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Hästliv

Utrustning. Svensktillverkat

De är Sveriges enda
tillverkare av bett
Hobby blev affärsidé. Tillverkade penselskaft och burkar från början
Företaget Werinova tillverkar
skaft till penslar och verktyg,
plastburkar till salt – och bett.
– Den här typen av bett var
svåra att få tag i, så vi började
göra dem, förklarar Joachim
Werich, hästkarl och företagare
i Mullsjö.
Ett par mil nordväst om Jönköping
ligger Mullsjö. Där finns företaget
Werinova med 30-talet anställda.
De tillverkar olika produkter i
formsprutad plast.

Hobbyn gav produkt

Företaget drivs av Joachim och
Marianne Werich, som har levt
många år tillsammans med hästar.
De har tävlat i olika discipliner och
Joachim har dessutom varit både
domare och överdomare. Nu är

Joachim och Marianne Werich
tillverkar bett utanför Mullsjö.

den sista hästen borta och stallet
har blivit garage.
I slutet av 1980-talet fick de möjlighet att förena sitt företagande
med hästkunnandet.
– Vi hade en verktygsmakare
som också var elitryttare. En dag
kom han med en helt ny typ av
bett som han hittat i Tyskland, ett
mjukt bett som inte fanns att få tag
i här hemma.

Företaget började tillverka bettet, som sakta men säkert vann
mark på den svenska marknaden.
Vägen var lite krokig. Det tog tid
innan den nya typen av bett accepterades på tävling.
– Sedan var folk rädda att det inte
skulle hålla, att hästarna skulle
tugga av det eftersom det inte
finns någon stålvajer i det, berättar Marianne Werich, som säger att
den risken är minimal.
– Materialet är så starkt att du i
princip kan dra en hästtransport
med det.

fast i bettet, säger Joachim.
Werinova tillverkar uppemot
5 000 bett per år. De har erbjudits
möjlighet att tillverka andra typer
av bett, men håller sig till den typ
de tagit fram själva.
– Man ska komma ihåg att det
inte görs några kvalitetskontroller
på bett, eller några friktionsprover
på materialet, och när vi går runt

på mässor blir vi lite skrämda av
en del bett som säljs, säger Joachim.
Tillverkningen av bett är en liten
del av företagets produktion.
– Det känns roligt att kunna
göra en hästprodukt som kommer
härifrån, säger Marianne Werich.
Anna Nyberg, text och foto

Bred användning

Några vetenskapliga bevis för att
bettet fungerar finns inte.
– Men vi har själva provat fram
det, och ridit på det, och det är väldigt behagligt. Hästen biter sig inte

Betten är gjorda i polyuretan som är en tvåkomponentsplast. Ringarna är i
rostfritt stål och görs hos ett företag i grannkommunen Habo.

PEGASUS HÄSTBOXAR
Bara det bästa är bra nog!

Boxprogram i förstklassig kvalitet för dig
som vill ge dina hästar lite extra stjärnglans.

Sover din häst säkert?

Det viktigaste för oss är att din häst
sover gott & säkert! Med 30 årserfarenhet bygger vi din stallinredning
i valfri design, pålitligt & prisvärt!
www.pegasusboxen.se Ring för planering & offert: Bo Lindgren 070-605 93 08 - Vxl. 0914-520 040

