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Effekt av relativ ålder på travhästars prestation 

Födelsemånadens betydelse 
Tidigt födda hästar har 
föreslagits prestera bättre på 
travbanan vilket leder till en 
tidigarelagd brunstsäsong för 
ston med hjälp av 
hormonbehandling i form av 
ljusprogram. 

Påverkar födelsemånaden travhästarnas prestation på tävlingsbanan? 

SLUTSATS 
Födelsemånad har effekt på prestationen hos två-fyraåriga 
varmblodiga travhästar. Hästar födda i januari-mars presterar 
bäst följt av hästar födda i april sen maj och sämst presterade 
hästar födda juni-augusti.  

Manipulation av brunstcykeln 
Normalt startar brunstsäsongen i 
februari-mars. Med hjälp av 
ljusprogram går brunstsäsongen 
att flytta fram upp emot tre 
månader. Om ljusprogram har en 
negativ effekt på avelsstoet 
framkom inte i den här studien. 
 
 

RESULTAT 
Hästar födda i januari-mars 
springer snabbast, tjänar mest 
pengar och gör flest antal 
startersom två-fyraåringar. 
I fallande ordning presterar 
senare födda hästar sämre i form 
av mindre antal starter, mindre 
summa intjänade pengar och 
långsammare rekordtider. 
 

Intjänade pengar hos två-fyraåriga varmblodiga travhästar 
födda mellan 2010-2012 
* = signifikant skillnad mellan perioderna (p<0,05) 

Uppfödarpremier 
En anledning till att föda upp eller 
köpa tidiga hästar är den premie 
som betalas ut om hästen klarar 
av ett godkänt premielopp som 
tvååring. Om hästen går ett 
godkänt premielopp får ägaren 20 
000 kronor och 4000 kronor går till 
uppfödaren. För varmblod födda 
2017 ska hästarna klara av en 
kilometer tid mellan 1.35 - 1.28 
minuter i 2140 meter från 1 mars 
till 31 oktober år 2019. 
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Antalet starter som två, tre & fyraåriga hästar födda 2010-2012 
* =signifikant skillnad mellan perioderna  
 

Metod och material 
Studien baserades på två till 
fyråaåriga varmblodiga travhästar 
födda mellan 2010-2012. 
Hästarna som studerades var de 
som fått ett resultat alltså gått 
premie, kval följt av start 
(9445st). Totalt föddes 9667 
hästar mellan 2010-2012, av 
dessa kom 1687 hästar inte till 
start eller förblev oregistrerade. 
Den data som låg till grund för 
studien var födelsedatum, 
registreringsland, kön, antal 
starter, totalt intjänat samt rekord.  
  

 
 


