


EVENTYRET
Starten på

En halv times kjøring fra Norges sydligste punkt Lindesnes 
ligger hesteutstyrsbutikken som har alt. 

Gründerne Bente og Edmund foran sitt butikkanlegg.

Eventyret startet i 1992 med et lite utsalg og salmakeri, 
og har siden den gang vokst seg gradvis større til å bli et 
mekka for hesteinteresserte innen alle grener. Bente og 
Edmund Skoie har med sin iherdige innsatsvilje og fokus 
på kundeservice skapt en butikk det er verd å sette seg 
i bilen og reise langt for å besøke. Hest er deres livsstil, 
og det merkes. 

Siden de har korte beslutningsveier og lite byråkrati kom-
mer nye produkter og idéer raskt i butikk. Kunden har alltid 
rett! Bente, Edmund og deres 12 ansatte har kundenes 
behov i fokus hver dag. De ansatte er håndplukkede og har 
lang erfaring med hest, innen alt fra travsport til islandshest, 
turridning og kjøring – med så bred bakgrunn og kompetanse 
er det alltid noen som kan svare på spørsmål.  
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Alt starter
med en god sal

Å investere i en god sal som passer både hest og rytter er 
sannsynligvis det viktigste innkjøpet du som hesteeier kan 
gjøre. Er salen for trang eller for bred, for lang eller for kort, 
har skjev stopping eller uriktig vinkel i forhold til hesteryggen, 
får ikke hesten mulighet til å bevege seg normalt eller bygge 
viktige ryggmuskler. 
 Passer den ikke rytterens kroppsbygning og ferdigheter, 
kan rytteren bli ubalansert eller urolig i salen, noe som 
medfører ekstra belastning for hesten under ridning. Feil 
tilpasset sal kan skape problemer i helt andre deler av 
hestekroppen, og komme til overflaten som for eksempel 
vegring ved oppsaling, protester ved stramming av gjord, 
generell stivhet, ømhet i ryggen eller bukking under ridning. 
Med feil tilpasset sal fungerer heller ikke bittet som det skal. 
 Som om ikke det var nok, endrer hestene hold og/eller 
muskler i takt med årstid og treningsmengde, så salen bør 
derfor sjekkes av saltilpasser og ved behov stoppes om 
minst en gang i året. Med enkle grep kan man på mange 
moderne saler for hobbyridning bytte bomgjern selv, slik 
at man kan justere salen etter hestens hold ved behov 
hjemme på stallen. 
 Jo mer kunnskap rytteren tilegner seg om anatomi og 
tilpasning av sal, dess bedre vil arbeidshverdagen til hesten 
være. Det er verdt å merke seg at å finne en sal som passer 
perfekt til både hest og rytter er nærmest umulig. Målet 
bør være å finne den salen som passer så bra som mulig for 
begge to. 
 Salene du finner hos Skoies er nøye utvalgte for å gi god 
kvalitet og komfort for både hest og rytter, uansett ridestil og 
lommebok. De har også en liten avdeling med pent brukte- 
eller demosaler av høy kvalitet, som kan tilpasses de fleste 
hester. Innbytte av velholdte saler er også mulig. Som en av få 
hesteutstyrsbutikker i Norge har Skoies tett samarbeid med 
salmaker. Tredal Salmakeri holder til et steinkast fra butikken, 
og reparerer samt stopper om saler etter instruksjon fra 
saltilpasserne. 
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Butikk
MER ENN EN

Varene i butikken er nøye utvalgte for å tilfredsstille de 

ulike kundene sine behov. De skal være i god kvalitet til 

riktig pris. Den nye butikken har fått et romslig lager, 

som gir Skoies mulighet til å ha minst 3000 dekken, 

1500 ridebukser, 3000 bitt og 400 saler på lager til 

enhver tid. Pleieprodukter, fôrtilskudd, benbeskyttere, 

salunderlag, hovslagerutstyr og ikke minst et bredt 

utvalg av klær, sko og beskyttelsesutstyr til rytter for 

å nevne noe. Det finnes også en egen avdeling kun for 

islandshester, i tillegg til et godt utvalg av utstyr og fôr 

til hund.

 Kommer du langveisfra for sal- og bittprøving med 
hesten din, kan den få hvile ut i en stor, lys boks mens 
du nyter en kaffe eller ser deg om i butikken. Skoies har 
to autoriserte saltilpassere som gjerne hjelper med å 
finne riktig sal til deg og din hest. 
 Med både ridebane og ridehall er det komfortabelt 

å prøve saler og bitt uansett årstid eller værforhold. 

Skulle det friste med en ridetur i naturskjønne omgi-

velser med din nye sal, kan du ri rett ut på en 5 km lang 

gruslagt del av den gamle vestlandske hovedvei som 

slynger seg gjennom idylliske landskap forbi vann og 

gårdstun. 

 Nettbutikken er en av de største i Norge, og varer 

som er på lager sendes samme dag eller dagen etter 

bestillingen er lagt inn. 
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DEKKEN

Med over 3000 dekken på lager så er alle behov dekket for en hest mot beskyttelse fra naturelementene. 
Metervis med dekkenhyller ligger klar for å bli fråtset i av kundene. Her finnes dekken i alle prisklasser og 
kvaliteter. Skoies satser veldig mye på dekken fra Horseware som gjennom snart 50 år har forsynt verden 
med høykvalitetsdekken fra sin base i Irland. Skoies står også for sin egen serie som er blitt veldig populær 
de siste årene.

HESTESKO

Hestesko er ikke bare hestesko, Edmund Skoie er gammel hovslager og setter sin ære i å betjene hesteeiere 
og hovslagere med det de trenger for hestens høver. Stort utvalg av sko og verktøy til proff og amatør.

PROFILERINGSAVDELINGEN

Skoies tilbyr brodering og trykking av hva som måtte ønskes. Det er veldig populært å profilere sine dekken, 
schabraker osv med hestens navn, logoer og mesterskapstitler til stevner o.l. Skoies har levert klubbjakker/
artikler til hele Norge i over 10 år og har nå også trykking å tilby i tillegg til brodering. Du kan hos Skoies også 
handle arbeidstøy til din bedrift fra kjente Helly Hansen Workwear og andre leverandører.
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Mye skal klaffe for at bittet passer med hestens anatomi og 
rytterens ferdigheter. Om hesten vegrer seg for å ta bittet, 
gaper, rister på hodet, skummer mye, slår med hodet eller 
ikke vil ta støtte på bittet kan dette være tegn på at bittet 
påfører hesten ubehag eller smerte. I mange tilfeller viser 
det seg at mistrivsel med bittet kommer fra feiltilpasset 
sal, tannproblemer eller smerter i andre deler av kroppen. 
Derfor kan det være lurt å sjekke hele hesten ved tegn til 
ubehag fra bittet. 
 Saltilpasserne hos Skoies har stor kompetanse og erfar-
ing med valg av riktig bitt, og kan ut i fra ytre deler av mun-
nen og størrelse på tungen finne et som passer. Riktig 
tannstell av veterinær er avgjørende for at hesten skal trives 
med et bitt i munnen. Skoies anbefaler at alle hester har 
minimum to hodelag med ulike bitt (eller bittløst) slik at 

trykkpunktene varieres. Slik kan man unngå at hesten blir 
lei av bittet, eller får skader på bløtvev i munnen.  
 Skoies bittavdeling har alternativer for alle. Alt fra 
vanlige trinsebitt i ulike typer metall til gummi- eller lærbitt 
med fullcheek eller faste ringer. Skoies har dessuten et stort 
utvalg av bittløse alternativer. Du kan leie alle bitt, unntatt 
spesialbestilte, og prøve de hjemme over flere dager. Bittet 
bestilles og betales på vanlig måte. Er bittet ikke optimalt 
for deg og din hest sender du det i retur sammen med 
returskjemaet. 
 Når bittet er mottatt overføres kjøpesummen, minus 
leie tilbake til din konto. Ta kontakt med Skoies om du 
ønsker veiledning før kjøp eller leie. Skoies reiser også rundt 
i Sør-Norge og hjelper privatpersoner og rideklubber, samt 
holder foredrag ved ulike skoler med hestefag. 

A bit more
Å finne riktig bitt til hesten kan være 

en tidkrevende og kostbar prosess.
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Hvordan foregår
salprøving hos Skoies?

Hesten måles og vurderes uten sal, og eventuelle 
utfordringer med kropp og helse kartlegges. 
Saltilpasser ser på salen hesten har fra før. Rytterens 
rideferdigheter tas med i vurderingen.

Saler som er kjøpt hos Skoies og tilpasset av salmaker, har 3 mnd 
endringsgaranti inkludert, slik at små endringer som kan utgjøre stor 
forskjell for hest og rytter blir utført uten kostnad. 
 Skoies tilbyr saltilpasning også for de som ikke kan møte opp fysisk. 
Send bilder og fakta om deg og hesten din, så får du hjelp til å finne den 
optimale salen. 
 Saltilpasserne kan ikke garantere at den passer da de ikke får sett 
salen på hesten, men deres lange erfaring og kompetanse gjør at det 
er store sjanser for suksess. Saler kan også prøves i opptil en uke, og 
eventuelt returneres såfremt det er brukt salunderlag, den er rengjort og 
i samme stand som da den ble mottatt. Se nettsiden for mer informasjon 
og måleguide.

Sett av en til to timer ved prøving/tilpassing av sal. Merk! Hesten må 
være klar på avtalt tidspunkt - det vil si tørr og nystriglet. Ta med salen 
den bruker til daglig. Prøving av bitt forgår på omtrent samme måte som 
prøving av saler. 

Gratulerer med ny sal! Av og til trengs det små 
justeringer av stoppingen for at salen skal ligge 
optimalt, dette utføres av Tredal Salmakeri mens 
du venter. Trengs det endringer i bomvidden, vil 
det i noen tilfeller ta et døgn før den er klar. Salen 
ettersendes i så fall per post, eller hentes dagen etter. 

Rytter saler så opp på vanlig måte med den salen 
som best oppfyller kravene, og hestens bevegelser 
studeres. Ser alt bra ut, kan man så prøve ulike 
gjorder eller til og med bitt, for å se om dette vil 
fremme enda større bevegelsesfrihet. 

Ulike saler prøves på, både med og uten rytter. Ligger 
den riktig på hesten, gir den rytteren balansert 
sits? Viktig å huske at rytterens ferdigheter ikke 
bedømmes på noe vis under salprøving. 

1#

2#

4#

5#

Ta gjerne med hesten til Skoies, så hjelper de deg å finne den optimale 
salen for deg og din hest. Har du allerede en sal du er fornøyd med, men 
ønsker kun å sjekke at den passer og eventuelt stoppe om, er du selvsagt 
hjertelig velkommen. Tredal Salmakeri kan tilpasse salen mens du venter. Er 
du gangartsrytter og har mer enn én hest, ta de med, og få hjelp til å finne 
en sal som kan brukes på alle. Noen ganger må man kanskje bygge opp med 
en pad eller innlegg foran eller bak for at salen skal ligge optimalt på flere. 

- Saltilpasserne finner en løsning. 

Saltilpasning

Skoies har to autoriserte og 
dedikerte saltilpassere



Mange hestefolk er kjent med irske Horseware’s høykvalitets-
dekken, men få er kanskje klar over at fabrikkene deres holder 
til i Kina og Kambodsja i tillegg til Irland. Horseware er en svært 
samvittighetsfull produsent og har i samarbeid med Allkids, en 
liten Australsk hjelpeorganisasjon, startet et vellykket prosjekt for 
å lette situasjonen til de aller fattigste i Sihanoukville i Kambodsja 
hvor en av Horseware’s fabrikker holder til. 
 Barna i dette området er spesielt fattige, og da Bente og 
Edmund fikk nyss om dette prosjektet i 2016 satte de i gang en 
stor aksjon for å få hestefolk i hele landet til å bidra til prosjektet 
- og fikk god hjelp fra gavmilde privatpersoner og bedrifter. 
 Midlene er blitt brukt til hjemforbedring, skolebuss og nytt 
dagsenter i en avsidesliggende landsby, der det var et skrikende 
behov for dagsenter til å passe på de minste barna, som ofte var 
overlatt til seg selv mens foreldrene jobbet.
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MULTIVESKE
Skoies

og

 Nå produserer Skoies sin multiveske ved dette dagsenteret, 
som lages av restemateriell fra dekkenproduksjonen. Veskene 
produseres av mødrene til barna på Allkids sitt dagsenter. 
Mødrene får arbeid og inntekt, og barna et trygt sted å være på 
dagtid så vel som utdanning. Allkids hovedoppgave er å få alle 
barn på skolen og i tillegg gi alle ekstraundervisning i engelsk, 
matte og IT, samt å pusse opp skolebygninger, forbedre 
sanitærforhold og vanntilgang. 
 Ved å kjøpe en multiveske bidrar du til å gi barn i et av 
verdens fattigste land et bedre liv. I hver veske ligger en flyer med 
informasjon om prosjektet og hvordan å gå fram for å bli fadder 
til et av disse barna. Bente og Edmund er personlig engasjerte 
i dette prosjektet, og besøker fabrikken med jevne mellomrom. 
De garanterer at tre fjerdedeler av inntekten fra veskesalget 
kommer barna til gode. 

Noen hundre meter fra butikken holder salmaker Hans Tredal 
hus. Han er fjerde generasjons salmaker, og en uvurderlig ressurs 
for Skoies. Trædal Salmakeri startet opp så tidlig som i 1884, 
og selv om det ikke var noe press på Hans for at han skulle ta 
over bedriften, ble det likevel slik. Det var selve håndverket, 
friheten til å styre egen arbeidshverdag og et ønske om å drive 
familiebedriften videre som gjorde utslaget.

Tredal Salmakeri
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Hans stopper om og reparerer saler etter instruksjon fra 
saltilpasserne, så de har et tett samarbeid. Hans har lang erfaring 
og gjør alltid sitt ytterste for at kunden skal bli fornøyd. Han 
produserer også arbeidsseler, hodelag og grimer i god og varig 
kvalitet. Om du har noen spesielle ønsker for tilpasning eller 
reparasjon, ordner Hans det. Han utfører alt innen lærarbeid. 
Skoies formidler gjerne kontakt med Hans. 
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Vogner og kjøreseler med tilbehør finner du også hos Skoies.
Foto: Fernando Castanho (Abtfoto.com)

Foto: Anton Granhus

Skoies er blitt stolt sponsor for Norges Rytterforbund. 
Vi skal levere kolleksjon til alle landslag i alle grener i 3 år fremover. 

Dette er et samarbeid vi gleder oss mye til og er veldig stolte av. 

”

”



www.kingslandequestrian.com

/kingslandequestrian



Et utvalg kva
litetsmerker 

        fra Hei
mer

Mobilbank Bedrift
Få tilgang til 
bedriftens økonomi, 
hvor og når som helst.

Last ned ved å sende 
APP til 06002

I N D U S T R I E S
www.sundoosaddlery.com

Mustadfors Bruks AB
Sågbrovägen 1, 

SE-66010 Dalsl Långed, Sverige

Tel +46(0)631 71400
sales.mustad@mustad.com

www.mustad.com

[ SAMARBEIDSPARTNERE ]

Kosttilskudd for hest,
hund og katt

www.vitalityinnovation.no

Postboks 42 Fritzøe Brygge, 3285 Larvik
 Telefon: 33 11 63 00

Hos Vitality Innovation finner du kosttilskudd produkter for hest, 
hund og katt som fremmer god helse, vitalitet og høy ytelse gjennom  
dyrenes levetid. Produktene skal være helsefremmende og bygge  
på ingredienser som er naturlige for dyrene.

Et skinnende
eksempel på
det perfekte

With thanks to Astrid Bolton & Hayley Colwell www.Facebook.com/AstridBoltonSportHorses/

Stainmaster
3 Uslåelig for å fjerne møkk og skitt, helt uten bruk av vann
3 Fantastisk for en siste finish før konkurranse og utstilling

Canter Mane & Tai l

3 Vår absolutte bestselger og en favoritt verden over
3 Etterlater manen og halen skinnende og flokefri
3 Uslåelig resultat

Dreamcoat

3 Gjør pelsen skinnende blank
3 Unik grepsikker blanding gjør at den kan brukes før fletting
3 Kan brukes i salleiet og etterlater ingen rester

Hvis du bruker det regelmessig, vil du skinne hele sesongen

Distributør av Carr & Day & Martin i Norge:
Ryttersport AS
Vestmarkveien 116
1341 Slependen
www.ryttersport.com
info@ryttersport.com

Et skinnende
eksempel på
det perfekte

Et skinnende
eksempel på
det perfekte
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PROFILBEKLEDNING OG GAVEARTIKLER

you.no

Platearbeid / Mek. Verksted
4520 Lindesnes

Tlf. 915 16 382 - 915 16 383
sormek@online.no

Vi er stolte  

byggere av 

Skoie`s nye  

butikklokale
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T H E  S P I R I T  O F  I C E L A N D
TOP REITER
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www.kraiburg-belmondo.com

Gulvbelegg av gummi 
for hester

Join the evolution!
CHELSEA EVOLUTION  

God kvalitet og stort utvalg
     av seler i alle størrelser

www.idealequestrian.com

equalityline.se

[ SAMARBEIDSPARTNERE ]



Telefon:  + 47 40 40 14 14
E-post: post@skoies.no

se www.skoies.no for åpningstider

Gamle Postveien 12, 4520 Lindesnes
Stavanger - Tredal: 181 km / ca 2,5 timer.
Skien - Tredal: 230 km / ca 3 timer.


