Känslan som Du
jobbar så hårt för
att få uppleva.

Hästar är inte skapta för att ridas
Är det inte fantastiskt att hästen går att rida på, trots att den
inte är byggd för det? Inte undra på att det är en sån utmaning.
Och hur underbart är det inte när vi lyckas bli ett med vår häst.
Det är ju själva anledningen till alla timmar av hårt arbete.
Ergo design minskar negativ påverkan på hästens balans och
ökar rörelsefriheten. Detta ger dig möjligheten att förebygga
skador och ökar dina chanser att lyckas.

Konsten att kontrollera krafterna
Aveln har skapat kraftfulla hästar med stor kapacitet.
Detta har ökat kravet på ryttarens förmåga att rida i perfekt
balans. Sadeln är det viktigaste verktyget som antingen minskar
eller ökar möjligheten att kontrollera hästens alla krafter.
Med rätt anpassad och balanserad sadel, tar du kontroll
och ökar din möjlighet för optimal prestation.

Att realisera hästens kapacitet
och få den att fungera optimalt,
har och kommer alltid
att vara en utmaning.
Vi har hittat en viktig nyckel.

Att få fram det bästa
Ergo-teamet består av svenska ryttare som under 40 år ridit på
alla nivåer och discipliner. Vi har nyﬁket lockats av utmaningen
att plocka fram det bästa i hästen. Med 15 års provning på
8000 hästar, trycktester och arbete med alla märken, har vi fått
kunskap om hur modern avel - påverkat passform, rörelse och
balans. Vi har haft förmånen att jobba med världens främsta
designers, vilket givit oss kunskap och erfarenhet av vad som
fungerar på olika hästar. Vi vill gärna dela det resultatet med
dig. Vår ambition är att alla ska kunna äga en riktigt bra sadel
och få tillgång till mer kunskap om hur sadeln påverkar hästens
prestation och hållbarhet.

Alla ska kunna äga en riktigt bra sadel.
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