
Salstørrelsesguide
For at du skal kunne finne den perfekte Thorowgood-salen til 
din hest eller ponni, trenger du to enkle mål:

Ryggvidden. Dette målet gjelder bredden og formen over ryggen på hesten, og det kan variere fra smal til 
ekstra vid.

Mankeprofilen.  Dette målet angir hvordan profilen på manken/ryggen ser ut om man ser den fra siden – 
lav, normal eller høy.

Bare følg denne enkle trinn-for-trinn-guiden så får du korrekte mål...

Du kommer til å trenge:
•	 En	medhjelper	som	kan	holde	hesten	din	på	flat	og	fast	mark
•	 Et	stykke	kritt
•	 En	Flexicurve,	nøyaktig	30	cm	lang.	Et	stykke	tykk	ståltråd	i	samme	lengde	er	et	mulig	alternativ.
•	 En	penn		
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Trinn 1
Pass på at hesten står med vekten 
jevnt fordelt på alle fire beina og med 
hodet høyt og rett fram. Stå på venstre 
side og kjenn med fingrene etter hvor 
bogbladets høyeste punkt er. Å løfte 
venstre forbein kan hjelpe deg til å 
finne bogbladet hvis du er usikker.

Trinn 2
Når du har funnet bogbladets høyest 
punkt, setter du et merke med krittet 
omtrent tre fingerbredder bak dette 
punktet (mot halen).

Trinn 3
Ta utgangspunkt i merket og form 
Flexicurven	opp	og	over	hestens	
manke. 

Trinn 4
Trykk og form den til slik at den ligger 
an tett inntil hestens kontur.

Trinn 5
Løft	Flexicurven	og	sett	den	tilbake	
på eksakt samme sted - den skal 
nå passe perfekt hvis den er blitt 
formet	riktig.	Legg	siden	Flexicurven	
på måleskjemaet midt i brosjyren og 
tegn av innsiden av buen

Trinn 6
Pass på at hesten fortsatt står jevnt 
på	alle	fire	beina,	form	så	Flexicur-
ven langs med ryggraden, begynn 
ved mankens høyeste punkt. Også 
dette målet skal tas fra hestens 
venstre side.Tegn av undersiden av 
denne profilen nederst i tabellen inni 
brosjyren.



Nearside
Offside

To determine the width of your horse or pony’s 
back, lay your shaped flexicurve on top of 
this guide. Line up the centre with the red 
cross and draw along the inside of the arch, 
continuing 6” (15cms) down each side in the 
colour coded areas at either end of the chart.

Read your horse’s width fitting using the 
colour coded key below. If you are in any 
doubt consult your local stockist or qualified 
saddle fitter for more advice.

This chart is only to be used with Thorowgood 
saddles as width fittings may vary among 
saddle manufacturers.

Please ensure that your printers settings are 
configured to print at 1:1 scale by using the 
scale (right) as a guide.

TIP - We recommend that you do not use  
“Fit to Page” or variants of this print setting.

Back Width

Important

Saddle Size Chart - Back Width

Narrow / Medium 

Medium 

Medium / Wide 

Wide 

Wide / Extra Wide 

Extra Wide 

Extra Extra Wide

Rider Name

Rider Height

Horse / Pony Name

Horse / Pony Height

Horse / Pony Age

Riding Activities

0 Scale (in cms) 5

Venstre side

Salstørrelsesguide Ryggvidde/bredde

Rytter Navn : .................................................

Rytter Høyde: ................................................

Hest / Ponni Navn: ........................................

Hest / Ponni Mankehøyde: .............................

HHest / Ponni Alder: ......................................

.....................................................................

.....................................................................

Ryggvidde/bredde

For å fastslå hestens ryggbredde, legger du 
den	formede	Flexicurven	øverst	på	denne	
guiden. Legg midten på det røde krysset og 
tegn	av	innsiden	av	buen,	fortsett	15	cm	ned	
på hver side.

Les av din hests vidde i de røde rutene på 
hver side - ikke bry deg om formen på de 
strekede linjene i midten. Hvis den linjen du 
tegner, havner midt imellom to størrelser, kan 
hesten din f.eks. beskrives som «normal/vid».

For å være sikker på å få best mulig passform, 
er det best å spørre din salhandler eller en 
kompetent salmaker om råd.

Smal / Normal

Normal

Normal / Vid

Vid

Vid	/	Ekstra	Vid

Ekstra	Vid

XX-Vid

Viktig

Denne tabellen skal bare brukes til Thorow-
goods saler ettersom vidden varierer mellom 
de forskjellige salmerkene.

Pass på å skrive i størrelse 1:1 og sjekk 
skalaen til høyre. Vi anbefaler ikke andre vari-
anter av utskriftsinnstillingene.

Høyre side

(Skala	i	cm)



Salstørrelsesguide
Mankeprofil

www.thorowgood.com
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Denne tabellen skal bare brukes til 
Thorowgoods saler ettersom vidden 
varierer mellom de forskjellige salmerkene.

Rytter

Navn: ....................................................

Alder: ....................................................

Høyde: ..................................................

Setestørrelse: ........................................

Vekt: .....................................................

Hest eller ponni

Navn: .........................................................................................

Alder: .........................................................................................

Kjønn: .......................................................................................

Rase/type:  ...........................................................................

Mankehøyde: ......................................................................

Dato for målene: ..............................................................

Mankeprofil
For	å	fastslå	mankeprofilen,	legger	du	Flexicurven	med	den	høyre	siden	(den	som	var	
nærmest halen) langs med den røde linjen mellom de røde kryssene. 
Tegn	så	av	Flexicurven	langs		undersiden og les av størrelsen i de svarte rutene til 
venstre.
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