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Heftet gir råd om temaer fra problemløsning til valg av bitt for unghester og tar bl.a. for seg forskjellige typer
bitt, hvordan de skal tilpasses, hvordan munnstykke og kinnstropp er designet og tradisjonelle og moderne
materialer.
Velkommen til hestebutikken vår! Vi tilbyr kvalitetsprodukter for rytter og hest, gjerne prøvd ut av oss her på
stallen. Vi er raske med forsendelser og har også. Hodelag & tilbehør. Bitt. Hodelag. Martingal & fortøy.
Pannereim/Nesereim. Tøyler. Ørehetter. Insektbeskyttelse. Pleiemidler. Muskel-, leddpleie. Pels- og. Vi selger
klassiske hodelag som krysshodelag, aachenhodelag og remonthodelag, men vi har også hodelag uten bitt,
sidepull, westernhodelag og islandshodelag. Bitt og stigbøyler Bandasjer mm Børster mm Pleiemidler hest
Kosttilskudd. Enkelt hodelag med justering på nakken og pannebånd. Nesebånd og nakke. Meroth Bittløst
hodelag "Bitless bridle" - en mild og effektiv løsning som funge rer ! Meroth bittløst er en patentert løsning
som har fått stor oppmerksomhet. Ring 03520. Fra utlandet: +47 22 86 10 00. Ofte stilte spørsmål; Kontakt
oss; Følg oss på Facebook; Følg oss på Instagram ; Depotgata 22, 2000 Lillestrøm Hodelag; Bitt; Pannebånd;
Saler; Sjabrak & Hette. Sjabrak; Hette; Beinbeskyttere & Bandasje;.
Bitt Dynamic RS Loose ring Sprenger Sensogan. 1 279,00 kr. Forrige 1. Hest i Fokus skal være den ledende
butikken i Norge innenfor islandshestutstyr! Vi selger eksempelvis Tølthester islandssaler,
sommereksem-produkter, G-boots. Hodelag og tilbehør ; Bitt ; Dekken ; Bandasjer og Belegg ; Grimer og

leietau ; Pleiemidler ; Børster;. Hodelag og tilbehør / Hodelag. Filter. Filtre Hodelag Kjøp bitt, hodelag og
tilbehør. Alltid høy kvalitet og rask levering. Bole gjør ditt gårdsliv enklere. Les mer her.

