


TRENDRAPPORT

När årstiderna skiftar och solens strålar börjar värma, väl
komnar vi våren med en härlig energi som är fylld av 
förväntningar och glädje inför sommaren.

Vår/sommar kollektionen 2013 består av ljusa naturnära 
toner med olika nyanser av beige, vitt och ljusblått, dessa 
färger kryddas med varma och kraftfulla röda nyanser för att 
skapa den rätta känslan. Vi har hämtat vår färginspiration ifrån 
den vackra och mångfaldiga naturen som är i ständig rörelse 
och dess underbara blandning av naturliga och neutrala färg
toner som samsas i harmoni med varma kraftfulla färger.

Våra mode och trendinfluenser för denna säsong är 
detaljer inspirerade från en annan tidsepok som präglades  

 
av äventyrslust och nytänkande. Vi har skapat en tidsenlig,  
exklusiv kollektion, där klassisk elegans matchas med moderna 
influenser som denim och olika tryck.

Genom hela designprocessen står ryttaren och ordet 
funktionalitet i fokus. Varje enskilt plagg förses med specifika 
detaljer för att optimera plaggets funktion och erbjuda ryttaren 
bästa möjliga passform och bekvämlighet. Målsättningen med 
vår design är att göra kläder för den hängivna ryttaren som 
fungerar lika bra vid ridning och i stallet som på fritiden och 
i stan. I sommar är det en elegant och klassisk stil blandat med 
de senaste trenderna som gäller. I kollektionen finns en stor 
variation av plagg som passar för alla tillfällen.

FÅNGA SOLEN I ETT FOTO 

Varje ny säsong ser vi fram mot en sak, att få åka ut och 
fotograferade vår nya fantastiska kollektion. Det är många 
nya plagg och många fotodagar och detta kräver något som 
vi aldrig kan påverka; fint väder. Vi har nästan blivit expert
meterologer och studerar varenda vädersite som finns för att 
gissa när solen kan tänkas titta fram. I år har det varit extra svårt. 
Vi har ändå haft en fantastisk tur och kunnat få lite solglimtar 
i våra foton och samtidigt har vi varit på otroligt vackra och 
inspi rerande platser så vädret har kommit lite i andra hand. 

Tidigt på säsongen besökte vi vårt första fotoställe, 
Flyinge, ett av Sveriges största avels och hästsportcentrum. 
I gamla vackra miljöer med massor av hästar och ryttare runt 
omkring, fick vi verkligen fina fonder och bakgrunder till vår nya 
sommarkollektion. Vi vill varmt tacka Flyinge som öppnade 
sina portar för oss, vi hade några fantastiska dagar här. 

Vår barnfotografering är också alltid mycket speciell. Här är  
 

 
det ponnyer som trimmats och fixats in i det sista av stolta ägare, 
nervösa modeller, varav flera aldrig stått fram för kameran och 
hundar, som skall vara statister springer omkring. När foto
grafen är redo skall allt vara på plats. En utmaning, men så roligt 
för alla involverade. Denna gång samlades alla på Thorskogs 
Slott som bjöd på en fantastisk dag.

I de sista sensommardagarna, nästan på gränsen till höst, 
vågade solen visa sig efter månader av tråkigt väder och vi 
for till Södra Skåne, till ett av våra favoritställen, Övedskloster. 
I vacker slottsmiljö med den underbart fina Vombsjön precis 
intill, kunde vi avsluta vår fotoresa på bästa sätt. Vårt varmaste 
tack även till familjen Ramel som bor och verkar på vackra 
Övedskloster. Några andra hjältar vi vill tacka är alla hästägare 
som tillsammans med sina otroligt vackra hästar och ponnyer 
kommer åkandes, ibland riktigt långväga ifrån, för att vara med. 
Stort tack till er alla!
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chelsea shirt // hampton cargo

03

Se hela vårt produktSortiment på www.mountainhorSe.Se



chelsea shirt

chelsea shirt // lauren breeches 
York sox // carbon Zip paddock

Nu är det dags att äntligen få skala av sig 
varma vinterplagg och visa upp en lättare, 
fräschare och mer färgrik garderob. Vi 
välkomnar solens varmande strålar med 
vår nya kollektion och de läckra vår- 
och sommarplagg som den innehåller. 
Ta din morgonridtur i någon av våra 
bekväma softshelljackor, för att senare 
under dagens varma timmar ta en utflykt 
i våra snygga pikétröjor. Gör våren din 
med Mountain Horse. 

DET ÄR  
VÅR I  

LUFTEN! 
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carrie polo // lauren breeches // cool tech breeches  // excellence leggings // Venice high rider // FirenZe high rider // supreme high rider

aero pro // bradY polo // connor men’s breech 
supreme high rider bradY polo // connor men’s breech

Se hela vårt produktSortiment på www.mountainhorSe.Se



tiFFanY soFtshell // Jeanie breeches // excellence leggings // carbon Zip paddock
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carrington soFtshell 
cool tech breeches
Justin
terra noVa high rider
mountain rider classic

tiFFanY soFtshell 
allison breeches
supreme high rider

Se hela vårt produktSortiment på www.mountainhorSe.Se



rebecca tee // lauren  
hampton cargo // York sox //interceptor high rider 

adeleide Jodhpur

cassandra tee // abigail 
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carson hoodie // Jeanie // silhouette leggings // stable Jodhpur carson hoodie 

bianca Fleece  // Jessie Jodhpurs  // hampton cargo // Jeanie // Venice high rider // York sox // melbourne Jodhpur

Se hela vårt produktSortiment på www.mountainhorSe.Se



sonata Jacket // Jordan // supreme exclusiVe line

sonata Jacket

Som brukligt när det gäller sommarens 
tävlingssäsong sätter vi stolthet i vårt 
yttre. Elegans och bekvämlighet går hand 
i hand när det gäller våra jackor och 
västar, de är det perfekta komplementet 
till vilken tävlingsklädsel som helst. Låt 
Mountain Horse visa upp dig från din 
bästa sida, medan du koncentrerar dig 
på att visa upp din häst.

KLÄDD FÖR  
PERFEKTION 
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sonata Jacket // lauren // Victoria high rider

Victoria top // sterling tech // crochet gloVe ii Victoria top // sterling tech 
Victoria high rider

Se hela vårt produktSortiment på www.mountainhorSe.Se



ashleY Vest // lauren // Jordan

ashleY Vest    ashleY Vest // lauren
 



13Victoria top // lauren // Victoria high rider

Se hela vårt produktSortiment på www.mountainhorSe.Se



aero pro // dakota national // sterling tech // supra tech gloVe 
interceptor high rider // carbon leggings // carbon boa paddock
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dakota national // supra tech gloVe 

aria tech top aria tech top 
sterling tech

Se hela vårt produktSortiment på www.mountainhorSe.Se



aero pro // alicia tech Fleece // cool tech // supreme high rider 

preston knit  
chelsea shirt 
Jeanie

preston knit
chelsea shirt 

lauren
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alicia tech Fleece  // aria tech top  //  abigail //  lauren  // cooltech // supreme high rider // prisma paddock + xcellsior leggings 

Se hela vårt produktSortiment på www.mountainhorSe.Se



oakleY Jacket

oakleY Jacket // crochet gloVe ii // hampton cargo // York sox // adeleide Jodhpur 

Nu är tiden här igen för att ge sig ut på 
upptäcksfärd i den första grönskan. Sadla 
hästen och rid ut i våra snygga och funk-
tionella jackor. Oavsett om det gäller en 
mysig tur i skogen eller en rask strand-
ritt kan du njuta av våra tekniska plagg, 
många av våra jackor är vattentäta, vind-
täta och i andasmaterial. Jackorna är form-
 sydda, med många praktiska funk tioner 
vilket underlättar din ridning.

ÄVENTyR  
UTOmhUs
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oakleY Jacket hurricane rainset

aero pro // oakleY Jacket // crochet gloVe ii   
hampton cargo // York sox // adeleide Jodhpur

Se hela vårt produktSortiment på www.mountainhorSe.Se



deVon Jacket // Justin crew Jacket ii // tessa // dYnamic tech sox // prisma paddock

aero pro // arcus lite Jacket // allison // lauren // cool tech 
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crew Jacket ii // tessa // dYnamic tech sox // prisma paddock

aero pro // arcus lite Jacket // cool tech // supreme high rider

Se hela vårt produktSortiment på www.mountainhorSe.Se



Jeanie

cool tech 

BRA  
PAssFORm I 

ALLA LÄGEN 
Oavsett om du är ute på gården eller deltar  
i säsongens största tävling har vi de perfekta 
ridbyxorna för just detta tillfälle. Fokus ligger 
på stil, funktion och bekvämlighet, du kommer 
garanterat att trivas i dem. Alla praktiska finesser 
med byxorna kompletteras av fina detaljer och 
en fantastisk passform, både när du sitter på din 
fyrbenta vän och när du står på dina egna två! 
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abigail connor

Se hela vårt produktSortiment på www.mountainhorSe.Se



sterling tech tessa
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Jeanie hampton cargo

Se hela vårt produktSortiment på www.mountainhorSe.Se



sacha polo Jr

rubY tee Jr // nikki Jr denim // codY cap Jr // richmond Young high rider

Längre, ljusare dagar innebär till fällen 
till ännu mer skoj och vi har allt du be-
höver för att kunna umgås med din ponny 
hela dagen lång. Den här sommaren har 
vi en rad färgstarka och bekväma bas-
kläder som designats för att passa det 
dagliga livet i stallet. Våra klubbjackor är 
inte bara vattentäta utan också särskilt 
utformade för att kunna ha din klubbs 
logotyp på ryggen. 

 
 sKOJ I  
sOLEN    
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sacha polo Jr // Jeanie Jr // protectiVe Jodhpur Jr

aero pro // sacha polo Jr // Yrc Jr  
rubY tee Jr // Jeanie Jr // soFt rider leggings Jr 
stable Jodhpur Jr

Se hela vårt produktSortiment på www.mountainhorSe.Se



aero pro // dakota national Jr // Jeanie Jr  
soFt rider leggings Jr // stable Jodhpur Jr
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dakota national Jr // sacha polo Jr  
Jeanie Jr // Venice Young high rider

champion Jr // Jeanie Jr // allison Jr 

crew Jacket ii Jr // nikki Jr denim

aero pro // crew lite Jacket Jr
allison Jr // York sox Jr  

stable Jodhpur Jr 

Se hela vårt produktSortiment på www.mountainhorSe.Se



bianca Fleece Jr // nikki Jr denim tessa Jr // richmond Young high rider

bianca Fleece Jr // nikki Jr denim // Jeanie Jr // Venice Young high rider // pingo muckboot Jr
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grant Zip Jr // allison Jr // Jeanie Jr // protectiVe Jodhpur Jr  

Se hela vårt produktSortiment på www.mountainhorSe.Se



      

supreme high rider

FANTAsTIsKA  
sKOR OCh 
sTÖVLAR

Vad du har på fötterna är viktigt för alla 
aspekter av ditt ryttarliv. Oavsett om du 
deltar i en stor tävling eller bara mockar i 
stallet har vi utvecklat de perfekta skorna och 
stövlarna för dig. Den här säsongen lanserar 
vi våra tekniskt avancerade skor Carbon BOA® 
Paddock och våra hett efterlängtade tävlings-
stövlar Interceptor.
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tiFFanY soFtshell // supreme high rider // cool tech // Jeanie // excellence leggings // carbon Zip paddock 

Se hela vårt produktSortiment på www.mountainhorSe.Se



www.mountainhorse.se/interceptor

 A NEW 
GENERATION 

OF sTyLE 

Chloé Schuterman med P.R.E.-hingsten Tanteo MAC. 
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Interceptor representerar verkligen en ny 
generation ridstövlar och är idealisk för den 
kommande tävlingssäsongen. I stöveln kombi-
neras klassiska detaljer med modern teknik 
och design. Stöveln har mjuka nappaläder-
stycken av hög kvalitet på skaftets insida för 
ökad kontakt och dolda elastiska stycken över 
vristen och även på insidan av skaftet. 

REAL RIDERS kNOw 
THE DIFFERENCE

NyA INTERCEPTOR 
sTÖVELN 



Ergonomisk dämpning 
med ShockX™. 

Aerodynamisk 
yttersula med 
viktreducerande 
hålrum i klacken. 

Unikt mönstrad 
yttersula med 
Swyrl-grip™ för 
extra grepp och 
kontakt. 

BOA® Paddock-teknik för 
säker snörning. 

Stötdämpning för  
minskad uttröttning 
med Gel Tech 
Optimal™. 

sKÖNhETEN I 
Ny TEKNIK 

DET sITTER I DETALJERNA

För mer information se www.mountainhorse.se/carbon
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Carbon BOA® Paddock är en helt ny typ av ridsko. Efter många års samlade erfarenheter av ridning har vi, utan att kompromissa 

med något, skapat den perfekta skon, en perfektion som uppnåtts tack vare ett stort antal minutiöst utformade detaljer.

mÖT FAmILJEN  
CARBON 

N yhET!  
C A R BON BOA® 
PA DDOCk 

N yhET!  
C A R BON BOA® 
PA DDOCk 
M ED C A R BON 
LEGGI NG 

N yhET!  
C A R BON ZI P 
PA DDOCk 



I SCS3 LITE® har vi samlat alla våra kunskaper och erfarenheter utan att 

kompromissa med tekniken. Vi har sedan skapat de mest eleganta och 

funktionella ridskor och stövlar du kan hitta. Det som skiljer GRIP® från 

LITE® är främst tjockleken på sulan och mönstret. LITE® har tunnare sula 

med fler och tunnare räfflor i mönstret. Du får fortfarande ett bra grepp 

i stigbygeln men det är inte så markant som med GRIP®. I sulan finns även 

vårt Gel-tech™ system. Lästerna kan tack vare den 

tunnare sulan vara elegantare och nättare till glädje 

för dem som föredrar sådana ridskor.

FUNKTION mÖTER ELEGANs

År 2005 lanserades SCS3 med sulan GRIP® och sedan dess är det många 

som upptäckt de fantastiska fördelarna med systemet. Med ett unikt 

stötabsorberande system i sulor och klack får du en fantastisk komfort 

och avlastar fötter, knän och rygg. Det patenterade mönstret i yttersulan 

och stigbygelplattan ger ett optimalt grepp som hindrar foten från att 

glida fram och genom stigbygeln, samt halka bakåt. Fyra lägen ger 

ryttaren möjlighet att byta position. Stigbygelplattorna har 

olika utformning för de olika disciplinerna hopp, dressyr 

och islandshästridning. Systemet kan liknas vid ett  

kugghjul. Skulle olyckan vara framme och du faller av, 

släpper skon från stigbygelplattan. 

KOmFORT, GREPP OCh sÄKERhET 

TEKNIsK INNOVATION 
I sCs3-sysTEmET



39

supreme high rider

Se hela vårt produktSortiment på www.mountainhorSe.Se



Venice high rider richmond high rider

Victoria high riderFirenZe high rider
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Victoria high rider

Se hela vårt produktSortiment på www.mountainhorSe.Se



prisma paddock



43

melbourne Jodhpur

peak protectorprotectiVe Jodhpur

adeleide Jodhpur

Se hela vårt produktSortiment på www.mountainhorSe.Se



Forest highlander
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outback rider

noVa Jodhpur 

mountain peak

Se hela vårt produktSortiment på www.mountainhorSe.Se



courtneY sweater // cool tech breeches 
nordic light high rider

excellence leggings

silhouette leggings

soFt rider leggings Jr
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redr
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dark naVY
patterndnp

gm greY melange
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ba black/ 
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ag atlas green

silhouette leggings

rb/Flc

rustik brown
FlourecentFlc

KLÄDER 
bodYguard Jacket 
2 999 kr.
item no: 03510
size: XXS–XXL Unisex

arcus lite Jacket  
1 199 kr.
item no: 03025
size: XS–XXL Ladies

tiFFanY soFtshell 999 kr.
item no: 03064
size: XS–XXL Ladies

carson hoodie 899 kr.
item no: 04062
size: XXS–XXL Unisex

crew Jacket ii 799 kr.
item no: 03061
size: XS–XXL Unisex

dakota national 1 199 kr.
item no: 03056
size: XS–XXL Ladies

stable Vest 999 kr.
item no: 03028
size: XS–XXL Unisex

crew Jacket rsQ ii 899 kr.
item no: 03031
size: XXS–XXL Unisex

oakleY Jacket 
1 499 kr.
item no: 03057
size: XS–XXL Ladies

ashleY Vest 799 kr.
item no: 03312
size: XS–XXL Ladies

crew lite Jacket 599 kr.
item no: 03062
size: XS–XXL Unisex

crew pants 699 kr.
item no: 05013 Textile knee
size: XXS–XXL Unisex

hurricane rainset  
1 799 kr.
item no: 03524
size: XS–XXL Unisex

sonata Jacket 1 499 kr.
item no: 03026
size: XS–XXL Ladies

carrington soFtshell 999 kr.
item no: 03069
size: XS–XXL Unisex

crew pants rsQ 
799 kr.
item no: 05141 Full seat
size: XXS–XXL Unisex

deVon Jacket 1 499 kr.
item no: 03022
size: XS–XXL Unisex

Nedan finner du en sammanställning av de olika färgkoderna. Notera att de faktiska färgerna 
på vissa artiklar kan skilja sig något mot färgerna i katalogen av trycktekniska skäl.

FÄRGsChEmA FÖR KLÄDER 
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bradY polo 499 kr.
item no: 04063
size: XS–XXL Unisex

rebecca tee 349 kr.
item no: 04058
size: XS–XXL Ladies

Victoria top long sleeVe 
649 kr.
item no: 04054
size: XS–XXL Ladies

dYnamic tech sox 169 kr.
item no: 06025
size: 35–39, 40–45 Unisex

chelsea shirt 599 kr.
item no: 04035
size: XS–XXL Ladies

aria tech top 499 kr.
item no: 04056
size: XS–XXL Ladies

York sox 149 kr.
item no: 06026
size: 35–39, 40–45 Unisex

codY cap 149 kr.
item no: 08026
size: One size Unisex

carrie polo 499 kr.
item no: 04064
size: XS–XXL Ladies

competition sox 199 kr.
item no: 06022
size: One size Ladies

crochet gloVe ii 199 kr.
item no: 07124
size: XS–XXL Ladies

cassandra tee 349 kr.
item no: 04057
size: XS–XXL Ladies

supra tech gloVe 249 kr.
item no: 07014
size: XS–XXL Ladies

champion long sleeVe 399 kr.
item no: 04422
size: XS–XXL Ladies

aero pro 1 299 kr.
item no: 08353
size: S 51–54/M 55–58, L 59–62 
Unisex

ked paso helmet 899 kr.
item no: 08354
size: M 52–58/L 57–63 Unisex

alicia tech Fleece 899 kr.
item no: 04055
size: XS–XXL Ladies

bianca Fleece 599 kr.
item no: 04069
size: XS–XXL Ladies

preston knit 599 kr.
item no: 04068
size: XS–XXL Ladies

Victoria top 599 kr.
item no: 04034
size: XS–XXL Ladies



wh sr

wh

wh whgm dnY

sb

sr sndsr

dnY

deb dnY rr nY blk

Flc ib dnY wh whrr dnY

rr nY whnY nYblk blkib rr nY blkFlc

blk bk/pk

dnYwh rr

wh

snd

sb

blk black

indigo blueib

denim bluedeb

naVYnY

dark naVYdnY

white patternwhp

sahara beigesb

FlourecentFlc titanttn
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ba black/ 
antracite

ag atlas green

BARN- OCh  
UNGDOmsKLÄDER 

crew Jacket ii Jr 699 kr.
item no: 03066
size: 120–170 Youth

crew Jacket rsQ Jr 799 kr.
item no: 03034
size: 120–170 Youth

crew lite Jacket Jr 499 kr.
item no: 03067
size: 120–170 Youth

dakota national Jr 899 kr.
item no: 03058
size: 120–170 Youth

crew pants Jr 599 kr.
item no: 05026 Textile knee
size: 120–170 Youth

rubY tee Jr 299 kr.
item no: 04061
size: 120–170 Youth

dYnamic tech sox Jr 159 kr.
item no: 06028
size: 30–35, 35–39 Youth

sacha polo Jr 449 kr.
item no: 04067
size: 120–170 Youth

York sox Jr 139 kr.
item no: 06027
size: 30–35, 35–39 Youth

codY cap Jr 139 kr.
item no: 08028
size: One size Youth

crochet gloVe ii Jr 189 kr.
item no: 07125
size: JRS–JRXL 

crew pants rsQ Jr  
699 kr.
item no: 05143 Full seat
size: 120–170 Youth

bianca Fleece Jr 499 kr.
item no: 04071
size: 120–170 Youth

grant Zip Jr 699 kr.
item no: 04066
size: 120–170 Youth

champion ls Jr 379 kr.
item no: 03708
size: 120–170 Youth

champion ss Jr 349 kr.
item no: 04059
size: 120–170 Youth

ked pina helmet Jr 
599 kr. (BLK) 699 kr. (BK/PK) 
item no: 08349
size: S 49–53/M 52–58

Nedan finner du en sammanställning av de olika färgkoderna. Notera att de faktiska färgerna 
på vissa artiklar kan skilja sig något mot färgerna i katalogen av trycktekniska skäl.

FÄRGsChEmA FÖR KLÄDER 
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RIDByXOR

connor men’s breech 1 199 kr.
item no: 05068 (SFS)
size: 46–56 Men’s
saddle cutting: SFS

Justin 
item no: 05066 (SFS) 1 199 kr.
item no: 05024 (TK) 999 kr.
size: 46–58 Men’s
saddle cutting: SFS, TK

Jordan 
item no: 05158 (SFS) 1 199 kr.
item no: 05156 (SKP) 999 kr.
size: 32–48 Ladies
saddle cutting: SFS, SKP

lauren
item no: 05019 (SFS) 999 kr.
item no: 05021 (TK) 899 kr.
size: 34–48 Ladies
saddle cutting: SFS, TK

sterling tech 1 399 kr.
item no: 05165 (SFS)
size: 34–46 Ladies
saddle cutting: SFS

abigail 999 kr.
item no: 05159 (TK)
size: 32–48 Ladies
saddle cutting: TK

allison
item no: 05035 (SFS) 499 kr.
item no: 05034 (TK) 399 kr.
size: 34–48 Ladies
saddle cutting: SFS, TK

Jeanie
item no: 05123 (SFS) 999 kr.
item no: 05122 (TK) 899 kr.
size: 34–44 Ladies
saddle cutting: SFS, TK

Jessie Jodhpurs 1 499 kr.
item no: 05059 (LSFS)
size: 34–46 Ladies
saddle cutting: LSFS

tessa 1 199 kr.
item no: 05154 (SFS)
size: 34–46 Ladies
saddle cutting: SFS

allison Jr
item no: 05062 (SFS) 399 kr.
item no: 05061 (TK) 349 kr.
size: 120–170 Youth
saddle cutting: SFS, TK

Jeanie Jr
item no: 05129 (SFS) 899 kr.
item no: 05128 (TK) 799 kr.
size: 120–170 Youth
saddle cutting: SFS, TK

nikki Jr denim 799 kr.
item no: 05166 (FS)
size: 120–170 Youth
saddle cutting: FS

tessa Jr 899 kr.
item no: 05155 (TK)
size: 120–170 Youth
saddle cutting: TK

Yrc Jr 299 kr.
item no: 05093 (TK)
size: 100–170 Youth
saddle cutting: TK

cool tech 1 499 kr.
item no: 05015 (SFS)
size: 34–46 Ladies
saddle cutting: SFS

hampton cargo
item no: 05157 (SFS) 1 499 kr.
item no: 05067 (SKP) 1 299 kr.
size: 32–48 Ladies
saddle cutting: SFS, SKP

Vad betyder  
sYmbolerna? Nedan finner du en sammanställning av de olika färgkoderna. Notera att de 

faktiska färgerna på vissa artiklar kan skilja sig något mot färgerna i katalogen 
av trycktekniska skäl.
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sTÖVLAR OCh sKOR 

windsor Jodhpur 
1 499 kr.
item no: 01280
size: 36–43

windsor Jodhpur men’s 1 499 kr.
item no: 01290
size: 42–46

interceptor high rider 4 499 kr.
item no: 
02001 Regular/Regular
size: 36–42
02002 Regular/Narrow
size: 36–41
02003 Regular/Plus
size: 37–42

richmond high rider 3 299 kr.
item no: 
01320 Regular/Regular size: 36–43
01321 Regular/Wide size: 37–41
01322 Short/Regular size: 37–41
01323 Long/Regular size: 38–43
01328 Regular/Plus size: 37–42

richmond high rider men’s  
3 499 kr. 
item no: 
01330 Regular/Regular size: 42–46
01331 Long/Regular size: 42–46
01332 Long/Wide size: 42–46

terra noVa high rider 1 999 kr.
item no: 
02016 Regular/Regular
size: 36–43
02017 Short/Regular
size: 36–41
02018 Regular/Plus
size: 37–43

terra noVa high rider men’s
2 299 kr.
item no: 
02027 Regular/Regular
size: 43–46

aachen paddock 
1 499 kr.
item no: 01382
size: 36–42

supreme exclusiVe line 3 999 kr.
item no: 
01400 Regular/Regular
size: 36–41

FirenZe high rider 1 999 kr.
item no: 
01414 Regular/Regular
size: 36–43
01415 Regular/Narrow
size: 36–41
01416 Short/Regular
size: 37–41
01417 Regular/Plus
size: 37–42

FirenZe high rider men’s
1 999 kr.
item no: 
02026 Regular/Regular
size: 42–46

Venice high rider 2 499 kr.
item no: 
01410 Regular/Regular
size: 36–43
01411 Regular/Narrow
size: 36–41
01412 Short/Regular
size: 37–41
01413 Regular/Plus
size: 37–42

Venice high rider men’s
2 799 kr.
item no: 
02025 Regular/Regular
size: 42–46

supreme high rider 3 999 kr.
item no: 
01344 Regular/Regular size: 36–42
01345 Regular/Narrow size: 36–41
01346 Short/Regular size: 36–41
01347 Regular/Plus size: 37–42
01348 Long/Narrow size: 36–42
01399 Short/Narrow size: 39–41
02193 Short/Extra Narrow size: 36–39

supreme high rider men’s
4 299 kr.
item no: 
01389 Regular/Regular size: 43–45

Forest highlander  1 999 kr.
item no: 
01014 Regular/Regular 
size: 36–42
01015 Regular/Wide
size: 36–42

Victoria high rider 2 799 kr.
item no: 
02012 Regular/Regular 
size: 36–43
02013 Short/Regular 
size: 37–41
02014 Regular/Plus  
size: 37–42
02015 Regular/Narrow 
size: 36–41

adeleide Jodhpur 999 kr.
item no: 01282
size: 36–46

FÄRGsChEmA FÖR sTÖVLAR OCh sKOR 
Nedan finner du en sammanställning av de olika färgkoderna. Notera att de faktiska färgerna 
på vissa artiklar kan skilja sig något mot färgerna i katalogen av trycktekniska skäl.
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LEGGINGs

mountain rider classic 999 kr.
item no: 01540
size: 36–46

protectiVe Jodhpur
999 kr.
item no: 01070
size: 36–46

noVa Jodhpur 799 kr.
item no: 01425
size: 36–46

stable Jodhpur 899 kr.
item no: 01220
size: 36–46

easY rider classic 699 kr.
item no: 01010
size: 36–45

outback rider 1 299 kr.
item no: 01420
size: 36–46

easY rider pro 849 kr.
item no: 01580
size: 36–46

peak protector 1 399 kr.
item no: 01408
size: 36–46

melbourne Jodhpur 1 499 kr.
item no: 01019
size: 36–42

mountain peak
999 kr.
item no: 01397
size: 36–46

prisma paddock 999 kr.
item no: 01016
size: 36–43

carbon boa paddock 
2 299 kr.
item no: 01003
size: 36–43

carbon Zip paddock 
1 999 kr.
item no: 01004
size: 36–43

excellence leggings 1 499 kr.
item no: 07304
regular size: S–L
wide size: S–L
long size: M–L

insignia leggings 999 kr.
item no: 07299
regular size: S–L
wide size: S–L
long size: M–L

silhouette leggings 1 299 kr.
item no: 07296
regular size: S–L
wide size: S–L
long size: M–L

soFt rider leggings 699 kr.
item no: 07285
regular size: XXS–XXL
wide size: S

xcellsior leggings 799 kr.
item no: 07291
regular size: S–L
wide size: S–L
long size: M–L

carbon leggings 1 599 kr.
item no: 07303
regular size: S–L
wide size: S–L
long size: M–L
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sTÖVLAR OCh sKOR
 BARN/UNGDOm 

LEGGINGs  BARN/UNGDOm 

goom it Jr 599 kr.
item no: 01062
size: 28–35

pingo muckboot Jr
499 kr.
item no: 01830
size: 25–35

protectiVe Jodhpur Jr
899 kr.
item no: 01070
size: 32–35

saFetY Jodhpur Jr
799 kr.
item no: 01834
size: 32–37

richmond Young 
high rider 2 499 kr.
item no: 02191
size: 35–39

FirenZe Young high rider 
1 499 kr.
item no: 01418
size: 35–39

Venice Young high rider 
1 799 kr.
item no: 01426
size: 35–39

easY rider classic Jr 599 kr.
item no: 01010
size: 28–35

easY rider pro Jr 699 kr.
item no: 01570
size: 28–35

stable Jodhpur Jr 799 kr.
item no: 01220
size: 32–35

soFt rider leggings Jr 499 kr.
item no: 07286
size: JRS–JRXL

Youngster leggings Jr 399 kr.
item no: 07288
size: JRXS–JRXL

Nedan finner du en sammanställning av de olika färgkoderna. Notera att de faktiska färgerna 
på vissa artiklar kan skilja sig något mot färgerna i katalogen av trycktekniska skäl.

FÄRGsChEmA FÖR sTÖVLAR OCh sKOR 
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TILLBEhÖR, sTIGByGLAR  
OCh sTIGByGELPLATTOR 

heel liFters 79 kr.
item no: 02170
size: S 34–39, L 40–46 

shoe laces 19 kr.
item no: 01850
size: One size

Quick release stirrup scs3

1 299 kr.
item no: 01340
size: 110 mm, 120 mm
tread size: 45 mm
Comes with a pair of SCS3 LITE® 
and GRIP® treads included.

inFlatable boot trees 99 kr.
item no: 20130
size: 37–40, 41–43

competiton stirrup scs3 

999 kr.
item no: 01383
size: 120 mm
tread size: 65 mm
Comes with a pair of SCS3 LITE® 
and GRIP® treads included.

insoles 89 kr.
item no: 01800
size: 34–45

lite stirrup tread scs3 179 kr.
item no: 01385
size: 110 mm, 120 mm

poron midlaYer insole 99 kr.
item no: 01802
size: S 36–39, M 40–43, L 44–46

grip stirrup tread scs3 179 kr.
item no: 01350
size: 110 mm, 120 mm

shockx™ insole 199 kr.
item no: 01803
size: 36–46

icelandic stirrup tread scs3

179 kr.
item no: 01350
size: 110 mm

Nedan finner du en sammanställning av de olika färgkoderna. Notera att de faktiska färgerna på vissa 
artiklar kan skilja sig något mot färgerna i katalogen av trycktekniska skäl.

FÄRGsChEmA FÖR TILLBEhÖR, sTIGByGLAR 
OCh sTIGByGELPLATTOR 



© Mountain Horse Intl. AB, Paradisets väg 21, SE-434 93 Vallda, SWEDEN, Tel: +46-300 566 200, www.mountainhorse.se 
Mountain Horse kan inte hållas ansvarig för eventuella prisskillnader eller variationer i produktutbudet mellan varje 
land. Mountain Horse förbehåller sig rätten att justera priser utan förvarning. Alla priser är inklusive moms.  
Vi reserverar oss för tryckfel samt slutförsäljning.

Bjärred Flädie Lantmannaaffär 046-24 74 30
Borlänge Granngården AB 0243-21 71 60
Borlänge Norells Hästsport AB 0243-239530
Borås Eko 033-44 74 13
Borås My One 033-22 69 40
Bålsta Stigsbergs gård 0171-521 30
Enköping Boda Ridsport 0171-413 155
Enköping Granngården AB 0171-46 19 90
Enköping Nynäs Gård Rid, Jakt & Fritid 070-667 73 36
Eskilstuna Lars Biderman AB 016-10 82 30
Eslöv Djurgårdens Ridsport 0413-606 5
Fagersta Hedkärra Ridsport AB 0223-54155
Falkenberg Horse Farm 0346-155 50
Falun City Gross 023-705 619
Fjälkinge Eko 044-565 00
Gnesta Granngården AB 0158-369 60
Gävle Granngården AB 026-66 36 50
Gävle Ryttarstugan 026-10 61 60 
Göteborg My One 031-22 33 30
Halmstad Hästshopen i Halmstad 035-10 75 88
Hedemora Granngården AB 0225-261 90
Hyllinge City Gross 042-16 89 53
Höör City Gross 0413-293 60
Jönköping Charlies Häst & Hund 036-71 19 14
Jönköping Eko 036-17 31 40
Jönköping Granngården AB 036-349131
Kalmar City Gross 0480-425 924
Karlshamn Henrikssons Ridsport 0454-892 20
Karlstad Bordrocks Ridsport AB 054-53 91 54
Karlstad Färjestads Rid & Trav AB 054-21 68 31
Karlstad Granngården AB 054-844681
Kristianstad Stable Store 044-21 60 00
Kungsbacka Ridsport Online 0300-60161
Kungsbacka Svensk Ridsport 0300-725 58
Kungsängen Spånga Ridsport Örnäs gård 08-760 16 02
Kungälv Ridsport Tre Hästar 0303-148 96
Kungälv Sadelkammar’n i Kungälv 0303-211022
Kållekärr Sjöängens Stall & Ridshop 0304-66 05 33

Laholm Little Shop Of Horses 0430-100 87
Lerum Lerums Hund & Hästsport 0302-103 78
Lindesberg Granngården AB 0581-62 80 50 
Linköping Fredriksborgs Ridsport 013-15 29 75
Luleå Norrbottens Häst & Fritid 0920-22 02 05
Löddeköping Rusch Ridsport AB 046-776136
Malmö Eko 040-14 21 30
Malmö Granngården AB 040-313200
Malmö Horze 040-41 01 10
Malmö My One 040-43 75 30
Mjölby Sharpman AB 0142-722 22
Motala Carlswärd Ridsport 0141-911 35
Munka Ljungby Munka Lantmän 0431- 44 51 40
Norrköping Avantia 011-10 41 90
Norrköping City Gross 011-888 92
Norrköping Granngården AB 011-155661
Norrtälje Candys Ridshop 0704-545899
Norrtälje Granngården AB 0176-758 70
Nyköping Hästbutiken 0155-21 73 15
Ronneby Fåglasång Gård 0457-360 40
Sala Granngården AB 0224-373 90
Skara Skara Hästsport 0511-102 69
Skellefteå Kusen & Co 0910-897 04
Skellefteå Royal Hästsport AB 0910-536 00
Skurup Landäng Häst & Lantbruk AB 0411-430 05
Skövde Granngården AB 0500-446991
Skövde Skövde Ridsport AB 0500-48 91 91
Slöinge Eriks Hästutrustning AB 0346-407 33
Sollefteå AK Ridsport 0620-121 10
Sollentuna, Häggvik City Gross 08-623 76 60
Sorunda Granngården AB 08-530 408 50
Sorunda Sorunda Hästbutik AB 08-53041000
Stockholm Stockholms Hästbutik AB 08- 652 9902 
Stockholm Hästbiten Ridsport AB 08-556 975 50
Stockholm Häst & Hund i Stockholm AB 08-411 91 95
Stockholm, Arninge Täby Granngården AB 08-446 34 60
Stockholm, Bromma Abrahamsbergs Ridsport 08-26 63 63
Stockholm, Danderyd My One 08-755 20 30

Stockholm, Ekerö Hästhoven 08-560 355 30
Stockholm, Haninge Lyckås Ridsport 08-741 33 77
Stockholm, Kungens Kurva Hoppla Ridsport HB 08-556 350 80
Stockholm, Nacka The Horse 08-641 67 21
Stockholm, Täby Täby Ryttarcenter 08-7567160
Stockholm, Upplands Väsby Stockholm Ridsport AB 08-10 33 63
Stockholm, Värmdö Granngården AB 08-574 101 30
Strömstad My One 0526-214 40
Sundsvall Equeen Häst & Hund AB 060-15 70 70
Sundsvall Grafströms Sulkytillverkning 060-563026
Södertälje Granngården AB 08-554 223 60
Tanumshede Buars Ryttarbod 0525-230 86
Tommelilla Stallshopen 0417-10420 
Torsåker Solberga Häst & Ryttare 070-6530459
Trollhättan Granngården AB 0520-471731
Uddevalla Granngården AB 0522-518491
Umeå Pegasus Hästshop 090-502 50
Uppsala Agersta Islandshästcenter AB Bälinge 018-357 200
Uppsala City Gross 018-65 06 00
Uppsala Granngården AB 018-18 38 60
Uppsala Sporren Häst &Ridsport AB 018-10 12 02
Uppsala, Ramstalund Liqisini Hästsport AB 018-398330
Vallentuna Hästkraft AB Wow 08-512 406 40
Veberöd Bengts Hästsport 046-804 75
Vetlanda Charlies Häst & Hund 0383-168 10
Vimmerby Emmishopen 0702-13 32 38
Vimmerby Hippoteket 0492-158 10
Visby Dahrves 0498-26 60 97
Vittinge E-Foder 0224-614 55
Västerås Glada Hästen 021-18 49 75
Västerås Granngården AB 021-548 89 80
Växjö Charlies Häst & Hund 0470-74 00 60
Växjö City Gross 0470-70 56 16
Ystad Granngården AB 0411-55 36 61 
Älvängen Ale Ridsport 0303-74 28 30
Ängelholm Granngården AB 0431-41 72 31
Örebro Granngården AB 019-17 30 90
Östersund Hästshopen 063-51 31 00

Mountain Horse produkter finns i mer än 250 butiker i Sverige. Hör med din lokala fackhandlare.

www.facebook.com/mountainhorsesweden
Gilla oss på Facebook!

AUSTRALIA
Weatherbeeta
Tel: +61 3 9845 0600
sales@weatherbeeta.com.au
www.weatherbeeeta.com.au

Performance Horse Australia
Tel: +64 9 2368 588
sally@performance-horse.com.au
www.performance-horse.com.au

BELGIUM, THE NETHERLANDS
LUXEMBOURG
SK Equestrian Holland BV
Tel: +31 341 413 202
Fax:+31 341 419 701
info@skequestrian.com
www.skequestrian.com
www.mountainhorse.nl

CANADA
Cavalier Equestrian Inc.
Tel: +1 519 273 3122
Fax: +1 519 273 4215 
info@cavalier.on.ca
www.cavalier.on.ca

DENMARK
La Cuna
Tel: +45 40 19 86 85
yvonne@lacuna.dk

ESTONIA
Horse 24
Tel: +37 251 915 626
liishorak@hotmail.com

FRANCE
Sport Cheval Editions
Tel: +33 6 82 87 50 02
Fax: +33 4 67 54 97 76
sport.cheval@orange.fr
www.mountainhorse.fr

GERMANY/AUSTRIA
Germany Postleitzahl 6–9/Austria
Vera Gerlach
Tel: +49 6241 87445
Fax: +49 6241 24417
Mob: +49 170 7560454
vera_gerlach@gmx.de
www.mountainhorse-deutschland.de

Germany Postleitzahl 0–5
Ulf Schimmelpfeng
Tel: +49 4102 692824
Fax: +49 4102 692831
Mob: +49 172 4186624
ulfschimmelpfeng@aol.com
www.mountainhorse-deutschland.de

GREECE 
Viozoiki Equitation
Tel: +30 2310 7701 80
Fax: +30 2310 7630 89
info@viozoiki.com
www.viozoiki.com

ICELAND
Lífland
Tel: +354 540 1113
Fax: +354 540 1101
heildsala@lifland.is
www.lifland.is

JAPAN
EQUI-MARKET Inc.
Tel: +81 42 728 6861
Fax: +81 42 728 8408
webmaster@equimarket.co.jp
www.equimarket.co.jp

NEW ZEALAND
Performance Horse
Tel: +64 9 236 85 88
mel@performancehorse.co.nz
www.performancehorse.co.nz

NORWAY
Uno Hestesport AS
Tel: +47 45 60 50 18
tore@unohestesport.no

POLAND
Anna Zaręba
Tel: +48 508 000 639
Fax: +48 12 444 1 1 99
anna@mountainhorse.pl 
www.mountainhorse.pl

RUSSIA
EquiVet
Tel: +7 (095) 961 54 29
Fax: +7 (095) 981 12 49

SWITZERLAND
Rilewa AG Menziken
Tel: +41 62 771 12 33
Fax: +41 62 771 75 77
info@rilewa.ch 
www.rilewa.ch
www.mountainhorse.ch

SOUTH AFRICA
Tackshop.co.za
Tel: +27 11 024 1019
Fax: +27 86 637 5086
nicole@tackshop.co.za
www.TackShop.co.za

SPAIN
Rider Collection 
Tel: +34 91 630 95 71
info@ridercollection.com
www.ridercollection.com

FINLAND
Riders’ House Oy Ltd
Tel: +358 45 130 9067 
info@ridershouse.fi
www.ridershouse.fi
www.mountainhorse.fi

SWEDEN
Mountain Horse Intl. AB
Tel: +46 300 56 62 00
info@mountainhorse.se
www.mountainhorse.se

UNITED KINGDOM AND EIRE
Horsemasters Distribution Ltd
Tel: +44 1 462 432 596
info@horsemasters.co.uk
www.mountainhorse.co.uk

USA
English Riding Supply
Tel: +1 866 569 1600
Fax: +1 866 569 1800
info@englishridingsupply.com
www.englishridingsupply.com
www.MountainHorseUSA.com

Photographer Morgan Ruudh 
Design and production Rymd Reklambyrå 
Print production Zetterqvist Tryckeri AB

Mountain Horse Magazine print run 45.700 copies. 
ECO-LABELLED advertising matter lic nr 341 129, Zetterqvist Tryckeri AB. 






