
 

 

FREEDOM 

EXKLUSIV - UNIK - SPECIELL 



SADEL, HOPP OCH FÄLTTÄVLANSGJORD 



 

 

Freedom Sadelgjord 

 

Storlek: 100, 105, 110 ,115, 120, 125, 130, 135, 140 cm.                                                                            

Färg: Svart, Chocolate, Cognac 

Rek pris: 3990 kr 

Freedom Hoppgjord med platta 

 

Storlek: 100, 105, 110 ,115, 120, 125, 130, 135, 140 cm.  

Färg: Svart, Chocolate, Cognac 

Rek pris: 4590 kr 

Freedom Fälttävlansgjord 

 

Storlek: 60, 65, 70 cm.  

Färg: Svart, Chocolate, Cognac 

Rek pris: 3990 kr 



 

 

Den exklusiva och patenterade designen bakom Freedom sadelgjordar betyder att varje enkel del av           

sadelgjorden arbetar samman med den specifika muskeln på hästens bröstkorg utan att störa rörelserna 

från de andra musklerna. Därmed ger man hästen den totala friheten! 



 

 

FREEDOM HOPPGJORD ÄR MUSKLERNAS BÄSTA FÖLJESLAGARE! 

Hästens kropp ändrar form när den hoppar över ett hinder och det har inflytande på placeringen av sadel 

och gjord, som blev placerad och spänd medan hästen stod stilla och var avslappnad. 

Ändring av form från hästens rörelse beror på att ryggmuskulaturen (de dorsala musklerna) och             

musklerna mellan revbenen (intercostalmuskler) drar sig oberoende från varandra. 

Konventionella sadelgjordar är designade till att hålla sadeln fastspänd, oavsett vilka muskler de ligger 

an mot och vilken funktion de har. Den konventionella sadelgjorden utgår från en sak, där bröstmuskler-

na är samlade, att hålla i ett bestämt mönster. 

Freedom hoppgjord vilar på intercostalmusklerna 

på ett sätt som tillåter musklerna röra sig fritt och 

samtidigt behåller sadelns placering fullständigt, 

oberonde av bröstmuskulaturens (pectoralis) rö-

relse. 



 

 

FÖLJSAMHETEN I SPRÅNGET! 

I början av språnget mot ett hinder, när hästen lyfter framhovarna från marken, ändras kroppsformen.    

Konventionella sadelgjordar ligger an fast och låser sadelns främre del på hästen och därmed risk att     

sadeln lyfter sig där bak och släpper från hästens ryggmuskulatur. Samtidigt som trycket på bröst-

muskulaturen ökar och då låser kroppens naturliga rörelse.  

Freedom hoppgjord är den enda på marknaden som följer med i rörelsen och språnget.                                              

På det viset tillåter man att sadeln blir liggande där du placerade den när du sadlade upp hästen! 

 

 

 

VIKTIGT! 

Var uppmärksam på när Freedom spänns fast ska den justeras lika mycket i högra och vänstra sidan. 

FREEDOM HOPPGJORD ÄR DESIGNAD FÖR HOPPNING! 



Freedom hoppgjord är en unik produkt som har ett världspatent och tillverkas i Europa med material  

av högsta kvalitet i överstämmelse med EU-standard.  Premiumläder för bästa kvalité och elegans! 

Freedom hoppgjord är den enda sadelgjord på marknaden med en integrerad fiberplatta som inte ändrar 

form. Detta material är laserskuret i ett stycke som en ”inre kropp”. Det gör att Freedom hoppgjord är 

oerhört stark och är nästan omöjlig att den spricker eller går sönder. Syntetiska fiber klarar ett motstånd/

drag på 1500 kg.  Denna fiber används även till extremsporter som klättring, segel– och luftsporter.           

Produkten är certifierad efter de europeiska säkerhetsnormerna. 



DRESSYR, PONNY OCH ISLANDSGJORD 



 

 

Freedom Dressyrgjord  

 

Storlek: 60, 65, 70, 75, 80 cm.  

Färg: Svart, Chocolate, Cognac 

Rek pris: 3590 kr 

 

Freedom Islandsgjord / Dressyrgjord 

 

Storlek: 40, 45, 50, 55  cm.  

Färg: Svart, Chocolate, Cognac 

Rek pris: 3590 kr 



 

 

VIKTIGT! 

Var uppmärksam på när Freedom spänns fast ska den justeras lika mycket i högra och vänstra sidan 



 

 

Den exklusiva och patenterade    

designen bakom Freedom sadelgjor-

dar betyder att varje enkel del av           

sadelgjorden arbetar samman med 

den specifika muskeln på hästens 

bröstkorg utan att störa rörelserna 

från de andra musklerna.                         

Därmed ger man hästen den totala 

friheten! 

Freedom dressyr och islandsgjordar  är en unik produkt som har ett världspatent och tillverkas i Europa 

med material  av högsta kvalitet i överstämmelse med EU-standard.                                                                     

Premiumläder för bästa kvalité och elegans! 

Freedom är den enda dressyr och islandsgjord på marknaden med en integrerad fiberplatta som inte 

ändrar form. Detta material är laserskuret i ett stycke som en ”inre kropp”. Det gör att Freedom är           

oerhört stark och är nästan omöjlig att den spricker eller går sönder. Syntetiska fiber klarar ett motstånd/

drag på 750 kg.  Denna fiber används även till extremsporter som klättring, segel– och luftsporter.                             

Produkten är certifierad efter de europeiska säkerhetsnormerna. 



 

 

WESTERNGJORD 



 

 

FREEDOM WESTERN ÄR HELT UNIK! 

Freedom Westerngjord 

 

Storlek: 75, 80, 85 cm.  

Färg: Svart, Chocolate, Cognac 

 

Rek pris:  3790 kr 

Den exklusiva och patenterade    

designen bakom Freedom western 

betyder att varje enkel del av           

sadelgjorden arbetar samman med 

den specifika muskeln på hästens 

bröstkorg utan att störa rörelserna 

från de andra musklerna.                         

Därmed ger man hästen den totala 

friheten! 



 

 

RÖRELSEFRIHET UTAN GRÄNSER! 

Den exklusiva och patenterade designen bakom Freedom Western betyder att varje enkel del 

av sadelgjorden arbetar samman med den specifika muskeln på hästens bröstkorg utan att 

störa rörelserna från de andra musklerna. Därmed ger man hästen den totala friheten! 

 

VIKTIGT! 

         Var uppmärksam på när Freedom spänns fast ska den justeras lika mycket i högra och vänstra sidan. 



 

 

Nu har westernryttarna fått den första gjorden som uppfyller alla krav och respekterar hästens anatomi! 

Samarbetar med respektive muskler på hästen bröstkorg och undgår det extrema tryck som de                       

konventionella gjordar kan ge 

Freedom Western är en unik produkt som har ett världspatent och tillverkas i Europa med material  av 

högsta kvalitet i överstämmelse med EU-standard. Premiumläder för bästa kvalité och elegans! 

Freedom är den enda westerngjord på marknaden med en integrerad fiberplatta som inte ändrar form. 

Detta material är laserskuret i ett stycke som en ”inre kropp”. Det gör att Freedom är oerhört stark och är 

nästan omöjlig att den spricker eller gå sönder. Syntetiska fiber klarar ett motstånd/drag på 1500 kg.                  

Denna fiber är används även till extremsporter som klättring, segel– och luftsporter.                                     

Produkten är certifierad efter de europeiska säkerhetsnormerna. 



 

 

www.santacruzofscandinavia.se 

Distributör för  Freedom i Sverige: 


