
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.

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

EN KOLLEKTION SPECIALDESIGNAD FÖR ISLANDSHÄSTAR                                       
Vignir Jonasson.Framtagen i samarbete med den flerfaldige världsmästaren                                                                                



HS ICELANDIC FLEECETÄCKE
Art.nr RRP
602162 Navy 599
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. 

HS ICELANDIC UTETÄCKE 0G
Art.nr RRP
602163 Marin 999
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.

Integrerad hals

Optimalt svettäcke

Kryssgjordar

HANSBO SPORT - THE ICELANDIC COLLECTION

"Täcken speciellt utformade

 för islandshästen"

WWW.HANSBOSPORT.SE

mpw 3000/3000

Ytterskal av 600 D

Justerbara kryssgjordar

S
äljs komplett med hals



Klassisk passform

Tidlös design

Dubbelflätad passpoal

"D
esignad för islandshästens sadel" 

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

HS ICELANDIC VOJLOCK
Art.nr RRP
602158 Navy/Gold 399
602159 Navy/Sand 399
602160 Brown 399
602161 Grey 399

HANSBO SPORT - THE ICELANDIC COLLECTION

Matchande kantband och 
elegant dubbelflätad passpoal.

Specialformad kardborre 
för fäste i sadelns D-ringar

Fast sadelgjordstunnel med 
broderad och diskret HS-logga
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HS ICELANDIC EKSEMTÄCKE
Art.nr RRP
602164 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.

Skyddar mot sol & insekter

Extra UV-skydd

Förvirrar flygfän
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HANSBO SPORT - THE ICELANDIC COLLECTION

Elastisk vid frambenen och manken
för bästa rörelsefrihet

Två justerbara, elastiska 
gjordar för magplattan

Benresårer med rejäla 
fixlockspännen

Heltäckande hals som 
fästes i grimman.


