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Här fostras stjärnorna
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 
unghästcampen Ballykeane House Stud 
på Irland. I dag är vi på väg till Roger 
Walmanns Sköldnora där ”Bullen” fostrar 
och tränar deras 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.
 – I dag blir det att jobba extra, vi har 
tre tränare sjuka, men försöker ändå hål-
la på våra träningsrutiner. Vi sätter oss i 
ett varmt fikarum och medan han kokar 
kaffe och jag plockar fram bullarna, 
börjar han berätta om träningen. 

Tålamod och kärlek        
– Från början går hästarna  tillsammans i 

hagen, där håller de igång varandra tills 
träningen sätter igång.
 – Det är några viktiga saker när det 
gäller unghästträning som jag arbetar 
efter.  Ta dig tid att bygga upp en bra 
relation, vänj hästen vid rutiner, lär känna 
din häst och lär dig att läsa av, ju mer 
man hanterar sin häst desto mer lyhörd 
och arbetsvillig blir den. ”Bullen” säger 
att det alltid fungerar bra och stärker 
hästens självförtroende. 
 – Vi har nyss fått in en häst som är 
både rädd för människor och för andra 
hästar, men jag tror ändå inte att det ska 
bli något problem, när hästen släpps in i 
unghästgänget, kommer självförtroendet 
att växa i takt med att han uppfostras och 
rangordnas av de andra i flocken.   
                                                                                                               
Låt hästen sätta tempot
– Det är  mycket viktigt att inte ha för 
bråttom, att inte kräva för mycket och 
att aldrig bruka våld. Hästen ska själv 

Om det inte känns 
bra, om hästen 
krånglar och är 
ovillig, tvinga den 
aldrig att fortsätta, 
sluta i tid och fort-
sätt i morgon.  
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”ProPad
för att 
behålla 
hovfunk-
tionen”

orka med ett träningspass utan att 
tränaren ska visa piska eller på annat 
sätt tvinga den att prestera, unghästen 
kan tappa huvudet, dvs bli trött, less och 
tycka träning är botten. Var uppmärk-
sam 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, samarbetar de inte lika villigt 
med oss. 
 – 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.

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 in på hösten 
för att bygga upp en stark hov. Det 
är viktigt att så länge som möjligt få 
behålla hovfunktionen. 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 svackor                  
– Vi har använt  ProPad sulan under 
vintern för att bibehålla hovfunktionen, 
strålsupporten gör att strålen får kon-
takt med marken och tillåts jobba som 
den ska. Vi har också märkt att sulan 
planar ut träningssvackor, vilket gör att 
vi kan träna som vanligt.
 Vi går en promenad och hälsar på i 
hagen, ett gäng långbenta unghästar 
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 ”Bullen” 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, vi 
använder hösilage. Max kommer in med 
en smutsig bit kanelbulle i munnen, och 
vi tänker på hur ”Bullen” fick sitt smek-
namn.  Han och kompisarna rensade 
tydligen en hel plåt nybakade bullar när 
mamma kom på dem, ”Bullen & Max”, 
sådan herre sådan hund.



Lutfi Kolgjini
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
”Mitt stora intresse är att studera blods-
linjer, 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, man kan inte 
förutsäga allt. 
 Det är inte bara aveln som har 
blivit bättre säger Lutfi utan även t ex 
banunderlaget,  och uttrycker det som 
bara Lutfi Kolgjini kan ”en ballerina 
kan ju inte dansa på en djävla leråker”.
                                                                          
Fart dödar inte
Hur lägger du upp träning för ung-
hästar?
 – 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 

”Jag gillar
filosofin 
bakom 
Razer & 
Propad.”
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”Lättare 
att forma 
skon”

Didier poängterar att för korta skor i 
trakten är en katastrof.

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 tyngd, 
de ska lära sig att lyfta på fötterna.     
 Lutfi är emot att köra barfota med 
unghästar i tävling. Vi har kört med 
Razer och Propad en tid nu och jag 
gillar filosofin bakom dem båda, det 
är ett exceptionellt bra alternativ till 
barfota för unghästar i loppen. Många 
av våra äldre hästar tränar med Razer, 
hoven bli mer tränad för barfotakörn-
ing men i lopp rycker vi skorna bak. 
                                                                                                    
Strålen ska bära tyngden 
I Blenarp har Lutfis hovslagare Didier 
sitt paradis med 6 egna hästar. Alla 
har numera Razer och Propad under 
hovarna.

– För mig är det 
ingen tvekan om 
hovens betydelse, 
strålen ska bära 
tyngden, inte 
hovväggen. Har 
man vanliga 
falsskor är Propad 
effektiv, den hjälper 
hoven och strålen 
att jobba som den 
ska. Razerskon har 
smal greppvägg och 
skon sjunker ner i 
marken där hovens 
undersida får kontakt med marken.
 Didde är glad över att Razerskon 
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 katast-
rof, hoven växer men inte skon och 
resulterar i att hästen får kramp ända 
upp till korset. Om hästen trampar av 
sig skor är det enkelt att sätta på boots 
i hagen.

Didier med fru hemma på gården.



Conny Svensson från Gotland har 
bott i USA sedan 1991 och arbetar sedan 
22 år som hovslagare åt Jimmy Takter i 
New Jersey.  Han har tagit hand om 
stjärnor som Moni Maker, Malabar 

Man, Muscle Massive samt Scarlet 
Knight när han vann Hambletonian.
 – I Takters stall tränar vi huvud-
sakligen unghästar, förutom några 
äldre som Uncle Peter.  Vi har ca 75 
st i träning. Varje år får vi in ca 45 
ettåringar resten är upp till tre år.  
Vanligtvis efter 3 års-säsongen går 
hästarna till avel, men nu har ägarna 
till travbanorna infört en ny regel som 
säger att de ska vara kvar på banan 
längre, de vill ha äldre stjärnor för att 
göra fansen nöjda. När ettåringarna 
kommer till oss efter auktionerna är de 
redan skodda, det görs för att korrigera 
benställningar och för att helt enkelt se 
bättre ut, vad som tyvärr händer är att 
hovarna slutar utvecklas.

När hästarna börjar 
springa fortare byter vi 
till smidigare skor
– Det första vi gör när de kommer 
till gården är att låta dem gå barfota, 
innan fyllda två år slår vi på de första 
skorna. Många unghästar behöver 
tyngre skor för att utveckla aktionen 
och vi använder en lätt järnsko med 
flapp-sula. Vi har också flera barfota-
perioder under vintern för att bevara 
hovmekanismen. När hästarna börjar 
springa fort byter vi till lättare och 
smidigare Razerskor.         
                                                                    
Fungerar som barfota         
Vad är skillnaden mellan Razer och 
traditionella skor?
 – Skillnaden mellan Razer och van-
liga skor, är att hovarna utvecklas som 
om de får gå barfota,  det viktigaste 
med Razerskon är att hovfunktionen 
bibehålls, en vanlig sko försämrar  
funktionen som stötdämpare och 
förmågan att parera ojämnheter eller 
lutande underlag som doseringar.

Conny Svensson 
skor stjärnorna.

Conny Svensson
skor stjärnorna 

hos Takter
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Hoven tillåts glida        
– Propadsulan är också till stor hjälp 
om hästen trampar igenom. Den 
rekommenderar jag till hästar som går 
på traditionella skor där strålen inte 
får markkontakt.  Jimmy säger också 
att fästet bak är bra i frånskjutet och 
eftersom hoven tillåts glida slipper man 
kraschlandningar i varje steg.  Jimmy 
tycker att hästarna känns fräschare, sun-
dare och tävlar bättre.                                               

Varför spikar man ihop hovar när man 
vet att hovfunktionen är så viktig?                                                           
 – Det tar tid att lära om från en 
gammal tradition, det har heller inte 
funnits några andra alternativ före 
Razer. Om alla friska unga hästar fick 
gå med flexibla skor skulle de inte få 
problem med led-hältor.

Hela stallet ska ha Razer 
– Father Patrick som gjorde världsre-
kord förra året har alltid tränat och 
tävlat med Razer, men vid ett tillfälle 
bytte Jimmy skor inför tävlingar i 
Kanada. Han vann tävlingarna, men 
när han kom hem var hästen inte som 
han brukade. Vi bytte till Razer igen 

och det tog bara 
ett par dagar så var 
han helt bra igen. 
Efter den händelsen 
bestämde Jimmy 
att hela stallet 
skulle ha Razer.

Stallets diva
– Father Patrick 
vet om att han är 
stallets stjärna, han 
har riktiga divalater 
och allt ska vara på 
hans sätt. Ibland 
får jag be om lov 
om han kan vara 
så himla snäll och 
låta mig sko, med 
honom måste jag 
vara hövlig för att 
han överhuvudtaget ska lyfta benet, och 
passar det inte så slår han. Den här säson-
gen blir spännande säger Conny, Takters 
stall är topprankade på den amerikanska 
rankinglistan för treåriga travare.
1.Father Patrick $ 744.057                                                                                                                                          
2. Shake it Cerry  $ 827.769                                                                                                                                          
4. Nuncio $ 461.074 

Snabb i vändningarna
Använder andra tränare också Razer-
skon då ni har så stora framgångar?
 – Andra tränare har också fått upp 
ögonen för skon, det är hovslagarna 
som är motsträviga då den är dyrare och 
lite besvärligare innan man lär sig, men 
de nya Razerskorna är så fina att man 
inte behöver forma så mycket. Eftersom 
Razer har så bra grepp och glid i snabba 
vändningar har den blivit populär i 
westerngrenar som roping och cutting 
men speciellt inom barrelracing. Fallon 
Taylors´s Baby Flu som tävlar med Razer 
blev vald till Årets barrelracing-häst i 
USA 2013 och tog sig hela vägen till 
finalen i Las Vegas.  

Bengt Ågerup är en av de hästägare 
som har hästar i träning hos Takter. 
 ”Det är lätt att förklara fördelarna 
med Razer, skon fungerar som en gym-
nastiksko 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.  

Jimmy Takter blev under 1900-talet en av 
topptränarna i USA tack vare hästar som 
Enjoy Lavec, Kramer Boy och Gleam. 
Takter klättrade vidare till nästa platå 
med Malabar Man och Moni Maker. 

”Hovarna 
utvecklas 
som om 
de får gå 
barfota”



Det är V-75 på Jägersro och Petter Eng-
blom med sin fru Johanna är förvän-
tansfulla och smått nervösa inför loppet.                                                                                                              
Min pappa har häst med i kvalet till 
Olympiatravet säger han.  Petter är 
hovslagare och har egna travhästar, men 
skor gärna ridhästar då han tycker att 
de behöver mer hjälp.   
 – Travfolk är mer öppna för nyheter 
medans ridsidan fortfarande har en 
mer traditionell inställning, t ex när det 

gäller beslag. Fortfarande tror många 
att ju bredare hästsko desto bättre 
stöd för hoven, och varför låser man 
hoven med ringskor när vi vet att 
hoven är rörlig?
 – I helgen ska min häst tävla i Gbg, 
hästen har tjänat 800.000:- i livet 
men under hela förra året fungerade 
inte travet. Veterinären rekommen-
derade oss att spruta, men efter 
varje lopp blev det bara sämre och vi 
ångrade att vi hade tagit det beslutet. 
Jag var vid den tiden över till Jimmy 
Takters stall och träffade Conny 
Svensson, Jimmys hovslagare. Han 
visade mig Propad, en sula som hjälp-
er hovmekanismen att fungera bättre.                                                                                                      
Enligt Conny, körde Takters stall 
bara med Razerskon och Propad 
nuförtiden. 
 Vid årsskiftet slog vi på Propad 
fram, den 2 januari vann hästen med 
tre längder och har sedan dess kunnat 
träna och tävla regelbundet. Hästen 
fuskar fortfarande bak säger Petter, så 
nu blir det Propad runtom. 

Hovslagare Petter Engblom

”Många
ridhästar 
skulle 
behöva
Propad.”

Razer & Propad 
stärker hoven och 
ökar prestationen
1. Hoven fjädrar för att kunna balansera 
lutande underlag och ojämnheter.
”Minskar stukning”.
2. Hoven lutar framåt för att glida i 
landningen. ”Minskar rekylstöten”.
3. Hoven har en smal greppkant som 
lätt sjunker ner i underlaget, strålen 
når marken och bär tyngden. ”Avlastar 
hovvägg och trakter”.

Erik Lundkvist, Innovatör och grundare av 
Razer och Propad.
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”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.”

- Daniel Redén, stall Zet -
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Petri skodde sin första häst för 32 år se-
dan och har sedan dess arbetat hos olika 
hovslagare i Europa men är numera bo-
satt 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 

Petri Tarrimaa om den nya 
generationen beslag och sulor

Petri Tarrimaa

kom i kontakt med Razerskon. Den förs-
ta 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 Razerskon, det var Rotation i Fin-
landiaajo 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 mycket 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.
 – Razerskon och sulan används inte 
bara till travhästar, jag skor också galopp-
hästar för Tommy Gustavsson, Alex 
Mclaren, Claes Björling och ridhästar 
till Jannike West. Lennox och Luxus är 

”Really good 
products. I use 
Razer on all 
racehorses and 
nowadays I just 
use Propad soles, 
it works best.”

Markku Nieminen

Markku Nieminen
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Razer och Propad.

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 hovfunk-
tionen är livsviktig.

Hovslagartips
– Propad hjälper till att förebygga skador. 
Om hästen redan har hovproblem t ex 
hovsprickor, för låga trakter, om strålen 
är tunn och hoven är för trång så brukar 
jag använda Propad. Razer RW är bra för 
hästar med knäproblem. Överrullningen 
blir lättare som sparar knäna fram. SP 
brukar jag använda bak, den låter hoven 
glida i landningen och ger ett bra grepp 
som sparar bakkotorna.

Hoven blir starkare
– Skorna har blivit mycket lättare att 
forma jämfört med tidigare, men som 
hovslagare är det viktigare att få hoven att 
jobba än att tänka på hur svår skon är att 
forma. Funktionen i Razer jämfört med 
andra skor är uppenbar, strålen kommer 
ordentligt ner i marken genom att falsen 
är så smal och det ger ett bra fäste. Redan 
efter första skoperioden ser man hur 
hoven stärkts.  

Petri Tarrimaa,
amatörchampion 

Halmstad.

”Propad 
förebygger 
skador”



The hoof’s motions on uneven or sloping surfaces

The hoof’s glide when touching the ground

The RAZER shoe follows 
the hoof’s motions on une-
ven surfaces. The sole and 
the frog are stimulated in a 
more natural way which is 
similar to barefoot balance.

Traditional shoes
are too rigid and
inhibit the hoof’s
shock-absorbing
function.

Traditional shoes reduce glide when the 
hoof touches the ground, instead bring-
ing about an abrupt stop.

• Abrupt stops when touching the ground 
increase strain.

RAZER allows the hoof to glide naturally 
when touching the ground.

• Natural glide reduces strain on joints.

www.razerhorse.se  •  070-300 44 25  •  info@razerhorse.se  
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The hoof’s lid

BETTER THAN BAREFOOT PREVENTS INJURIES

When the horse is shod the bottom 
of the hoof is too high off the ground 
and will not get the proper ground 
contact, all weight will be on the hoof 
wall.

ProPad has been designed with a flexible 
frog support to fill the void between frog 
and ground when the horse is shod.  The 
frog support is flexible because of its 
accordion-like design it will not put 
pressure on the frog at rest.


