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HesterAdgivningen
St0vler til heste?
Af Lise/otte Schouboe-Madsen, hester~dgiver

Det krcever nok en lille forklaring. Stover til
heste - eller Boots - er en slags gummistov
ler eller hovstovler til heste, og de scettes pa
hovene inden ridningen og tages af igen, nar
ridningen er fcerdig.
Hesten har pa den made kun "stovlerne" pal
nar den arbejder. Boots fas i forskellige mo
deller og kvaliteter. Nogle ryttere vcelger at
bruge Boots til deres heste i forbindelse med
overgang til barfodstrim eller f.eks. til bar
fodskoreheste.
Little Mule i Klitmoller arbejder med nye for
mer for hovpleje, og Lene Munk Andersen er
overbevist om, at flere og flere registrerede
beslagsmede pa sigt vii begynde at tilbyde
boots (hovstovler) som alternativ til traditio
nelle jernsko eller lim-sko. Hun ncevner, at en
af de udfordringer, vores tidligere beslagsme
de har haft, har vceret at holde sko pa heste
med darlig hornkvalitet. Her ville boots vcere
et meget fornuftigt og brugbart alternativ.
Hos Little Mule er erfaringen med boots den,
at ud af de fem heste, som tidligere gik med
jernsko eller limsko pa bade for- og baghove,
har fire heste kun haft behov for boots til for
hovene.
Den femte hest, Flashy Chex Junior (til dag
ligt kaldet Chappo), fik tilpasset boots til bade
for- og baghove. Som distancehest er Chappo
den af de fem heste, hvis hove bliver udsat
for det storste periodiske slid. Chappo starte
de sidste ar distancelob op til 44 km, og i juni
i ar gennemforte han Hippoaden 2010 klasse
3, 60 km (LA) med 12 km/t i gennemsnit. Til
dette lOb bar Chappo Boots pa forhovene og
var barfodet pa baghovene.
Lobsdyrlcegen holdte meget nOje oje med
Chappo allerede fra den indledende dyrlcege
kontrol. Rytteren, Anna S0gaard Hanusova,
blev endda advaret mod at ride med boots pa
grund af mudder pa ruten.

Anna redegjorde for, hvordan Chappos Boots
er individuelt tilpasset hans hove, og at han
er vant til at ga med dem, dog var dyrlcegen
stadig skeptisk. Efter lobet til den afsluttende
dyrlcegekontrol blev Anna derfor bedt om at
tage begge Boots af Chappo. Dyrlcegen tjek
kede Chappos hove, kronrand og bailer meget
grundigt, og der var absolut intet at scette fin
geren pa ... ingen gnavesar, ingen omhed el
ler lignende .
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Hester~dgivningen

Trim
Af Lise/otte Schouboe-Madsen, hestedjdgiver

Barfodstrimning er, med en grov generalise
ring, et fors0g pa at simulere det slid, der ville
komme naturligt, hvis hesten var vildtleven
de og skulle vandre rundt for at skaffe f0den.
Vildtlevende heste tilbagel~gger ca 30 km om
dagen i varieret terr~n .
Lene Munk Andersen fra Little Mule i Klitm011er
at deres oplevelse/erfaring over de
sidste 15 maneder er, at de heste, hvis hove
ved traditionel besk~ring ikke voksede noget
s~rligt, nu tr~nger til trimning lige sa ofte
som de 0vrige heste.

fort~ller,

De udfordringer vores beslagsmede tidligere
har haft med platfodede heste og heste med
darlig hornkvalitet, er nu pa vej retur. Den vi
den vi har tilegnet os g0r, at vi nu kan ved
ligeholde hovene imellem trimmerbes0g,
og derved selv v~re medvirkende til, at ud
gangspunktet for det n~ste trim bliver bedre
og bedre for hver gang.

Danske

IBank l

Mens barfodstrimning herhjemme er et 0mta
leligt emne, er det fuldt ud accepteret i andre
dele af verden .
Eksempeltvis er samtlige 38 heste i Houston
Mounted Police nu barfodsheste, og de trim
mes af tre politim~nd. Politihestene bruges
blandt andet i forbindelse med sportsbegiven
heder og demonstrationer, sa disse heste ar
bejder stort set altid pa asfalt/beton og andet
hardt underlag.
Vi har ikke staet alene med "projektet", Flere
forskellige hestefagfolk har 10bende kigget os
over skuldrene eller rettere sagt, kigget he
stenes hove efter i "s0mmene", og vi har kun
faet positive tilbagemeldinger, bade pa de en
kelte trim og pa de resultater vi har opnaet pa
de sidste 15 maneder.
Kurser
KRK (Klitm01ler Rideklub), som holder til pa
Little Mule i Klitm01ler, har det seneste ars tid
arrangeret adskillige basis I - trim kurser med
Arne Haugaard, Naturhov, som underviser og
instrukt0r.
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KRK er ikke af den grund blevet en "Barfods
klub", men en rigtig stor del af medlemmer
ne, blandt andet samtlige af de medlemmer,
som har hest opstaldet pa Little Mule, har nu
udeukkende Barfodsheste, som bliver trim
met.
De kursister, der indtil nu har deltaget, er ty
pisk fra de lidt mere utraditionelle "rideretnin
ger" - isl~nderfolk, westernryttere, akademi
ske ryttere eller en sk0n blanding af aile. Det
er de personer, som ikke I~ngere "vii have det
resultat, de plejer at fa"
Det er meget vigtigt at understrege , at kurset
IKKE er et "g0r det selv kursus"l Det er et ba
siskursus, der giver deltagerne den n0dvendi
ge, grundl~ggende viden til at kunne vedlige
holde en sund og korrekt trim met hov mellem
regelm~ssige trimmerbes0g I

