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med pinnar
Det är många kofångare som har fått sig en törn av släpets
handske, när man ska koppla släp. En del lär sig att ta sig fram
försiktigt, men när man har brått, brukar det alltid bli fel.
Speciellt om man är ensam. Nu har det kommit ett hjälpmedel
för dig om ska koppla släp och det fungerar bra. Vi har testat.

Det ser så enkelt ut att man funderar på varför ingen
kommit på det tidigare. Två pinnar med magneter i ena
ändan. Den ena fäste på kroken och den andra på släpets
handske. Då är de viktigt att släpets handske står så
pinnen pekar lodrätt uppåt och inte snett åt sidan. Sedan
är det bara att titta i backspegeln och backa lite lugnt och
stilla. När den ena kulans pinne täcker handskens pinne,
det vill säga att de ligger i linje, är du på väg åt rätt håll.
När kulans pinne knuffas av, är det bara att stanna och
koppla på. Lätt som en plätt.
Inte riktigt dock. Det krävdes en provrunda innan allt
fungerade, men sedan. Det som spökade lite var att på en

www.hastfocus.se
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av pinnarna finns en möjlighet att mäta höjden på bilens
kula. Detta mått ska sedan överföras till släpets handskhöjd. Tanken är god, men då måste bil och släp stå på ett
plant underlag. Använder du samma bil till hämta släpet
som till att ställa det, behöver du inte justera något. Står
bil och släp på ojämnt underlag, får du kolla manuellt. Står
bil och släp på ett jämt underlag, går det alldeles utmärkt
att mäta. Detta underlättar om man har flera olika bilar till
att dra släpet med.
Pinnarna underlättar kopplade av släp, även för oss
som har vana. Det blir ett stressmoment mindre, när man
ska ut med hästen. Dessutom slipper man de där otrevliga
märkena på kofångaren.
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4 FAKTA & F YNDIGHETER

Från smarta uppfinningar
FAKTA & FYNDIGHETER Spännvidden brukar vara stor i denna
spalt och så är det även denna gång. Här presenteras allt från
den nya inredningsflugan väggord till en anordning som underlättar kopplingen av hästtransporten. Håll till godo!
SAMMANSTÄLLT AV
INGRID ANDERSSON

Så slipper du löv och småkryp

Vi har fått ett läsartips angående hur man håller vattenkaret
fritt från gräs, löv och småkryp. Även om vattnet byts
dagligen, hinner man ibland bara vända ryggen till så
har det landat något ovälkommet i vattnet.
”Insekter, grässtrån och annat smått på ytan kan
vara svåra att få upp på ett bra sätt. Jag köpte en
liten håv för akvariefiskar för så där 30 kronor, som
fixar detta galant!” tipsar Gunilla Lundmark i Härnösand.

Smart!

Ekologisk hästvård
Hästar och ponnyer som ska visas
upp på utställning eller show tvättas med schampo och förses med
pälsglans. Men många av produkterna saknar innehållsförteckning
och det är svårt att få en uppfattning om innehållet.
Nu lanseras en ekologisk hästvårdsserie, svensktillverkad av Carina Swartz som
driver Rosenserien för människor. Än så länge
finns schampo, salva och olja för hästar i serien, men fler produkter ska vara på gång.
Arbetet har skett i samarbete med artisten
Tobbe Larsson, som även står för försäljningen via
sin webbshop: www.tobbelarsson.com.
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Backa rätt direkt

Smart!

Backhjälpen Pinpoint är en svensk uppfinning som ska underlätta att backa till när man ska haka på hästsläpet.
Den består av två glasfiberpinnar, en röd och en grön, båda
försedda med en magnet i ena änden. Den röda pinnen ställs
ovanpå bilens dragkrok och den gröna på marken.
Efter att höjden på dragkroken markerats på den gröna pinnen, justeras underkanten på släpets handske efter den. Sedan sätts den gröna pinnen ovanpå handsken. Båda pinnarna ska stå lodrätt (se bilden). Därefter ska man enkelt kunna backa
till perfekt avstånd genom att titta på pinnarna i backspegeln. Man behöver inte
hoppa ur bilen för att se hur nära man är, eller ens vrida på huvudet.
Vi har testat Pinpoint och tycker att det är ett bra hjälpmedel för den som har
svårt med detta.
Pinpoint-pinnarna kostar 299 kronor och beställs från Windfree Sweden AB via
hemsidan: www.pinpoint-sweden.se. Där finns också en instruktion som visar
precis hur pinnarna ska användas.

Smart!
Skydd mot höstrusk
Ett praktiskt kombitäcke har Exklusiv Horse Wear, Sjömarken, tagit fram. Det är ett regntäcke med 80 grams foder som
har ett extra medföljande foder för ruggigt väder. Med extrafodret
motsvarar täcket ett 350 grams vintertäcke och på så sätt har man
garderat sig för flera vädertyper. Innertäcket har påsydda remmar
nertill, som träs genom gjordarna och därmed hålls på plats (se bilden). Täcket heter Cordura Combitäcke och kan köpas via företagets
webbshop: www.exklusiv.se. Pris 1 495 kronor.
Dessa svensktillverkade täcken kan måttbeställas så att de passar
varje enskild häst och fodret kan fås i olika material och tjocklekar.

Företag belönades
Två av de företag som har
förekommit i Fakta & Fyndigheter har blivit uppmärksammade på sistone.

2 Kronprin-

BJÖRN LEIJON

Vidilabs laboratoriechef Bitte Ljungström har fått sin uppfinning ”Kollamasken” placerad i Tekniska
Museets samlingar.
Det praktiska provtagningskitet
som har blivit en del av svenska
hästägares vardag, ska även vara
med i museets vandringsutställning ”Kvinnors Uppfinningar”.
Den finns i både en nationell och

en internationell tappning.
Bitte Ljungström är även nominerad till Beautiful Business Award
2009, en nationell tävling som lyfter fram spännande företagarkvinnor.
Woolpower AB har fått priset
”Export Hermes”, vilket delades ut
av kronprinsessan Victoria under
Världshandelsdagen i Stockholm.
Företaget har i närmare 40 år producerat varma underställ och sockor i materialet Ullfrotté Original
och har gjort en mycket lyckad exportsatsning.
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Bitte Ljungström har fått
pris för sin
uppfinning
»Kollamasken«.
sessan Victoria
delade ut pris
till vd Adam
Brånby och
marknads/
exportchefen
Sara Wänseth
på Woolpower
AB för den den
lyckade
exportsatsningen på ullfrotté.

UTRUSTNING

produktredaktör Cecilia Konvalina
Budget – Under hundralappen.
Överkomligt – Max 500 spänn.
Lyx – 500 till 5 000 kronor.
Extravagant – 5 000 och uppåt …

TILL: DE N M E DVETN
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BUDGET/ÖVERKOMLIGT

Med ett sykit för läder kan du själv laga trasiga tyglar och
stigläder. Inget mer slit och släng! Hur du gör lagningar
på bästa sätt kan du läsa om i Hippson Magazine nummer
1 2009. Enstaka nålar och en rulle tråd går att få tag på
hyfsat billigt. Vill du istället ha det kompletta paketet för
lädersömnad som syns på bilden kan du köpa det för 499
kronor på www.slojd-detaljer.se. Detta är ett specialpris
enbart för Hippson-läsare (ordinarie pris är 549 kronor), så
glöm inte att säga var du fick tipset när du beställer!

ÖVERKOMLIGT

LYX

Riktigt klimatsmarta stallägare kan
redan nu rustas inför sommaren. De här
solcellspanelerna till aggregatet i hagen
ger miljövänlig ström, de kostar 2 438
kronor och säljs av Hansbo Sport.

De här skydden är
ett riktigt måste för
ryttare som rider ute
hela vintern. Med
damasker och reflexer
i ett sparas massor av
påklädningstid! De
kostar 129 kronor och
finns på Horze.

TRE VÄG(G)VISARE
ÖVERKOMLIGT

För den som har problem
att hamna rätt med bilen i
förhållande till transporten
finns nu en praktisk backhjälp.
Pin Point-pinnarna ser till att
du hamnar rakt – och gör
att du stannar i tid så att du
slipper lackskador. Kostar 260
kronor och kan beställas på
www.pinpoint-sweden.se.

EXTRAVAGANT!

Räcker det inte med
hästtapet är nästa
steg att investera i
riktig konst. Detta
verk kommer från
Anne Hansson
och heter ”Valack
i hagen”, tavlan
kostar 10 000 kronor
och finns på www.
annehanssonart.com.
Först till kvarn …

LYX

Kan du inte få nog av din häst? Då är vårt tips att ta in
den i hemmet. Med en fototapet på älsklingen är det
nämligen möjligt! Tapet från eget foto kan beställas på
www.grutes.se, det kostar från 1 500 kronor.
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Backhjälp?
Pryl: Pin Point
Två spännande pinnar dök upp på redaktionen.
Något som kan te sig revolutionerande hos
många bilägare. Dessa två magnetiska pinnar
ska nämligen hjälpa föraren att backa till och koppla på transporten. Tror att de flesta
någon gång råkat ut för att komma lite för nära och råkat få märken på bilen, eller när
man behöver springa ut ur bilen fem gånger för att hitta rätt till kopplingen på transporten. Med dessa PinPoint-pinnar ska du slippa detta.
En sätts på dragkroken och den andra på släpets koppling, sedan är det bara att backa
efter pinnarna. Jag tycker själv att jag är en van “backare” och att man har snitsen inne,
men bestämde mig för att se om de här kan vara så bra som det låter...
Jag är nästan uteslutande själv när jag kör och då är detta såklart ett toppen sätt om
man vill ha vägledning.
Man backar den röda och gröna pinnen mot varandra, när den röda skjuts undan är
du rätt. Själva tillbackandet av bilen mot släpet var såklart underlättande med
pinnarna. Men den där sista lilla biten, ni vet när de där centimetrarna man alltid
behöver springa ur bilen för att kolla, tyckte jag trots allt behövdes. Det gäller
dessutom att vara noga med att kolla så att pinnarna står helt rakt, jag fick rätta till
dem några gånger (men har fått veta att de som säljs nu har ännu starkare magnet).
PinPoint-guiderna är lätta och smidiga att ha liggandes i bilen och är absolut en bra
hjälp, men som van förare så är det inget måste för mig.
PinPoint-hjälpen får du för 260 kronor och går att beställas här.
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