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lf och Therese Liljeqvist uppskattar av 
nittio procent av deras försäljning rör van-
liga två- eller tredelade bett. Men visst 
kommer det en och annan nyhet ibland. 

De milda ”happy mouth”-betten med gummiöver-

drag, bland annat smaksatt med äpple, säljer ganska 
bra. Senaste tillskottet är dock det ”felvända” Järvsö-
bettet, företrädelsevis använt på hästar som är hårda 
i munnen. 

– Det kommer inte mycket nytt inom det här 

   Vana och trender styr 
valet av bett
– Rätt längd på bettet är det absolut viktigaste, menar Ulf Liljeqvist.
Tillsammans med hustrun Therese driver han LL Trot, hästsportbutiken på Solvallas 
stallbacke som funnits sedan i mitten av 1980-talet. 
Till parets vardag hör att ge råd och tips kring val av bett. Kunskapsnivån bland de 
aktiva är ganska hög, menar de. Samtidigt passerar förstås allehanda trender.
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området, menar Ulf Liljeqvist. En förklaring kan 
vara att så många bett är förbjudna i Sverige. 

Kunderna har generellt en relativt hög kunskaps-
nivå om bett, uppfattar han. 

– Men visst passerar trender som gör att folk vill 
köpa något de sett någon annan använda.

Utan konkurrens säljer butiken mestadels vanliga två- och 
tredelade bett. 

De så kallade ”happy mouth”-betten är tillverkade av syntetiskt 
gummi och smakar äpple. Betten sägs främja salivavsöndring-
en. Här ett tvådelat och ett rakt. 

Crescendobetten, oftast använt på heta hästar, ska enligt 
STC: s utrustningsbestämmelser vara minst 7 millimeter vid 
anläggningen mot lanerna.

Läderbett, här tvådelat respektive rakt entömsbett, är ett 
”snällare” bett för heta hästar. När bettet använts några gånger 
har det format sig efter hästens mun. 

Förskjuten effekt vid för långt bett
Generalfelet vid betsling är fel storlek på bettet, 
berättar Ulf Liljeqvist. Absolut vanligast är att bet-
tet är för långt. Förutom att det bland annat kan 
ge skavsår i hästens mungipa äventyras säkerheten, 
menar han.

Tema: Utrustning
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– Har du ett för långt bett när du kör häst och 
tvingas till en snabb manöver i till en nödsituation 
blir effekten förskjuten. När du ska styra undan 
flyttas först bettet i sidled, därefter uppfattar hästen 
kommandot. 

– Det händer också att folk spänner huvudlagets 
sidostycken alldeles för hårt och därmed hamnar 
bettet helt fel, menar Therese Liljeqvist. 

Skiftar sällan
Att regelbundet byta bett för att minska risken för 
tryckskador i hästens mun rekommenderas ofta av 
hästtandläkare. Ulf och Therese Liljeqvist har inte 
uppfattat att det rådet efterlevs av speciellt många.

– De som har hästar som är heta provar olika bett 
i högre utsträckning. I annat fall är det så att om 
hästen fungerar på ett bett använder man det tills 
det händer något, säger Ulf Liljeqvist.

Therese Liljeqvist menar att hos många proffs-
tränare körs inte hästarna så många dagar i veckan. 
Hon säger att användningen av samma bett kanske 
därför inte ger samma nötning som om hästen tränas 
väldigt ofta. 

Fakta travsportens bett

• Bettet ska vara väl anpassat för munnens storlek
• Bettets mundelar ska vara släta och formen rund eller oval.
• Bett som är delade: delarna ska vara symmetriska.

 Alla hästar ska köras betslade i tävling, vid träning på tävlingsbana 
och tävlingsbanans innerplan. 

Källa: STC:s utrusningsbestämmelser

Fakta LL Trot

LL Trot har funnits sedan 1984. Tidigare hade 
rörelsen två lokaler; förutom butiken på Solvallas 
stallbacke fanns ytterligare en butikslokal, kom-
binerad med lager, utanför stallområdets grindar 
på Solvalla. Den senare delen av verksamheten 
avvecklades för något år sedan. 

Det ”bakvända” Järvsö-
faks-bettet, som finns 
både till varm- och 
kallblod, används till 
hästar som är hårda i 
munnen. 

Skumgummibett, här i entömsvariant, är inte alltför 
vanligt. Bettet används i första hand på heta hästar 
eller hästar som är känsliga i munnen. 

Tema: Utrustning

Ganska vanliga är de läderöverdragna 
nylonbetten. Här ett rakt. 




