkar hovarna någon gång
kring 14 dagar till tre veckor
före auktionen. Sedan putsar
vi av dem dagarna före. De flesta häs
tarna går barfota, men några stycken
skor vi fram. Det beror lite på hur de
står och hur hård man är på verk
ningen.

Dagen före auktionen gör vi
en ordentlig heltvättning. Och
så klipper vi nacke, öron och
hovskägg.
Det är den jobbigaste dagen på
hela tiden. Sedan kommer veteri
nären på kvällen och gör veteri
närbesiktningen så att det blir ett
färskt och bra intyg att ta med till
auktionen.
Foto: LI

Tommy Norén
Stuteri Broline, Svenljunga

1

Vi har sålt hästar på auktion
sedan början av 80-talet. Nu
säljer Broline cirka 15 egna och
15-20 inackorderingar på auktion
varje år.
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Två månader innan auktionen
tar vi in unghästarna och ställer
dem på box.

Foto: LI

När vi stallat upp dem börjar vi
med att lägga på dem ett täcke
på nätterna, ger dem lite olja i
fodret och så borstar vi dem ungefär
varannan dag. Hästarna får också börja
gå i en walker tre gånger per
vecka. Ungefär tre veckor innan

auktionen börjar vi träna dem med
stigbett och springer med dem för
hand.

4

Hovarna verkas 1,5 till två
månader innan auktionen och
sedan putsar vi till dem unge
fär 10-12 dagar före auktionen. Det
är viktigt att försöka ha ”lite fötter” på
dem så att de inte blir ömfotade.
Det är annars lätt att de blir det. Vi
skor bara om vi måste och i sådana fall
fram, om någon visar sig ömfotad före
auktion. Det blir oftast någon varje år
som måste skos.

5

Hästarna badar minst två gånger
innan auktionen och så klipper vi
dem i nacken. Till auktionen flä
tar vi dem och sätter lite band i manen.
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har sålt på både Elit- och Kriterie
auktionen.

2
3

Vi tar in dem från betet drygt
en månad före auktionen. Vi
longerar och jobbar med dem.

Vi lär dem gå i grimma, har
täcke på sig och så vidare.
Cirka 14 dagar före auktio
nen tvättar vi dem för första gången
för att få dem snygga i pälsen. De ska
vara hanterbara; springa och gå på ett
bra sätt.
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Foto: CK

Bengt Wall

Valnevikens Stuteri, Segmon
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Vi brukar ha 4 till 8 hästar per
år med på auktion. Det har
vi haft i åtminstone 15 år. Vi

Normalt skor vi inte, men om
någon är hovöm kan vi sko
fram. Korrigering av hästarna
ska ju göras före fem månaders ålder
så det är viktigare det som sker året
före. Vi slipar inte ner eller något
sådant som de gör i Amerika, utan
vi verkar på ett bra sätt så att de ser
bra ut.
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Vi tvättar dem kanske 2-3
gånger sista veckan och använ
der lite polish. Det står med
täcke sista veckan. Vi borstar och
snyggar till så de ska se så bra ut som
möjligt. När de kommer till auktio
nen är vi på och putsar och så.

Arbetsförmedlingen
och ST i unikt samarbete
Unga personer som just invandrat till
Sverige ska få chansen att utbilda sig
inom travet. Detta via ett samarbete
mellan ST och Arbetsförmedlingen.
Arbetsmarknadsutbildningen
” Hästnära jobb” ska i första skedet ta
emot tio elever. Efter en inledande
yrkeskompetensbedömning erbjuds
eleverna praktik hos olika travtränare
och uppfödare.

Utbildningarna som hålls på
Wången och Axevalla beräknas vara
klara i slutet av sommaren. För
hoppningen är att eleverna därefter
har chans att hitta anställningar
inom travet.
Projektet finansieras av Arbets
förmedlingen och ST. Deltagande
organisationer är ASVH, SG, SIF, SH
och SvRF.

?

Visste du att…
… Avelsframsteget är ungefär en längd för varje
svenskfödd kull. Och det finns ännu inget som tyder
på att utvecklingen håller på att plana ut.
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