
Basis-Sportbrok - "Non heating cool cubes"  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Sammensætning: Varmebehandlet byg, varmebehandlet majs, varmebehandlet hvede, hvedeklid, 
roepulp, hørfrø, planteolier, lucerne, melassesirup, foderkridt, vitaminer, essentielle aminosyrer, salt, 
elektrolytter, mineraler (org./uorg.), sporstoffer (org./uorg.) og antioxidanter.  
 
Udseende og emballage: 7 mm piller i 25 kg sæk 
 
Energiindhold: Moderat  
 
Velegnet til:  
 
• Vedligehold/rekreation 
• Ungheste på 2 - 3 år  
• Heste i let/moderat træning  
• Heste i hård træning, der bliver for "varme", nervøse eller stressede af foder med havre 
• Nøjsomme racer, samt (for) trivelige heste (pga. produktets moderate energiindhold og lave 

indhold af sukker og stivelse) 
 
Basis-Sportsbrok er et allround basisfuldfoder med ”slow release” energi. Produktet er 100 % havrefrit, 
med et moderat energiindhold og et meget lavt indhold af stivelse og sukker – alle forhold, der 
modvirker stress, nervøsitet og for meget energi. Sikrer hesten en komplet og afbalanceret forsyning 
med alle nødvendige næringsstoffer, også til toppræstationer, uden at hesten bliver sværere at 
håndtere. Produktet er yderst velsmagende, store piller med ekstra lang tyggetid, som øger hestens 
beskæftigelse og spytproduktion. Pillerne har, takket været tilsat gærkultur, en særdeles høj 
fordøjelighed og er koldpressede, for bedst muligt at bevare indholdet af naturlige vitaminer og 
plantenæringsstoffer. Værdifulde essentielle omega-3 fedtsyrer fra hørfrø styrker immunforsvaret, 
sikrer topvitalitet, sund hud, stærke hove og skinnede hårlag. 
 
Fodervejledning: Se næste side af dette datablad. Husk at hesten hver dag skal have mindst 1,2 kg 
godt hø el. 1,5 kg wrap pr. 100 kg, samt adgang til frisk drikkevand og en ren saltsten. 
 
Næringsindhold: 
 
Energi 0.89 FE/kg Biotin 100 mcg/kg Natrium (Na) 4.5 g(kg 

Ford. råprotein 10.5% Vit. K3 1,0 mg/kg Kalium (K) 15,0 g/kg 

Stivelse 
Sukker  

25,0% 
6,0% 

Vit. B1 3,0 mg/kg Sporstoffer :  

Råfibre 12.1% Vit. B2 5.0 mg/kg Jern (Fe) 305.0 mg/kg 

Råfedt 3,6% Vit. B6 5,0 mg/kg Kobber (Cu) 35.0 mg/kg 

Råaske 9,1% Vit. B12 20,0 mcg/kg Zink (Zn) 170.0 mg/kg 

Essentielle 
aminosyrer: 

 Panthothensyre 10,0 mg/kg Mangan (Mn) 115 mg/kg 

Lysin 5,0 g/kg Niacin 20,0 mg/kg Cobalt (Co) 1.3 mg/kg 

Methionin + 
Cystein 

4.4 g/kg Folinsyre 2.5 mg/kg Iod (I) 0.8 mg/kg 

Threonin 4,5 g/kg Cholinchlorid 150.0 mg/kg Selen (Se) 500 mcg/kg 

Tryptofan 1.7 g/kg Mineraler:    

Vitaminer (tilsat):  Calcium (Ca) 10.1 g/kg   

Vit. A 12,000 IE/kg Phosphor (P) 4,7 g/kg   

Vit. D-3 2,000 IE/kg Ca/P 2,2   

Vit. E. 160 mg/kg Magnesium (Mg) 2,4 g/kg   

      

 
 HAVENS Danmark ApS  •  Dalbyvej 51  •  6000 Kolding  •  tlf. 30 54 71 79  •  www.shop.havens.dk            side 1/2 

 

Havrefri 



 
Eksempler på foderplaner 
 
Hestens vægt Vedligehold Let/moderat arbejde Hårdt arbejde 
200 kg 0,7 kg Basis-Sportbrok 

Evt. 0,25-0,5 kg Lucerne 
mindst 3 kg hø 

1,0 kg Basis-Sportbrok 
Evt. 0,25-0,5 kg Lucerne 
mindst 3 kg hø 
evt. 20 g elektrolytter* 
 

1,3 kg Basis-Sportbrok  
Evt. 0,25-0,5 kg Lucerne 
mindst 3 kg hø 
20 g elektrolytter* 
evt. ½-1 dl olie 

300 kg 1,1 kg Basis-Sportbrok 
Evt. 0,25-0,75 kg lucerne 
mindst 4 kg hø 
 

1,6 kg Basis-Sportbrok 
Evt. 0,25-0,75 kg lucerne 
mindst 4 kg hø 
evt. 30 g elektrolytter* 
 

2,0 kg Basis-Sportbrok 
Evt. 0,25-0,75 kg lucerne 
mindst 4 kg hø 
30 g elektrolytter* 
evt. 1-1½ dl. olie  

400 kg 1,5 kg Basis-Sportbrok 
Evt. 0,5-1,0 kg lucerne 
mindst 5 kg hø 
 

2,2 kg Basis-Sportbrok 
Evt. 0,5-1,0 kg lucerne 
mindst 5 kg hø 
evt. 40 g elektrolytter* 
 

2,7 kg Basis-Sportbrok 
Evt. 0,5-1,0 kg lucerne 
mindst 5 kg hø 
40 g elektrolytter* 
evt. 1-2 dl olie 

500 kg 1,8 kg Basis-Sportbrok 
Evt. 0,75-1,25 kg lucerne 
mindst 6 kg hø 
 

2,7 kg Basis-Sportbrok 
Evt. 0,75-1,25 kg lucerne 
mindst 6 kg hø 
evt. 50 g elektrolytter* 
 

3,5 kg Basis-Sportbrok 
Evt. 0,75-1,25 kg lucerne 
mindst 6 kg hø 
50 g elektrolytter* 
evt. 1-2½ dl. olie  

600 kg 2,3 kg Basis-Sportbrok 
Evt. 1,0-1,5 kg lucerne 
mindst 7-8 kg hø 
 

3,3 kg Basis-Sportbrok 
Evt. 1,0-1,5 kg lucerne 
mindst 7-8 kg hø 
evt. 60 g elektrolytter* 
 

4,2 kg Basis-Sportbrok 
Evt. 1,0-1,5 kg lucerne 
mindst 7-8 kg hø 
60 g elektrolytter* 
evt. 1½-3 dl. olie 

700 kg 2,7 kg Basis-Sportbrok 
Evt. 1,25-1,75 kg lucerne 
mindst 8-9 kg hø 
 

4,0 kg Basis-Sportbrok 
Evt. 1,25-1,75 kg lucerne 
mindst 8-9 kg hø 
evt. 70 g elektrolytter* 
 

5,0 kg Basis-Sportbrok  
Evt. 1,25-1,75 kg lucerne 
mindst 8-9 kg hø 
70 g elektrolytter* 
evt. 2-3½ dl olie 

 
De angivne fodermængder er ved fodring med hø/wrap af middel kvalitet. Ved bedre grovfoderkvalitet 
kan fodermængder reduceres iht. grovfoderanalyse og lucerne og olie evt. udelades. 
 
* Mængden af elektrolytter er ved brug af EquiForce Lyt. Ved brug af andet mærke skal mængden 
svare til dette mærkes anbefaling. Heste i hårdt arbejde har ofte behov for ekstra E-vitamin, samt evt. 
B-og C-vitamin. Læs mere om disse tilskud på shop.havens.dk eller kontakt vores foderrådgivning. 

 
 

HAVENS Danmark ApS  •  Dalbyvej 51  •  6000 Kolding  •  tlf. 30 54 71 79  •  www.shop.havens.dk            side 2/2 


