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är något som bör tas tillvara. Det är 
också en användningsbar tränings-
metod.

Att arbeta hästen på töm, är en 
allsidig övning som bland annat ger en 
mjukare, mer gymnastisk häst men till 
bygger också upp ryggmuskulaturen. 
Tömkörning ingår ofta i konvalescens-
program för hästar med ryggproblem, 
inte sällan med gott resultat.

Säkerheten viktig
Tumma aldrig på säkerheten när du 
tömkör en häst. Att jobba en häst på 
töm kräver också god koordination; 
det är långa tömmar att hålla reda  
på och säkerhetsavståndet är viktigt 

Den traditionella träningen av 
travhästar kan kompletteras 
med andra metoder. Det i syfte 
att till exempel skapa omväxling 
eller stärka hästen på andra sätt 
än körning gör. Ett användbart 
sätt är tömkörning som är en 
allsidig träningsform. Och rolig 
för både häst och tränare!

Tömkörning är en tradition med anor 
och har länge använts som förbe-
redelse för körning. Kunskapen om 
hästens arbete på töm lever kvar och 

Tömkörning 
- bra träning för alla hästar

Plus för travhästen
•Ett alternativt arbete som är bra för 

hästens psyke.

• Bygger upp ryggmuskulaturen

• Ett lösgörande arbete vilket medför 

att travaren koordinerar sitt rörelse-

schema bättre.

• Förbättrar lyhördheten för kusken.

för att undvika olyckor. 
En sak som kan kännas ovant första 

gångerna man tömkör är fördröj-
ningen. Det tar nämligen en eller ett 
par sekunder innan hästen lyssnar till 

Träning på töm kan vara ett utmärkt 
komplement i travhästens träning och 
som ger variation och mjukhet. Här är 
det Berga Naturbruksgymnasiums skol-
häst Fantom Farming som tömkörs.
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hästen ordentligt. Ju fler ringar och 
infästningar gjorden har, desto lättare 
blir det att hitta en tömsättning som 
passar just hästen.

Tömmen ska ligga bra i handen och 
inte vara för tung.

Ett bett som passar vid den vanliga 
träningen behöver inte alltid passa 
samma häst vid tömkörning.

Så här gör du!
• Tömkörningen sker både på volt och rakt 

spår. Voltens diameter för varieras från 12 till 

16 meter för att hästen ska kunna trampa un-

der sig. Unghästar arbetas alltid på 16 meter.

• Det är viktigt att vara mjuk i händerna. Ha en 

låg infästning för tömmen och tvinga aldrig 

hästen att gå ner på bettet. Yttertömmen ska 

ligga bakom hästen på volten.Stöd  hästen 

med yttertömmen så den får hjälp att ställa 

sig och bära sig på volten.• Travaren skall gå 

i så kallad låg form och inte sänka sin rygg för 

då tappar den den viktiga bakbensaktionen. 

Går den inte i rätt form ökar istället risken för 

skador.

• Håll inte på för länge vid ett arbetspass. Ett 

arbetspass på 30 minuter räcker och tänk på 

att variera arbetet så hästen inte blir uttråkad 

och tappar sin framåtbjudning. Genom att 

lägga in halvhalter fås hästen mer lyhörd för 

kommandon.

• Ta hjälp om du känner dig orutinerad på 

träningsformen.

dina tömtag, så du måste hela tiden 
läsa av din häst och ligga steget före. 

Utrustningen av stor vikt
För att få ut det mesta av tömkör-
ningen är utrustningen viktig. En töm-
körningsgjord eller -däckel som ligger 
stadigt och inte åker fram eller runt, är 
en förutsättning för att kunna arbeta 

Så här håller man tömmarna vid tömkörning. Sanna Elving från Berga Naturbruksgymnasium visar.
Foto: Berga Naturbruksgymnasium.




