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Tema: Unghäst

T omas har byggt upp verk
samheten tillsammans med 
sin bror under en tioårs
period. De började med 15 

beteshästar och är nu uppe i 55.
–Vi vill jobba lugnt och fint så att 

hästarna blir harmoniska och är kör
bara, säger han.

Framför allt är det mindre upp
födare, med ett eller två föl, som 
lämnar sina unghästar till Tomas. De 
brukar komma i tre olika omgångar 
– just avvanda föl kommer på hösten 
efter betessäsongen, ettåringar läm
nas i marsapril för inkörning innan 
betessläpp och en grupp lämnas på 
hösten för inkörning. Tomas är öppen 

för alla förslag men de flesta vill ha 
hela konceptet, från föl till inkörd 
häst som kan gå premielopp i juni.

–Med mitt koncept får jag verksam
heten spridd över hela året, så att inte 
alla kommer nu på hösten. På årsbasis 
blir det ett 50tal hästar som körs in.

Växelbete 
Till gården hör 100 hektar som 
används på bästa sätt.

–Genom att utnyttja betesperio
den tar vi tillvara på gårdens resurser. 
Hästarna går på bete i stora grupper 
från maj till augusti. Vi växlar mel
lan hagarna så att de alltid har nytt, 
fräscht gräs. Vi har närliggande vallar 

Unghästträning hos 
Tomas Rosén

Den lugna 
miljön skapar 
harmoniska 
hästar

En lugn och harmonisk inkörning, där varje individ hanteras utifrån 
sina egna förutsättningar. Där målet inte är att ta fram den bästa 
h ästen utan att hästarna får jobba i lugn och ro.
–Det är ett uppskattat koncept och uppfödarna lämnar sina unghästa r 
till mig år efter år, säger Tomas Rosén, som driver sin verksamhet på 
föräldragården Årsta utanför Tierp.

TEXT: 

Anne Adre-Isaksson

Foto: 

Anne Adre-Isaksson 

och Louise Rosén
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som kan betas som andra skörd och vi 
koncentrerar oss på grovfoder som de 
har fri tillgång till under vintern på 
lösdriften.

Gården Årsta var tidigare jordbruk 
med ett 40tal mjölkkor och lika 
många ungdjur. Tomas gick jord
brukslinjen på gymnasiet där alla 
killar utom han var intresserade av 
traktorer. Det var djuren som fascine
rade Tomas. Pappa hade en häst som 
han tränade på amatörbasis. 

–Eftersom vi haft många djur vet 
jag vad som krävs för att fodra 100 
djur. Det har jag nytta av nu. De dag
liga rutinerna har jag med mig sedan 
uppväxten.

Ingen stress
Tomas pratar mycket om vikten av 
att hästarna får vistas i en lugn miljö 
utan stress. Behöver någon längre tid 
på sig så får den det.

–Det finns alltid problemdjur men 
vi går lugnt till väga. De får vänja sig 
i sin egen takt. Vissa förstår direkt, 
andra behöver längre tid. Men det 
är bara att nöta på, så brukar det 
f ungera bra.

Fölen, som lämnas efter avvänj
ning, tas in en gång i veckan, binds 
upp och mäts så att uppfödarna får 

–Det finns alltid problemdjur 
men vi går lugnt till väga. De 
får vänja sig i sin egen takt. 
Vissa förstår direkt, andra 
behöver längre tid.
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information om hur de utvecklas. De 
tömkörs runt gården, 500600 meter. 
I slutet av februari kopplas vagnen på 
och de hinner jogga någon kilometer 
med vagn innan de släpps ut på bete i 
maj. Sedan tränas de hela vintern, ofta 
fyra och fyra så att de får gå i grupp. 

–Den möjligheten har man kanske 

Tema: Unghäst

inte som liten tränare/uppfödare. 
Har man dessutom en starthäst är 
det lätt att det inte blir av att ta hand 
om unghästarna.  

På träningslistan
När hästarna gått premielopp i juni 
lämnar ägarna dem till olika tränare. 

Tomas har själv ingen kontakt med 
tränarna. Men flera av de inkörda 
hästarna har gått till Timo Nurmo, 
Per Lennartsson, Roger Wahlmann 
och Petri Puro. Den senare har 
Tomas själv en del samarbete med 
eftersom han haft fölungar efter 
Camilla Highness.

Stora arealer täcker hästarnas behov av bete.

Läs mer på www.trikem.se

       Energy Pro Balance - massor med 
 skonsam energi till hästen 
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fakturer a hästägarna via Svensk 
T ravsport. 

–Det är aldrig något krångel med 
betalningarna och jag vill ha ordning 
och reda från början. Då får jag också 
kunder som tycker att det är ett bra 
system. Och det har nog bidragit till att 
jag fått god ekonomi i verksamheten. 

träningslistan och kommer då med i 
historiken. Ibland nämns hans namn 
i vinnarcirkeln, vilket förstås känns 
bra.

Fakturerar via ST
En annan fördel med att ha hästarn a 
på träningslistan är att han kan 

Exempel på hästar som körts in 
hos Tomas är Ni Talar Bra Latin 
(Kiss FrancaisFattiga Lisa), Andreas 
Boy (Order By FaxTequila Oro), 
Just F lying By (From AboveFlying 
Fantasy) och Cach Gambler (Ready 
CashNo Way Back).

Tomas sätter upp alla hästar på 

–Det roliga med 
travet är att man 
inte kan köpa sig 
till framgångarna. 
Det går ju faktiskt 
att hitta en b illig 
häst och ändå 
lyckas.

Ni Talar Bra Latin

Vi tar hand om allt pappersarbete 
för Andelshästen!

VI TAR HAND 
OM ALLT 

PAPPERSARBETE 
FÖR ANDELS-

HÄSTEN! Tel 018-12 40 04, Fax 018-12 60 0
 www.easykb.se 

Tel: 018-12 40 04
E-post: info@easykb.se

Besök gärna vår nya hemsida! 
www.easykb.se



     

Travhästen nr 3• 201412

På senare år har Tomas fått in ung
hästar via Easy KB, vilket gjort att 
kvaliteten har ökat.

–Att sprida kundkretsen är en del i att 

inte vara så sårbar som man är om man 
jobbar för en tränare. Man måste ha 
volym för att klara sig företagsmässigt. 

–Det roliga med travet är att man 

inte kan köpa sig till framgångarna. 
Det går ju faktiskt att hitta en billig 
häst och ändå lyckas. Bara att möjlig
heten finns gör att hoppet lever vidare.

Tema: Föl

Born in Sweden

Kontakta din lokala Agriasäljare som du hittar på agria.se eller 
ring 0775-88 88 88
Agria Djurförsäkring är länsförsäkringsgruppens specialistbolag för djur- och grödaförsäkring.

Nu sänker vi årspremien när du försäkrar 
ditt svenskfödda föl under 2014. Om du 
väljer Agria A1 Liv och Användbarhet 

med Agria A1 Veterinärvård ingår även Agria 
Extra, en trygghet för dolda fel.

Svenska travhästar har historiskt sett hävdat 
sig väl i  internationella sammanhang. En stark 
och konkurrens kraftig avel är viktig för svensk 
hästnäring och det vill vi stötta. Svenska upp-
födare kan, svenska hästar kan!

Sänkt 
 premie när 
du försäkrar 

ditt föl!

”Svenska uppfödare kan, 
svenska hästar kan!”
Rokkakudo, vinnare av Svenskt Travkriterium 2013
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Billerstena Gård

Billerstena Gård
Boxar uthyres i Enköping
Hyr del av stall, halv/helinackordering. Eller efter önskemål. 
Vi har ca 20 boxar och 4 större lösdrifter och stora beten. I stallet finns 
tvättmaskin, dusch, fikarum. Fin kuperad körslinga på 3,5 km och 600 m 
rakbana samt fina ridvägar.  
Ingår: Analyserat grov- och kraftfoder samt halm.

Billerstena Gård ligger mellan Heby och Fjärdhundra  
-  2,5mil från Enköping.

Vi tar även emot konvalecenter för vård och  
igångsättning. Referenser finns. 

Kontakt: 
Maria Dahlėn
maria_dahlen@hotmail.se
070 - 533 18 66

–Det viktiga är att hästarna får en lugn och bra 
start. Mitt mål är inte att ta fram en häst till Kriteriet 
eller Elitloppet. Men jag kanske hamnar där ändå 
om det är hästar som körts in hos mig, säger Tomas 
Rosén som kör in unghästar med gott resultat.
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