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Test. Senskydd
Bäst
i test!

Fakta.
Så gick
testet till
Benskydden
användes under
sammanlagt sju
timmar vardera
i blandad ridning
och på olika underlag. Det leriga
och blöta underlaget utomhus
satte verkligen
benskydden på
prov gällande
skötsel och rengöring. Benskydden testades på
fem olika typer av
hästben för att få
en övergripande
syn på passformen. Därefter
utvärderades hur
väl skyddet hade
suttit på plats på
benet, hur lätta
de var att rengöra
i daglig användning och hur bra
ventilationen
fungerat.

Här är de bästa
senskydden
Senskydd som används ofta måste vara lätta att sätta på och ta av, att hålla rena – och inte minst, tåla tuffa tag.

Test. Senskydd är en billig skadeförsäkring och ett smidigt sätt
att skydda benen från slag och revor. Men vilken modell skyddar
bäst? Och fungerar verkligen ventilationen så bra som det sägs
på de nya modellerna? Ridsport har testat.

S

enskydden tillhör tro
ligtvis den vanligaste
typen av benskydd.
Den smidiga passfor
men och enkelheten att
sätta på dem gör dem
till ett självklart val i den dagliga
träningen för många. Till skillnad
från vissa damasker eller benlin
dor torkar senskydden på nolltid
och är lätta att spola av under rin
nande vatten. De har dessutom ett
hårt skal som täcker nästan hela
benet, både kotans insida, benets
baksida och kotans utsida.
Det är inte bara vid hoppning
och bomarbete som hästen kan slå
i, en del hästar tenderar även att
slå med hoven på kotans insida un
der ridning. Löst sittande sömmar,
flisiga hovkanter eller vassa grenar
i skogen kan lätt rispa upp huden
på benet. Många ryttare anser där
för att senskyddet är en försäkring

mot dyra veterinärkostnader som
kan uppkomma på grund av dessa
skador.

Kan minska stöten

Men att tro att ett senskydd kan
skydda din hästs ben mot allt är
inte helt realistiskt. En hård hov
som kommer med full kraft kan
fortfarande ge åverkan på benet.
Däremot kan skyddet minska stö
ten och fördela trycket över större
yta.
På senare tid har senskydden
tagit ny fart på utvecklingskurvan.
Nya modeller med nya finesser
kommer ständigt ut på markna
den. Den nya trenden som kan ses
bland senskydden är ventilation
samt extra förstärkningar baktill.
Diverse nya stängningsanord
ningar har också blivit synliga, ut
över den traditionella kardborre
knäppningen.

Trendspaning
Den nya
trenden
bland senskydden är
ventilation
samt extra
förstärkningar
baktill.

Extra ventilation är välkommet.
Svettiga märken där skydden har
suttit efter träning är ofta ett teck
en på ett för tätt skydd som inte
släpper ut någon luft. Med venti
lation som tillåter luftgenomsläpp
minskar detta och huden på häs
tens ben kan andas.
För tillverkarna måste det vara
omöjligt att tillverka ett senskydd
som sitter bra på alla ben. Precis
som det är svårt för hästägaren
att hitta ett skydd som sitter som
handen i handsken på alla häs
tar. Hästar har olika tjocka kotor,
längd och omfång på benet – en
del är pinnsmala med långa ben
och andra har korta ben men med
brett omfång. Ta för vana att mäta
benet innan du åker till butiken.

Smarta detaljer och
perfekt passform

Fjäderlätta skydd
med bra ventilation

Om skyddet:
Ett väldigt välventilerat skydd med
perforerat innerskikt av neopren och
ventilationsnät på utsidan av benet.
Toppen på skyddet är mjukt och
flexande för att inte hindra hästens
benrörelser. En för ridsporten helt ny
stängning med möjlighet till exakt tillpassning finns även här. Skydden finns
i svart, brun, vit och marin i storlek full.

Om skyddet:
Skydden har en helt ny teknik av ventilation som låter luften färdas via olika
kanalstrukturer i textilen. Ventilationshål finns både på sidan och upptill på
skyddet. Här finns även nitrexgel och
kolfiber baktill som extra förstärkning
och stötabsorption. Två snabbspännen
med resårband. Färgerna svart och brun
finns och storleken medium och large.

Om skyddet:
Ett högventilerande lättviktsskydd
med rutnät i hela ytterskalet för
luftutsläpp. Här tillåts luften cirkulera
fritt i hela benskyddet, samtidigt som
materialet är stötabsorberande. Skyddet stängs med två breda resårband.
Finns i svart, vitt och brunt i storlek
medium och large.

Omdöme:
Dessa skydd från Eskadron har otroligt
bra ventilation i och med att hela
utsidan har luftutsläpp med ventilationsnät. Stängningen påminner om
knäppningen på slalompjäxor och är
lätta att spänna och få upp. Kräver lite
finess för att inte dra för hårt i och med
att resårband saknas. Normal storlek
som passar bra på de flesta ben.

Omdöme:
Dessa skydd från Veredus har många
smarta detaljer samt mycket bra
ventilation och perfekt passform. De
är något stora i storleken så är din häst
på gränsen mellan cob och full bör
du välja medium. Skydden är lätta att
stänga och är enkla att hantera. Håller
sig fräscha länge efter rengöring, trots
lera och slask.

Eskadron Flexisoft air easy
Pris: cirka 950 kronor.
www.willab.se

Betyg: 

•• • • •

Veredus Carbon gel vento
Pris: cirka 1 799 kronor.
www.equalityline.se

Betyg:

•• • • •

Kefly Tri-Zone air lite
Pris: cirka 1 000 kronor.
www.kefly.se

Omdöme:
Dessa skydd är väldigt lätta och väger
nästan ingenting. Smidiga att sätta
på, har helt okej passform. Ganska
stora i storleken och kunde med fördel
vara något mer anatomiskt formade.
Skydden har mycket bra ventilation
och passar därför ypperligt även som
hagskydd. Enkla att skölja av, men det
fastnar gärna lera i hålen, vilket måste
avlägsnas med en diskborste.
Betyg:

•• • • •

Mindre socker,
mer fibrer,
samma energi!
Nu har vi minskat sockerhalten i Betfor till 10,5%,
alltså inte mer socker än det finns naturligt i vanligt gräs
och hö. Samtidigt har vi ökat fiberhalten.
Resultatet är ett Betfor med rejält lägre sockerhalt,
men samma energiinnehåll.
Självklart är Betfor fortfarande fritt från stärkelse, och
bidrar till att hästens totala näringsupptag förbättras.
Hästen får mer energi och lägre mjölksyranivå efter
ansträngning. Samtidigt stimuleras den ”goda” bakteriefloran i tarmen, och vätskebalansen förbättras.

Smidiga skydd för
den smala hästen

Klassisk modell
med bra passform

Om skyddet:
Senskydd med tre reglerbara
resårspännen som fästs över piggar på skyddets utsida. Skydden har
luftgenomsläpp på baksidan samt på
båda sidorna om kotan. Neoprenet på
insidan är perforerat för extra luftflöde
och har även welltex med Back on
Track-effekten. Finns i brunt, svart och
vitt i medium och large.

a
Om skyddet:
Senskydd i slagtålig plast med extra
påbyggnad baktill. Ventilationshål i
bakkant och perforerad neopren på
insidan ger bra ventilation. Ny typ av
formskuren skål vid kotan ska ge bättre
passform och följsamhet. Nedskuren
kant upptill för att ge större rörelsefrihet hos hästen. Skydden finns i svart
och brunt i storlekarna ponny, cob och
full.

Back on Track Royal
Pris: 849 kronor.
www.backontrack.com

I det här testet ingick sju senskydd.
Trots samma storlek var det ganska mycket variation på hur stor
modellen var. Skydden från Tek
na och Kefly tillhörde de största i
omfång, medan Back on Track var
bland de mindre. Det finns därmed
något för alla.

Omdöme:
Trevliga senskydd med tre inställningsmöjligheter vardera på resårbanden,
vilket känns fullt tillräckligt. Skydden är
av lite smalare modell jämfört med övriga i testet och lämpar sig därför bäst
för normaltjocka till smala hästben.
Smidiga att hantera och lätta att spola
av och hålla rena. Skydden sitter bra
under hela testet och har mycket bra
ventilation.

Elin Stahre, text och foto

Betyg:

Något för alla

Lätta att ta på och
ventilation i toppklass

•• • • •

EquiXpert Endevour
Pris: 449 kronor.
Bästa t
e
www.hooks.se
budg

tiv!
lterna

Omdöme:
Trevliga senskydd med många genomtänkta detaljer till lågt pris. Relativt
klassisk modell som vidareutvecklats
och förbättrats. Ventilationen fungerar
bra och skyddet har mycket bra passform. Lätta att tillpassa och att hantera
i daglig användning. Torkar dessutom
fort efter rengöring under rinnande
vatten.
Betyg:
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Robust skydd för
den kraftiga hästen
Tekna
Pris: 545 kronor.
www.globussport.se

Om skyddet:
Senskydd från Tekna i kraftigt utförande med ventilation på både insidan
och utsidan. Extra förstärkning baktill
som ska skydda mot slag. Skydden har
tjockt neopren på insidan och elastiska
remmar med snabbspännen över
piggar som stängning. Färgerna brunt
och svart finns tillgängliga i storlekarna
ponny, cob och full.
Omdöme:
Ett robust skydd som passar bäst på
lite kraftigare hästben. Täcker hela
benet bra och sitter stadigt med bra
tillpassning. Den relativt djupa utskärningen kring kotan skyddar väldigt bra
och sluter om hela benet. Ventilationen fungerar bra och skydden är enkla
att hantera och att rengöra.

Betyg:

•• • • •

Budgetskydd som
passar de flesta

Professional choice
pro performance show jump
Pris: cirka 600 kronor.
www.miasrs.se
Om skyddet:
Klassisk modell från Professional choice som annars är kända för sina mjuka
benskydd. Här finns både ventilation
och förstärkning med stötabsorption
längs baksidan på skyddet. Perforerad
neopren på insidan tillåter luften att
cirkulera. Dubbel kardborreknäppning
håller skydden på plats. Finns i vitt och
svart i storlek full.
Omdöme:
Ett trevligt skydd med bra passform
som sitter stadigt. Kraftiga kardborreband med dubbel resår. Normal storlek
som passar på de flesta hästben.
Benskydden har även tillfredsställande
ventilation och är enkla att hålla rena
i daglig användning. Bra budgetskydd
med bra funktion.
Betyg:

•• • • •

Nordic Sugar AB, 205 04 Malmö.
Tel 040-53 70 00. Fax 040-43 21 90.
www.betfor.nu

