
TEMPO
Fristende spesialfôr til sportshester

Spesialutviklet til sportshester med høyt 
prestasjonsnivå. Egner seg også godt som 
appetittvekker til matleie hester.

Du får det i alle våre 
Felleskjøpetbutikker!

Ingen av Championproduktene, hverken 
kraftfôr eller tilskuddsfôr, har karenstid for 

doping ift. NRYF og DNTs reglement. 

Du kan derfor trygt fôre med alle våre 
produkter helt fram til konkurransens start.

BEREGNET INNHOLD:

Råprotein 
Trevler 
Råfett
Stivelse
Aske 
Kalsium
Fosfor
Magnesium
Natrium

9,1 %
10,2 %

8,1 %
29 %
11,7 %
1,4 %

0,8 %
0,5 %
1,5 %

SAMMENSETNING:

Havre (25 %)
Mikronisert mais
Eplepulp 
Linfrø 
Roesnitter
Melasse
Luserne
Rapsolje
Salt
Pressrest av solsikkefrø
Premix 

Du kan lese mer om Champion Tempo og de 
andre Championproduktene i vår brosjyre:  
tiny.cc/brosjyre

Lavt Middels Høyt Veldig høyt

Energi

Protein

Fett

Fiber

Stivelse

Figuren er kun for å illustrere en grov inndeling  
av næringsstoffene. For eksakt næringsinnhold,  
se deklarasjon på sekken.

Felleskjøpet Agri  –  Tlf.: 03520  –  www.felleskjopet.no/champion  
Felleskjøpet Rogaland Agder  –  Tlf.: 518 87 000  –  www.fkra.no/kraftfor/hest



VEKT AKTIVITET GROVFÔR-
MENGDE GROVFÔR TEMPO ANNET 

FÔR SALT MULTITILSKUDD
PELLETS/PULVER

350 kg

Lett trening
Normal 6 kg høy 1,3 kg - - -

Stor 8 kg høy 0,3 kg - 15 gram 70/40 gram

Moderat 
trening

Normal 6 kg høy 1,2 kg 0,9 kg x F - -

Stor 8 kg høy 1,1 kg - - -

Hard trening
Normal 6 kg høy 1,4 kg 1,5 kg x F - -

Stor 8 kg høy 1,4 kg 0,6 kg x F - -

500 kg

Lett trening
Normal 8,5 kg høy 1,4 kg - - -

Stor 11 kg høy1 - - 35 gram 125/75 gram

Moderat 
trening

Normal 8,5 kg høy 2 kg 1,2 kg x F - -

Stor 11,5 kg høy 1 kg - 15 gram 50/30 gram

Hard trening

Liten 7 kg høy2 2,4 kg 1,8 kg x F - -

Normal 8,5 kg høy 2,2 kg 1,2 kg x F - -

Stor 11,5 kg høy 2,1 kg - - -

Eksempel på fôrplan til voksne hester beregnet med normal (1,5 kg TS per 100 kg 
kroppsvekt) og stor (2 kg TS per 100 kg kroppsvekt) mengde grovfôr av H3-kvalitet.

Eksempel på bruk av omregningsfaktor:
En hest på 500 kg i moderat trening med  
normal grovfôrmengde skal ifølge tabellen ha  
2,0 kg Champion Tempo og 1,2 kg x F av et annet 
fôr. Velger du å legge til Champion Linomega 
med omregningsfaktor 0,8 skal hesten da ha 1,2 
kg x 0,8 = ca. 1,0 kg Champion Linomega daglig.  
Velger du i stedet å legge til Champion Luserne-
pellets må du gi 1,2 kg x 1,8 = ca. 2,2 kg Champion  
Lusernepellets daglig.

TYPE FÔR FAKTOR (F)

Høy (H3)  2,2

Champion Lusernepellets  1,8

Champion Spenst, Betfiber og bygg  1,0

Champion Luserne Omega-3 og havre  1,3

Champion Mikronisert Mais  0,9

Champion Vital og Linomega  0,8

Champion Soyaolje med E-vitamin  0,3

1 Hester med liten aktivitet vil få tilført for mye energi  
dersom de får 2 kg TS per 100 kg kroppsvekt fra et 
grovfôr av H3-kvalitet.

2 Enkelte hester i hard trening har ikke appetitt til å spise 
optimale mengder høy. Dette er et eksempel på fôr-
plan til en hest i hard trening som ikke klarer å spise de  
anbefalte 1,5 kg TS per 100 kg kroppsvekt.

Champion Tempo dekker hestens vitamin- og  
mineralbehov ved bruk av 0,35 – 0,45 kg per  
100 kg kroppsvekt daglig. Ved bruk av mindre  
må Champion Multitilskudd benyttes for å  
dekke vitamin- og mineralbehovet. 
 
Ved hard trening kan det gis inntil 0,9 kg  
Champion Tempo per 100 kg kroppsvekt daglig.

1 liter Champion Tempo veier ca. 0,4 kg

Champion Tempo er laget for å tilfredsstille  
behovene til sportshester med høyt prestasjons- 
nivå. Våre toppidrettsutøvere har høye krav for å 
prestere på topp i dag, men også for å ha et godt 
utgangspunkt for god helse i framtiden. Sports- 
hesten må trenes hardt for å holde sitt høye nivå, 
og må også få i seg nok energi til å yte maksimalt. 
Enkelte hester kan ha problemer med matlysten  
i perioder med mye trening eller konkurranse.  
Champion Tempo er utviklet for at en hest som  
har trent hardt og har gitt sitt beste, skal kunne 
glede seg til et ekstra velsmakende måltid. 
 

Champion Tempo inneholder blant annet 
floghavrefri havre, mikronisert mais, eple og linfrø, 
og har en tiltalende krydderlukt. Fôret kombinerer 
de smakfulle ingrediensene med en spesialtilpasset 
vitamin- og mineralblanding som er justert etter 
mineralinnholdet i årets norske grovfôr. På denne 
måten kan du være trygg på at hesten til enhver 
tid får i seg riktig mengde vitaminer og mineraler 
dersom den spiser de anbefalte mengdene. 

Mange foretrekker å blande Champion Tempo med 
andre fôr i Champions grønne serie, og i tabellen 
under kan du se forslag til fôrplan for ulike typer 
hester:

FÔRING AV KONKURRANSEHEST
Hestens vedlikeholdsbehov for energi skal dekke 
energiforbruk til basisbehovene ved å leve, for 
eksempel holde kroppstemperaturen oppe, bruk 
av indre organer, utskiftning av gamle celler og lett 
muskelarbeid som til å gå i luftegård. Jo hardere  
muskelarbeid hesten driver utover dette, jo mer 
energi må den få tilført. Det kan være vanskelig  
å vurdere hvor hard trening hesten gjør, og for  
enkelthets skyld blir treningsintensiteten delt  
inn i fire grupper: 

Inndelingen er i denne sammenhengen laget  
ut fra hestens energiforbruk til trening, og der er  
det vanskelig å sammenlikne ridehest, traver og 
galopphest. Farten hesten trener i har svært mye  
å si for energiforbruket, og det er derfor kun galopp- 
hester og noen få traverhester som kommer opp  
i gruppen som defineres som svært hard trening, 
og dermed dobler energibehovet sitt. De fleste 
ridehester i full trening, som blir gode og slitne  
hver dag på trening er i gruppen som trenger 50 % 
mer enn vedlikeholdsbehov, mens de fleste travere  
i full trening ligger i gruppen med 75 % mer enn 
vedlikeholdsbehov. Hester har – som mennesker –  
ulik forbrenning, og det kan være individuelle  
forskjeller i energibehov. Du kan se på hestens hold 
om den får nok energi tilført, og justere mengden 
fôr etter hestens behov.

PROTEINBEHOV
Alle celler inneholder protein, og hesten trenger 
tilførsel av protein for å bygge opp nye celler.  
Dette kan enten være for å erstatte gamle celler 
som skal byttes ut, eller til å bygge opp helt nye 
celler. Hester som trenes hardt trenger mer protein 
enn hester som har en rolig tilværelse, men sam-
tidig får også hester som trenes hardt mer fôr enn 
hester som ikke yter like mye. Det er den totale 
mengden protein hesten får tilført som er viktig,  
og det anbefales derfor ikke at hester i hard trening 
får et kraftfôr som er spesielt proteinrikt, da disse 
hestene oftest får større mengder fôr.  
Det er en myte at spesielt proteinrikt fôr gjør at 
hesten bygger mer muskler, det er kun trening som 
kan bygge muskler! Hesten skal få nok protein til 
å dekke sitt behov, men det er ikke fordelaktig å 
tilføre mer enn hesten har bruk for. Overflødige  
proteiner blir ikke til ekstra muskler, men må skilles 
ut av hestens kropp i en energikrevende prosess. 
Man ser ofte at hester som får tilført for mye  
proteiner blir «tunge» i trening og konkurranse,  
og hestene kan også få kuler i huden og hevelser  
i beina.

Husk også på at de fleste hester får størsteparten 
av sin næringstilførsel fra grovfôret, og en analyse 
av dette vil vise deg hvor proteinrikt grovfôret er. 
Voksne hester i trening anbefales grovfôr med  
mellom 40 og 65 gram fordøyelig råprotein per  
kilo tørrstoff.

GOD APPETITT

AKTIVITET ENERGIFORBRUK

Lett Vedlikehold +25 % energi

Moderat Vedlikehold +50 % energi

Hard Vedlikehold +75 % energi

Svært hard Vedlikehold +100 % energi
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