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Hur såg travarna ut från början?
Hambletonian 10, 
född 1849

Happy Medium, född 1863 George Wilkes, född 1862 Electioneer, född 1868

De tre viktigaste sönerna:
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Hur såg travarna ut från början?

St. Julien
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Hur såg travarna ut från början?
Peter the 

Great, 
född 1895 

(sonson 
till Happy 
Medium)

A V E L N

Förändrad exteriör
Förändrad exteriör

Muscle Hill f. 2006

Bulwark f. 1933Axtell, 
född 1886

Axworthy, 
född 1892

Bulwark, 
född 1933
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Förändrad exteriör

A V E L N

Förändrad exteriör
Förändrad exteriör

Muscle Hill f. 2006

Bulwark f. 1933

A V E L N

Förändrad exteriör
Förändrad exteriör

Muscle Hill f. 2006

Bulwark f. 1933Bulwark f. 1933

Muscle Hill f. 2006
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Både amerikanskt och franskt blod 
på väg mot en fullblodslik häst?

Muscle Hill

Jasmin de Flore

Upper Case**
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Tre unga franska topphästar 
med ”fullblodsexteriör”

Ready Cash *2005
(Indy de Vive/Extrême Dream/Workaholic)

Tucson *2007
(Coktail Jet/Buvétier d’Aunou/Florestan)

Bold Eagle *2011
(Ready Cash/Love You/Workaholic)
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Aktionen har ändrats radikalt

Travaktionen förr: 
Aktion/exteriör bidrog till att hästen 
upplevdes som ”tre-delad”: framparti - 
mittparti - bakparti (med problem på mitten...), 
ofta med lågrektangulär kroppsform...
• Höga knärörelser 
• Stampigt, ospänstigt steg 
• Tunga, stela bogar
• Hårt islag
• Kraftödande
• Ineffektiv gång
• Många bredgångare
• Skapar problem och skador?

Codex 1955

Nedworthy 1932

Travaktionen nu:
Aktion/exteriör bidrar till att hästen fungerar 
som en enhet, ofta med ”sluten” bål och 
kvadratisk kroppsform.
• ”Halvrund”, effektiv rörelse
• ”4-hjulsdriven”
• Kraftbesparande
• Spänstig - rytmisk - flytande gång
• Större andel linjegångare
• Färre skador? Muscle Hill 2009

A V E L N

Travaktionen nu:

Aktion/exteriör bidrar till att häs-
ten fungerar som en enhet, ofta 
med ”sluten” bål och kvadratisk 
kroppsform.

• ”Halvrund”, effektiv rörelse

• ”4-hjulsdriven”

• Kraftbesparande

• Spänstig – rytmisk – flytande gång

• Större andel linjegångare

• Mindre skador?

A V E L N

Travaktionen förr:

Aktion/exteriör bidrog till att 
hästen upplevdes som ”tre-delad”: 
framparti – mittparti – bakparti 
(med problem på mitten...), ofta 
med låg rektangulär kroppsform...

• Höga knärörelser

• Stampigt, ospänstigt steg

• Tunga bogar

• Hårt islag

• Kraftödande

• Ineffektiv gång

• Många bredgångare

• Skapar problem och skador?
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Muscle Hill (2) *1.10,6

Sonen Southwind Frank (2) *1.09,9
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Liknande utveckling hos kallblodet?

Lannem Silje f. 2010Gilldor f. 1944
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...och hur kommer kallblodets exteriör och 
rastyp att påverkas av ökad prestationsförmåga?
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80-talets travhäst
”Hästens exteriör, prestation och hållbarhet”

                                                                          Vet. med. dr. Lars-Erik Magnusson

500 st 4-åriga varmblodiga travare undersöktes, 44 olika kroppsmått

Brutna ben- och tåaxlar

Ökat antal gallor i berörda leder

Knätrånga, trånga  
och fransyska

Slår sig på knäna

Knipta under  
framknät

4-5 ggr större risk 
för skador i ytliga 
böjsenan

Stor hasvinkel

Mindre antal  
skador  
i bakbenen

Krokhasighet

Fler skade-
symptom i 
bakbenen

Harhas

Starkt samband 
med harspatt

Stort, tungt huvud

Negativt samband 
med prestation
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Prestation

Hållbarhet

”Man har i 
projektet visat 
att det finns ett 
samband mellan 
exteriör och 
prestation.”

”Ett antal mått visar ett statistiskt säkerställt 
samband mellan ett eller flera av de angivna 
prestationsmåtten. Undersökningen visar att 
travaren bör vara lätt, gracil, ha ett inte allt för 
långt huvud, ha stor manke och normala hovar 
samt inte vara knipt under knäet eller hasen. 
Vidare bör benaxlarna vara lätt utåt roterade 
och bog-knävinklarna stora.”

”Många exteriöra 
detaljer visade sig ha 
samband med olika 
skadesymptom.”

”Undersökningen visar att det finns 
ett samband mellan exteriör och 
hållbarhet, men enstaka avvikelser 
från optimal exteriör förklarar endast 
några procent av hälsopoängen.”

”Beträffande 
variationen inom de 
olika prestationsmåtten 
kunde 5-9% förklaras 
med exteriör.”

”Variationen i ortopedisk 
hälsopoäng kunde 
till 11% förklaras av 
de nämnda exteriöra 
avvikelserna.”

Sammanfattning av undersökningen:



EXTERIÖR & AKTION  –  HÅLLBARHET & PRESTATION

Högklassiga PRESTATIONER förutsätter
- mycket effektiv, ”energisnål” aktion
- utmärkt hållbarhet
- funktionell exteriör

(dessutom: bra temperament/löpskalle, gener för hög prestanda m.m.)

Hur ser då den funktionella exteriören ut?
Vi har utförliga exteriörbeskrivningar av 186 avelsgodkända hingstar!
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Exteriöra detaljer med flest skadesymptom i 
L-E Magnussons undersökning, ca 1980-1984

Knipt under hasen

Krokhasig

Harhas

Grovt, oädelt huvud

Stort, långt huvud

Stor hasvinkel, rakhasig

Väl inskenad

Vinklad has

Utfall på 186  
hingstar 2001:

2.7%

1,6%

1,6%

3,2%

4,8%

10,8%

37,1%

22,0%

Brutna ben- 
och tåaxlar Tåvid

 Tåtrång

 Brutna tåaxlar

 Parallellförskjuten

 Benaxlar bak (totalt)

Knätrånga (X-iga)

Trånga

Fransyska Fram

 Bak

Knipta under framknäet

Felaktigt inskenad

Utfall på 186  
hingstar 2001:

16,7%

12,4%

1,6%

6,5%

16,5%

14,5%

0,5%

42,5%

8,6%

7,5%

2,2% Ang. vinklad has: 34,7% av hingstarna med vinklad has 
hade tjänat över 5 mkr, 17,5% hade tjänat mindre än 5 mkr.
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L-E Magnussons 
sammanfattning 1980: 

”Travaren bör vara lätt, gracil, 
ha ett inte allt för långt huvud, ha 
stor manke och normala hovar 
samt inte vara knipt under knäet 
eller hasen. Vidare bör benaxlarna 
vara lätt utåt roterade och bog-
knävinklarna stora.”

Topphästarnas exteriöra 
beskrivning som 
sammanfattning 2001:

Manke: 160 cm
Kors: 159 cm
Längd: 162 cm

”Lätt, elegant, långsträckt och 
harmonisk hingst med djup 

bål. Uttrycksfullt huvud, 
väl ansatt hals, djup 
sluttande bog, markerad 
lång manke. Relativt 
lång rygg, välmusklat, 
sluttande och ganska 
långt kors. Något 
fransysk fram med 
gracila skenor, väl 
inskenad runt om. 
Något vinklad has, 
nöjaktigt korrekta 
rörelser.”
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Exteriörens påverkan på den 
svenska varmblodiga travarens prestationer
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Bedömningsprotokoll auktionshästar (åringar) 

 

Hästnamn: ____________________________ Reg. nr: __________________ Kön: ____ 

Katalognr: ____________________ 

 Från sidan 
 
 Typ     

1 Storlek Stor Liten  

2 Kroppsform Tung Ädel  

3 Utveckling Välutvecklad Outvecklad  

4 Kroppsform Lång Kort  

5 Kroppsform Högställd  Lågställd  

6 Kroppsriktning Uppförsbacke  Framvikt  

      

 Huvud/hals/bål     

7 Halslängd Lång  Kort  

8 Muskelans. hals Grov  Tunn  

9 Halsens form Välvd  Rak  Underhals 

10 Manke Hög  Låg  

11 Manke Lång  Kort  

13 Bogposition Liggande  Stupande  

14 Bålens djup Djup  Grund  

15 Överlinje Rak  Svank  

16 Ländrygg Lång  Kort  Karp 

17 Korsets form Stupande  Plant  

18 Korsets längd Långt  Kort  

  
Extremiteter 

  
  

19 Benomfång Grova  Gracila 
 Markerade      
     ledgångar 

20 Framben från sidan Bockbent  Sabelbent  

21 Framben skenor Långa  Korta  

22 Framben kotor Långa  Korta  

23 Framben kotor Upprätade  Veka  

25 Framben inskening Korrekt  Påtagligt knipt under framknäna 

27 Bakben från sidan Krokhasig  Rakhasig  Harhas 

28 Bakben skenor Långa  Korta  

29 Bakben kotor Långa  Korta  

30 Bakben kotor Upprätade  Veka  

  
Hovar 

    

34 Storlek Stora  Små  Olikstora 

35 Trakter Höga  Låga 
 Understuckna 
 Ballförskjutna 

 

 Framifrån/bakifrån 
 

12 Bringa Bred Smal  

24 Framben framifrån Intåad  Uttåad  Fransysk 

26 Framben inskening Korrekt Påtagligt parallellförskjuten/ 

felaktigt inskenad 

31 Bakben kotor Intåad  Uttåad  

32 Bakben bakifrån Hastrång  Hjulig  

33 Bakben benaxlar Inåtroterad Utåtroterad  

 

 

 



Helhet: 
 

 

 

 

 

 

 

Övrigt: 
 

 

 

 

 

 

 

Veterinära anmärkningar auktionshästar (åringar) 
 
Katalognr: ____________________ 
Röntgenfynd: 
VF: Kota Birkeland/POF  u.p.f.  Lindrig förändring  Grav förändring  Opererad 
       DOF u.p.f.  Lindrig förändring  Grav förändring  Opererad 
 
HF: Kota Birkeland/POF  u.p.f.  Lindrig förändring  Grav förändring  Opererad 
       Kota DOF u.p.f.  Lindrig förändring  Grav förändring  Opererad 
 
VB: Kota Birkeland/POF  u.p.f.  Lindrig förändring  Grav förändring  Opererad 
       Kota DOF u.p.f.  Lindrig förändring  Grav förändring  Opererad 
Has OCD u.p.f.  Lindrig förändring  Grav förändring  Opererad 
 
HB: Kota Birkeland/POF  u.p.f.  Lindrig förändring  Grav förändring  Opererad 
       DOF u.p.f.  Lindrig förändring  Grav förändring  Opererad 
Has OCD u.p.f.  Lindrig förändring  Grav förändring  Opererad 
 
Övrigt:........................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... 
 
Allmäntillstånd:  
Hull: Normalhull Överhull  Under normalhull  Mager 
Temperament: Normal  Nervös  Opålitlig  Slö 
Kroppsstorlek: Normal  Större än normalt för rasen  Mindre än normalt för rasen     
 
Synliga slemhinnor och palperbara Ifk: u.a.  Lindrig anmärkning Grav anmärkning 
Förklaring:……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Hud u.a.  Lindrig anmärkning Grav anmärkning 
Förklaring:……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Respirationsorgan u.a.  Lindrig anmärkning Grav anmärkning 
Förklaring:……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Cirkulationsorgan u.a.  Lindrig anmärkning Grav anmärkning 
Förklaring:……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Digestionsorgan, tänder, munhåla u.a.  Lindrig anmärkning Grav anmärkning 
Förklaring:……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Yttre könsorgan: 
Testiklar:  Båda nere  Vänster ej nere  Höger ej nere Ingen nere 
  Vänster roterad  Höger roterad  Båda roterade 
  Annat…………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Varför denna studie?
- Avelsframsteget har sedan 1985 varit extremt stort, 
det högst uppmätta i någon ras i modern tid. Eftersom 
även travhästens exteriör anses ha förändrats under 
samma tidsperiod som prestationsförmågan höjts, 
finns starka skäl att åter söka aktuella samband mellan 
exteriör och prestation. 

- I studien från 1985 var de bäst presterande hästarna  
av en lätt, elegant typ med gracila extremiteter, relativt 
kort huvud, normalstora hovar, utåt roterade benaxlar 
(fransysk benställning) och relativt stor bog- och 
knävinkel. 

- Vid köp och försäljning - inte minst vid 
åringsauktionerna - läggs stor vikt vid hästens 
utveckling och exteriör. I brist på vetenskapliga fakta 
florerar därför ganska skilda åsikter om hästens exteriör.

Hur har studien genomförts?
2012 och 2013 exteriörbedömdes alla de ettåringar som 
deltog i Elit- och Kriterieauktionerna (1.125 st). Över 
fyrtio olika exteriöra delar bedömdes efter en linjär skala 
1 - 5, där 3 utgjorde ett ”normalvärde”. När det gäller 
prestationerna har följande mått analyserats:

• Rekord
• Prissumma/start
• Ackumulerad prissumma
• Placeringsprocent (plac. 1-3)
• Antal starter
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Kort sammanfattning
av de första analysresultaten

 Rekord
5 God kroppsutveckling, hög manke

4 Korta skenor

 Ackumulerad prissumma
5 Välutvecklade

4 Elastiska kotor bak

 Prissumma/start
5 ”Överbyggda” fram, djup bål
 Långa kotor fram

4 Elastiska kotor bak

Sammanfattning
Flera faktorer inverkade på presentationsmåtten. Startålder, 1-års-index, 
auktionstyp, födelseår och kön påverkade samtliga prestationsmått. Rekordtiden 
påverkades även signifikant av bana, tränare, distans, ålder i månader vid 
rekordet, samt säsong.

Resultaten indikerar att en hög prestation vid tre års ålder gynnas av hästar 
med god tillväxt vid ett års ålder, medan en liten, outvecklad häst med tunn hals, 
låg och kort manke, grund bål och lågställd kropp med framvikt, kommer att 
prestera sämre senare i livet.

 Placeringsprocent
5 Högställda, ”överbyggda” fram
 Längre kotor fram, mer intåade och mer 
 korrekt inskenade fram

4 Stora, välväxta, längre manke, elastiska kotor bak

 Antal starter
5 Högre manke, stupande kors

4 Kortare skenor
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När sluts cirkeln?

När slutar travarna att 
notera nya rekordtider?

~
Hur kommer exteriören 

att se ut - har vi ett ”nytt 
fullblod” i framtiden?

?

2017

1830

Anglonormand

Fullblod

Morganhästar

Hackney

Okänd stam

Orlofftravare
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Tack för uppmärksamheten!


