Svenskutvecklad sadel snart på marknaden
vi kommit fram till att många av dagens
sadlar inte är anpassade till en “ny” typ av
häst. Sadlarna är många gånger gammaldags
utformade, utan en tanke på hur aveln har
förändrat hästarnas exteriör, säger Maria.

Maria Hallring visade upp den nya sadeln under
Avelschampionatet.

Förändrad exteriör
Bland annat pekar hon på att hästarnas
ryggar generellt sett har blivit kortare och
manken högre. Dessutom är många hästar
överbyggda och har en bredare bröstkorg än
tidigare.
– Detta gör att sittpunkten har flyttats, det
måste man ta hänsyn till när man väljer sadel.
Du har mindre plats på hästen att placera
sadeln på. Det har vi funderat extra kring
när vi har utformat ErgoX2, genom att vi
har ett kortare avstånd mellan bomspetsen
och sittpunkten i sadeln. Dessutom är den
utformad med flexibla stöd över bogbladen
på hästen. Där upplever vi att många sadlar
tenderar att bli för stumma, berättar Maria.

Tillpassad utrustning ett måste
Sadeln är också utformad med extra stöd för
ryttarens sittben.
– Jag ser så ofta att ryttare hamnar i bakvikt
på grund av en felaktigt tillpassad sadel.
Det hämmar hästens rörelser och kan skapa
stora problem. Med dagens kunskaper om
hästens exteriör och fysiologi måste vi bli
bättre på att ställa högre krav på vår utrustning, och se till att den är korrekt anpassad,
menar Maria.
Den slutliga versionen av ErgoX2 ska nu
börja lanseras på den svenska marknaden,
med en variant i kalvskinn som kommer att
kosta 19 500 kronor. Den “vanliga” varianten
ligger på 17 500 kronor.

Snart kan vi se en helt ny sadel på
marknaden, ErgoX2 som är utvecklad i Sverige. Fokus under framtagandet har varit ergonomi och förbättrade
förutsättningar för både häst och ryttare.
Maria Hallring har jobbat med sadlar i snart
15 år. Hon är en av dem som står bakom den
nya sadeln ErgoX2, som uppges vara bättre
anpassad till såväl ryttare som häst.
– De här åren har vi lärt oss mycket. Nu har

Sadeln ErgoX2 är utvecklad i Sverige. Här syns
hoppmodellen, en dressyrmodell är under utveckling.

Artikel publicerad i Hippson 2014-10-16
Knappt två månader senare, läst: 52 867 ggr

http://www.hippson.se/blogs/redaktionenspryltips/svenskutvecklad-sadel-snart-pa-marknaden.htm

