V/S

NYHETER 2022
EQUESTRIAN - NUTRITION & CARE

Ditt varumärkesh
us med
många specialiste
r!

AGRO - CONSTRUCTION - EQUESTRIAN - FENCING - NUTRITION & CARE

HANSBO SPORT grundades från början utifrån en produkt; kombitäcket.
Grundarna Hans och Bo lyssnade på dom som då 1977 sökte ett täcke som kunde
andas, men som samtidigt höll hästen torr. Hans hade stor erfarenhet av textil. Han tog
fram ett material som tidigare använts till kläder, men inte till hästtäcken. Tyget vävdes i
Sverige och täckena syddes av egna sömmerskor i Skällinge. Kombitäcket blev en
otrolig succé. Det levererades under 80- och 90-talet till de olympiska lagen i Sverige,
Finland och England. Företaget blev dessutom brittisk hovleverantör då Queen
Elisabeth II beställde kombitäcken till stallet hästar på Buckingham Palace.
Vi har kommit långt under dessa 40 år. All produktutveckling och design sker i Sverige.
Vi arbetar intensivt för att möta de föränderliga krav som olika discipliner ställer för både
ryttare och häst. Alla produkter testas och utvärderas grundligt före produktions- start.
Produktionen sker i olika delar av världen och på fabriker som möter våra egna högt
ställda krav samt uppfyller REACH och Childhood’s mer specifika krav. Många av
fabrikerna har vi arbetat med i över 25 år och vi säkerställer kontinuerligt att samtliga
efterlever och utvecklas i takt med omvärldens krav.
För oss på HANSBO SPORT är det viktigt att produkterna uppfyller kriterier och
önskemål från våra professionella ryttare. Vi har därför ett nära samarbete med ryttare
på olika nivåer, med allt från guldmedaljörer i EM till ryttare som tävlar i olika
internationella och nationella klasser inom dressyr, hopp, fälttävlan, islandshäst och trav.
Genom ett djupt intresse och kunskap för hästens välbefinnande och behov, men också
för mode och de senaste trenderna, har en alternativ väg hittats.
Detta gör HANSBO SPORT till en respekterad producent av främst hästtäcken,
schabrak, träns, grimmor och benskydd anpassade till hästar i de olika disciplinerna.
Välkommen till

HANSBO SPORT - ISABELL VELVET

Färger:Svart & Taupe
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Discipliner: Dressyr & Hopp
Elegant sammetsschabrak

HS ISABELL VELVET SCHABRAK
Art.nr
602035
602036
602037
602038
602039
602040
602041
602042

Taupe Hopp Ponny
Taupe Hopp Full
Taupe Dressyr Ponny
Taupe Dressyr Full
Svart Hopp Ponny
Svart Hopp Full
Svart Dressyr Ponny
Svart Dressyr Full

RRP
549
549
549
549
549
549
549
549

Fuskpäls.
Vacker detalj vid manken.
Ton-i-ton flätad passpoal
och passpoal i läderimitation.

Elegant ergonomiskt utformat och vackert quiltat
sammetsschabrak. Quick Dry foder på undersidan
som transporterar bort fukt och svett och gör att
schabraket torkar extra snabbt efter användning.

"Quick-dry"-foder på undersidan.
Transporterar bort fukt och svett från hästen.
Torkar snabbt efter användning.
Fast sadelgjordstunnel med
broderad och diskret HS-logga.

Underlättar vid flätning
Krok för gummisnoddar
för snabb åtkomst vid flätning.

Behagligt grepp
Håller hår ur vägen

HS FLÄTNINGSKAM MED
MANKLÄMMA
Art.nr
602226

Klämma att sätta i manen
man ännu inte flätat.

Svart

RRP
59

Praktisk 2-i-1 kam och klämma. Flätningskam med
klassisk stor hårklämma. Perfekt verktyg för att
enkelt hålla manen på plats vid flätning.

Få jämna och fina flätor
med hjälp av kammen.
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HANSBO SPORT - CLUB
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Perfekta club schabraket
Lämpar sig för brodyr & tryck
Klassisk design

Diamond quiltat
med bomullsbaksida

Matchande kantband och
två vackert tvinnande passpoaler.

Marin/Guld

Kombinationspadding
gjord av Quilt 8 mm foam,
550g/m2 polyfill

WWW.HANSBOSPORT.SE

Sadelgjordstunnel med velcro
kardborrband samt broderad och
diskret HS-logga.

HANSBO SPORT - CLUB

5

!
Nya färger

HS CLUB SCHABRAK

Diamond quiltat schabrak med bomullsbaksida och kardborre på sadelgjordsfästet.
Kombinationspadding gjord av Quilt 8 mm foam, 550g/m2 polyfill.
Matchande kantband och 2 avvikande passpoaler. HANSBO SPORT broderi på
sadelgjordsstroppen. Perfekt om man vill kunna brodera på sin egna logga.
Tvätt 40 grader.

Marin/Guld Hopp Ponny

RRP
349

602185

Marin/Guld Hopp Full

349

602186

Marin/Guld Dressyr Ponny

349

602187

Marin/Guld Dressyr Full

349

Art.nr
602184

RRP
349

Svart/Guld Hopp Full

349

602202

Svart/Guld Dressyr Ponny

349

602203

Svart/Guld Dressyr Full

349

Art.nr

RRP

Vit/Guld Hopp Ponny

349

602189

Vit/Guld Hopp Full

349

602190

Vit/Guld Dressyr Ponny

349

602191

Vit/Guld Dressyr Full

349

Brun

Art.nr
602192

Brun Hopp Ponny

RRP
349

602193

Brun Hopp Full

349

602194

Brun Dressyr Ponny

349

602195

Brun Dressyr Full

349

Marin/Brun

uld

Vit/G

Marin/Brun Hopp Full

349

602198

Marin/Brun Dressyr Ponny

349

602199

Marin/Brun Dressyr Full

349

/B

602197

in

Marin/Brun Hopp Ponny

RRP
349
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Vit/Guld

602188

Art.nr
602196

n

ru
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Svart/Guld
Svart/Guld Hopp Ponny

Art.nr
602200
602201

Svart/G
uld

Marin/Guld
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Sverige är den näst största islandshästnationen utanför Island.
Även om islandshästen sällan växer över tillåten gräns för ponny, så kallas rasen ändå för häst.
Exteriören har stor variation, men en typisk islandshäst är rektangulär och kompakt i sin byggnad.
Typiskt för rasen är sluttande kors, en lång, tjock man, pannlugg och svans samt en tät vinterpäls.
Idag finns cirka 30 000 islandshästar registrerade i Sverige och rasen är den tredje största efter
varmblodig travare och svenskt halvblod.
EN KOLLEKTION SPECIALDESIGNAD FÖR ISLANDSHÄSTAR

Framtagen i samarbete med den flerfaldige världsmästaren Vignir Jonasson.

För oss på HANSBO SPORT är det viktigt att produkterna uppfyller kriterier och önskemål
från våra professionella ryttare.

HANSBO SPORT - THE ICELANDIC COLLECTION

Integrerad hals
Optimalt svettäcke
Kryssgjordar

HS ICELANDIC FLEECETÄCKE
Art.nr
602162

RRP
599

Navy

Kombitäcket i fleece med integrerad hals har
kardborrknäppning längs undersidan av halsen samt
frontknäppning. Dubbla spännen och kryssgjordar
under magen, svansskydd och svanssnöre. Det här
täcket är idealiskt för användning efter träning eller
som lätt transporttäcke.
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HS ICELANDIC UTETÄCKE 0G
Art.nr
602163

Marin

RRP
999

Ytterskal av 600 D
Justerbara kryssgjordar

S
äl
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Utetäcke designad för Islandshästar. 600 D ripstop
polyester med en vattentäthet och andbarhet på
3000 (mpw 3000/3000). 70 D mjukt foder och
prasselfri polyester. Låga kryssgjordar med dold
elasticitet och gummiring. Täckets unika design är
skapad för att ge täcket optimal passform, höga
bogveck, svansﬂärp och svansrem. Dubbla
justerbara frontspännen. elastiska bensnören och
tejpade sömmar. Med fästen för halstäcke.

mpw 3000/3000
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HANSBO SPORT - THE ICELANDIC COLLECTION
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HS ICELANDIC VOJLOCK
Art.nr
602158

Navy/Gold

RRP
399

602159

Navy/Sand

399

602160

Brown

399

602161

Grey

399

En ergonomiskt skuren, snygg och tidlös småquiltad
Islands vojlock tillverkad av bomull och polyester. Elegant,
dubbelflätat passpoal.

Klassisk passform
Tidlös design

Dubbelflätad passpoal

Matchande kantband och
elegant dubbelflätad passpoal.

Specialformad kardborre
för fäste i sadelns D-ringar
Fast sadelgjordstunnel med
broderad och diskret HS-logga

WWW.HANSBOSPORT.SE

HANSBO SPORT - THE ICELANDIC COLLECTION

Heltäckande hals som
fästes i grimman.

Skyddar mot sol & insekter
Extra UV-skydd

Förvirrar flygfän

Benresårer med rejäla
fixlockspännen

Två justerbara, elastiska
gjordar för magplattan

Elastisk vid frambenen och manken
för bästa rörelsefrihet

HS ICELANDIC EKSEMTÄCKE
Art.nr
602164

RRP
Zebramönster Ljusgrå 999

Täcke som skyddar mot sol och insekter. Tyget är av
100 % polyester, 180g/m2 och har extra UV-skydd.
Levereras i ett stycke, med fast hals och magplatta.
Resårdetaljerna gör att det smider tätt om hästen.
Benresårer samt rejäla fixlockspännen. Utåtvända
sömmar för att förhindra skav på känsliga hästar.
Svansflärp som skydd för svansen.

WWW.HANSBOSPORT.SE

HANSBO SPORT - ESSENTIALS
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Säkrare hantering
Teleskopisk

Med väggfästen
Underhållande
Tålig

HS SLANGHÅLLARE

Hjälper till att förhindra tristess

Art.nr
602227

RRP
299

Marin

RRP
799

Slanghållare/ spolarm för spolspilta. Slangen träs
genom spolarmen för att hålla den från golvet när
hästen duschas för säkrare hantering. 180 graders
rotation. Slang ingår ej.

HS AKTIVITETSBOLL
Art.nr
602114

Svart

Aktivitetsboll för häst. Tillverkad av ett tåligt men
mjukt material. Kan hängas upp eller ligga lös i box
eller hage.

Enkel att montera
Extra hängare för schabrak

Passar de flesta sadlar

HS SADELHÄNGARE COMBO
ORIGINAL
Art.nr
602031

Svart

RRP
199

Sadelhängare som passar de flesta sadlar med extra
hängare under för schabraket. Stabil och enkel att
montera. Tillverkad av slitstarkt stål med PVCbeläggning.
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HS SADELHÄNGARE COMBO
Art.nr
602222

Svart

RRP
199

Sadelhängare som passar de flesta sadlar med extra
hängare under för schabraket. Rakare modell. Stabil
och enkel att montera. Tillverkad av slitstarkt stål
med PVC-beläggning.

HANSBO SPORT - ESSENTIALS

Perfekt för hage & box
Flexibel
Lätt att bära med sig

HS KANGAROOKRUBBA
Art.nr
602610

Svart

RRP
279

Tålig och flexibel foderkrubba för utfodringar på
marknivå, i mjukt svart gummimaterial med två rejäla
handtag.

WWW.HANSBOSPORT.SE

HANSBO SPORT - VISION TECH
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"SHADOW
"SHADOW CHROME"
CHROME"
Storleksjustering - reglage i nacke
Tvättbart funktionsfoder

RIDHJÄLMAR

Sex ventilöppningar

Elegant bred skärm, gnistrande panel med totalt sex ventilationsöppningar.
Justerbart hakband av syntetiskt läder, snabbspänne och en mjuk detalj av Cooldry-material.
Avtagbart innerfoder av Cooldry - material, torkar snabbt och håller huvudet svalt.
Tvättas i maskin vid 40°C. Justerbart huvudband som garanterar perfekt passform.
Godkänd enligt VG1 01.040.

M

att skal

romad panel
K

HS VISION TECH RIDHJÄLM
SHADOW CHROME
Art.nr
602122
602123
602124
602125
602126
602127

Navy S (52-54 cm)
Navy M (55-57 cm)
Navy L (58-60 cm)
Black S (52-54 cm)
Black M (55-57 cm)
Black L (58-60 cm)

RRP
1299
1299
1299
1299
1299
1299

BLACK
BLACK

NAVY
NAVY

"Otroligt bekväm"

WWW.HANSBOSPORT.SE

HANSBO SPORT - TÄCKEN

HS FAUX FUR STALLTÄCKE

200 g fyllning
Höga bogveck

Läderdetaljer på frontspännen

Art.nr
602270
602271
602272
602273
602274
602275

Svart 115 cm
Svart 125 cm
Svart 135 cm
Svart 145 cm
Svart 155 cm
Svart 165 cm

RRP
849
849
849
849
849
849

Stalltäcke tillverkat av polyestertyg med 200 GSM
polyfiber. Lyxig faux fur krage, kryssgjordar med
gummiring, bogveck och svansskydd samt svansrem.
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Perfekt vinnartäcke
Platta i fronten

Plats för brodyr

HS FLEECETÄCKE
MED PLATTA I FRONTEN
Art.nr
602165
602166
602167
602168
602169
602170
602171

Svart/Guld 105 cm
Svart/Guld 115 cm
Svart/Guld 125 cm
Svart/Guld 135 cm
Svart/Guld 145 cm
Svart/Guld 155 cm
Svart/Guld 165 cm

RRP
499
499
499
499
499
499
499

Tjockt fleecetäcke 270 gram med platta framtill,
lämplig att brodera på. Levereras utan kryssgjordar
och försluts med kardborre i fronten.
Svart / Guldfärgad passpoal.

WWW.HANSBOSPORT.SE

HANSBO SPORT - TÄCKEN
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Skyddar mot flugor, insekter & sol
Lätt textil som andas

Elastiskt tyg

HS EKSEMTÄCKE
MED UV-SKYDD
Art.nr
602176
602177
602178
602179
602180
602181
602182

Grå 85 cm
Grå 95 cm
Grå 105 cm
Grå 115 cm
Grå 125 cm
Grå 135 cm
Grå 145 cm

RRP
1299
1299
1299
1299
1299
1299
1299

602183

Grå 155 cm

1299

Täcke som skyddar mot sol och insekter. Tyget är av
100 % polyester, 180g/m2 och har extra UV-skydd.
Levereras i ett stycke, med fast hals och magplatta.
Resårdetaljerna gör att det smider tätt om hästen.
Benresårer samt rejäla fixlockspännen. Utåtvända
sömmar för att förhindra skav på känsliga hästar.
Svansflärp.

HS FLUGHUVA
TILL EKSEMTÄCKE
Art.nr
602172
602173
602174
602175

Grå Shetland
Grå Ponny
Grå Cob
Grå Full

RRP
249
249
249
249

Flughuva med elastiska öron som träs över hästens
huvud. Nätet framför ögonen står ut och ligger
därför inte an på ögonen.

WWW.HANSBOSPORT.SE

Heltäckande flughuva
Elastiska öron

Nät för ögonen

HANSBO SPORT - GREENGUARD
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GREENGUARD BETESMASK
Art.nr
602240
602241

RRP
699
699

Svart Full
Svart X-Full

Mask av specialgummi som begränsar gräsätandet.
Greenguard är idealisk för överviktiga hästar, hästar
som tävlar och därför inte bör äta för mycket gräs,
fånghästar etc. Fungerar utmärkt för att förhindra
bandagebitning och dylikt. Fästes lätt på grimman.
Inklusive fyra fästningsremmar.

Nu med fästpunkter för insättningsplatta
Begränsar gräsätandet

Inkl. fyra fästningsremmar

Soft

d
Stan

GREENGUARD
INSÄTTNINGSPLATTA

Reglera intaget av gräs ytterligare
Enkel att fästa

Smidig att rengöra

Art.nr
602242
602243
602244
602245
602246
602247

Soft Plastic Full
Soft Plastic X-Full
Stand Plastic Full
Stand Plastic X-Full
Smooth Plastic Full
Smooth Plastic X-Full

RRP
199
199
199
199
199
199

Insättningsplatta för Greenguard betesreducerare i
korgmodell. Fästes enkelt med hjälp av fästpunkter
inuti betesreduceraren för att ytterligare minska
intaget av gräns. Tre olika utförande: Stand, Soft
och Smooth beroende på vilket motstånd som
önskas.

WWW.HANSBOSPORT.SE

HANSBO SPORT

Mjuk akryl
Justerbar

Handknuten

Ponny
Cob
Full

RRP
59
59
59

Handknuten Westerninspirerad klassisk repgrimma i
100% akryl. Mycket mjuk och följsam vilket
minimerar risken för skav. Dubbelt nackstycke och
dubbel nosgrimma. Optimalt vid träning från
marken. Säljs i mixade färger.

am

Art.nr
602153
602154
602155

t rep

HS REPGRIMMA
MIXADE FÄRGER

M

js
jukt och föl

HS KOTSKYDD BASIC

Rekommenderas under träning och tävling
Neoprenfoder för komfort och stöd

Slitstarkt yttermaterial

WWW.HANSBOSPORT.SE

Art.nr
602097
602098

Svart Ponny
Svart Cob

RRP
189
189

Bakstrykkappa med skål i kraftig plast. Skyddar mot
slag och strykningar. Fodrad med neopren. Kraftig
kardborreknäppning. 2-pack.

HANSBO SPORT - TRÄNS

Följsamt högkvalitativt läder
Justerbart

Tidlös design

HS KAPSON
Art.nr
602156

Svart Full

RRP
699

Läderkapson i hög kvalitet för longering och markträning. Vadderad nosgrimma med två ringar i
rostfritt beslag på sidan och D-ring på mitten. Fasta
fästen för bett. Silverfärgade spännen.

Fodrat pannband och nackstycke
Justerbart

Silverfärgade spännen

HS HACKAMORE TRÄNS
Art.nr
602032
602033
602034

Svart Ponny
Svart Cob
Svart Full

RRP
499
499
499

Träns för hackamore tillverkat av högkvalitativt läder.
Svängt fodrat pannband och nackstycke med mjukt
foder. Extra justerbar rem under ganachen för att
hålla tränset på plats. Hackamore och tyglar ingår ej.

til
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HS HACKAMORE
ent RRP
Art.nr Ordinarie sortim
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733210

Svart Ponny

349

733202

Svart Full

349
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SVENSKTILLVERKAT
FODERTILLSKOTT & VÅRDPRODUKTER
FÖR HÄST, HUND & KATT

Eclipse Biofarmab är ett svenskt varumärke som utvecklat och producerat
fodertillskott och vårdprodukter I Hishult utanför Laholm sedan 1983.
Sortimentet levereras till över 20 länder och finns att köpa hos mer än 950
återförsäljare runt om I Sverige. Vårt varumärke star för hög kvalitet,
djupgående kunskap och stor noggranhet

Tillverkas i Hishult utanför Laholm i södra Halland, grundades 1983
Kvalitetskontroll med eget laboratorium och flera certifikat
Egen produktutveckling och kontroll av function mha fältförsök och samarbetspartners
Livsmedelsgodkända råvaror och kontroll av leverantörerna
Erfaren personal med hög kompetens
Sortiment med över 140 artiklar

www.eclipsebiofarmab.se

BIO B
Art.nr
602149

RRP
149

150 g

B1, B2, B6, B7, och B12

B-vitamintillskott för hund och katt. Innehåller B1, B2,
B6, B7, och B12 med tillsatt inulin för bättre upptag.
Används när det dagliga fodret ej täcker djurets
behov av B-vitaminer. Kan ges t ex. vid hård
ansträngning, pälsbyte, matt päls, miljöombyte,
foderbyte. Bio B har god smak som både hund och
katt tycker om. Helt utan tillsatt socker.

Inulin för bättre upptag
Helt utan tillsatt socker!
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VÄNSKAP INNEBÄR ENLIGT VÅR ÅSIKT ANSVAR, FÖRTROENDE OCH EN KÄNSLA AV ÖMSESIDIG UPPSKATTNING.
PRECIS SOM SMÅ GÅVOR SOM VÅRDAR VÄNSKAP, HJÄLPER VÅRT OMFATTANDE SORTIMENT AV VÅRDPRODUKTER
HÄST OCH RYTTARE ATT UTVECKLA ETT HARMONISKT FÖRHÅLLANDE. ALLA HÄSTMÄNNISKOR DRAR NYTTA AV
DETTA. FRÅN GLAD AMATÖR TILL TÄVLINGSRYTTAREN. FRÅN KUSK TILL UPPFÖDARE.

Tack vare över 110 års erfarenhet inom detta område kan vi erbjuda förstklassiga produkter som möjliggör
optimal vård av hästen och främjar dess hälsa och välbefinnande. För vänner är endast det bästa gott nog,
därför arbetar vi kontinuerligt med att förbättra befintliga och utveckla nya produkter. Vår professionella och
interna produktion sker under strikt efterlevnad av högsta farmaceutisk standard "Made in Germany".
Vi använder uteslutande dermatologiskt testad formel som garanterar god hudtolerans för ryttare och häst:
Alla EFFOL-produkter testas för hudtolerans av det oberoende dermatest® Institute. Betyget "mycket bra"
tilldelas endast vid oklanderliga resultat - och det är vad vi alltid strävar efter i vänskap! EFFOL är namnet
för alla hästvårdsprodukter och EFFAX för alla lädervårdsprodukter.
Eftersom förhållandet mellan människa och djur alltid innebär en särskild tillhörighet med naturen, skulle vi
också vilja bidra till en ren miljö. Korta leveransvägar och en CO2-optimerad produktion är lika mycket en
självklarhet för oss som återvinningsbara råvaror och förpackningar. Eftersom vänskap behöver vård.

HJÄLPER BETTET ATT GLIDA UTAN FRIKTION

GOD SMAK AV BANAN
VÅRDAR KÄNSLIGA MUNGIPOR

MOUTH BUTTER BANANA
Art.nr
602265

RRP
159

150 ml

Mjukgörande munsalva med god banansmak.
Framtagen i samarbete med veterinärer och ryttare.
Kan bidra till att hästen lättare accepterar bettet.
Minskar risken för munsår och skav genom sin
mjukgörande och friktionsfria effekt. Stimulerar
hästen till att tugga på bettet. Idealiskt för hästar
som har känslig mun och tendens till sprucken hud.
Effol Mouth Butter skyddar känsliga områden och
vårdar känslig hud med högkvalitativa vårdande
ämnen såsom allantoin, zinkoxid och Peru-balsam.
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HÄSTGODIS BANANA STICKS
Art.nr
602268

1 kg

RRP
89

Välsmakade hårdtuggade hästgodis med smak av
banan. Fodertillskott för hästar. Naturlig belöning till
ens fyrbenta vän. Innehåller spannmål med högt
innehåll av fibrer, vitaminer och mineraler. En hint av
sockerrörsmelass gör dem riktigt välsmakande. Effol
Friend Snacks är det trevligaste sättet att belöna sin
fyrbenta vän. Förvaras torrt och svalt, ej i direkt
solljus.

BELÖNING TILL BANANÄLSKANDE HÄSTEN

VÄLSMAKANDE
INNEHÅLLER FIBRER, VITAMINER OCH MINERALER

RENGÖRINGSMEDEL FÖR BL.A. BENSKYDD, BOOTS, TRÄNS, SKOR

RENGÖR SYNTET-, LACK- OCH GUMMIMATERIAL
GER EN SMUTSAVVISANDE OCH SKYDDANDE YTA

HORSEBOOT-MIRACLE
Art.nr
602267

RRP
279

500 ml

Rengöringsmedel för bl.a. benskydd, boots, träns,
skor etc. i syntet-, lack- och gummimaterial. Tar bort
envis smuts, ger en smutsavvisande och skyddande
yta. Hjälper till att bibehålla och återställa färgtonen
så att syntetträns, benskydd osv. ser ut som nya igen.
Idealiskt att använda på nya produkter innan
användning - för att ge ett extra skydd. Vegansk. Fri
från mineraloljor och utan parabener.

REGROWTH-SERUM
Art.nr
602266

500 ml

RRP
189

Idealiskt och effektivt serum för man och svans.
Hjälper till att stimulera och regenerera hårstråna.
Kan hjälpa till att minska mjällbildning, stärka
hårrötterna och främja en sund tillväxt av man och
svans. Masseras in i de drabbade delarna av
svansroten och hårremmen. Innehåller urea som
hjälper till att motverka mjällbildning och återfuktar
huden. Innehåller även björklövsextrakt som gör
huden smidig och mjuk.

MINSKA MJÄLLBILDNING AVSEVÄRT

FRÄMJAR SUND TILLVÄXT AV MAN OCH SVANS
STÄRKER HÅRRÖTTER
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