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Erik Lundkvist, grundare 
av Razer & Propad



Svensk forskning 
och nya material 
minskar skador och 
ökar prestationen
 
Erik Lundkvist är innovatören till Raz-
ers hovkoncept, vilket bygger på flexibla 
skor samt sulor med flexibel mittendel.
 – För mig är naturligtvis varje kund 
och häst lika viktig men Hambleto-
nian dagen 2014 kommer man inte 
att glömma. Jag är så glad för alla 
involverade i projektet och speciellt 
Bengt Ågerup som dessutom är ägare 
av Trixton. Razerhästarna var ensamma 
på upploppet där dom bara fortsatte att 
öka avståndet ända in till målflaggan.
 Razerskon som varit älskad och hatad 
under åren har fått ny design sen 2011. 
 – Jag har modifierat materialtät-
heten, så nu är det bra kvalitet och lät-
tare att forma. Tekniken är här nu, och 
Razerhorse är bara i början av det som 
kommer, sen är det bara tiden, pengar-
na och kunskapen som avgör framtiden. 
 År 2000 började han med att ifråga-
sätta varför skador uppkommer i så stor 
omfattning och varför skor ser ut som 

dom gör. Vid det tillfället var hans egen 
häst skadad i ett bakknä samt att hon 
av och till haft svårdiagnostiserade och 
återkommande hovhältor. 
 – På den tiden byggde jag egna pro-
totyper i garaget tills jag förstod vad det 
handlar om. Åren gick där all tid spend-
erades i att finna ett material som skulle 
gå att forma med hammare men som 
inte tappar passad form.Avsikten var att 
inte störa den funktion eller utformning 
barfotahoven erbjuder i landning och 
frånskjut. 
 År av tester med olika material och 
design utfördes och efter 3 år fanns 
formen klar. Då beslöt Erik att åka 
till Bahco Tools i Enköping. Som tur 
var jobbade många travfantaster där 
och intresset för produktion steg. Stig 
H Johansson blev år 2004, lagom till 
Kriteriet och med hästen Shaft först att 
testa den flexibla prototypen. Bevis på 
hovens funktion ledde till SLU.

Hästar utvalda av Stig H Johansson 
Höghastighetsfilmades. Studien leddes 
av Lars Roepstorff ”SLU” och man 
ville studera stegsymmetri med olika 
beslag. Erik anser att varje hovbeslag 
som monteras på en frisk hov inte 
skall låsa eller bromsa för mycket och 
i tävling skall beslaget inte göra hoven 
till ett hinder i prestationen. Sen kan 
det ju vara svårt att förutse vad som 
händer eller vilka skador som växer 
fram med snabbare tider, men en sak 
är säker – aveln ökar förutsättningarna 
för snabbhet, belastningen ökar med 
farten och då är det extra viktigt med 
rätt utrustning. 
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1. Hovarna lutar bakåt för att glida i landningen 
Hovkapslarna lutar bakåt och strålen är plogformad för 
att inte hindra hoven i glidfasen. Kapseln på bakhoven 
lutar mer bakåt än framhovens kapsel gör. Det betyder att 
bakhoven ska glida längre än den främre hoven i landning. 
Bakhoven glider längre för att på så sätt bära upp hästen 
fram och få maximal tyngd och kraft i frånskjutet.  När 
bakhoven tillåts glida som Barfota/Razer gör, rör sig hästen 
obehindrat framåt med normal rekylstöt.  Slowmotion film 
visar att hovparet  landar ungefär 3-4 gånger per sekund i 
ett trav lopp i 1.14 tempo. Om hoven tillåts glida minskar 
antalet landningar och ansträngningen i loppet, detta kan 
vara avgörande för hållbarhet och prestation.

Vad orsakar då för hastig uppbromsning i landningen?  
Hästskor tillverkas traditionellt av fyrkant profil med en fördjupning på under-
sidan för söm,vi kallar dessa skor ”Traditionella skor ” Sedd från sidan är dom 
trubbiga i framkant och baktill på skornas insida finns en likande tvär yta. Trub-
big eller tvär/hög formation i glidriktningen minskar glidet. 

Skor med grepp som riktas rakt nedåt minskar glidet ytterligare, en annan orsak 
till minskat glid är hästar skodda med tvärtå. Hoven vänder enklare och snabbare 
men glider mindre långt i landning. Alla dessa grepp eller överrullnings åtgärder 
minskar glidet, och eftersom belastningen alltid är konstant för en viss fart med 
en viss tyngd ökar naturligt rekystöten och risken för skador. 

Razerskon har utformats med en bakåt-
sluttande undersida  i tån. 
Razerskons konstruktion gör att friktionen i landningen 
blir mer likt barfota. Även i  den bakre delen av skon har 
materialet fasats bort på insidan för att inte hindra glidet. 
Skon slits snabbare för att den glider längre men ser man 
det ur hästens välbefinnade och att man i tävling drar nytta 
av ett par cm extra glid i varje landning är det en fördel.

Barfota kontra Razer, vad säger innovatören.
En okomplicerad fråga kan få ett komplicerat svar, men om man ser det på mitt sätt är det viktigt att hästens hovar tränas för att 
tåla den höga belastning som uppstår i ett lopp. Och om vi håller oss till vilka egenskaper hoven har för prestationen är de tre 
viktigaste funktionerna följande:



Traditionella skor har för bred greppvägg och kommer 
därför inte igenom ytlagret utan hoven flyter på ytan. 
Strålen blir hängande för högt upp och kan därför inte 
bromsa kronbenets nedåtrörelse i tid eller bära hästens 
tyngd. Den försenade hovmekanismen gör att kronben, 
hasben och kota sjunker för djupt och försvårar över-
rullningen. Böjsenor, gaffelband och ligament överbelastas 
samt att det försenar accelerations-fasen.

Razer, full markkontakt

Traditionell sko, ingen markkontakt

Razer, en smal greppvägg, 
likt barfota

Barfota har en smal greppvägg Traditionell sko har för bred 
greppvägg

2. ”Hovkapseln” En smal greppvägg 
Razerskon efterliknar barfotahovens smala greppvägg som enkelt sjunker genom ytlagret ner till fast mark, stråle och 
hov-sula får därför omedelbart full makkontakt. 

Strålen fungerar som en trampdyna där uppgiftena är att:                                                                                                                                             
1. bromsa kronbenets rörelse nedåt i belastningsfasen så 
att inte böjsenor och stabiliserande ligament överbelastas.                                                                                                                                    
2. påskynda accelerationsfasen. Ju tidigare kronbenets nedåtrörelse 
bromsas upp, desto tidigare kan accelerationsfasen påbörjas.                                                                                                                                  
3. hjälpa hjärtat med flödet av blod och vätskor till och från benen.                                                                   
4. bära upp hela bakre delen av hoven vilket minskar ansträngningen i 
”överrullningen” 
5. avlasta trakter och hovkapsel genom att strålen bär hästens tyngd i 
belastningsfasen.



3. Individuella vertikala rörelser

  

Razerskon hindrar inte hovens vanliga rörelser 
som parerar ojämnt eller lutande underlag

Traditionella skor låser hov-
halvorna i planläge

Hovkapseln är delad baktill av strålen

Låser man denna viktiga funktion  roter-
ar hovens halvor i planläge som om du 
landar med en träsko på lutande underlag. 
Ledkapslar och de stabiliserande ligament-
en är först att överbelastas, sedan stressas 
även gaffelband och i värsta fall ledbrosk. 
Det är inte bara på ojämnt eller lutande 
underlag som hoven är beroende av att 
vara fri i trakten. När hästar springer 
landar hoven centrerat vilket innebär att 
den yttre hovhalvan landar före den inre 
som naturligt förskjuts rakt nedåt. Med 
traditionella skor fixeras hoven i planläget. 
En påtvingad rörelse sker i lederna ovanför 
och kronbenet vrids då inne i hovleden. 
Lutande underlag, dosering eller om hoven 
landar i en grop med ena halvan ökar 
naturligtvis stukningen. 

Hovkapseln är delad baktill av strålen för att hovens inre 
och yttre halva skall kunna röras individuellt utåt/inåt och 
uppåt/nedåt.  Bakre delen av hoven består mest av elastisk 
vävnad som spelar en betydande roll när hoven inte landar 
plant mot underlaget eller när den landar på ojämnt eller 
lutande underlag. Hovens halvor kan förskjutas i förhål-
lande till varandras planläge och minskar därför stukning 
och stress mot ligament och ledkapslar. Razerskon hindrar 
inte hovens vanliga rörelser.
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Hoven fungerar som en delad 
bakaxel på en bil eller likt en 
omvänd klöv. Jag kallar det indi-
viduell vertikal förskjutning.

Skor som hindrar glidet förvärrar 
tillståndet med låsta hovar



RAZERHORSE
BJUDER IN 
TILL CLINIC
Razerhorse flexibla koncept baseras 
på fleråriga studier, nytt material och 
ny teknik som minskar skador 
och ökar prestationen. 

Vi kan hålla clinic hos er!
Kontakta oss på 
tel: 070-345 05 24
info@razerhorse.se
www.razerhorse.se



Barrel racing ser inte så svårt ut – man 
bara springer så fort man kan runt 
tre tunnor, eller hur? Men disciplinen 
är faktiskt mer teknisk än det kan 
verka: en lyckad runda kräver att 
många komponenter i ens kunskaper 
i horsemanship kommer samman för 
att möjliggöra för ett Barrel racing 
team att spika dessa tre sträckor i hög 
hastighet. Men även när det görs på 
rätt sätt, vad som ser ut som ett enkelt 
jobb på hästryggen är fortfarande en 
av de mest farliga western discipliner-
na. En häst kan snubbla i full fart, häst 
eller ryttare kan kollidera med ett fat, 
under en sväng med dåligt underlag 
kan hovarna glida rätt ut från hästen. 

Fallon Taylor rankad 6:a i 
världen som 13 åring
Fallons karriär startade tidigt med 
att kvala in till NFR i LasVegas när 
hon var 13 år, hon slutade som 6.a 
i världen. Efter det kvalade hon in 
fyra år på raken innan hon gav upp 
sin karriär för att bli professionell 
fotomodell. Texas tjejen blev erbjuden 
modell kontrakt och bodde i NY 
under ett år för att sedan bege sig L.A 
för en skådespelar karriär. Hon gjorde 
tv-reklam för AXE body, medverkade 
i flera tv shower och spelade Charlie 
Cheen’s flickvän i Two and a half 
Men”. Men hon kunde inte vara ifrån 
sina hästar utan återvände ofta hem 
till ranchen för att träna dem.   
                                           
Bruten nacke hindrade inte 
Fallon från att rida igen
Fallons hektiska liv gjorde en helo-
mvändning 2009 då hon hemma i 
Texas bröt nacken under en tränings-
runda och blev avkastad från en häst. 
Hon bröt C-2 kotan i nacken och fick 
besked av hennes doktor att det bara 
var 2% chans att hon skulle kunna 
gå och prata igen.  Bara tre dagar 
senare gick Fallon ut ur sjukhuset 
med besked om att hon aldrig kunde 
rida mer, men ett år senare satt hon i 
sadeln igen.  Även fast hon under tio 
år varit utanför Barrel race cirkusen 
vägrade hon att ge upp. Hon inspir-
erades istället av sjukdomsdiagnosen 
för att komma upp i sadeln igen.                                                                                      
Livet är för kort och jag behöver göra 
det som var menat för mig, om det 
dyker upp en bra häst så kör vi, sa 
Fallon. Lyckligtvis stod redan den 
perfekta hästen i hennes egen hage, 
Flos Heiress Babyflo. En dotter efter 
stoet Flowers and Money och hing-
sten Dr. Nick Bar, de två hästarna 

som hon red under sin tonårstid.                                                                                                                                       
Vi förstod inte i början vilken stjärna 
vi hade hemma. En timme efter första 
gången med sadel på ryggen galop-
perade Babyflo runt tunnorna, vi 
förstod varandra på en gång, som om 
vi var gjorda för varandra.

Redan efter första steget 
kände jag skillnad
Babyflo är en stjärna med ett hjärta 
stort som Texas, men vi hade stora 
problem med markförhållanden i 
olika arenor.  I början red jag med en 
vanlig barrel sko med hakar för att få 
grepp men hästen höll inte för det. Vi 
spenderade tusentals dollar på olika 
lösningar men ändå halkade hon och 
föll in i tunnorna. Jag testade allt 

Fallons träningsbana hemma i  
Whitesboro, Texas

Trots alla dessa faror, bär nästan ingen 
ridhjälm. Och de få som bär hjälm 
blir ofta mobbade.  Många Barrelrac-
ers erkänner att de vill bära hjälm av 
säkerhetsskäl, men vill inte bli hånade. 
Under årets world championship i Las 
Vegas, NF R har det spritt sig en fallon 
Taylor hjälm feber där hon själv tävlar 
iförd hjälm. Med egen erfarenhet 
av skador vill hon med det inspirera 
tusentals unga cowgirls runt om I 
landet att vara stolta över sig själva 
oavsett om de bär hjälm eller hatt. 

Fallon Taylor, vinnare av 2014 
National Finals Rodeo in Las Vegas

Horsebusiness is 
showbusiness
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och red till slut barfota för att vi hade 
så mycket skador och problem med 
underlaget. Min märr behövde något 
som stabiliserade och balanserade 

henne då hon går på så hårt. 2012 var 
det en vän till mig som tipsade om en 
ny revolutionerande sko som såg galen 
ut, men som både skulle glida och 
greppa runt tunnorna. Vid första an-
blicken på den tandade innerdelen och 
aggressiva utseendet såg skorna ut som 
något jag definitivt aldrig skulle sätta 
på min häst. Jag följde ändå min väns 
goda råd och kände redan efter första 
rundan en stor skillnad. Jag märkte di-
rekt att vi fick bättre fäste med Razer i 
snabba svängar och olika banunderlag 
blev inte länge något problem.  BabyF-
lo vågade också öka farten då hon 
litade på att hon inte skulle gå omkull. 
Våra hästar är smarta säger Fallon, de 
känner om greppet är bra och anpassar 
farten efter det. 

Razerskon håller Babyflos 
hovar starka

Flexibiliteten håller 
min häst frisk
– Vårt liv ”on the road” mot finalen 
har varit  tuff för min märr, bara 
under 2013 har vi tävlat i 95 rode-
os. Min största rädsla har varit att 
flexibiliteten på skon skulle vara ett 
hinder på alla dåliga underlag i inom-
husarenorna. Genom att Razer inte 
låser hoven ”som Traditionella beslag 
gör”, har  min häst istället hållit sig 
väldigt frisk i hovarna och inte ens 
haft en tapp sko.
 2013 slutade Fallon och Babyflo 5:a 
I finalen i Las Vegas och tjänade 
$ 100,860 men mest stolt var hon 
över att Babyflo blev Horse of the Year 
2013. ”Jag är så stolt över min lilla 
röda märr, hon är en riktig Superstar”              



Barrel världens rock star har 
många namn, Dynamic Duo,                                                           
Lady in Pink, Yellow wonder 
woman, Tangy Tangerine
Glamour tjejen från Texas som blev 
världens bästa Barrel race ryttare är en 
cowgirl som dansar till sin egen pipa, 
och förtjänar att bli en Icon på Ro-
deons ”Rock” Arena. På invigningen 
i Las Vegas 2014 dök hon upp med 
magentafärgat hår och neon mön-
strad dress. Hon är en blandning av 
Sittning Bull och Lady Gaga, hon är 
spektakulär i sina framträdanden med 
klädbyten efter varje runda som får 
en påfågel att verka alldaglig.  Hon är 
vacker som en dag och lämnar ingen 
oberörd. 
 Jag försöker att klä mig lika coolt 
som min lilla märr säger Fallon när 
hon visade sin batikfärgade dress med 
fransar och en matchande lilafärgad 
cowboy hatt . Mina fans kommer för 
att se mig, och jag är bara tjejen att ge 
det till dom säger Fallon. 

Jag älskar Razerskon och 
det har varit min bäst beva-
rade hemlighet
”The dunamic duo” vann till slut 
NFR Finalen i Las Vegas 2014.                                                                         
”Att BabyFlo har vuxit upp och har 
mer erfarenhet är en av anledningarna 
varför vi vann i år men Razerskon 
ska också ha kredit för framgångarna. 
Min märr har hittat självförtroende 
genom att Razer hjälpt henne att inte 
halka och gå omkull, jag vet att vi har 
stor fördel av skon.  Jag är lite ledsen 
över att avslöja min hemlighet för 
alla men samtidigt är det jätteroligt 
att få höra vad andra tycker om skon. 
Hovslagarna måste förbereda sig för 
att western tjejerna kommer med 
Razerskor i handen och hovslagarna 
kommer att vara skeptiska innan dom 
förstår hur skorna fungerar. Vi tränar 
våra atleter och känner precis vad 
dom behöver. Om hovslagarna inte 
är villiga att lära sig sko med Razer, 
kommer de att ”halka” efter.

Lika färgstark som sin 
ryttare är Babyflo.



SynchroGait® visar hästens förväntade travteknik

SynchroGait® är ett 
enkelt DNA-test

SAGT OM SynchroGait®

 

LÄS MER PÅ

www.capiletgenetics.com
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SynchroGait® 

  
www.capiletgenetics.com

SKICKA IN ETT HÅRPROV

SAGT om SYNCHROGAIT®

Telefon: 0727 - 44 88 00



Efter ett år hos Hultman och 10 
år hos Roger Wahlman är cirkeln 
sluten. Johan Untersteiner och hans 
sambo Paula Pettersson, har valt att 
flytta hem igen till familj och vänner 
i Halmstad . Förutom sammarbetet 
med Peter och uppgiften som an-
drekusk i stallet har Johan tillsam-
mans med Paula börjat bygga upp en 
egen verksamhet på gården i Holm. 
Hästnäringen i Sverige är en mång-
miljardindustri. När man kommer till 
Halmstadtravet förstår man att famil-
jen Untersteiner bidrar till en stor del 
av den omsättningen. Peter driver en 
av sveriges  största träningsverksam-
heter inom travet. Ungefär 170 hästar 
har han i träning och det är inte svårt 
att hitta till Untersteiners  på stall-
backen.

The Untersteiner Show            
Johan är en av sveriges mest 
framgångsrika körsvenner. Med sig 
hem har han inte bara erfarenheter 
på nationell nivå utan även inter-
nationell. Den största triumfen var 
i Kentucky på The Red Mile när 
han slog världsrekordet med Giant 
Diablo.  Verksamheten på gården och  
Halmstadtravet är redan i full gång 
efter flytten. Det blåser medvind för 
Untersteiners och många vill ha sina 
hästar i träning där. Han har redan 
fler än 65 hästar i stallet och fler är 
på väg in. Johan är ödmjuk inför all 
framgång och skrattar roat vid tanken 
på att tävlingarna för några veckor 
sedan döptes om till V-75 The Unter-
steiner Show. 

Öppen för nya ideér          
Han har många att tacka för den 
kunskap som gör honom till den han 
är i dag.            
 – Pappa är såklart en av mina 
förebilder, han har alltid varit där och 
stöttat mig. 
 Roger Wahlman  har också betytt 
oerhört mycket för mig, han är en 

mästare när det gäller unghästträning. 
Mycket har jag såklart lärt från 
andra men jag försöker hela tiden att 
söka efter nya ideer och lösningar. 
Jag  försöker hela tiden att utveck-
las i träning och  i upplägget  med 
hästarna. Om ideerna tar slut blir det 
snabbt stiltje.   
                                                                                                    
Alla starthästar går på 
Razerskor     
Hovhälsan är grundläggande säger 
Johan, hästar är födda barfota, slår 
du på en standard sko förändras 
förutsättningarna.  Känslan är att 
hästen får jobba mer för att prestera.                                                                                                                                        
 – Jag lärde mig att sko hos Hult-
man men överlåter allt utom tappskor 
till Petri Tarrimaa, min hovslagare. 
Däremot har jag åsikter om vad 
hästarna ska skos med. Alla våra 
starthästar går numera på Razerskor, 
den har en bra form, ger ett bra grepp 
och glider i landning. Banunderlaget 
spelar också roll, t ex om banan är 
dålig är det mer noga hur hoven ser 

ut. Kommer man till en perfekt bana 
som Halmstad är det inte riktigt lika 
viktigt. Razerskon har en fördel på 
sämre banor med väldigt packat ma-
terial. Jag tycker det är den bästa skon 
på marknaden.

Hästen i balans 
– När jag balanserar hästen försöker 
jag få den att röra sig rytmiskt. En in-
divid behöver ett rundare steg och en 
annan har svårt att lyfta på fötterna. 
Under vintern ska jag testa Propadsu-
lan, jag har inte så mycket erfarenhet 
själv men har hört från många andra 
att den är klockren för att få strålen 
att jobba.
 Det är mycket som ska fungera i ett 
stall med många hästar . Alla är delak-
tiga  i att verksamheten ska gå runt 
och för mig är det viktigt att anlita de 
bästa inom sina områden. Sammarbe-
tet mellan skötare, tränare, hovslagare 
och veterinär är ovärderligt.                                                         
” It`s not just a sport, it`s a way 
of life”, Johan Untersteiner.                                                                                                                                    
                                                                                                                            
           
 

Johan Untersteiner
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Petri Tarrimaa om 
den nya generationen 
beslag och sulor

Petri Tarrimaa

Petri skodde sin första häst för 32 
år sedan och har sedan dess arbetat 
hos olika hovslagare i Europa men är 
numera bosatt i Halmstad med sin 
familj. I Sverige har Petri skott hästar 
åt Veijo Heiskanen, Olle Goop, Peter 

Untersteiner, Kari Lähdekorpi och 
Stig H Johansson.

Shaft överraskade
– Det var hos Stig 2004 som jag först 
kom i kontakt med Razerskon. Den 

första hästen jag skodde med Razer 
var Shaft i Kriterieförsöket. Han vann 
överraskade och blev tvåa i finalen, 
trea blev Pirate Copy, även han med 
Razer. Jag kommer också ihåg den 
första storloppsvinnaren med Razer-
skon, det var Rotation i Finlandiaajo 
2005. Pato, Solvato, Quarcio du 
chene är några andra hästar jag skor 
med Razer. Jag var bland de första 
att testa Razerskon och det har varit 
lite upp och ner med kvaliteten men 
nu tycker jag att den känns bättre än 
någonsin.

Skon vinner mark i 
Finland
– Under det här året har jag varit my-
cket i Finland. Jag har träffat tränare 
och kuskar som alla kör på Razer. 
Markku Nieminen, Antti Teivainen, 
Ari Moilanen och Kari Venäläinen är 
några av dem som haft framgångar 
med Propad och Razer.
 
En hov är en hov
– Skon och sulan passar till alla 
hästar vare sig du har en islänning, en 
galoppör eller en hopphäst, alla har 
hovar där hovfunktionen är livsviktig.
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Hovslagare 
Petri Tarrimaa 

Klipp till sulan i tån för att 
passa in tåkappan. Bak läm-
nar jag sulan längre än skon 
och fram rundas den av så att 
risken minskar för avtramp. 
Viktigt är att skon inte går in 
över Propadsulans flexzon 
bak.

Sedan fortsätter jag med att 
sömma hålet längst bak. An-
vänd Mustads ASV-söm eller 
Capewell.

Ett enkelt sätt att låsa sulan 
är att vika sömmen utåt. 
Klipp av sömmen, spar fem 
mm och hamra försiktigt ner 
den i sulan. Låt sömmen sitta 
kvar. Ett annat sätt är att 
lägga dubbelhäftande tejp 
mellan skon och sulan bakom 
sista sömhålet.

Klipp till sulan tight intill skon 
med verktång eller sax.Till 
höger ser ni hur en monterad 
sula på en bakhov kan se ut. 
Bilden nederst till höger är en 
sula monterad på en framhov.

Vid behov kan sulans cen-
trala del skäras ut. Runda av 
öppningen i bakkant. Öppna 
inte upp sulan för långt bak, 
då ökar risken för att smuts 
och sten kommer in under 
sulan. Om det skulle hända är 
det enkelt att dra ner sulan 
och spola eller rensa under.

Montering av Propadsula



Det är en speciell energi mellan Catha-
rina Johansson och hennes Youana, en 
charmig kombination av blygsamhet 
och styrka. När vi träffar Youana och 
hennes stallkamrat Youlo (en halvsyster, 
med Euro Staro Crown som pappa) 
är hon otålig att få komma ut. Det är 
inte Youana som står för blygsamheten, 
Cina beskriver henne som en katapult. 
Och hennes största seger vittnar om 
det, en seger i Breeders Crown där 
Youana flög fram med oryckt ”norsk” 
och tussarna kvar. Hon låter Youana 
bestämma en del och hon får ta egna 

initiativ för att stärka sitt självförtro-
ende.

Tuff uppväxt
Youana hade en svår barndom med en 
nerv i kläm uppe i bogen som gjorde 
att hon kastade fram benet när hon 
rörde sig. Hon blev behandlad av 
veterinär under tre månader men utan 
resultat. Muskeln hade under den tiden 
försvunnit och benet stack ut. Nu bör-
jade hon själv att behandla Youana med 
laser, massage och stretching. Hon blev 
sakta bättre och började försiktigt med 

Conny Svensson 
skor stjärnorna.

Catharina, noggrann 
konsekvent och envis
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att sätta igång henne, som ettåring sattes 
hon för vagn. 
 – Det gick väldigt sakta i början, hon 
gick i treminuterstempo och jag krävde 
ingenting, bara berömde henne. Trots 
den dåliga starten i livet tjänade Youana 
som treåring 100.000:-

Bara det bästa
Att inte ge upp och att vara kon-
sekvent och noggrann är Cinas 
starka sida säger Calle Johansson, 
hon är pedantisk och väljer alltid 
det bästa när det gäller hästarna.                                                                                                                                        
 – När jag går in i stallet på morgonen 
bestämmer jag mig för att vara positiv, 
hästarna känner så tydligt av våra signaler 
och jag vill att energin mellan oss ska 
vara harmonisk.                                             
 – Youana kräver mycket träning, var 
tredje dag går hon på rakbanan, sju 
intervaller, alltid med pulsmätare.  Fem 
dagar i veckan longeras, skrittas och körs 
hon, däremot gillar hon inte att jag rider 
henne. Det är inte bara med träningen 
som Cina är noggrann.  

”Med Razer
rör hon sig 
smidigare”

– Jag väljer foder som är naturligt. I 
grunden finns ett hösilage med fyra sort-
ers gräs och örter, inget upphettat foder 
som pellets.   

Gillar Razers filosofi                                           
Cina är också noggrann med ho-
varna så Youana och Youlo skos 
endast med Razerhorse produkter.                                                                                                                                       
 – Youana har känsliga hovar och jag 
föll för filosofin bakom Razer, att låta 
hoven röras naturligt. Vad jag märker 
med Razer är att Youana rör sig smidig-
are, det förbereder också hovarna bättre 
inför lopp.   

Catharina 
Johansson 

och Youana
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Daniel Redén, stall Zet
”Jag använder Razerskon i 
kombination med Propad på 
många hästar i träning.  Jag 
har sett en stor förändring på 
hästar som har lite ”plufsiga 
ben” då hela hoven får arbeta 
och blodcirkulationen ökar. 
Razer skon är den absolut 
bästa skon på marknaden om 
man vill komma i närheten 
av barfota i lopp.”



”När jag insåg att hovkapseln flexar 
både upp & ner och in & ut med var-
je steg hästen tar, blev det uppen-
bart för mig att en sko ska utformas 
för att samexistera med denna 
grundläggande funktion.

Ett unikt fjäderstål valdes till Razer 
som gör att den naturliga hovrörel-

Naturligt flexar hovens båda 
halvor uppåt & nedåt var för sig 
genom att den är delad baktill av 
strålen likt en omvänd klöv. Razer 
skon är tillverkad av ett unikt 
fjäderstål som följer hovens alla 
rörelser utan att ändra passad 
form.
 Razer har en smal greppkant 
som lätt sjunker ner i underlaget, 
detta ger hovens undersida rätt 
markkontakt likt barfota.

Razer minskar skador och ökar 
prestationen.

sen samtidigt skyddar och stödjer 
hoven.

En hov glider i landning på grund 
av sin form. En tunn konstruktion är 
därför viktig för att bistå denna funk-
tion. Den tunna utformningen hjälper 
även hoven genom att tillåta naturlig 
markkontakt och normal strålfunk-
tion likt barfota.”

Innovatör Erik Lundqvist, Umeå, 

SWEDEN

Den intelligenta hästskon



Conny Svensson från Gotland star-
tade sin hovslagarkarriär 1982, han 
har skott hos Jimmy Takter sedan 
1991. Conny har skott några av de 
mest minnesvärda hästar inom travet  
– Moni Maker är nog den som gett 
starkast intryck. Hon korsade Atlant-
en 8 ggr och jag följde henne till sju 
olika länder. Men i dagsläget gäller 
det 5 av Stallets travfavoriter, Trixton, 
Nuncio och Lifetime Pursuit, Shake 
it Cerry och Father Patrick, som alla 
har tränats och förberetts med Razer/
Propad.

Styrka och kvalitet
Att träna hoven för den belastning 
som uppstår i ett lopp är idag en 
självklarhet i stall Takter. Conny säger 
att ”Razer och Propad är det vikti-
gaste som hänt i hästsko branschen” 
vi måste få upp ögonen för den nya 

Razer och Propad är 
det viktigaste som hänt

i hästskobranschen

Den här hoven 
tillhör Father 

Patrick, Conny 
använder 

oftast bara 
fyra söm.



tekniken, de gamla skorna låser 
hoven. Han ser att både styrka och 
kvalitet på hovar och leder bibehålls 
och stärks naturligt om man börjar i 
tidig ålder.  Även hästar som tidigare 
varit skodda med traditionella skor 
förbättras och av dessa kan vissa indi-
vider kräva längre tid än andra innan 
det fungerar fullt ut. Conny har job-
bat med Razerhorse produkter under 
10 år och har lärt sig att balansera 
olika individers steg t ex hästar som 
trampar igenom så är Propad en säker 
lösning och vintertid används Propad 
numera som standardbeslag i stallet.

Som barfota
Att lägga ut skor bakåt är inte alltid 
nödvändigt då Razerskon fungerar 
likt barfota. Med Razer och barfota 
bär stråle och trakt upp hästen på rätt 
sätt. Traditionella skor är för breda 
och sjunker därför inte ner i under-
laget, strålen och hovsulan når inte 
marken i rätt tid. Resultatet blir att 
hovvägg och trakt belastas samtidigt 
som kotan pressas neråt för djupt. En 
annan fördel är att Razer inte kräver 
mer än 4 söm och dessa skiftar Conny 
hål på vid nästa skoning och använder 

nästan aldrig bakersta hålet, Conny 
ler och säger ”det spar vägg och söm”.

Ger starka hovar
”Med hjälp av Razerskor och Propads 
i träning och förberedelser, kände 
jag att vi gick in i Hambletonian på 
bästa möjliga sätt med alla våra fem 
hästar”.
 Razers skor är unika genom att de 
är flexibla och följer alla nödvändiga 
rörelser i hoven. De bibehåller form, 
ger rätt flexibilitets motstånd och 
roterar inte. En sko får inte vara för 
eftergivlig, tappa passad form eller 
vrida sig. En traditionell hästsko låser 
hoven, medan Razerskorna tillåter 
hoven att röras och flexa naturligt 
samtidigt som den ger stöd och 
skydd, det ger starka hovar som blir 
tränade att bättre klara barfotakörn-
ing. Razer är en lågprofilsko med en 
greppkant, vilket gör den mer effektiv 
på flera olika underlag. ”Om du vill få 
dina hästar i vinnarcirkeln, kommer 
Razerskor och Propad att hjälpa dig 
att komma dit oftare”, säger Conny 
Svensson. 

Hambletonian Flagg-
dag för Razerhorse
Hambletonian var en minnesvärd 
dag för dem som använder Razerskor 
och Propadsulor. Lifetime Pursuit, 
vinnare av Hambletonian Oaks har 
varit skodd med Razerskor i över ett 
år. Trixton, vinnare av Hambletoni-
an, tränad och förberedd med Razer/
Propad. Natural Herbie vinnare av 
Vincenne Invitational med 
Propad runt om. Andra topphästar i 
Takters stall som tränat och/eller 
tävlar med Razer-skor och Propad är 
Fader Patrick, Nuncio, Tellitli-
keitis, och Uncle Peter. 

Jimmy Takter

Bengt Ågerup är en av de hästä-
gare som har hästar i träning hos 
Takter. 
 ”Det är lätt att förklara förde-
larna med Razer, skon fungerar 
som en gymnastiksko och vi har 
sett resultat både i Sverige och 
i USA. Vi kan träna hästarna mer 
effektivt, en häst som inte har 
ont presterar sitt bästa.  

”Hovarna
utvecklas som 
om de får gå 
barfota“

Om du vill få dina hästar i vinnarcirkeln, 
kommer Razer skor och Propads hjälpa dig 
att komma dit oftare, säger Conny Svensson. 



ProPad på alla hovar
Vanligast är att man har sulor 
fram eftersom belastningen är 
högre fram än bak, men alla fyra 
hovar fungerar på samma sätt, 
därför är det lika viktigt att kom-
pensera de upphängda strålarna 
bak med sulor.

ProPad fungerar på alla 
hästar, vänta inte på 
skadorna utan kompensera 
strålens längd och funktion med 
ProPad på din häst 
innan skadan kommit. 

Support 

Mjukt material inbäddat i 
strålsupporten dämpar effektivt 
stötar och vibrationer.

När hästen är skodd hamnar 
stråle och hovens undersida för 
högt upp och får därför inte rätt 
markkontakt. Stöten belastar 
istället hovkapseln.

Propad har konstruerats med en 
strålsupport som fyller ut luft-
rummet mellan stråle och mark 
när hästen är skodd. Strålsup-
porten är flexibel genom en 
dragspelsformad bälg och belas-
tar därför inte strålen i vila.

PS
Propad Support

 

PSS
Propad 
Support Soft

PSXS
Propad Support 
X-tra Soft
 

”ProPads unika konstruktion förlänger 
strålen
utan att ge tryck i vila. ProPad har 
konstruerats med en strålsupport 

Tänk på att hästar som haft skor 
och har problem med känsliga 
hovar behöver en inkörningspe-
riod. Ta det lugnt tills ni känner 
att stråle och sula tränats upp 
och hästen börjar tåla olika un-
derlag och belastningar bättre.

ProPad minskar skador och hö-
jer prestationen

som fyller ut luftrummet mellan 
stråle och mark när hästen är skodd. 
Den flexibla strålsupporten förlänger 
strålen, följer dess rörelser och åter-
ger den primärt dämpande funktio-
nen i landningen.

Propads unika dragspelskonstruk-
tion gör att sulan följer strålens och 
hovens alla rörelser utan att belasta 
vare sig söm eller sko.

ProPad ger hästen barfotakänsla 
även när den är skodd.”

Innovatör Erik Lundqvist, Umeå, 

SWEDEN



Stig H Johansson, 
först med Razer 2004, 
nu välkomnar han 
Propad på marknaden
Razerhorse träffar Stig H Johansson 
hemma på Alby gård. Det är tävlingar 
på Solvalla i kväll och fast det är uppe-
mot 30° varmt så är det som vanligt full 
aktivitet på gården. Stig H Johansson har 
stor erfarenhet av olika hästars rörel-
semönster genom åren som professionell 
travtränare.
 Stig var den första att testa Razerskon 
med hästen Shaft som testpilot lagom 
till Kriteriet 2004. Loppet med Razer 
slutade med ett oväntat svenskt rekord, 
Stig som inte körde hästen själv log och 
sa, det var väldigt vilket fäste den gav.   

Välkommet på marknaden
Stig har kört med Razerhorsepro-

”Premiärlopp 
för Razer, 
Shaft slår 
svenskt 
rekord”

dukter under många år nu men för 
honom hade Propad-sulan en positivt 
överraskande effekt på hästar som 
trampar igenom. Vi har provat allt 
genom tiderna, t ex kilsulor. Då 
trodde man att det skulle bli längre 
till marken och kotan inte skulle 
nå ner, vi har lagt ut skorna bakåt, 
försökt med äggskor men ingenting 
har löst problemet, dom slår igenom 
och blöder i alla fall. Vi lindar kotor 
och kotben men det går inte lång 
tid förrän lindorna har nötts sönder. 
Vi har endast kört med sulan ett par 
månader, men hittills fungerar den 
överraskande bra. En av hästarna som 
vi har trampar igenom ordentligt och 

hästar med just det här bekymret blir 
egentligen helt invalidiserade, så en 
lösning på problemet vore ju välkom-
met på marknaden. 
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Här fostras stjärnorna
är vi på väg till Roger Walmanns Sköld-
nora där Per-Erik fostrar och tränar 
gårdens unghästar. 
 Vägen ner till gården är kantad av 
hagar med nyfikna unghästar, alla 
trängs för att se vad som händer, 
ungefär som på dagis. Per-Erik är just 

färdig med morgonens träning och ser 
en aning frusen ut. Vi kommer lagom 
till morgonkaffet och för att ta del av 
Per-Eriks erfarenheter som tränare.                                                          
– I dag blir det att jobba extra, vi har 
tre tränare sjuka, men försöker ändå 
hålla på våra träningsrutiner. 

Blott tolv år gammal, började Per-
Erik Pettersson eller ”Bullen”, som 
han kallas, att arbeta med hästar. Han 
har sedan dess varit 20 år på Solvalla, 
arbetat hos ett antal tränare, och varit 
ansvarig tränare på unghäst campen 
Ballykeane House Stud på Irland. I dag 



Förtroende, tålamod 
och kärlek.                    
– Från början går hästarna  tillsam-
mans i hagen. Där håller de igång 
varandra tills träningen börjar på 
allvar. Det är några viktiga saker när 
man hanterar sin häst desto mer 
lyhörd och arbetsvillig blir den, det 
fungerar alltid bra och stärker hästens 
självförtroende. 
 – Vi har nyss fått in en häst som är 
både rädd för människor och för an-
dra hästar, men jag tror ändå inte att 
det ska bli något problem. När hästen 
släpps in i unghäst gänget kommer 
självförtroendet att växa i takt med att 
han uppfostras och rangordnas av de 
andra i flocken.
                                                                                                                   

Låt hästen bestämma 
tempot.
– Det är  mycket viktigt att inte ha 
för bråttom, att inte kräva för mycket 
och att aldrig bruka våld. Hästen 
ska själv orka med ett träningspass 
utan att tränaren ska visa piska eller 
på annat sätt tvinga den att prestera. 
Unghästar  kan som små barn tappa 
huvudet, dvs bli trött, less och tycka 
träning är botten.                                              
 – Var uppmärksam på öron och 
ögon, det visar om hästen tycker det 
är lätt eller jobbigt. Vi tränar helst 
med andra hästar, då lär de sig också 
från varandra och tycker träningen 
är roligare. Om hästen har tråkigt sa-
marbetar den inte lika villigt med oss. 

Om hästen krånglar 
Unga individer klarar inte av för 
mycket intryck därför tränar vi en 
timme varannan dag i lugn takt. De 
ska också vara så pass fräscha att de 
ska kunna träna dagen efter, annars 
har man tagit ut dem för hårt. 
Om det inte känns bra, om hästen 
krånglar och är ovillig, tvinga den 
aldrig att fortsätta, sluta i tid och 
fortsätt i morgon.  
                                                                                                              
Skor eller barfota?
Det är delade meningar om att köra 
barfota. En metod som tränare dock 
verkar ha gemensamt är att unghästar 
ska gå barfota så länge de kan.                                      
 – Hos oss börjar hästarna sin 



träning när de är 1.5 år.  Vi låter dem 
springa barfota så länge det går inpå 
hösten för att bygga upp en stark 
hov. Det är viktigt att så länge som 
möjligt få behålla hov funktionen.  
När marken blir frusen måste vi sätta 
på skor och små broddar. Både skor 
och broddar höjer upp strålen som då 
tappar kontakt med marken. 

Sulan planar ut 
träningssvackor och 
förebygger skador            
– Vi har använt  ProPad sulan under 
vintern för att bibehålla hov funk-
tionen, strålsupporten gör att strålen 
får kontakt med marken och tillåts 
jobba som den ska.  Vi har också 
märkt att sulan planar ut träningss-
vackor  vilket gör att vi kan träna som 

”Jag tror stenhårt på sulan för 
mitt ändamål med unghästar”

vanligt. Om det under en längre tid 
varit blött ute tar vi av sulan några 
dagar. Den är också mycket hållbar 
och vi monterar om den flera gånger.       

                                                                                       
Stor skillnad på 
aveln i dag      
Vi går en promenad och hälsar på i 
hagen.  Ett gäng långbenta ung-hästar 
trängs runt Per-Erik som vänligt 
manövrerar bort de mest närgångna, 
alla vill snusa på honom och man 
förstår att han trivs med sällskapet. 
”Bullen” skryter över aveln i dag och 
jämför med när han började träna.
 – Avlet  har gjort att man inte 
behöver tynga unghästarna längre för 
att få dem att trava.
 Vi vänder tillbaka in till värmen 
där han lyfter upp sin Irländska Jack 

Russel och ger honom en stor puss på 
huvudet.
 – Det här är min bästa kompis 
Max, han valde mig när jag bodde på 
Irland så han fick åka med i flytten.

Glöm inte detaljerna     
Lasse Punkari kommer in för en kopp 
kaffe, vi pratar om ytterligare detaljer 
som en tränare kan tänka på. Lasse 
tycker att man ska vänja hästen vid 
att dricka ur hink.
 – Ge den vatten på olika ställen, 
det kan bli avgörande inför tävling 
om hästen dricker eller inte. Jag har 
varit med om att hästen inte druckit 
och blivit tvingad att sätta dropp till 
slut. Ge hästen ett proteinrikt hö som  
hösilage.



Barfota vs skodda: 
Få det bästa av båda
Världar med Razerhorse
Hästen har av naturen en perfekt de-
sign. Hästägare kräver dock ofta mer 
än vad designen klarar av, det är där 
hästskon kommit in i bilden. Tänk 
om du kunde ha det bästa av två värl-
dar: naturlig barfotafunktion och det 
skydd som behövs! Det skulle vara 
en no-brainer, eller hur? Razerhorse 
är ett  företag som har kombinerat 
vetenskap och teknik för att skapa två 
produkter att efterlikna den naturliga 
funktion som hoven har.
 Razerskon och Propadsulan är det 
klart näst bästa efter att vara barfota, 
en del hävdar t o m att de är bättre än 
barfota!
 Efter återkommande hältor på sin 
egen häst, började Erik Lundkvist, 

Razerhorse grundare,  leta efter ett 
alternativ till den traditionella häst-
skon som låser hästens hov på plats. 
Forskning och utveckling genomfördes 
i samarbete med Uppsala universitet 
“Hippologum” Institutet för Hästfor-
skning i Sverige, och i samarbete med 
Veterinär Docent Lars Roepstorff och 
hovslagarmästare Michael Berg. Med 
hjälp av gånganalys, mjukvara och 
höghastighetsfilm utvecklades en häst-
sko av härdat verktygsstål som efterlik-
nar funktionen hos en barfotahov och 
som följer hovens naturliga rörelser. 
Razerskon ökade snabbt i popularitet 
på den svenska marknaden. Propad, en 
annan produkt med samma tanke om 
att behålla hovens naturliga funktion 

skapades. Denna polyuretan sula ger 
hästen en känsla av att vara barfo-
ta. Den fungerar inte bara som en 
stötdämpare, dess unika dragspelsli-
knande design gör att strålsupporten 
följer strålens rörelse utan att orsaka 
tryck i vila. 
 Fördelar med Propad inkluderar: 
ökad komfort på grund av stötdäm-
pande effekt, korrekt viktfördelning 
genom avlägsnande av vikt från hoven 
vägg, och ökat blodflöde på grund 
av lämplig strål-till-markkontakt. 
Jag är säker på att du har hört det 
gamla talesättet,”Ingen hov, ingen 
häst.” Razerhorse mål är att minska 
skador och öka prestanda  på det mest 
naturliga sättet. 

Barfota och Razer hovavtryck. Standardsko hovavtryck

Med barfota och Razer komprimeras marken och 
avlastar hovväggen.

Med en standardsko får hovväggen bära hela 
tyngden.



Det är en gråmulen höstdag på skån-
ska landsbygden och molnen ligger 
blytunga. Ljuset som vi har rest långt 
för togs fram av Quantum Devices 
för NASA i USA. De små lysdioder-
na (LED) chips används för att odla 
växter i rymden och belyser numera 
också vägen till  sårläkning, inflama-
tioner och kronisk smärtlindring här 
på jorden.  
 Det händer mycket inom forskning 
och teknologi. Speciellt tacksamma 

i dag är vi över vår GPS som tar 
oss över åkrar, grusvägar och bak-
gårdar  för att träffa Marcus Odell, 
en av PharmaLights representanter 
i Sverige. Marcus anlitas av större 
tränings-tävlingsstall, uppfödare, och 
privatpersoner. Han behandlar sina 
kunders hästar kontinuerligt under 
året samt vid mästerskap och vid 
internationella tävlingar. Han arbetar 
efter en metod där ljus påskyndar kro-
ppens förmåga att läka sig själv.

Ljuset vänder 
celldödsprocessen
Marcus är här i dag för att behand-
la gårdens hästar. Under tiden som 
han vant målar med LED-ljus över 
hästryggen får vi ta del av forsk-
ningsresultat i USA, läkning av 
inflammationer, hur ljuset vänder 
celldödsprocessen, om cellreparation, 
den snabba läkningsprocessen och om 
mirakulöst tillfrisknande. Det låter 
som sciens fiction, speciellt i en så 

PharmaLights LEDande 
Ljusbehandling påskyndar 
kroppens förmåga att 
läka sig själv

Marcus Odell
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konservativ värld som hästbranchen. 
Medan resten av världen rustar sig till 
tänderna och utvecklas med hjälp av 
teknologin har det inte hänt mycket 
sedan Karl XII´s tid på hästfronten. 
Marcus belyser vikten av att förebyg-
ga skador genom att behandla hästen 
med ljus. Man kan behandla hästen 
efter ett hårt pass eller före och efter 
en tävling då hästen ska prestera sitt 
yttersta, fortsätter han.
 – Skador kan bli långvariga och 
veterinärbesök är kostsamma, min 
filosofi handlar om att hellre förebyg-
ga än att reparera.

Stort förtroende från 
dressyrtoppen 
Med space teknologi i tankarna tar 
vi  oss med warpspeed från Skåne 
till Segersta gård utanför Enköping 
för att träffa Kicki Odell. Hon och 
Marcus är de som har agenturen på 
Pharmalight i Sverige och 
har fått förtroende från 
många i Dressyrtoppen. I 
dag ska hon ljusbehandla 
en riktig topp häst i stallet.
 – När jag börjar en 
behandling går jag först 
igenom hela hästen med 
händerna. Hittar jag spänningar 
försöker jag först lossa på dom med 
handkraft innan jag går på med ljuset, 
då vet jag vad jag har att jobba med 
från början.
 Kicki tar fram sin warp 75a och 
påbörjar ljusbehandlingen. Rytmiskt 
och med runda rörelser belyser hon 
områden som känns spända. Hon kol-
lar hela tiden av hur hästen reagerar 
och han i sin tur lägger öronen bakåt. 
Han har full koll på vad hon gör men 
den som inte känner hästar tror att 
den är arg säger Kicki.        
 – När det inte ömmar längre  och 
spänningar har släppt talar hästen 
om det genom att slappna av, Kicki 
beskriver det som att hon tappar 
honom.
 – Vissa hästar är övertydliga och 
lätta att förstå, andra är svårare. Un-
der en tid arbetade jag  i galoppstall 
där hästarna fick gå väldigt hårt för 
att prestera resultat. De hästarna 
tittade bara på mig och förmedlade 

en känsla av att gör vad du vill och 
ställ tillbaka mig sedan. De hästarna 
var svåra att läsa då de stängde av all 
kommunikation.
 Kicki hittar av en öm punkt uppe i 
korset där centret för hästens rörel-
semotorik sitter.
 – På många hästar kan man med 
ett tränat öga se var spänningen eller 
skadan sitter bara på hur hästen är 
musklad.
 – Den här hästen är 16 år och 
är en mycket bestämd herre. 
Hade han inte gillat vad jag gör så 
hade han aldrig låtit mig stå här.                                                                                                                                             
    En av stalltjejerna kommer förbi 
och undrar vad vi gjort med honom. 
Han brukar mest protestera men nu 
står han och jäspar? Kicki säger att 
precis som med oss människor jäspar 
hästen när spänningarna släpper. 
 Ägaren till hästen kommer in i 
stallet och undrar hur det går? Han 

berättar om sin sagohäst 
som var en riktigt ful 
ankunge i början. När 
jag köpte honom var 
han slakthäst. Han är 
proffstränad och riden 
2-3 tim per dag för att 
han var så vild. Han 

var ojämn, halt och mycket speciell i 
psyket. När jag köpte honom red vi ut 
i galopp under en månads tid för att 

få bort energi och spänningar. Hältor-
na försvann och idag är han en Grand 
Prix häst. 

Små detaljer gör 
skillnad
Frida, stallets hästskötare, står bredvid 
och noterar  i ett block var Kicki hittar 
spända muskler. 
 Det är viktigt för den som ska sköta 
hästen att veta var den har ont och 
vad man själv kan göra säger Kicki.                                                                                                                                           
 – Jag kan göra mycket för hästarna 
men det hänger på skötare och ryttare 
hur bra hästen kan bli.
 Den här hästen tävlar i den absoluta 
toppen. Vem som helst som inte rider 
på den här nivån skulle tycka att den 
här hästen är i toppskick, men om 
bara en liten muskel är spänd kan det 
betyda t ex 0.5% i en sluta (sidvärtes 
arbete). Jag måste vara så noga att när 
ryttaren hoppar upp ska hästen vara 
100%. Alla små detaljer kan göra skill-
nad på den här nivån. Det kan göra att 
ryttaren kan rida från 67-72%
 När jag nu får förtroendet från 
ryttarna på högsta internationella nivå 
gäller det att leverera en bra produkt. 
Vi får också in agenturer på andra 
produkter som håller absolut högsta 
klass och jag ser helst att våra produk-
ter hamnar i rätt händer hos kunniga 
personer.  

Huvudkontoret                                                                                                                                        
Ättarpsvägen 88-45                                                                                                                                            
SE-245 91 Staffanstorp                                                                                                                                     
Sweden
info@pharmalight.se

                                                                                                                                             
Kicki: +46 702-585354                                                                                                                          
kicki.odell@pharmalight.se
Marcus: +46 704-554822    
marcus.odell@pharmalight.se  

  
                 

Kicki visar Frida var 
hon hittar spända 
muskler.



Propad i en ”pilotstudie” 

Kronbenets 
rörelse bakåt
Micke Berg, hovslagarmästare med 
forskar behörighet har under åren 
2013 och 2014 genomfört flertalet 
studier där han tittat på kronbenets 
bakåtrörelse i belasningsfasen. Hovar 
har skotts med traditionella skor och 
Razer skor, med och utan Propad, 
detta har sedan jämförts mot barfota. 
”Studierna visar att kronbenet som 
är en del av hovmekanismen, får en 
mindre rörelse nedåt med Propad 
sula. Strålen som vanligtvis blir 
hängande i luften när man har skor 
(speciellt på hårda underlag) kom-
mer istället för att pressas nedåt av 
kronbenet direkt att möta motsånd. 
Därmed tidigareläggs hovmekanis-
men som ger minskad stress mot 
t ex stabiliserande ligamentband och 
senor vilket ses som gynsamt. I stu-
dien har man också använt tryckfilm 
för att se och finna svaret på hovens 0 
punkt i belastningsfasen. 
 Filmen avslöjar belastnings-
områden och vad vi ser är att kraften 
fördelas mer centrerat under hoven 
när strålen inte behöver söka sig 

Michael Berg, hovslagarmästare 
med forskarbehörighet. Uppsala 
Sverige.

nedåt efter stöd. resultatet är att 
hovkapsel och trakter avlastas barfota 
och skodd med Propad.
 En insikt av detta är att hästar som 
skos med Propad kan öka sin presta-
tion då de hovmekaniska rörelserna 
ses som en viktig del av vätske/blod 
flödet till och från hov och ben. En 
annan prestationshöjande effekt kan 
vara att accelerationsfasen tidig-
areläggs då kronben och kotben inte 
sjunker lika djupt. 

Resultat av studierna
Studien visar att Propad ger strålen 
en tidigare kontakt med marken och 
därmed tidigareläggs hovmekanismen 
när hästen är skodd, likt resultaten 
med oskodd hov. 
Propads mittendel är rörlig. Vid 
obelastad hov får strålen vila från 
tryck, vilket jämfört med vanliga 
sulor inte sker.
 Kraften i stödfasen centreras och 
avlastar hovvägg och trakter.

”Minskar 
stress på 
stabiliserande 
ligament 
och senor”

Traditionell 
sko med 
Propad

Traditionell sko

Hållbarhet
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Sammanfattningsvis talar pilotstu-
dien för att RAZER™ och Barfota 
uppfattades ha ett likartat steg. Detta 
ligger i linje med vad man här kan 
mäta även om hästen barfota ses ha 
en något bättre trav. Intressant att 
notera är att kuskens bedömning var 
att hästen fick ”dåligt med plats” med 
aluminiumskon samt ett dåligt grepp
En logisk förklaring till den korta 
sving- och svävningsfas som ses med 
aluminiumskon beror troligen på att 
hästen ”får sämre med plats”. Om 
hon med en sämre bakbensaktion där 
hon sätter under sig mindre ska up-
prätthålla samma fart som med övriga 
beslag måste frekvensen på benpend-
lingen öka och därigenom minskar 
sving- och svävningsfasen. Hon ”får 
plats bäst” barfota där aktionen bak 
är stor, hon kommer under sig och 
greppet är bra och således blir sving- 
och svävningsfasen längre.     
 Om man efter att ha jämfört 
beslagen individuellt ska dra mer ge-
nerella slutsatser kan man konstatera 
följande: Elitskons RAZER™ ger på 
samtliga hästar ett bra grepp. Här lig-

ger den otvetydigt närmare det grepp 
som en barfotahäst har än vad en häst 
med en traditionell aluminiumsko 
har. Den diagonala disassociationen 
som mäts i parameter 3 och som är 
en indikator på hästens symmetri, ger 
även den ett sammantaget resultat 
som ligger mycket nära barfotahäs-
tens och där aluminiumskon har 
betydligt större disassociation. 
Till resultatet skall påpekas att detta 
är en pilot studie och som pilotstudie 
betraktat ses med resultatet en anled-
ning till utvidgad utvärdering. 
De mått på symmetri som använts 
och som kan mätas antingen med 

Razerskon testas i pilotstudie

Stegsymmetri

accelerometerteknik eller med 
höghastighetsfilmning, har visat sig 
användbara för att utvärdera RAZ-
ER™ jämfört med andra beslag/bar-
fotagång och är därmed även lämpliga 
att utnyttja i en utökad studie.

Resultat och slutsats 
av studien kan 
summeras enlig nedan
1. Generellt är stegsymmetrin 
jämnare med RAZER jämfört med 
Traditionell sko.
2. Resultatet indikerar på att korrela-
tionen är god. Glid och grepp är god 
och kan ses som förklaring till det 
positiva resultat Razer och Barfota 
visar jmf. Traditionell sko. 
3. I studien har även kusken Stig H 
Johansons effekt av känslan i steget 
beaktats.

Studien genomfördes under ledning av 
Professor Lars Roepstorf och från SLU  
professor Stig Drevemo och Christopher 
Johnston.

Professor Dr. Lars Roepstorf, department of 

veterinary anatomy and physiology, Swedish 

University of Agricultural Science. 

X cm



Lutfi Kolgjinis träningsanläggning, 
Vombs Nygård, ligger inte i den 
skånska myllan utan på en 194 hektar 
platå av sand, ett perfekt ställe för 
träning av hästar. Hagarna breder 
ut sig runt gården i skydd av tallar 
och trots all aktivitet bland de ca 50 
anställda råder där ett trivsamt lugn. 

Genetik och talang går 
hand i hand  
”Mitt stora intresse är att studera 
blodslinjer, genetik och talang går 
hand i hand, med talang menar 
jag en häst som är tidig  därför 
går jag mest efter stam.  Om inte 
människan la sig i det naturliga 
urvalet så skulle bara de snabbaste 
överleva, det är dem jag vill hitta”.                                                                                                                                          
 Det är de genetiska guldkornen 
inom aveln som Lutfi vill hitta och 
matcha ihop, han säger att ofta går 
det bra men ibland blir det tokigt och 

man kan inte förutsäga allt. Det är inte 
bara aveln som har blivit bättre säger 
Lutfi utan även tex banunderlaget och 
uttrycker det som bara Lutfi Kolgjini 
kan ”en ballerina kan ju inte dansa på 
en djävla leråker”
                                                                             
Håller inte med om att 
fart dödar             
Hur lägger du upp träning för unghästar?
 – När hästarna kommer in från 
betet i augusti påbörjas inkörningen.                                             
Vi tar det lugnt med att jogga barfota 
i 3-4 veckor, sedan blir det en runda 
på den 2,5 km långa sandslingan som 
utökas till upp till 3-4 varv beroende 
på individ.  I november kör vi de 
första snabbjobben. En del kloka 
personer säger att fart dödar, men jag 
håller inte med. De får inte gå tomma, 
men annars är hästar flyktdjur och är 
skapta att vara explosiva under en kort 
sträcka.

Skor eller barfota?   
 – Vi kör barfota under den första 
tiden för att få en stark hov, sen måste 
vi sätta på skor och vanligtvis kör vi 
då en halvrund järnsko för att få tyn-
gd, jag vill att de ska lära sig att lyfta 
på fötterna.             
 Lutfi är emot att köra barfota med 
unghästar och har nyligen börjat köra 
med Razer och Propad sulan. Han 
gillar filosofin bakom dem båda och 
tycker att det är ett exceptionellt bra 
alternativ till att köra barfota med 
unghästar.

Tränad för 
barfotakörning
Många av våra äldre hästar tränar 
med Razer. Hoven blir mer tränad för 
barfotakörning då den är flexibel och 
följer hovens rörelser. 
                                                                                                     

Lutfi Kolgjini

”Jag gillar filosofin
bakom Razer & Propad.”
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Hovslagartips
Didier är den som skor Lutfis hästar. 
Didier är glad över att Razer skon 
blivit lättare att forma än tidigare, 
han visar hur enkelt han formar skon 
på ett tre-ben städ, man får inte slå 
hårt och det är bäst att plana till 
skon ofta under själva tillpassningen. 
Didier poängterar att för korta skor 
i trakten är en katastrof, hoven växer 
men inte skon och resulterar i att 
hästen får kramp ända upp till korset.

Med över 30 års erfarenhet inom 
hovslagaryrket har Didier nu tagit 
över Hovslagerishop i Skåne AB. 
“Jag har allt här som kan behövas för 
hovslagare. Jag ser tydligt en trend 
hur man som hovslagare i dag tänker 
mer förebyggande hovvård istället för 
att som förut bara reparera skador . 
Fler och fler hovslagare, veterinärer 
och ägare se fördelen med flexibla 
skor och sulor där hela hoven stimul-
eras och tillåts arbeta som det ska för 
att hålla sig frisk. Tyvärr är tradition 
och gammal vana ett hindrar, du helt 
enkelt jobbar med vad du kan och är 
van vid. Kunskap och teknik har inte 

Propad-sulan måste täcka 
strålen.

Didiers favoritstäd.

Strålen 
ska bära 
tyngden

funnits tidigare, men nu har Razer-
horse gjorde en sko och en sula som 
inte låser hovens naturliga funktion 
och det är otroligt viktigt för mig att 
vara med från början. Många tror 
felaktigt att breda skor stödjer och bär 
upp hästen vilket är helt tvärtom, en 
smal sko tillåter hoven att sjunka ner i 
underlaget så att hela hoven bär tyng. 
Didde visar en sko som hans farfar 
gjorde och förklarar. För länge sedan 
när han var verksam som hovslagare 
gjorde han smalare och lägre skor i 
metall med bättre kvalitet. jag tror 
att de visste att strålen och hovsulan 
skulle bära hästen istället för skon.

Didier i sin 
hovslagarshop



I höstas lanserade bolaget Equidx AB 
ett veterinärmedicinskt endoskop som 
är till för att ställa diagnos på hästars 
andningsorgan. Equidx endoskop, 
den Trådlösa halskameran medger 
full insyn i strupens funktion under 
körning. Halskameran är tillgänglig 
för alla som hör oroande andningsljud 
från sin häst. När endoskopet är mon-
terat på en häst kan den fjärrstyras 
med tillhörande iOS sökning. 
 Genom applicationen kan an-
vändaren titta på live stream från 
endoskopets kamera. Den kan styra 
kameran och spela in videoklipp som 
senare kan användas för analys och 
diagnos. Det inspelade materialet 
kan enkelt redigeras och bifogas i ett 
mail, som sedan kan skickas via iOS 
e-postprogram.

Ny diagnostik 
förenklar arbetet 
för veterinärer

• Bärbart system, inget behov av ett 
löpband.
• Lätt och tunt endoskop (mindre 
stress för hästen)
• Interaktiv och intuitiv kontroll över 
kameran.
• Dela det inspelade materialet direkt 
via e-post.

www.nxt2b.com • info@nxt2b.com • +46 (0)18-50 74 44

Equidx endoskop används av många kända 
travtränare i Sverige och USA. 



razerhorse.se

RAZER & PROPAD – en vinnande kombination
Läs mer om produkterna på razerhorse.se

”Riktigt bra produkter. Jag använder Razer-skor
och Propad på alla tävlingshästar nu för tiden, 
det fungerar bäst.”
- Markku Nieminen -

”Propad är en överlägsen sula, vi kan träna 
hästarna hårdare och de håller sig fräscha”
- Daniel Redén -

”Efter jag testat Propad första gången vill jag 
inte ha några andra sulor på mina hästar”
- Jimmy Takter -



Under den gångna säsongen har vi på Razerhorse plan-
erat och gjort vårt yttersta för att nå det högsta målet, 
nämligen att stå högst upp på prispallen i de mest 
prestigefyllda tävlingarna. Detta blev tydligast under 
Hambletonian då razertränade hästar sprang ifrån sina 
konkurrenter.  Trixton, Nuncio, och Lifetime Pursuit 
sopade banan med sina konkurrenter. Det har tagit oss 
tio år av tester, forskning och invecklad tillverkning-
steknik att komma hit där vi är i dag. Stora framgångar 

med flera världsrekord är ett bevis på vad vi alltid har 
trott på. Om den nya skon och sulan råder inga tvivel 
längre.  Razerhorse har vänt sig till de bästa på respek-
tive område; stall, tränare, hovslagare och ägare. Vi har 
lagt ribban högst upp och hästbranschen kan en gång 
för alla lämna en tusenårig tradition med oflexibla ma-
terial och ta ett kliv in i framtiden. I den här upplagan 
kan du stifta bekantskap med några av de som valt att 
sammarbeta med oss på Razerhorse.        
 

Vi har lagt ribban 
högst upp

www.razerhorse.se  •  070-300 44 25  •  info@razerhorse.se  


