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Förord 
Alla rättigheter förbehålles. Ingen del av denna manual får eftertryckas eller 
kopieras i någon form, elektroniskt, manuellt, fotostatkopieras eller spelas för 
något ändamål, utan skriftligt tillstånd från CONICOM. 
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Välkommen till Foderstat För Häst. 

 
 
Manualen är uppbyggd på följande sätt: Formulären i programmet 
är först avbildade, därefter ges en kort förklaring samt tips på användning. 
De olika utskriftsalternativen avbildas så som de ser ut i förhands-
granskningsläge, därefter följer en kort förklaring. 
Foderstat För Häst är konstruerat för att på ett enkelt sätt ha överblick på sina 
hästars foderstat. 
Hästarnas arbete varierar under året och därmed också deras behov av energi, 
protein, vitaminer och mineraler. 
I Foderstat För Häst ändrar du lätt vilket arbete hästen skall  
prestera och får därmed snabbt nya värden på din foderstat. 
Lika lätt ändrar du foderstaten när du fått hem nytt grovfoder  
och lagt in analysen i programmet. 
 
Det kan inte nog understrykas hur viktigt det är att man tar ut representativa prov 
för fodervärdesanalys och att en justering görs i fodertilldelningen så snart 
foderkvaliteten ändras. 
 
Det är inte helt ofarligt att ge för mycket mineral och vitamintillskott 
Det är inte billigt heller! 
Det kan kosta flera hundra kronor per månad och häst att följa  
rekommenderad dagsgiva av vissa vitaminpreparat. 
Med hjälp av programmet kollar du lätt rekommenderat dagsbehov. 
Om inte behovet finns, hamnar vitaminerna i sämsta fall i gödselstacken. 
Du kan alltså snabbt tjäna in kostnaden för programmet. 
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Huvudmeny 
 

 
 
När du klickat på ikonen, liknande den som finns på manualens baksida, kommer 
du efter en välkomstbild automatiskt till huvudmenyn. 
Huvudmenyn består av 22 st knappar. 
7 st leder till andra formulär  
6 st ger utskrift av olika listor 
6 st förhandsgranskar man listorna med 
2 st ger ett meddelande när man klickar på dem 
1 st avslutar man programmet med 
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Huvudmeny 
 

 klickar du på denna knapp kommer du till 
stallformuläret, som är närmare beskrivet på sidan 5. 

 klickar du på denna knapp 
kommer du till ryttar formuläret, som är närmare beskrivet på sid 7. 

 klickar du på denna knapp kommer du till 
hästformuläret, som är närmare beskrivet på sidan 9. 

 klickar du på denna knapp kommer du till 
leverantörformuläret, som är närmare beskrivet på sidan 11. 

 klickar du på denna knapp kommer du till 
fodermedelformuläret, som är närmare beskrivet på sidan 13. 

 klickar du på denna knapp kommer du till 
Hö/Havreformuläret, som är närmare beskrivet på sidan 15. 

 klickar du på denna knapp kommer du till 
givfrågeformuläret, som är närmare beskrivet på sidan 17. 

 klickar du på denna knapp avslutas programmet 
och du kommer tillbaka till programhanteraren 
 

   ger utskrifter direkt. 

Vill du förhandsgranska först klicka på  
De olika utskrifterna finns beskrivna:  
Stall sid. 19 
Ryttare sid. 20 
Häst sid. 21 
Leverantör sid. 22 
Fodermedel sid. 23 
Hö-analys sid.24 
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Förklaring till Stallformulär 

Formuläret består av 9 st fält och 2 st knappar. Till vänster om fälten finns en 
förklaring för vad varje fält skall innehålla. 
Under stallformulär kan du lägga in flera olika stall och information om stallen. 
Du förflyttar dig till de olika fälten med hjälp av musen, return-tangenten, eller 
någon av piltangenterna. 
Skulle du mata in ett värde men sedan ångra dig får du tillbaks 
det tidigare inskrivna värdet genom att trycka på Esc när fältet är 
svartmakerat 
Postnummerfältet har en mask som gör att du endast kan lägga in 
5 siffriga svenska postnummer. 
I fältet för fritext kan du skriva in mycket text, när rutan blir full 
kommer det upp en rullningslist i högra sidan av textrutan. 
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Nederst i vänstra bildkanten finns en förklarande text som ändrar sig beroende på 
vilket fält som är markerat. 
På bilden intill är fältet kontaktperson markerat. 
Ovanför denna förklaringsruta finns en postväljare. 

Den fungerar på så sätt att klickar du på knappen   kommer du till sista 

inlagda posten. Med motsvarande knapp  kommer du till första posten. 

Med knapparna  och  bläddrar du mellan de inlagda posterna. 

För att lägga in en ny post klickar du på  för att komma till sista 

posten och sedan klickar du på  för att få fram en ny tom post. 
 

För att söka bland de olika posterna (stallen) klickar du på  
Du får då upp denna dialogruta: 
 

  
 
I fältet Sök efter, skriver du in namnet du söker efter. 
Om du är osäker på stavningen kan du skriva t.ex. Hör följt av * Hör*, då letar 
programmet fram alla stall som börjar med Hör.. 
 

Posterna sparas automatiskt och ett klick på   
för dig tillbaks till huvudmenyn (se sid. 3) 
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Förklaring till Ryttarförmulär 

Formuläret består av 9 st fält och 2 st knappar. Till vänster om fälten finns en 
förklaring för vad varje fält skall innehålla. 
Under ryttarformulär kan du lägga in flera olika ryttare och information om 
ryttarna. 
Du förflyttar dig till de olika fälten med hjälp av musen, return-tangenten, eller 
någon av piltangenterna. 
Skulle du mata in ett värde men sedan ångra dig får du tillbaks 
det tidigare inskrivna värdet genom att trycka på Esc när fältet är 
svartmakerat 
Postnummerfältet har en mask som gör att du endast kan lägga in 
5 siffriga svenska postnummer. 
I fältet för fritext kan du skriva in mycket text, när rutan blir full 
kommer det upp en rullningslist i högra sidan av textrutan. 
Programmet tar hänsyn till ryttarens vikt. 
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Nederst i vänstra bildkanten finns en förklarande text som ändrar sig beroende på 
vilket fält som är markerat. 
 
Ovanför denna förklaringsruta finns en postväljare. 

Den fungerar på så sätt att klickar du på knappen   kommer du till sista 

inlagda posten. Med motsvarande knapp  kommer du till första posten. 

Med knapparna  och  bläddrar du mellan de inlagda posterna. 

För att lägga in en ny post klickar du på  för att komma till sista 

posten och sedan klickar du på  för att få fram en ny tom post. 
 

För att söka bland de olika posterna (ryttarna) klickar du på  
Du får då upp denna dialogruta: 
 

  
 
I fältet Sök efter, skriver du in namnet du söker efter. 
Om du är osäker på stavningen kan du skriva t.ex. Jos följt av * (Jos*), då letar 
programmet fram alla ryttare som börjar med Jos.. 
 

Posterna sparas automatiskt och ett klick på   
för dig tillbaks till huvudmenyn (se sid. 3) 
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Förklaring till Hästformulär 

Formuläret består av 7 st textfält 12 st listrutor och 2 st knappar.  
Till vänster om fälten ges en förklaring för vad fälten skall innehålla. 
I hästformulär kan du lägga in flera olika hästar och information om hästarna. 
Du förflyttar dig till de olika fälten med hjälp av musen, return-tangenten eller 
någon av piltangenterna. 
Skulle du mata in ett värde men sedan ångra dig får du tillbaks 
det tidigare inskrivna värdet genom att trycka på Esc när fältet är 
svartmakerat 
I fältet för fritext kan du skriva in mycket information, t.ex. om träning, 
medicinering eller liknande, när rutan blir full kommer det upp en rullningslist i 
högra sidan av textrutan. 
Textfälten med pilar i högerkanten är listrutor som du väljer någon 
av den inlagda informationen från. 
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Om du skriver in de båda måtten på hästen så räknar programmet fram ett förslag 
på vikt, som du sedan skriver in i fältet Vikt. 
Välj även vilken ryttare som rider hästen. Ras har även inverkan på foderstaten. 
Stall, namn, vikt, ras och ryttare är obligatoriska. 
Vita tecken i huvud skrives ut på foderstatblanketten för att den som 
fodrar hästarna lättare skall känna igen hästen. 
Nederst i vänstra bildkanten finns en förklarande text som ändrar sig beroende på 
vilket fält som är markerat. 
På bilden intill är rutan för fritext markerad. 
Ovanför denna förklaringsruta finns en postväljare. 

Den fungerar på så sätt att klickar du på knappen   kommer du till sista 

inlagda posten. Med motsvarande knapp  kommer du till första posten. 

Med knapparna  och  bläddrar du mellan de inlagda posterna. 

För att lägga in en ny post klickar du på  för att komma till sista 

posten och sedan klickar du på  för att få fram en ny tom post. 

För att söka bland de olika posterna (hästarna) klickar du på  
Du får då upp denna dialogruta: 

  
I fältet Sök efter, skriver du in namnet du söker efter. 
Om du är osäker på stavningen kan du skriva t.ex. Cos följt av * (Cos*), då letar 
programmet fram alla hästar som börjar med Cos.. 
 

Posterna sparas automatiskt och ett klick på   
för dig tillbaks till huvudmenyn (se sid. 3) 
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Förklaring till Leverantörsformulär 

Formuläret består av 9 st fält och 2 st knappar. Till vänster om fälten finns en 
förklaring för vad varje fält skall innehålla. 
Under leverantörsformulär kan du lägga in flera olika leverantörer och 
information om leverantörerna. 
Du förflyttar dig till de olika fälten med hjälp av musen, return-tangenten eller 
någon av piltangenterna. 
Skulle du mata in ett värde men sedan ångra dig får du tillbaks 
det tidigare inskrivna värdet genom att trycka på Esc när fältet är 
svartmakerat 
Postnummerfältet har en mask som gör att du endast kan lägga in 
5 siffriga svenska postnummer. 
I fältet för fritext kan du skriva in mycket text, när rutan blir full 
kommer det upp en rullningslist i högra sidan av textrutan. 
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Nederst i vänstra bildkanten finns en förklarande text som ändrar sig beroende på 
vilket fält som är markerat. 
På bilden intill är fältet kontaktperson markerat. 
Ovanför denna förklaringsruta finns en postväljare. 

Den fungerar på så sätt att klickar du på knappen   kommer du till sista 

inlagda posten. Med motsvarande knapp  kommer du till första posten. 

Med knapparna  och  bläddrar du mellan de inlagda posterna. 

För att lägga in en ny post klickar du på  för att komma till sista 

posten och sedan klickar du på  för att få fram en ny tom post. 
 

För att söka bland de olika posterna (leverantörerna) klickar du på  
Du får då upp denna dialogruta: 

  
I fältet Sök efter, skriver du in namnet på leverantören du söker. 
Om du är osäker på stavningen kan du skriva t.ex. Bon följt av * Bon*, då letar 
programmet fram alla leverantörer som börjar med Bon.. t.ex. Bonde Bengtsson. 

Posterna sparas automatiskt och ett klick på   
för dig tillbaks till huvudmenyn (se sid. 3) 
Tänk på att leverantörer är kopplade till produkter, om du ändrar ordningen i 
leverantörstabellen påverkar detta produkterna. 
Förslagsvis ändrar du endast höleverantör och på de andra leverantörerna endast 
t.ex. telefonnr och liknande. 
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Förklaring  till Fodermedelformulär 

 
Formuläret består av 9 st fält och 2 st knappar.  
Till vänster om fälten finns en förklaring för vad varje fält skall innehålla. 
 
Under fodermedel-formulär kan du lägga inte lägga in några poster. 
 
Du förflyttar dig till de olika fälten med hjälp av musen, return-tangenten eller 
någon av piltangenterna. 
 
Posterna i formuläret är spärrade då det annars skulle vara lätt att 
av misstag ändra på analysvärdena. 
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Nederst i vänstra bildkanten finns en förklarande text som ändrar sig beroende på 
vilket fält som är markerat. 
 
Ovanför denna förklaringsruta finns en postväljare. 

Den fungerar på så sätt att klickar du på knappen   kommer du till sista 

inlagda posten. Med motsvarande knapp  kommer du till första posten. 

Med knapparna  och  bläddrar du mellan de inlagda posterna. 
 

För att söka bland de olika posterna (fodermedlen) klickar du på  
Du får då upp denna dialogruta: 
 

  
 
I fältet Sök efter, skriver du in namnet du söker efter. 
Om du är osäker på stavningen kan du skriva t.ex. D&H följt av * D&H*, då 
letar programmet fram alla stall som börjar med D&H.. 
t.ex. D&H Micro Feed 

Posterna sparas automatiskt och ett klick på   
för dig tillbaks till huvudmenyn (se sid. 3). 
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Förklaring till Hö/Havreformulär 

Formuläret består av 9 st fält och 1 st knapp. 
Till vänster om fälten finns en förklaring för vad varje fält skall innehålla. 
Under Hö/Havreformulär kan du lägga in värdena du får när du analyserat ditt hö 
och din havre. 
Du förflyttar dig till de olika fälten med hjälp av musen, return-tangenten, eller 
någon av piltangenterna. 
Skulle du mata in ett värde men sedan ångra dig får du tillbaks 
det tidigare inskrivna värdet genom att trycka på Esc när fältet är 
svartmakerat 
I fältet för fritext kan du skriva in mycket text, när rutan blir full 
kommer det upp en rullningslist i högra sidan av textrutan 
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Nederst i vänstra bildkanten finns en förklarande text som ändrar sig beroende på 
vilket fält som är markerat. 
 
Ovanför denna förklaringsruta finns en postväljare. 

Den fungerar på så sätt att klickar du på knappen   kommer du till sista 

posten. Med motsvarande knapp  kommer du till första posten. 

Med knapparna  och  bläddrar du mellan de inlagda posterna. 
 
 
 

Posterna sparas automatiskt och ett klick på  för dig 
tillbaks till huvudmenyn (se sid. 3). 
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Förklaring till givaformulär 

Formuläret består av ett antal fält och 4 st knappar. Till vänster om fälten finns 
en förklaring för vad varje fält innehåller. 
I formuläret för giva kan du få fram olika hästars behov av energi, protein, 
vitaminer, mineraler och andra ämne. 
Du förflyttar dig förslagsvis till de olika fälten med hjälp av musen. 
Skulle du mata in ett värde men sedan ångra dig får du tillbaks 
det tidigare inskrivna värdet genom att trycka på Esc när fältet är 
svartmakerat. Börja med att välja vilken häst du vill beräkna fodergiva för. Välj 
sedan i listrutan under vilket arbete hästen skall utföra. Välj sedan foder i 

listrutan under fodernamn och skriv in antal kilo, klicka på  knappen. 
Då uppdateras Min giva och Diff. 
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När du har ”komponerat" din fodergiva väljer du det antal givor/dag och sedan 

klickar du på  -knappen, så får du en utskrift. 
Nederst i vänstra bildkanten finns en förklarande text som ändrar sig beroende på 
vilket fält som är markerat. 
Ovanför denna förklaringsruta finns en postväljare. 

Den fungerar på så sätt att klickar du på knappen   kommer du till sista 

inlagda posten. Med motsvarande knapp  kommer du till första posten. 

Med knapparna  och  bläddrar du mellan de inlagda posterna. 
Nya hästar lägger du in under hästformulär i huvudmenyn. 
De flesta fältförklaringar kan du klicka på för att få fram en gul informationsruta. 
Klicka på rutan för att stänga informationsrutan. 
För att söka bland de olika posterna (hästarna) ställ markören i fältet för 
hästnamn sedan klickar du på   
Du får då upp denna dialogruta: 
 

  
 
I fältet Sök efter, skriver du in namnet på hästen du söker efter. 
Om du är osäker på stavningen kan du skriva t.ex. Cos följt av * Cos*, då letar 
programmet fram alla hästar som börjar med Cos.. 
 

Ett klick på  för dig tillbaks till huvudmenyn (se sid. 3). 
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Lista på inlagda stall 

 
När du lagt in olika stall, kan du i huvudmenyn klicka på knappen 

   och få en utskrift på de stall som finns inskrivna i 
programmet. 

Vill du endast titta på utskriften klickar du på  . 
 

   Tar dig tillbaks till huvudmenyn. 

   Ger dig en utskrift. 

   Med denna symbol zoomar du mellan två läge. 
          Du kan också klicka med vänster musknapp när muspekaren 
          ser ut som ett förstoringsglas. 
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Lista på inlagda ryttare 

 
När du lagt in olika ryttare, kan du i huvudmenyn klicka på knappen 

  och få en utskrift på de ryttare som finns inskrivna i 
programmet. 

Vill du endast titta på utskriften klickar du på   
 

   Tar dig tillbaks till huvudmenyn. 

   Ger dig en utskrift. 

   Med denna symbol zoomar du mellan två läge. 
          Du kan också klicka med vänster musknapp när muspekaren 
          ser ut som ett förstoringsglas. 
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Lista på inlagda hästar 

 
När du lagt in olika hästar, kan du i huvudmenyn klicka på knappen 

   och få en utskrift på de hästar som finns inskrivna i 
programmet. 

Vill du endast titta på utskriften klickar du på   
 

   Tar dig tillbaks till huvudmenyn. 

   Ger dig en utskrift. 

   Med denna symbol zoomar du mellan två läge. 
          Du kan också klicka med vänster musknapp när muspekaren 
          ser ut som ett förstoringsglas. 
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Lista på inlagda leverantörer 

 
När du lagt in olika leverantörer, kan du i huvudmenyn klicka  

på knappen    och få en utskrift på de leverantörer 
som finns inskrivna i programmet. 

Vill du endast titta på utskriften klickar du på    

   Tar dig tillbaks till huvudmenyn. 

   Ger dig en utskrift. 

   Med denna symbol zoomar du mellan två läge. 
          Du kan också klicka med vänster musknapp när muspekaren 
          ser ut som ett förstoringsglas. 
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Lista på inlagda fodermedel 

 
När du lagt in olika fodermedel, kan du i huvudmenyn klicka på knappen 

   och få en utskrift på de fodermedel som finns 
inskrivna i programmet. 

Vill du endast titta på utskriften klickar du på    
 

   Tar dig tillbaks till huvudmenyn. 

   Ger dig en utskrift. 

   Med denna symbol zoomar du mellan två läge. 
          Du kan också klicka med vänster musknapp när muspekaren 
          ser ut som ett förstoringsglas. 
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Utskrift av din inlagda Hö analys 

 
När du lagt in dina värde på senaste höanalysen, kan du i huvudmenyn klicka på 
knappen 

 och få en utskrift på din inlagda höanalys. 

Vill du endast titta på utskriften klickar du på    . 
 

   Tar dig tillbaks till huvudmenyn. 

   Ger dig en utskrift. 

   Med denna symbol zoomar du mellan två läge. 
          Du kan också klicka med vänster musknapp när muspekaren 
          ser ut som ett förstoringsglas. 
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CONICOM´S LICENSAVTAL 

 
Enanvändarversion -  Genom att ni bryter förpackningen på CD-förpackningen innehållande 
programvaran accepterar ni dessa LICENSVILLKOR och detta avtal blir därigenom bindande 
mellan Er som slutanvändare av programvaran, och Conicom AB, Spårögatan 1, 257 32 Rydebäck, 
(nedan kallat Conicom). Om ni ej vill acceptera licensvillkoren, skall ni omedelbart returnera 
förpackningen i oöppnat skick tillsammans  med dokumentation, handböcker och liknande till 
Conicom, varvid köpet återgår och köpeskillingen återbetalas. 
 
1. BEVILJANDE AV LICENS. Conicoms licensavtal (”Licensen”) berättigar Er att använda 
en kopia av den version av Conicoms programvaruprodukt som är specificerad och identifierad ovan 
(”Programvaran”) på en enskild dator, under förutsättning att Programvaran endast används på en 
dator i taget. Om Ni innehar flera Licenser för Programvaran har ni rätt att använda så många kopior 
av Programvaran som Ni har licenser. Programvaran är ”i användning” på en dator när den är lagrad i 
ett temporärt minne (dvs RAM) eller installerad på ett permanent minne (t ex hårddisk, CD - ROM, 
eller genom annan lagringsteknik) på den aktuella datorn, med förbehållet att en kopia inte är ”i 
användning” när denna är installerad på en nätverksserver uteslutande för att sprida kopian till andra 
datorer, När det kan förväntas att antalet användare av Programvaran kommer att överstiga antalet 
tillämpliga Licenser, måste Ni inrätta en lämplig mekanism eller rutin för att säkerställa att antalet 
samtidiga användare av Programvaran inte överstiger antalet Licenser. Om Programvaran är 
permanent installerad på en dators hårddisk eller på en dator genom annan lagringsteknik (annat än 
en nätverksserver) och en person använder denna dator mer än 80% av tiden som den är i 
användning, äger den personen rätt att också använda Programvaran på en portabel dator eller 
hemdator. 
 
2. UPPHOVSRÄTT - Programvaran ägs av Conicom  och är skyddad av Svensk 
upphovsrättslagstiftning, internationella konventioner och annan tillämplig nationell lag. Till följd 
härav måste Ni behandla Programvaran på samma sätt som annat upphovsrättsligt skyddat material (t 
ex en bok eller grammofoninspelning) förutom att när Programvaran inte är kopieringsskyddad, äger 
Ni rätt att antingen (a) framställa en kopia av Programvaran, dock endast för säkerhetskopiering eller 
arkiveringssyften eller (b) överföra Programvaran till en enkel hårddisk på enskild dator under 
förutsättning att Ni behåller originalet endast för säkerhetskopiering eller arkiveringssyften. Ni har 
inte rätt att kopiera produktmanual(er) eller skriftligt material som tillhör Programvaran. 
 
3. DUBBLA CD-FORMAT - Om Programvarans förpackning innehåller mer än en 
uppsättning cd, äger Ni endast rätt att använda en uppsättning av disketterna. Ni äger inte rätt att 
använda de övriga disketterna på en annan dator eller nätverk eller låna ut, hyra ut, leasa ut eller 
överlåta dem till en annan användare, förutom i samband med en varaktig överlåtelse enligt 
bestämmelserna nedan, eller annan användning som uttryckligen är tillåtet enligt detta avtal. 
 
 
4. ÖVRIGA RESTRIKTIONER -  Ni äger inte rätt att hyra ut eller leasa ut Programvaran, men 
ni äger rätt att varaktigt överlåta Era rättigheter enligt detta licensavtal under förutsättning att Ni 
överför alla kopior av Programvaran och allt skriftligt material samt att mottagare underkastar sig 
bestämmelserna i detta avtal Ni äger inte rätt att förändra, dekompilera eller på annat sätt utnyttja 
programkoden. Är Programvaran uppdaterad skall överlåtelsen omfatta både den uppdaterade 
Programvaran och alla tidigare versioner därav. 
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BEGRÄNSAD GARANTI 

 
BEGRÄNSAD GARANTI -  Conicom garanterar att Programvaran i allt väsentligt fungerar i 
enlighet med tillhörande produktmanual(er) under en period av 90 dagar från dagen för mottagandet. 
KÖPARENS RÄTT ENLIGT GARANTIN -  Conicoms ansvar på grund av garantin är, efter 
Conicoms val, begränsad till antingen (a) återbetalning av köpeskillingen eller (b) reparation eller 
utbyte av den Programvara som inte uppfyller Conicoms begränsade garanti och som returnerats till 
Conicom AB inom garantitiden. Garantin gäller ej om fel eller brist i Programvaran beror på 
olyckshändelse, eller oriktig användning eller hantering. Utbytt Programvara omfattas av en 
garantitid motsvarande för den utbytta varan återstående garantiperiod, dock minst 30 dagar. 
 
INGA YTTERLIGARE GARANTIER -  Conicoms ansvar är begränsat enligt ovan och Conicom 
åtar sig inget annat garantiansvar. Vare sig uttryckligt eller implicit, avseende produkternas 
lämplighet för ett särskilt ändamål, eller avseende programvaran. Tillhörande produktmanual(er) och 
det skriftliga materialet.  
ANSVARSBEGRÄNSNING -  Conicom eller dess leverantörer svarar icke för skador (inklusive, 
men utan begränsning till, utebliven vinst, driftsavbrott, förlust av lagrad information eller annan 
ekonomisk skada) till följd av användning eller felaktig användning av denna Conicoms produkt. 
Detta gäller även om Conicom har uppmärksammats på möjligheterna till sådana skador. Conicoms 
totala ansvar enligt bestämmelserna i detta avtal skall vidare alltid vara begränsat till den för 
Programvaran erlagda köpeskillingen. 
 
 
Foderstat för häst bygger på Jordbruksverkets information 5 1993 Hästens foder.  
Conicom ansvarar ej för resultatet vid användning och utfodring enl detta program. 
De olika siffrorna och utfodringsmängderna skall ses som typexempel och det verkliga behovet är 
helt beroende på ras, temperament och övriga yttre förhållande. 
Det finns också skillnader mellan individer inom samma kategori hästar. Hästägaren måste själv 
bedöma vilken nivå som varje enskild häst är i behov av. 
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