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Ofta handlar det om utveckling och 
förbättring av befintliga produkter. Ett 
exempel är nylonhuvudlagen. Många 
tycker att de är bättre än traditionella 
läderhuvudlag. Nylon håller bättre, 
och kräver mindre underhåll.

Visst går det mycket mode i utrust-
ningen, och huvudlagen är inget 

alltid en anledning till ett problem. 
Och i längden är det alltid ekonomiskt 
och etiskt att ta reda på anledningen, 
säger Mats. 

"Norsken" imponerar inte
Precis som på skosidan vimlar det inte 
av nymodigheter bland huvudlagen. 

issa startfält är brokigare 
än andra. En del hästar 
körs med ytterst begrän-
sad utrustning på huvudet. 

Andra, med allehanda tillbehör, kallar 
vi skämtsamt "julgranar".

– Många hästar har väldigt mycket 
på huvudet, säger Mats Ulriksson när 
han möter upp på Bidermans huvud-
kontor utanför Eskilstuna. 

– Men i stora lopp som Elitloppet 
och Derbyt går de flesta ganska "rena", 
tillägger han. 

Själv är han amatörkusk, lever och 
andas trav, och har filosofin att använda 
begränsat med utrustning. Ofta, menar 
han, finns det ett bakomliggande 
problem med hästen som vi försöker 
balansera upp via utrustningen. Det 
ultimata är förstås att ringa in proble-
met i sig. Men paradoxen känner vi alla 
till: hästar kostar pengar – pengar tjänar 
hästen genom att tävla – att tävla med 
bra resultat kräver en fräsch häst. Men 
ibland, vid lindriga problem, är det för-
ståeligt att utrustningen justeras istället 
för bakomliggande orsaker kartläggs. 
Genvägen är logisk. 

– Men man ska komma ihåg att det 
inte finns någon oärlig häst. Det finns 

Mindre på benen 
– mer på huvudet 

Utrustningen på ben och hovar minskar, i 
takt med att våra hästar travar allt renare. 
I stället sker en stor del av balanseringen 
via huvudlaget. 
Travhästen har pratat med Mats Ulriksson 
som sköter ruljansen i Lars Bidermans 
travshop på Sundbyholm, för att höra hans 
åsikter om de huvudlag som säljs idag.
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använder vi på hästar som är för heta. 
Däremot kan helstängt huvudlag och 
skarpt bett fungera. En väldigt bakrädd 
häst blir lugnare om den dövas och får 
ett helstängt huvudlag på sig. Men den 
kan bli het av andra anledningar och 
därför behöva köras med skarpt bett. 

Det är också ett faktum att vi i Sve-
rige, även vad gäller utrustning inspire-
ras av andra travnationer.

– I USA körs hästar in med helstängt 
huvudlag. Tanken är att hästarna inte 
ska kunna springa ens pyttelitet snett 
med huvudet. Här i Sverige körs 90 
procent av hästarna in med öppet 
huvudlag, även om den amerikanska 
modellen till viss mån smittat av sig.

– Men kör man in unghästarna med 
öppet huvudlag ser de allt, och vänjer sig 
vid det som är runtomkring dem.

rädda om nosen och då funkar det 
mycket bättre med nosfladder. Det 
användes mycket mer förr.

Han är också förvånad över att 
många missar att använda spärrgrimma. 

– Om man inte har kindstropp 
måste man ha spärrgrimma, annars 
springer hästen och öppnar munnen. 

Mindre lyckade kombinationer
Kunskapsnivån bland hans kun-
der anser han vara relativt hög. Mats 
tycker inte att det finns några direkta 
”regler” att följa vid val av utrusning 
på huvudet. Dock nämner han några 
kombinationer som bör undvikas:

– Halvstängt huvudlag och skarpt 
bett talar förstås helt emot sig själv. 
Halvstängt sätter vi på hästar för att 
få dem att piggna till, och skarpt bett 

undantag. Att 
"rycka norsken" 
är med all tyd-
lighet inte ett 
begrepp som 
får Mats att 
jubla. 

– De norska 
huvudlagen 
(norsk gas) är 
en riktig fluga. 
Men för egen del har jag aldrig fått 
någon som helst reaktion när jag ryckt 
snöret. 

Vissa hästar fattar inte alls vad det 
handlar om, menar han, men tillägger 
att han också sett en och annan häst 
"tokvinna" med den här utrustningen. 
Högst individuellt, ingen universallös-
ning och möjligen en smula överskattat, 
är en inte alltför vågad sammanfattning. 

Nosfladder underskattat 
Murphybländare håller han däremot 
högt.

– Murphybländare är otroligt viktigt 
i mångas utselning. Och den är jätte-
bra, när den används rätt. 

Den ska däremot aldrig användas på 
en ofräsch häst, framhåller han. Om 
hästen hänger på en töm ska man i 
första hand ta reda på varför. 

– Däremot kan Murphybländare 
vara bra på unghästar som gärna pro-
var att springa och titta åt olika håll. 

En utrustningsdetalj av gammalt 
datum tycker han är underskattad. Det 
handlar om nosfladder.

– Åt stänkrädda hästar köps oftast 
glasögon och nät för att skydda ögo-
nen. Men 50 procent av hästarna är 
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