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Storlek och passform Shings Basic Trainer
Använd våra provkit för bästa resultat.
Beställ hem Shings provkit med de storlekar du bedömer är närmast.

1. Storlek
Shings storlek utgår från hovens bredd, därför är det bredden du först ska titta på.
Hovens bredd
Hela hovens bredd ska få plats så att den inte står på skons kant vid sidorna bak.
Shings ska, till skillnad från många barfotaboots, inte vara så tight att du behöver
kränga, vicka och lirka för att få in hela hovens bredd. När du provar ut skon är
hoven i många fall nyverkad, och du tar på skon på en obelastad hov. Behöver du
redan då tvinga ner hoven i skons bas är storleken för liten och skon kommer
sannolikt inte att fungera på tänkt sätt.
Hoven i exemplet här intill à
går att pressa ner i skon tack vare att
skon är så mjuk och flexibel.
MEN:

Skon är för liten! Skons kanter tvingas
ß utåt för att hoven ska få plats. Välj en
större storlek!
TIPS! Tänk som när du själv provar skor; är skon så tight att du behöver pressa ner
foten så blir den för liten, och kommer att upplevas obekväm. Ligger hoven precis
på gränsen; välj hellre en storlek större. Speciellt om det är en nyverkad hov du
provar på.
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När du hittat rätt bredd enligt ovan har du hittat den storlek av Shings sportskor som
är rätt för din häst! Nästa steg är att utvärdera passformen.

2. Passform
Shings sportskor är utvecklade för att tillåta och stimulera hoven att utveckla en
stark och vältränad bakre del, samt även för att låta hästen nyttja hela sin fot
optimalt vid nedslag. Därför är vår sportsko längre än bred.
Hovens längd
Hovens form är individuell, en rundare hovform fyller inte sulan hela vägen bak.
Hovens längd har betydelse för skons passform.
När du använder vårt provkit; ta på provbasen i rätt storlek (enligt instruktionerna för
Storlek) och ställ ner hoven. Titta ner i sulan bakom hoven. Längst bak i innersulan
finns tvärgående linjer.

Ser du 0 – 2 linjer
bakom hästens hov?
Helt okej! Bara att tuta
och köra! Har hästen
en underutvecklad,
eller är känslig i sin
stråle kan du
komplettera med vår
”Heel Pad”.
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Ser du 3 - 4 linjer?
Då kan vår iläggssula
”Heel Pad” med fördel
användas som
komplement. Den
hjälper på ett mjukt
sätt hoven att hålla sin
rätta plats i skon
samtidigt som den ger
den bakre foten mjuk
stimulans som främjar
en sund utveckling.

Ser du 5 eller fler linjer
bakom hoven
rekommenderar vi att
du tar hjälp av någon
av Shings utprovare
för att avgöra om
Shings sportskor är
rätt för just din häst.

Tillbehör

Shings Heel Pad är en mjuk halvsula
som ger den bakre delen av hoven
mjuk stimulans. Kan med fördel
användas vid rundare hovform eller
om hästen är känslig/underutvecklad
i sin stråle.

