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Uråldrigt beslag 
i ny skepnad tack 

vare forskning 
och nytänkande 

norrlänning
Erik Lundkvist är innovatören till 
Razers 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 
lättare att forma. Tekniken är här nu, 
och Razerhorse är bara i början av det 
som kommer, sen är det bara tiden, 
pengarna 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 svårdi-
agnostiserade och återkommande 
hovhältor. 
 – På den tiden byggde jag egna 
prototyper i garaget tills jag förstod 
vad det handlar om. Åren gick där all 
tid spenderades i att finna ett material 
som skulle gå att forma med hammare 
men som inte tappar passad form.
Avsikten var att inte störa den funk-
tion 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 





Didier med fru hemma på gården.

1. Hovkapslarna lutar bakåt och är mera vinklad 
bak jämfört med fram, det säger mej att naturligt 
skall bakhoven glida längre än framhoven i land-
ning. Bak glider hoven framåt för att bära tyngd, 
då går framkotan inte lika djupt och framhoven 
vänder snabbare. När bakhoven tillåts glida längre 
kommer mera tyngd att läggas bak och det för-
bättrar fästet, plus att hästen flyttas framåt ett par 
cm utan ansträngning. Jag tänker då på att hästen 
landar hovparet ca: 3 ggr i sekunden och 1600 
landningar gör ett par 100 meter mindre mjölksyra 
till upploppet. 

2. Strålens uppgift är att bromsa kronbenets 
bakåtrotation i belastningsfasen, har man tradi-
tionella falsskor blir greppväggen för bred och 
flyter på underlaget, strålen blir för sen i marken, 
den försenade hovmekanismen fördröjer vänd-
ningen fram och påskjuts fasen bak. Barfota är 
hornlagret endast ett par m.m. smalt och en smal 
greppkant sjunker lättare genom ytlagret, hovens 
undersida får då omedelbar markkontakt. Strålen 
ger omedelbart mottryck mot kronbenet, marken 
komprimeras därför under hoven med 100 tals 
kilo mer än hästens egen vikt och det ger fäste och 
fart framåt.

Razer

Traditionell

Razer, full 
markkontakt

Traditionell sko, 
ingen markkontakt

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. 

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 belast-
ning som uppstår i ett lopp. Och om vi håller oss 
till vilka egenskaper hoven har för prestationen är 
de tre viktigaste funktionerna följande:
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Razer, balanserar  
leder i dosering

Traditionell 
sko, stukar 
leder i dosering

3. Hoven fungerar som en delad bakaxel på en 
bil, jag kallar det Vertikal förskjutning. 
Hovkapseln är delad bakåt där den mest består 
av elastisk vävnad, vilket har en avgörande 
funktion för att hålla lederna i balans. Ex. 
om hästen landar på en upphöjning med ena 
hovhalvan stoppas rörelsen nedåt på den sidan 
medan den andra halvan sjunker nedåt i samma 
riktning. Om man låser denna funktion med 
ett icke fjädrande beslag kommer den belastade 
hovhalvan att stanna medan den andra halvan 
av hoven roterar nedåt och hovledens stabiliser-
ande ligament och gaffelband blir de första att 
stressas. 
 Ju fortare hästen springer desto mera centre-
ras landningen och mera belastning sker mot 
yttre hovhalvan. I doseringen ökar belastningen, 
den passar endast en bestämd fart. 
 Hoven är inte förberedd på rörelserna som 
uppstår barfota om man tränat i traditionella 
skor. Om hästen inte orkar bära sin tyngd 
centrerat kommer den inte upp i fart  
 Kontentan av beslagens utformning och 
materiella funktion är avgörande för hälsotill-
ståndet och en frisk häst presterar bättre än en 
skadad säger innovatören.sk

Hästar skall bära 
flexibla beslag 
med bra klös i.



Conny Svensson från Gotland startade 
sin hovslagarkarriär 1982, han har skott 
hos Jimmy Takter sedan 1991. Conny 
har skott några av de mest minnesvär-
da hästar inom travet  – Moni Maker 
är nog den som gett starkast intryck. 
Hon korsade Atlanten 8 ggr och jag 
följde henne till sju olika länder. Men i 
dagsläget gäller det 5 av Stallets travfa-
voriter, Trixton, Nuncio och Lifetime 
Pursuit, Shake it Cerry och Father Pat-
rick, 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 viktigaste som hänt 
i hästsko branschen” vi måste få upp 
ögonen för den nya tekniken, de gamla 
skorna låser hoven. Han ser att både 

Razer och Propad är 
det viktigaste som hänt
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Conny 
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oftast bara 
fyra söm.



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 
individer kräva längre tid än andra 
innan det fungerar fullt ut. Conny har 
jobbat med Razerhorse produkter un-
der 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 underlaget, 
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, 

Jimmy Takter 

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 Flaggdag 
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 Hambletonian, 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. 

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



Det är en speciell energi mellan 
Catharina 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 Breed-
ers 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 
självförtroende.

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 tid-
en försvunnit och benet stack ut. Nu 
började hon själv att behandla Youana 

Conny Svensson 
skor stjärnorna.

Catharina, noggrann 
konsekvent och envis
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med laser, massage och stretching. Hon 
blev sakta bättre och började försiktigt 
med 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 
sorters 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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Razerhorse är på återbesök i Roger 
Wahlmans stall Sköldnora, där Per-
Erik Eriksson ”Bullen” är ansvarig 
för unghästarnas träning. Efter ett 
år av träning med Propadsulan är vi 
nyfikna på vilken effekt sulan har haft.                                                                                                                                            

Propad förebygger skador.  
Propad har gett bra resultat under 
testperioden. För mig var det positiva 
resultatet inte så oväntat, jag förstod 
att sulans funktion skulle passa för vårt 
ändamål.

– På unga hästar som går in i växt-
perioder och får ont tycker jag 
sulan fungerar riktigt bra, tränings-
svackorna planar ut och hästarna 
kan tränas som vanligt. Vi har heller 
inga problem med ballförskjutnin-
gar som annars är vanligt när man 
använder traditionella skor. Om 
det under en längre tid varit regnigt 
och blött tar vi av sulan några 
dagar. Sulan är mycket hållbar, och 
vi monterar den flera gånger, det 
minskar utgifterna.    

Jag tror stenhårt på
sulan för mitt ändamål 

med unghästar
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Stig H Johansson, 
först med Razer
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 
rörelsemönster genom åren som profes-
sionell 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 Razerhorseprodukter 
under många år nu men för honom 
hade Propad-sulan en positivt över-
raskande 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 dessa har nötts hål i. Vi har 
endast kört med sulan ett par månader, 
men hitintills verkar den fungera 
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. 

”Premiärlopp för
Razer, Shaft slår 
svenskt rekord”

Stig utanför sitt 
hus, Alby gård.
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Under den gångna säsongen har vi 
på Razerhorse planerat 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 respektive 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 material och ta 
ett kliv in i framtiden. I den här uppla-
gan 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  


