
Micklem – den anatomisk korrekte trense 

Micklem trensen er en multifunktionel trense, som er udarbejdet med henblik på at yde en 
bedre komfort for hesten. Konceptet handler om, at hvis hesten har det mere behageligt, er 
den lettere at træne, og indlæringen går bedre. 

På grund af Micklem trensens design og funktionalitet vandt den en innovationspris i 2008. Det 
er den første trense, som tager højde for hestens vævsstrukturer indefra og ud. Den er 
designet, så den passer til kraniets faktiske størrelse og udformning. 

Den er unik, fordi den ikke alene fungerer godt som trense, men fordi den også kan anvendes 
som kapsun til longering og som bidløs trense. Som trense er den godkendt til stævnebrug – 
dog uden klips. 

Trensen har et innovativt tungebeskyttelsessystem, hvor man kan anvende klips, som hæftes 
fra bidringen til ringen i næsebåndet for at forebygge mundproblematikker i at opstå. Den er 
også effektiv mod problemer, som allerede er opstået hos hesten. Den kan anvendes af alle 
både problemheste, unge heste, professionelle ryttere og amatører, børn og voksne, og til alle 
former for discipliner. 

Trensen er designet, så man undgår tryk på specielt fem områder på hestens kranie: 

 

1) Mange heste får nakkeproblemer, som kan være forårsaget af trensen. En almindelig 
trense har en tynd stop fra næseremmen, der ligger under nakkestykket på trensen. 
Den kan virke generende og give et unødigt tryk. Nakkestykket på Micklem trensen er 
ekstra bredt, og der er kun en strop, der fordeler trykket. 
 

2) Overkæben er betydeligt bredere end underkæben på en hest. Derfor sidder 
overmundens tænder mere ud i hver siden end undermundens. Det er også derfor, at 
når hesten får tandspidser, så er det på ydersiden af overkæbens tænder og indersiden 
af underkæbens tænder. Stramme næsebånd er derfor ofte årsag til at det bløde væv 
afklemmes mellem tænderne i hestens overmund og næsebåndet, hvilket er yderst 
smertefuldt og kan give sår i munden. Vinklen er anderledes på Micklem trensen, så 
den ikke har kontakt med kindtænderne eller laver et tryk indad mod kæben. 
 

3) Beskyttelse af de store nervetråde. En almindelig trense trykker ofte på de nerver, der 
innerverer mulen og læberne på hesten. Trykket på disse nerver er ofte årsagen til, at 
hesten gerne vil klø sin mule på et forben lige efter arbejde. Ofte klør hesten også 
mulen på indersiden af sit forben, hvor der ligger et akupunkturpunkt, som stimulerer 
smerte. Ydermere kan der komme skade på blodkar ved en almindelig trenses tryk. 
 

4) Næseryggen har et meget skrøbelig knoglestruktur. Næseremmen ligger derfor højere 
på Micklem trensen, så man undgår tryk på den yderste og skrøbelige del af hestens 
næseryg. 
 

5) Undermunden på hestens kranie er udformet således, at der hvor biddet ligger og hviler 
på undermunden, er knoglestrukturen knivskarp og meget smal. Derfor reagerer 
mange heste på det tryk almindelige trenser laver på tungen og undermunden. Micklem 
trensens klipssystem lægger i stedet det ekstra tryk frem på næseryggen, så trykket 
fordeles bedre. 
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