
Att välja häst
Många hästintresserade drömmer om att skaffa egen häst. Många ser framför sig ridturer ute i
solskenet, träningar i dressyr, hoppning, western eller vad man nu är intresserad av, en del kanske
också ser fram emot att lyckas på tävlingsbanan. När jag skaffade min häst Pelle så visste jag
självklart att hästar kan bli sjuka och halta. Det var först när han fick kolik första gången som jag
insåg hur jobbigt det var med en sjuk häst. Jag har inte ångrat mitt hästköp en enda gång så det är
inte så att jag varnar någon från att skaffa häst. Däremot har jag sett fall där de nyblivna hästägarna
har köpt en häst som de inte klarar av hantera alternativt köpt en häst som förmodligen redan innan
köpet var halt. Så även fast det är svårt så måste man försöka köpa häst med både hjärnan och
hjärtat och ha tålamod när man letar häst.Jag skulle till exempel inte köpa en häst där det står bra
pris vid snabb affär i annonsen.

Det första man bör fundera på när man ska välja häst är vad man vill ha den till. Vill du ha en
skogsmullehäst eller vill du ha tävlingshäst. Om du inte är mycket duktig på att rida så köp inte en
häst som nyligen är inriden. Försök istället att hitta en häst som passar för din utbildningsnivå. Riktigt
duktiga dressyrhästar är många gånger väldigt reaktiva och inte en lämplig häst för någon som är van
vid ridskolehästar. Travare som inte höll för travet kan bli jättetrevliga ridhästar men man ska vara
medveten om att de är avlade för att springa fort i trav så de kan vara mycket svåra att rida till så att
de blir bra ridhästar.

Tänk på att välja en häst som du klara av att både rida och hantera. Det är inte roligt att hamna i en
situation där man är rädd för sin egen häst.

Ringa/maila på annons
När du väl börjar ringa/maila på annonser så rekommenderar jag att du ställer följande frågor (jag
förutsätter att du redan vet hästens kön, ålder, utbildningsnivå och mankhöjd och har sett en bild på
hästen annars ska du självklart fråga om det):

· Pris (kan framgå av annonsen)?
· Är hästen A1-försäkrad?
· Har hästen varit sjuk eller halt?
· Hur länge har den nuvarande ägaren ägt hästen?
· Hur är hästen med andra hästar?
· Hur är hästen att rida ut själv med?
· Hur är hästen att sköta, lasta, klippa och sko?
· Hur är hästen att hantera när den ska behandlas av veterinär eller vaccineras?
· Är hästen vaccinerad?

Jag skulle akta mig för att köpa en häst som inte är A1-försäkrad och jag skulle akta mig för att köpa
en häst som inte fungerar ihop med andra hästar. Om hästen varit sjuk eller halt så ställ följdfrågor.
En häst som har varit halt en enda gång på grund av en spark, som i övrigt är helt frisk och där
skadan är helt läkt är förmodligen okej. Om det är långt att åka till hästen så fråga om du kan få se en
video på hästen.



Provridning
Vid själva provridningen är det bra om du har med dig någon som du kan diskutera för och nackdelar
med. Det bästa är att hitta någon som är hästkunnig och som också kan provrida. Det du bör kolla på
när du träffar hästen för första gången är:

· Hur är den att hantera i stallet och utanför stallet
· Visitera hästen noga, var extra uppmärksam på hästens ben och rygg. Ömmar den någonstans.

Har den bra ryggmuskler eller skulle den behöva mer ryggmuskler.
· Hur går hästen när den longeras utan inspänningstyglar. Tar den lika långa steg med båda

frambenen och med båda bakbenen. Hur mycket trampar hästen igenom i kotan.
· Hur är den att rida och hur ser det ut när din kompis och ägaren rider. Prova gärna att även rida

ut med hästen en liten sväng. Om ägaren vill följa med så be den att gå bakom. På detta sätt
kan du få en uppfattning om hur hästen är att rida ut på själv.

Om du fortfarande är intresserad när du väl har provridit så fråga när hästen vaccinerades sist. Du
kan även fråga om hästens tänder är kollade.

Många gånger väljer man häst med hjärtat när man väl är och provrider men försök bromsa dig själv
om du får en känsla av att något inte är okej. Tänk på att det är mycket lättare att tacka nej nu i
jämförelse med att om ett år behöva ta beslutet att ta bort den häst som man verkligen har fäst sig
vid.

Köpa häst
När du väl ska köpa hästen så tänk på följande:

· Ta ut en egen veterinär och veterinärbesiktiga hästen innan köpet. En bra investering kan vara
att röntga hästen. Röntgen hittar inte allt men man blir i varje fall lite säkrare som köpare.

· Se till att ha en försäkring på hästen.
· Se till att du får hästens pass och senaste vaccinationsintyg.
· Betala inte i förväg.
· Se till att ett riktigt köpekontrakt fylls i och undertecknas.
På · www.tidningenridsport.se kan du hitta köpekontraktsmallar om du klickar på bokshop och sedan
söker på köpekontrakt.


