
Hej!
Här kommer samlad information till dig som är nyfiken på vad det innebär
att bli utprovare av barfotaboots hos Viahov

Till att börja med kommer lite historia om hur idén till Viahov föddes, 
varför vi finns, och varför detta fyller ett stort behov. Lite längre ner 
kommer mer information till dig om vad som krävs för att börja jobba med
detta och några saker som du behöver tänka på innan du kan sätta igång.

Varma hälsningar!
Anna på Viahov

Viahov AB – Individuell utprovning av joggingskor

Viahov AB startades av mig, Anna Hane, med den enkla men viktiga missionen att öka 
tillgängligheten för bekväma hästskor i Sverige och att fler hästägare ska ha möjligheten att få 
tillgång till praktisk hjälp med utprovning av joggingskor till sin häst på plats i stallet. Barfotagång 
ska INTE behöva ske på bekostnad av hästens välmående - tvärtom! Syftet är och har alltid varit 
för mig att hästen ska må så bra som möjligt och vara bekväm oavsett om den är skodd eller 
oskodd. Mitt mål är att kunna tillhandahålla marknadens bästa barfotaskor, både för träning, 
tävling och för rehabilitering. Jag vill att så många hästägare i Sverige som möjligt ska kunna ha 
tillgång till praktisk hjälp med utprovning av detta med hjälp av sin lokala hovvårdare eller 
hovslagare. För de som inte kan få hjälp på plats erbjuder jag alltid individuell rådgivning online 
genom att kunder kan skicka bilder och information via e-post. Som utprovare hos Viahov så 
erbjuds du möjlighet att vara utprovare och återförsäljare för några av marknadens bästa och 
mest populära barfotaskor. Vi utvecklar ständigt sortimentet och försöker hålla oss uppdaterade 
på de bästa skorna och tillbehören, för att kunna hjälpa så många hästar som möjligt. Du väljer 
själv vilka märken du vill välja att satsa på, men vi rekommenderar att du följer våra 
rekommendationen att satsa på några få utvalda märken som kompletterar varandra.  Planen är 
att Viahov kommer erbjuda boots-utprovningskurser inom kort!

Hur allt startade...

Jag är utbildad hovvårdare (fullständigt ”Häst-CV” kan ni hitta på min blogg: 
www.viahovblogg.se), och har sysslat med hovvård, verkning för barfotagång och användning av 
olika typer av barfotaboots sedan 2005. I mitt arbete med att hjälpa kunder med verkning så 



märkte jag tidigt att det fanns en stor efterfrågan och ett viktigt behov av ett fungerande 
hovskydd, för hästar som man av olika anledningar inte kan/vill ha vanliga järnskor på, men som 
inte kan gå barfota 100% på alla underlag. Jag märkte också att det fanns ett stort behov av att få
mer kunskap om, och hjälp med utprovningen av detta, eftersom det är en ren djungel på denna 
nya marknad av barfotaboots och svårt att hitta rätt för en novis person. Nya modeller kommer 
hela tiden.

Min önskan och strävan efter att hjälpa mina kunder med detta ledde mig in på den vägen, och 
jag började hjälpa till med utprovning av skor direkt på plats ute hos kunderna, som ett 
komplement till hovvårdsverksamheten. Det har uppfunnits många olika mer eller mindre 
populära barfotaboots på marknaden sedan långt mer än 20 år tillbaka och de senaste 10 åren 
har marknaden exploderat. Jag har provat många av dessa olika boots, men inte blivit speciellt 
övertygad. Jag provade några olika för att hjälpa mina kunder och började då med att använda 
Cavallo eftersom det var en av få modeller som funkade hyffsat på mitt eget kallblod. Men jag 
märkte strax att det ofta blev skavsår eller passformsproblem eftersom de är ganska hårda/styva 
i materialet och det gick inte så bra på de ädlare hästarna med betydligt känsligare ben och 
hovar. Jag upplevde dem som lite klumpiga och hästarna var inte helt nöjda. Sulan var dessutom 
ganska hård och platt och de mest ömfotade hästarna behövde något mjukare som gav mer stöd 
åt sulan. 

När jag väl upptäckte Equine Fusions mjuka flexibla joggingskor runt 2012 så fastnade jag direkt 
för dessa skor och det visade sig att deras modeller funkade väldigt bra även till de mer 
skavkänsliga hästarna och även funkade bra för användning ute i hagen för de nyligen avskodda 
hästarna som var så ömfotade att de behövde boots även ute i hagen tills hoven hade blivit 
starkare. Dessutom var de väldigt enkla att använda och passade därför perfekt som 
"förstagångs-sko" till de kunder som saknade erfarenhet av boots. Eftersom en del nya 
kundhästar jag tog emot hade olika typer av deformationer i hovarna, trasiga hovväggar och 
andra problem så var det väldigt viktigt att skon var "förlåtande" i passformen. Det var snarare 
mera regel än undantag att hästarna som jag tog över var ”hopplösa fall” som inte hovslagaren 
ville eller kunde sko längre, och man var redo att söka nya alternativ. Den här typen av hästar har
inte sällan problem med trasiga hovväggar, utflytningar eller andra svagheter i hoven, som ställer
ännu högre krav på att barfotabootsen måste klara av avvikande hovform utan att lossna, snurra 
eller orsaka skavsår.

Jag tycker att Equine Fusions joggingskor klarade detta galant! Många boots-modeller kan tyvärr 
vara lite mer oförlåtande passformsmässigt och passar bara på typiskt "barfotaverkade" hovar 
som har perfekta vinklar, symmetriska raka jämna hovväggar utan utflytningar eller ojämnheter, 
relativt låg trakt-kort tå och verkas med täta intervaller på max 5 veckor. Olika populära 
barfotaboots-modeller för ”prestation” som exempelvis Renegade. Scoot Boots, Easyboot Glove, 
Flex Boots m.fl sitter smidigt och bra på hoven – MEN de saknar dock justeringsmöjligheter för 
att passa till branta hovar, höga trakter, utflytna hovar, trasiga hovväggar, kraftigt understuckna 
hovar, extremt sulömma, eller andra vanligt förekommande deformationer/hovproblem som 
man ofta möter när man tar över nya kunder där hovslagaren gett upp på att sko hästen och man
vill ”prova barfota” som en sista utväg.... 

Detta innebär att de hästar som oftast är i allra STÖRST behov av hovskydd vid barfotagång och 
har trasiga eller deformerade hovar med väldigt känsliga hovsulor inte har så många olika 
barfotaboots-modeller att välja på som man först kanske kan tro! 



Dessutom är det ju också väldigt viktigt för de mest känsliga hovarna att de har en mjuk bekväm 
sula i skon, vilket tyvärr inte är möjligt att applicera i så många bootsmodeller. För att komplicera 
det hela ytterligare så finns det många hästar som har negativ hovvinkel pga kollapsade trakter, 
som behöver mer än bara slitage-skydd för hoven – dessa hästar behöver dessutom 
”rehabiliterande” barfotaskor som hjälper hoven att träna upp de inre strukturerna och korrigera
vinklarna för att kunna erbjuda hästen bättre komfort. (för dessa ”specialfall” får man titta på 
olika rehabsulor som används som inlägg i bootsen för att skräddarsy support och 
hovstimulering. Detta kräver en sko som är rymlig och robust nog så att rehabsulorna får plats)

Jag har alltså ställt ganska höga krav på barfotaboots. Det är inte bara ett ”slitskydd” jag har letat 
efter, utan något som fungerar som en övergångssko när hoven ska växla från järnsko till barfota 
och är extra känslig under en period om 6-12 månader direkt efter avskoning. Då behöver ofta 
hoven skydd även ute i hagen, åtminstone under de första veckorna, ibland längre, beroende på 
hur hovens status och vilket underlag man har.

Equine Fusion visade sig kunna fungera på många olika typer av hovar även om hovformen ännu 
inte blivit helt optimal. Jag har därför varit trogen Equine Fusion under många år nu trots att nya 
modeller har kommit in på marknaden och försöker konkurrera. I skrivande stund så har Viahov 
inte mindre än 15 olika bootsmodeller i sortimentet, med fler nya modeller på väg in i lager. Men
ändå är det nästan alltid Equine Fusions joggingskor jag brukar rekommendera till de nya ovana 
hästägarna som ska plocka av järnskorna och prova barfotaboots för första gången. De behöver 
”övergångsboots” För hästar och hästägare som inte är nya inför detta med barfota och 
barfotaverkning och har hovar i ganska OK skick, så behövs inte nödvändigtvis ”övergångsboots”, 
utan där finns det betydligt fler alternativ att välja på! Mer om detta längre ner...

Equine Fusions joggingskor uppfyller några av de enkla men viktiga krav som jag har på en bra 
”övergångssko” när man arbetar med just utprovningsverksamhet:

 Enkelhet - Skorna är enkla att ta av och på hoven, även för nybörjare. Det finns inte 
heller några små reservdelar som går sönder och behöver bytas och meckas med. 
Enklast på marknaden! (Hästägarna ska ju kunna klara av detta själva sen, utan vår hjälp)

 Säkerhet - De sitter säkert kvar på hoven i alla gångarter och i all slags terräng, och 
fungerar bra även ute i hagen. Speciellt All Terrain med rem, som går att dra åt 
ordentligt. (Man vill inte behöva gå ut i skogen och leta efter bortsprungna skor efter 
ridturen! Tro mig.. jag vet hur det kan vara...)

 Flexibilitet - Skorna kan användas till många olika behov och dicipliner! Funkar lika bra i 
hagen, som på träningspasset. Eller i transporten. Funkar bra till både rehab, som till 
ridning. Är väldigt mjuka och har extremt låg risk för skavsår till skillnad från hårdplast-
skor. (Undantag finns såklart alltid) Och från liten minishettis, upp till stor nordsvensk. 
Alla kunder har ju olika behov. Den här skon täcker in väldigt många storlekar.

 Smidighet - Dessa skor är som joggingskor ska vara – lätta, mjuka, flexibla och smidiga! 
(Inga klumpiga stenhårda ”stekpannor” eller ”pjäxor” här tack!) Equine Fusions 
patenterade sula är den enda i sitt slag - mjuk och flexibel - medan andra boots på 
marknaden oftast består av hårda plastsulor som många hästar är för ömfotade för att 
klara av. Behöver man extra support kan man få plats med rehabsulor i skorna eftersom 



skorna är såpass rymliga.

 Och sist men inte minst,  sulan är tjock och flexibel nog att kunna be support och 
bekvämlighet även för den mest ömfotade hästen. All Terrain sulan som sitter på alla 
modellerna av Equine Fusion rekommenderas av flera hovslagare och veterinärer som 
arbetar med fånghästar under rehab, däribland Micke Westberg. Skorna är ett superbra 
alternativ till vanlig skoning vid just fångproblematik och liknande, eftersom den är mjuk 
och skön för hästen.



Barfotaverkarens dåliga rykte och hur trenden ”bootsutprovare” verkligen
startade...

När jag började jobba professionellt med hovvård 2012 så fick jag ganska tidigt ta ställning till det
dåliga rykte som barfotaverkare hade ute i landet. Detta dåliga rykte hade flera orsaker och en av
de fördomar som fanns var att man som hovvårdare skulle verka hästen så att den blev ömfotad,
och sedan rekommendera hästägaren att låta hästen ”härda hovarna” tills den vänjer sig vid 
barfotagång. Denna fördom verkar tyvärr har gett hela yrkesgruppen ett dåligt rykte. Jag ville 
absolut inte delta i att förstärka detta dåliga rykte och tyckte inte det var försvarbart att låta 
hästarna gå runt och ha ont i hovarna oavsett om de skulle gå barfota eller inte.

Jag anser ju att vi har ett ansvar som yrkesutövare inom hovvård att se till att hästen inte ska 
behöva gå med smärta i sina hovar, även om det bara är under en "övergångsperiod" från skodd-
till barfota och bara på vissa underlag. Har hästen ont i hovarna, så bör den antingen få ett 
lämpligt hovskydd, eller att man erbjuder den ett "snällare" underlag att gå på. Att tvinga hästen 
att behöva gå runt och vara tassig och ömfotad kan vara ett brott mot djurskyddslagen. Detta var 
själva grunden till varför jag själv började med utprovning av barfotaboots från början. Jag ville 
kunna utöva mitt jobb med gott samvete och hjälpa hästar att få sunda friska barfotahovar, utan 
spik och järn!

Att börja med utprovning av joggingskor direkt ute hos kunderna visade sig bli en riktig fullträff, 
och det spred sig som en löpeld. Jag upptäckte ett stort och skriande behov av denna tjänst ute 
hos kunder i många delar av landet. Döm om min förvåning när jag helt plötsligt blev 
regelbundet kontaktad av hästägare i många olika delar av Sverige. Det hörde av sig folk från 
Östergötland, Dalarna, Skåne, Skaraborg och Stockholm som vill ha hjälp med utprovning av 
skor! Jag började att åka långa sträckor för att hjälpa människor men insåg ganska snart att jag 
ensam inte skulle ha någon möjlighet att hinna hjälpa alla hästägare i landet för att täcka detta 
stora behov, och undrade varför inte fler av mina kollegor började med utprovningsservice direkt
till sina kunder. Det var då idén till Viahov föddes.

Viahov AB startades upp under hösten 2014 och min grundläggande vision med detta var att 
lyckas nå ut med dessa fantastiska joggingskor till fler användare i Sverige, genom att bygga upp 
ett nationellt nätverk av återförsäljande "Viahovprovare" - kompetenta hovslagare och 
hovvårdare som jobbar professionellt med utprovning av skorna direkt på plats i stallarna - och vi
levererar boots direkt till dem och deras kunder. Förutom detta ville jag också erbjuda alla 
privatkunder en bra webshop med möjlighet att få kompetent hjälp online för att själv beställa 
hem joggingskor till sin häst om det saknas utprovare lokalt.

Sedan dess har detta bara växt och fler och fler hovvårdare och hovslagare har börjat arbeta med
detta för att täcka in behovet som finns på många orter! Efter att Peder Fredricson med sitt 
hopplag tog OS-Guld i Tokyo 2021 med oskodda hästar så har det blivit lite av ett explosionsartat 
nytt intresse för barfota och boots och jag märker att intresset är större än någonsin nu.

Så trots att många fler nu har börjat att erbjuda dessa tjänster idag så är det fortfarande mycket 
större efterfrågan än tillgång på detta på många håll i landet. Väldigt många hästägare önskar 
hjälp med detta och intresset ökar hela tiden. Denna nya tjänst med utprovningsservice direkt i 
stallet har bidragit till att omdana och revolutionera hela yrkesrollen hovvårdare/hovslagare. 
Hovvårdare som tidigare enbart jobbat med verkning för barfotagång arbetar nu också mot att 



hjälpa hästägare med att hitta ett lämpligt hovskydd, och hovslagare som tidigare jobbat 
uteslutande med järnet som enda beslagsform har nu ännu fler alternativ i sin ”verktygslåda” för
att kunna hjälpa ännu fler hästar än tidigare, både de hästar som redan är barfota och de hästar 
som går skodda men som behöver skos av för att få gå oskott under en kortare eller längre 
period, alternativt för att hästägare ska ha något vid händelse av tappsko. Även intresset för 
limskor har växt, och även detta är något som Viahov erbjuder.

Godkända Hovslagare som arbetar med sjuka hovar har också fått ännu ett bra alternativ i dessa 
skor som ett utmärkt rehabiliteringsskydd vid hovsjukdomar som t.ex fång, eller efter ingrepp i 
hoven. Detta har också lett till att det har skapats många nya nyttiga samarbeten hovvårdare och 
hovslagare emellan runtom i landet! Det finns numer både veterinärer och hovslagare som gärna
rekommenderar sina kunder att kontakta den lokala Viahovprovaren för att få hjälp med att 
prova ut ett par joggingskor om hästägaren gärna vill ha sin häst oskodd men behöver tillfälligt 
hovskydd.

Jag är mycket stolt över att ha fått förmånen inleda ett samarbete med klinikhovslagarna på Ale 
Djurklinik, tack vare hovslagaren Björn Berg i spetsen, samt deras veterinärteam. De ingår i vårt 
nätverk av återförsäljare och erbjuder utprovning av joggingskor direkt till klinikens patienter 
som har behov av detta. Det har visat sig att skorna fungerar mycket bra som ett rehab-alternativ
vid många olika typer av behov. Även Mästerhovslagare Micke Westberg, tidigare chefhovslagare
på Strömsolm, som uteslutande arbetar med fånghästar, brukar rekommendera Equine Fusions 
All Terrain till hästar som påbörjar sin rehab efter fång, och där hovarna inte är hållbara nog för 
att skos. Fler och fler veterinärer, hovslagare, Equiterapeuter och annan djurhälsopersonal 
upptäcker fördelarna med detta alternativ till traditionell skoning. Bootsutprovningsservice är ett
viktigt komplement till branschen, som jag tror är här för att stanna!

Equine Fusion – världsledande inom joggingskor

Viahov AB är grossist av flera modeller boots, däribland joggingskorna från Equine Fusion som är 
de mest populära. Vi har på senare tid utökat ordentligt med en rad olika populära 
bootsmodeller som vi tycker är väldigt bra och som vi erbjuder till våra återförsäljare! Däribland 
Scoot Boots, Evo Boots, Easyboot Epic/Glove/Trail/Easyshoes och många andra! Vi fortsätter att 
utöka sortimentet stadigt!



Men Equine Fusion kommer fortsatt att vara den viktigaste för utprovningsservice för 
återförsäljare – detta tack vare deras höga nivå av användbarhet och funktion till en väldigt 
specifik grupp av hästar och hästägare. De är också den absolut ENKLASTE skon att lära sig att 
komma igång med. För dig som inte har någon tidigare erfarenhet av barfotaboots sedan innan 
så är den fruktansvärt enkel och logisk att förstå sig på. Därför går det ganska snabbt att komma 
igång med utprovningsverksamheten om man väljer detta alternativ.

Equine Fusion är ett mycket innovativt norskt företag som funnits sedan 2005. Företaget 
startades från början tack vare en mycket ambitiös hästägare vars häst var mycket ömfotad och 
obekväm, men som trots veterinärvård och behandling inte blev bättre i hovarna. Som en ”sista 
utväg” så tog man av hästen järnskorna. Denna häst var i behov av en sko som inte begränsade 
hovens naturliga biomekaniska funktioner, och Equine Fusion grundades för att man skulle 
kunna utveckla en sko som ger full frihet för hovmekanismen och hovens naturliga flexibilitet, 
men ändå ge ett fullgott skydd för hovkapseln. Målet var att tillverka en sko som kunde ge hoven
skydd på det mest naturliga och bekväma sättet för hästen. Resultatet blev världens första 
joggingsko för hästar, utvecklad av ett team av talangfulla och dedikerade ingenjörer i samarbete
med veterinärer, hovvårdare och experter inom skomaterial och konstruktion.

Nyckelfunktionerna med alla Equine Fusions skor är att ge hästen bekvämlighet, och ryttaren 
trygghet, med hjälp av en flexibel sko som är följsam mot hoven och ger support, dämpning och 
grepp. Skon anpassar sig till den individuella hoven och till underlaget vilket ger ett så naturligt 
steg som möjligt och tillåter även hästen att känna av underlaget den rör sig på. Detta bidrar till 
att upprätthålla en naturlig funktion i hoven och ökar hästens balans och stabilitet. De har 
utvecklat en egen patenterad gummisula som hjälper till att fördela trycket och bidra till en sund 
hovmekanism. Sulan heter ”All Terrain” och sitter på samtliga av alla Equine Fusions olika sko-
modeller.

Equine Fusion ligger inte på latsidan. De är ett av de mest innovativa och expansiva företagen i 
branschen, och lanserar hela tiden nya modeller. De finns i mer än 20 länder över hela världen. 
Fördelen för oss att skorna är utvecklade i Norge är stor – de har god insyn i skandinaviska 



förhållanden vid tillverkningen av skorna och närheten till Norge ger oss möjligheter för ett 
mycket bra och nära samarbete. Equine Fusion är måna om den svenska marknaden och lyssnar 
på våra åsikter, idéer och behov. Vi har till och med en helt "egen" sko som är unik för Sverige 
och inte säljs i något annat land. Den heter "All Terrain med rem" (Den har varit vår storsäljare 
under alla år!)

All Terrain med rem

Vad är så unikt med Equine Fusion Joggingskor?

Skorna finns i flera olika modeller. De är tillverkade i olika typer av mjukare material, för att vara 
så följsamma och smidiga som möjligt. Grundidén med skorna är att de ska tillåta den barfota 
hoven att bibehålla sin naturliga funktion, och inte varken hämma eller överdriva hästens eget 
grundläggande naturliga rörelsemönster – men de ska samtidigt utgöra ett kompetent hovskydd 
som motverkar punkttryck och för stort slitage på hovkapseln. 

Detta innebär bland annat att den s.k ”glidfasen” och isättningen av hoven mot marken i stort 
sett sker på samma sätt som på en oskodd hov i naturlig rörelse. Om en barfota hov är normen 
för hur glidfasen och överrullningen skall ske på en hov i rörelse, så är Equine Fusion modellerna 
så nära originalet man kan komma  i en hästsko. Equine Fusion har gjort studier på skorna 
tillsammans med professor Lars Roepstorff på SLU och dokumenterat den överlägsna 
stötdämpningen i deras sula jämfört med andra barfotaboots och järnskor. 

Equine Fusions skor erbjuder hoven att få ungefär samma grepp och känsla som den har barfota,
men ändå ger den ett tillräckligt skydd. Därav fungerar den oftast överlägset på ojämnt underlag 
och i terräng, till skillnad från andra hårdplast-skor som blir halkiga och klumpiga över rötter och 
stenar. 

Överrullningen är också något som man tänkt på. Ju tjockare sula skon är utrustad med, desto 
viktigare att det finns en inbyggd överrullning på sulkanten, för att inte hämma hästens naturliga 



rörelser. Vill man öka överrullningen så kan man också raspa en kraftigare avfasning på skon.

Tack vare den mjuka följsamma sulan så distribueras vikten ut på en större yta, och även sula
och stråle blir aktiverade och stimulerade.

Det finns skor i många olika storlekar, från små miniatyrhästar till större kallblod. Det finns 
dessutom skor för breda hovar, respektive mer långsmala hovar. Valet av sko beror alltså dels på 
hovform, och även användningsområde och underlag.

Övergångsskor och skor för rehab

Skorna är inte några utpräglade rehabskor, utan kan snarare kallas ”övergångsskor” (för att hjälpa
en häst under den känsliga övergången från skodd -till- barfota). Tanken är endast att de ska 
utgöra ett skydd av följsamt material runt hoven, som en extra ”handske”.  Hovformen och den 
regelbundna hovvården, verkning och en god balansering av hoven, är därför väldigt 
grundläggande och viktig. 

Jag har dock upptäckt att den ändå har en slags ”rehabiliterande” effekt på många hovar 
eftersom den kombinerar det bästa av två världar – man får alla fördelar med barfotagång, i form
av ökad blodcirkulation och hovmekanism, ökad stimulans av stråle och tillväxt av nytt starkt 
brosk och elastisk puta som ökar stötdämpningsförmågan i hoven – samtidigt som man skyddar 
hoven och hovsulan från slitage, punkttryck och smärta på samma sätt som vanliga skor(med 
sula). Vill man dessutom öka den rehabiliterande effekten så kan man också, med hjälp av olika 
iläggsulor, rehabsulor och hjälpmedel, korrigera understuckna trakter och andra problem i 
hoven. Till detta finns dock även andra skomodeller som är mer utpräglade rehabskor, 
exempelvis Easyboot Cloud, med kilformade skumsulor. Eller Perfect Hoofwear, en wrapslinda 
som stimulerar och skyddar hovkapseln, och kan hjälpa till att bygga upp starkare trakt i hovar 
med svaga understuckna trakter. 



Var vi finns & vad vi gör!

Våra återförsäljare provar ut skor, men behöver inte hålla ett eget lager av skorna! Det enda du 
behöver är demoskor för själva utprovningen. Efter utförd utprovning hos kunden så lägger du 
helt enkelt en order i Viahovs webbutik och de nya skorna skickas då direkt till din kund inom 
bara ett par dagar. Du har också återförsäljarrabatt på hela vårt hovvårdssortiment med de 
populära Red Horse produkterna (Hoof stuff, Sole Cleance, Field Paste, Artimud, Hydro Hoof, 
m.m) så att du kan sälja preparat på behandling av t.ex strålröta om någon av dina kunder 
behöver underhålla hovarna mellan dina besök eller skydda hovarna från uttorkning eller för 
mycket väta.

Viahovs kontor finns hos Anna på Viahov i Öxabäck som ligger en bit utanför Göteborg, men 
Viahovs lager finns numera i Nybro hos ett externt företag som endast har som uppgift att 
snabbt och smidigt packa och skicka ut ordrarna med så snabb leveranstid som möjligt och de 
jobbar heltid måndag till fredag varje vecka förutom helgdagar. För varor i lager så skickas paket 
samma dag om de kommer in tidigt på dagen. Det betyder att när en återförsäljare lägger en 
order så tar det oftast inte mer än ett par dagar innan kunden har fått hem sina nya skor. 

Personlig service ges alltid via epost, och både jag och min medhjälpare Iva på Viahov försöker 
att bistå med så mycket råd och stöd som möjligt till alla återförsäljare och kunder när det 
behövs. Även Iva på Viahov är utbildad hovvårdare.

Fördelen för dig som återförsäljare är de snabba leveranserna till dig, och även direkt till dina 
kunder, samt ett nära och bra samarbete och support i allt som rör våra produkter och tjänster.

Utprovningsservice – trygghet, service och kompetens

Utprovningsservice innebär för kunden att den får hjälp med att hitta rätt storlek och modell av 
joggingskor till sin häst, och om utprovaren dessutom har med sig demoskor så kan kunden få 
testa skorna ”in action” på plats direkt, för att verkligen få se att de fungerar i praktiken. Detta är 
en stor trygghet för kunden, speciellt i de fall som denne önskar sko av sin häst och prova att ha 
den barfota, eller vid akuta behov som hovböld/strålröta eller tappskor. Att handla skor på 
postorder innebär ju tyvärr att man inte kan få prova skorna före köpet, och man får ingen 
praktisk hjälp -  och det är därför utprovaren fyller en så viktig roll. Hästägare behöver ofta få 
hjälp och stöd i början för att lära sig förstå hur skorna fungerar och hur man tar dem på och av 
och sköter om dem på rätt sätt, speciellt om de är förstagångs-användare till boots.



Utprovningsservice innebär för dig som hovslagare/hovvårdare att du kan öka din servicenivå 
till kunderna avsevärt. Det innebär en enorm trygghet för dig som yrkesperson att kunna skydda 
hovarna på en mycket ömfotad häst som till exempel nyligen har blivit avskodd, slitit av sig en 
sko eller helt enkelt slitit för mycket på hovarna och behöver skydd.

Framförallt är skorna en fördel för de hästar som har fina och friska barfotahovar och klarar sig 
ganska bra oskodda, men som ändå behöver det där lilla extra skyddet vid ridning på vissa 
underlag, t.ex grovt grus. Ibland kan det vara nödvändigt av djurskyddsskäl att omedelbart 
skydda hoven. Det är därför mycket användbart efter fång, hovböld, strålröta, tappsko, eller vid 
blixthalka – vid det senare så behövs skor med dubbar eller broddar.

Det innebär också en möjlighet för dig som företagare att kunna öka din omsättning ordentligt. 
Du kan dels ta betalt för den extra tjänsten du erbjuder, själva utprovningsservicen (vilken avgift 
du väljer är helt upp till dig beroende på hur mycket service du vill ge kunden) – och självklart 
har du också en generös förtjänst på varje sko som du säljer!

Viahovs styrka och ryggrad är våra Viahovprovare

Individuell utprovning av joggingskor är en vital del av min affärsidé och därför är alla 
Viahovprovare väldigt viktiga! Förutom rabatt på alla joggingskor, så erbjuds också alla 
återförsäljare rabatt på andra produkter i webshopen, såsom hovvårdsprodukter och tillbehör.
För dig som önskar att utvidga din kundkrets så är detta en enorm fördel. Det finns en ökande 
efterfrågan på denna tjänst i hela Sverige, och Viahov erbjuder dessutom ett bra marknadsstöd 
med bland annat annonsering, deltagande på de större hästmässorna, folders och flyers, länk på 
viahov.se och gedigen marknadsföring i sociala medier. Du har alla möjligheter att nå ut till fler 
kunder med denna breda marknadsföring. Det är vanligt att man får många nya kunder som 
strömmar till när man startar med utprovning. Det finns många hästägare som är nyfikna på 
barfota och som vågar ta steget fullt ut när de väl hittar hjälp av en hovvårdare eller hovslagare 
som kan hjälpa dem med utprovning av barfotaboots i samband med avskoningen så att de får 
den hjälp och stöd de behöver.

Eftersom de flesta av oss som arbetar med detta också är extremt dedikerade sitt yrke och har 
hovar som huvudsakliga arbetsområde, så ligger det också i Viahovs intresse att fortbilda och 
bidra till kunskapsutveckling. Det finns ingen sko i världen som kan ersätta en frisk, stark och 
välfungerande hov, och därför lägger vi också stor vikt vid att hästen får bästa möjliga underhåll, 
träning och skötsel av sina hovar. Viahov tror väldigt starkt på kompetensutveckling för både 
kunder och våra anslutna utprovare, och satsar därför mycket på fortbildning och 
kursverksamhet, dels självklart inom området bootsutprovning, men också inom området 
hovvård och hästhälsa. Vi har bland annat arrangerat en kurs med internationella hovslagaren KC
La Pierre som var mycket uppskattad.



Från Viahovs KC LaPierre kurs 

Vad du behöver för att sätta igång som utprovare

I första hand behöver vi fler utprovare som också är utbildade hovvårdare eller hovslagare. Vi 
har även gjort undantag för andra yrkeskategorier som har god kännedom om hästens hovar och
som kan samarbeta med hovvårdare eller hovslagare. Att man behöver vara insatt i hästens 
hovar beror på att utprovning av barfotaboots är litegrann som att arbeta som en hovslagare 
vars jobb inte enbart går ut på att forma och balansera hoven – det går ju också ut på att forma 
skon efter hoven. För att lyckas bra som utprovare krävs kunskaper om hur en välformad och 
sund hov ska se ut, och hur en barfotasko påverkar olika typer av hovar. Numera kan flera 
märken av barfotaboots dessutom formas efter hästens hov med hjälp av uppvärmning, och flera
utprovare har även börjat arbeta med montering av limskor, som vi också säljer. Dessutom är det
många hästägare som anlitar bootsutprovare till sina hästar i rehab-syfte numera. Det är vanligt 
att hästägare vänder sig till bootsutprovare när hästen inte längre går att sko traditionellt pga 
problem med hovarna, och detta ställer ännu högre krav på kompetensnivån hos utprovaren 
som tar sig an dessa hästar. Detta gör att utprovningsyrket påminner om hovslageriet, men med 
skillnaden att vi arbetar med andra typer av material. Istället för järn och metall, så arbetar vi 
med plast, tyg och lim! Om du är intresserad av att hjälpa hästägare med att hitta rätt skor så vill 
vi därför att du ska ha åtminstone grundläggande teoretiska kunskaper inom hovvård och 
verkning, även om du själv inte arbetar praktiskt med hovvård. Vi har dock inte satt några 
specifika krav på vilken specifik utbildning som du behöver, eftersom det finns så många olika 
vägar in i detta yrke och olika sätt att skaffa sig hovkunskap och erfarenhet. Om du vill ha tips på 
bra kurser och utbildningar så fråga gärna oss så att du får aktuell information.



 Att jobba med utprovningsverksamhet innebär mer än att bara sälja skor. Det innebär först och 
främst att man har med sig en full uppsättning med demoskor/FitKits i alla storlekar och former 
avsett för utprovningen. Ihop med hästägaren och dennes önskemål och behov så tar man reda 
på vilken storlek och modell som behövs till den individuella hästen. Som minimum behöver du 
ha med dig minst 1 sko i varje storlek och form så att du är förberedd för utprovning till hästar i 
olika storlekar. 

Om du vill lägga dig på en högre service-nivå så är det mycket bättre med 2 eller 4 skor per 
storlek/form. Då kan du ju låta kunderna få longera eller springa med hästen med skorna på sig 
och se hur de sitter på i verkligheten, innan de bestämmer sig. (Har du bara 1 sko i rätt storlek så 
blir det svårt. Hästen har ju fyra hovar. Så åtminstone 2 skor per storlek är ju att föredra för att 
hästägaren ska kunna se hästen med skorna på sig i rörelse) Att ha med sig fyra skor i varje 
storlek/form är det absolut optimala. Då kan ju hästägaren testa olika typer av underlag och se 
till att hästen inte är ömfotad med skorna på sig, och blir mer trygg med sitt köp. 

Demoskor och FitKits

Vi säljer demoskor till extra nedsatta priser i webbutiken och har även ”Fit Kits” till flera 
bootsmodeller, bland annat Equine Fusion, Scoot Boots, Evo Boots, Easyboot Glove, limskor m.m 

Vi rekommenderar att du använder dig av minst en bootsmodell som ”övergångssko” som 
fungerar för hästar som nyss kommit ur sina järnskor. Där tycker vi att Equine Fusions 
joggingskor är helt klart överlägset bäst och fyller ett viktigt syfte. 

Det är också bra att komplettera utprovningsverksamheten med en ”prestationssko” som är mer 
nätt och smidig och som kan användas för träning och tävling där man ställer högre krav på 
smidighet på skon. Många barfotaryttare har minst två stycken bootsmodeller i sin sko-garderob 
att växla mellan vid olika aktiviteter. Där är Easyboot Glove och Evo Boots två mycket bra 
alternativ! De fungerar nämligen mycket bra till krävande sporter, och båda går dessutom att 
brodda med ”riktig” brodd vilket många anser väldigt viktigt.

Skillnad mellan ”demoskor” och ”Fit Kits”: Det normala är att ett Fit Kit är mera som ett naket 
provskal utan remmar, ej komplett sko. De kan användas för att kontrollera vilken storlek som 
hästen behöver. Men eftersom de inte är helt kompletta, så är de inte fördelaktiga att provridas 
med på hästen utan att lossna och inte lika bra som ”riktiga” demoskor. Dock ska det nämnas, att
Fit Kit från t.ex Evo Boots går utmärkt att montera ihop med bulbshields(BS) om man även köper 
ett bulb-shield kit – då kan man få kompletta demoskor i alla storlekar! 

Equine Fusion erbjuder vi riktiga demoskor från. Bortsett från deras limsko ”24/7 joggingshoe” så
finns deras övriga barfotaboots att få som demoskor som har exakt samma utseende som deras 
riktiga skor. Dessa tåls att användas för utprovning och testridas på plats om man vill.

Scoot Boots FitKit provskalen saknar pastern straps och front straps, men om man sätter fast en 
liten bit silvertejp på fronten på skon så håller den ihop för en kortare provtur utan att lossna 
från hoven.

Provskalen för Glove, saknar gaiters, och består av ett ”naket” skal och har samma utseende som
deras Glue On sko. Men eftersom Glove inte är beroende av gaiters för att sitta kvar på hoven, så
går det ändå utmärkt att även testa skorna utan gaitern. Passformen på Glove är helt och hållet 



beroende av att ”skalet” ska sitta supertajt mot hoven. Därmed är det överflödigt att använda sig
av gaiters för själva utprovningen.

Demo-skor eller Fitkit/provskal för utprovning är att betrakta som en nödvändig utrustning 
att ha i sin ”verktygslåda” för att kunna tillhandahålla tjänsten och för att kunna sälja skorna. 
Därför har Viahov förhandlat fram särskilda avtal med vissa leverantörer, exempelvis Equine 
Fusion, som innebär att vi kan erbjuda extra nedsatt pris på just demo-skor från Equine Fusion. 
När du skaffat ett konto som återförsäljare hos Viahov får du möjlighet att köpa hem demoskor 
till detta extra nedsatta pris – allt för att du ska kunna komma igång med din nya verksamhet så 
fort och smidigt som möjligt. Du väljer själv vilka FitKit och Demosko-paket du vill ha (Man får 
max köpa in fyra stycken demoskor per storlek/form). Du hittar allt detta under en låst kategori 
under Utprovare & Återförsäljare//Endast för ÅF -  i menyn på Viahovs hemsida. Detta är endast 
synligt för konton som har återförsäljar-inloggning.

Är du intresserad av att bli återförsäljare ber vi dig att fylla i det bifogade svarsformuläret så 
återkommer vi till dig så snart som möjligt!

Vänliga Hälsningar!

Anna Hane

VD och Hovvårdare

P.S Kika gärna in i Viahovs webshop och vår Facebook-sida och läs mer om 

oss. Jag driver också en populär blogg på www.viahovblogg.se

Gigered 5● 51195 Öxabäck ● 0705-288989 

info@viahov.se ● www.viahov.se

http://www.viahov.se/
http://www.viahovblogg.se/


INTRESSEFORMULÄR

1) Namn och förnamn
2) Organisationsnummer:
3) Adress:
4) Registrerad för F-skatt?
5) Registrerad för moms?
6) Mobilnummer:
7) Hemsida, ev facebooksida:
8) E-postadress:
9) Meriter, kunskaper, erfarenheter, examen, utbildningar inom häst/djur:

10) Ditt geografiska arbetsområde:

Skicka dina svar till info@viahov.se med dina eventuella frågor så återkommer vi med 
mer information till dig!
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