
Spenst
Velsmakende grøt med høyt fiberinnhold

CHAMPION SPENST  
•  er sammensatt av sunne  
    og smakelige råvarer
•  er også kjent under navnet 
    “mash”, og fôres oppbløtt  
    som en grøt
•  kan brukes daglig eller de  
    dagene hesten trenger noe 
    ekstra



SMAKELIG GRØT
Champion Spenst er sammensatt av sunne 
og smakfulle fiberråvarer uten tilsetning av 
vitaminer og mineraler. Fôret påvirker derfor 
ikke hestens daglige vitamin- og  
mineraltilførsel. Fiber er gunstig for å
opprettholde en optimal fordøyelse.
Champion Spenst skal fôres oppbløtt i  
minimum samme mengde vann som fôr, 
gjerne mer, og stå 15 minutter før fôring. 
Man kan med fordel bruke varmt vann og 
fôre måltidet varmt. 

ERTEFIBER
Champion Spenst inneholder ertefiber, som 
i forsøk har vist seg å være en spesielt gun-
stig råvare for hestens fordøyelsessystem. 
Ertefiber tilfører lettfordøyelige fibre og har 
god smakelighet for hesten. Ertefibrene har 
også en svært god evne til å binde vann uten 
å svelle, og bidrar derfor til å opprettholde 
hestens væskebalanse.

KORNFRITT
Champion Spenst inneholder ingen korn-
råvarer eller melasse. Fôret har derfor et 
svært lavt innhold av sukker og stivelse, og 
kan med fordel brukes av stivelsesintolerante 
hester. Champion Spenst har egenskaper i 
fordøyelsessystemet som likner grovfôr.

BARE ENKELTE DAGER?
På grunn av sitt høye fiberinnhold og lave 
stivelsesinnhold er Champion Spenst et 
fôr som ikke trenger lang tilvenningstid for 
hesten. Det egner seg godt til bruk bare på 
dager der hesten har gjort hardere arbeid enn 
vanlig, og trenger ikke å gis daglig.  
Siden fôret ikke er tilsatt vitaminer og  
mineraler må hesten få dette dekket gjennom 
annet mineralisert kraftfôr eller fra Champion 
Multitilskudd.

Spenst

Champion Spenst til hester med nedsatt tyggefunksjon

Eksempel på fôring av hest med nedsatt tygge-
funksjon og begrenset appetitt på grovfôr:
(500 kg kroppsvekt, vedlikeholdsfôring/lett bruk)

6 kg høy (H3)
1 kg (ca. 1,5 liter) Lusernepellets (oppbløtt)
1 kg (ca. 3 liter) Champion Spenst
0,6 kg (1 liter) Champion Komplett 
80 g (1 målebeger)  
        Champion Multitilskudd (pellets)

Det er gustig å dele dagsrasjonen på så 
mange måltider som mulig.

Husk: Champion Spenst har lav egenvekt  

og veier kun 0,35 kg per lite
r!

Mange seniorhester får problemer med 
tennene som gjør at de ikke lenger tygger 
fôret like godt som før. Oppbløtt fôr gjør det 
lettere for hesten å få i seg nok fôr. 
Champion Spenst egner seg godt til denne 
bruken. På grunn av sitt lave stivelses-
innhold og høye fiberinnhold gir fôret hestens 
fordøyelsessystem noe å jobbe med, samtidig 
som den gode smaken frister hesten til å få 
i seg mer fôr. Champion Spenst kan også 
brukes til seniorhester med Cushing 
Syndrom/PPID. Du kan lese mer om fôring av 
seniorhester i vår Championbrosjyre.
Siden Champion Spenst ikke er tilsatt  
vitaminer og mineraler må hesten få dette 
tilført fra andre kilder, for eksempel  
Champion Multitilskudd, dersom hesten ikke 
får andre mineraliserte kraftfôr.



Fôring på konkurransedagenSpenst
FØR KONKURRANSEN
Når hesten skal yte maksimalt, er det 
ikke ønskelig at den nylig har spist store 
mengder fôr som er i ferd med å fordøyes. 
Fordøyelsesprosessen trekker mye av 
hestens blod til fordøyelseskanalen, og i en 
konkurransesituasjon trenger hesten dette 
blodet til musklene. Mye fôr i fordøyelses-
systemet gir også ekstra vekt og kan gjøre 
det tyngre for hesten å yte godt. Det anbe-
fales derfor at man begrenser fôringen på 
selve konkurransedagen, og at siste måltid 
ikke gis nært start. Forskning viser at hesten 
yter bedre dersom det har gått mer enn 6 
timer fra siste måltid. Mange hester vil nok bli 
urolige og stresset dersom det går for lang 
tid mellom fôringene, og man må veie det 
psykiske aspektet opp mot det som teoretisk 
gir best resultat. Det er likevel anbefalt at det 
siste måltidet før konkurranse er begrenset 
i mengde, og bør helst bestå av kun grovfôr 
eller fiberrike fôrtyper.

ETTER KONKURRANSEN
Etter at hesten er ferdig med sin konkurranse 
er det viktig å fylle opp energireservene. 
Dersom hesten får et måltid forholdsvis raskt 
etter at den har tatt seg ut, vil følelsen av 
utmattelse vare kortere, og hesten får en mer 
positiv opplevelse av selve konkurransen. 
Etter at hesten har vært svært sliten, vil  
sammentrekningene som frakter fôret  

gjennom spiserøret midlertidig kunne være 
satt ut av funksjon. Det er ikke uvanlig at 
hester som spiser grovfôr kort tid etter 
konkurranse eller en hard treningsøkt setter 
fôret fast i spiserøret. Spiserørsforstoppelse 
er svært ubehagelig for hesten, og dersom 
forstoppelsen ikke løses av seg selv eller 
ved veterinærhjelp i løpet av kort tid, kan 
tilstanden være dødelig. Hesten må derfor 
ikke få mat før den har tilnærmet normal 
pustefrekvens. Det anbefales å vente minst 
2 timer før den får grovfôr. Hesten bør tilbys 
friskt vann, gjerne lunkent, kort tid etter 
anstrengelsen.

Champion Spenst skal fôres oppbløtt som en 
grøt, og vil ikke kunne sette seg fast i  
spiserøret. Fôret egner seg derfor spesielt 
godt som første måltid etter harde anstren-
gelser. Champion Spenst kan da gjerne 
bløtes i mer vann enn minstemengden, for 
eksempel 1 liter fôr i 3-4 liter vann. Hesten 
vil da fristes til å få i seg mer væske, og får 
raskere gjenopprettet væskebalansen. 
Samtidig får den fylt på energireservene, og 
kjenner seg dermed mindre utmattet. 
Champion Spenst er tilsatt salt som er med 
på å erstatte elektrolytter hesten har mistet 
i svette, men følg gjerne opp med mer salt 
i hestens daglige rasjon dersom den jevnlig 
trenes svett.

EKSEMPEL PÅ BRUK AV CHAMPION SPENST:
Konkurransehest (500 kg) i moderat trening:
8,5 kg høy (H3)
2 kg (ca. 3 liter) Champion Energi eller Champion Gull
Fordeles på minst tre måltider.

I tillegg som mellommåltid etter hard trening:
Inntil 1 kg (3 liter) Champion Spenst blandet med
minst 3 liter vann.

Husk: Champion Spenst har lav egenvekt  

og veier kun 0,35 kg per lite
r!



SpenstBeregnet innhold:
Råprotein  10,5 %
Trevler   27,9 %
Råfett     6,8 %
Råaske    7,2 %
Stivelse   4,5 %
Kalsium    0,5 %
Fosfor       0,3 %
Magnesium    0,2 %
Natrium    1,0 %

Sammensetning:
Ertefiber (32 %)
Eplepulp (16 %)
Roesnitter
Linfrø (11 %)
Pressrest av solsikkefrø
Luserne
Gressmel
Gulrotflak
Vegetabilsk olje
Salt 
Premiks
Ølgjær

Velsmakende grøt med 
høyt fiberinnhold.

 
Du får det i alle våre 
Felleskjøpetbutikker!

www.felleskjopet.no

Du kan lese mer om Champion 
Spenst og de andre Champion-
produktene i vår brosjyre:

 http://tiny.cc/brosjyre


