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Ærlig, ydmyg og beskeden, sådan er han som person. Han 
har på ingen måde markedsført sig selv og måske derfor er 

det ikke alle i dansk hestesport, der ved, hvem Palle Thomsen er.
Syd for den danske grænse er situationen lidt en anden, for hans 

succes i Tyskland som uddanner af heste og ryttere samt som for-
midler af dressurheste har givet ham et navn, som er værd at huske 
på. Et navn der forbindes med Ulla Salzgeber og OL-hesten Rusty 
samt ikke mindst danske Sune Hansen, der er uddannet hos Palle 
Thomsen og har arbejdet for ham i tretten år.

Fra Nordsjælland til Tyskland
Som 15-årig gik han i beriderlære hos Egon Stenbjerggaard, hvor 
også Henrik Johansen, Jørgen Olsen samt Palles fætter Allan 
Gaihede red dengang. Som 19-årig bestod Palle Thomsen sin 
beridereksamen på Strömsholm i Sverige og fik efterfølgende job 
hos legendariske Gunnar Andersen på Stald Havegaard. Bedre 
plads kunne en ung berider ikke drømme om, for her trænede hele 
det danske landshold, som dengang bestod af Anette Tegldahl, 
Charlotte Ingemann, Grethe Knud Larsen og Axel Mikkelsen.

Alligevel trak verdenen uden for Danmark i den unge Thom-
sen og ville man noget med sin ridning, var Tyskland vejen frem. 
I en alder af 20 år blev Palle berider hos Bubi Günter og red her 
sammen med bl.a. Herbert Rehbein, Peter Mohr og igen sin fæt-
ter Allan Gaihede. Det blev til fire meget lærerige år og efter 
Günters død i 1976 fortsatte Palle som berider hos fru Günter i 
fire år og fik skabt sig et navn som Grand Prix-rytter og som en 
dygtig uddanner.

Det førte Palle til et job som privattræner hos den velhavende 

familie Helbing, hvor han trænede børnene Tina, Ulla og Ralf i 
syv år. Særligt Ulla var talentfuld og vedholdende, og hun vandt 
i denne periode som juniorrytter EM-holdguld. Som voksen gif-
tede hun sig til navnet Salzgeber og fandt igennem sin tidligere 
ridelærer sin kommende verdenshest Rusty.

I de mellemliggende år deltog Palle flere gange med succes ved 
Bundeschampionatet og uddannede adskillige Grand Prix-heste, 
ligesom han i kraft af sin Meisterprüfung tog beriderelever som 
bl.a. Kenneth Dyrby og senere Sune Hansen, der begge er ud-
dannet hos Palle Thomsen.

Nært samarbejde med danskere
Palle Thomsens samarbejde med den danske træner og hestehand-
ler Klaus Munkedal går langt tilbage og det var Munkedal, der 
sendte en meget ung rytter ved navn Sune Hansen til Thomsen 
i Tyskland i 1993.

Munkedals hoppe Matajo e. Picandt/Matador, som Sanne 
Henningsen vandt dressurchampionatet på, blev af Palle vide-
reuddannet til Grand Prix og ekvipagen vandt mange S-klasser 
i Tyskland, inden Palle formidlede salget til engelske Richard 
Davison. Under navnet Ballaseyr Royale har hoppen deltaget 
ved EM, WEG og OL under Davison og kendes også som Blue 
Hors Matinés halvsøster.

Palle begyndte dengang at hjælpe Sanne med uddannelsen af 
nogle af de heste, hun har bragt frem til S-dressur som bl.a. Kgs. 
Hørgaards Wild One, Mineur, Clearwater og Atterupgaards 
Molberg. Han har bevaret det nære samarbejde med fynboerne 
og underviser nu to dage hver måned hos Munkedal og har ud 

RYTTERPROFIL     Palle Thomsen

Den tilbageholdende
EMINENCE

Det er snart fyrre år siden han forlod Danmark og skabte sig et 
navn i den internationale dressurverden; et navn der forbindes 

med nogle af verdens bedste dressurryttere og -heste.
Vi har besøgt berider Palle Thomsen i Buchloe

Tekst og foto: Thomas Bach Jensen

“Det handler om 
at matche hest 
og rytter

PALLE THOMSEN, der 
netop er fyldt 61 år, springer 
hver dag i sadlen og glæder 
sig stadig over arbejdet med 

hestene.
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Medlemsblad for Dansk Varmblod og Sportsrideklubben

Danmarks største hestemagasin for avlere og ryttere kr. 69,50

HIPPOLOGISK I AVL & SPOrt
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7 UVM i Verden | Hvad stiller man op med hingsteføllet? | Anne-Charlotte Bøgh-Sørensen

Drømmehesten døde i traileren | Skal du med på skattejagt? | til EM på SU

09/12

Stor reportage

OL i London

Følg en dramatisk foling 
– med lykkelig udgang

Undgå sarcoider
Ny forskning: 

BLUE HORS E-Amino
*  Muskelopbyggende tilskudsfoder med antioxidanter, vitamin E 

og selen.

*  Antioxidanter nedsætter risikoen for muskelskader ved
overanstrengelse.

*  Antioxidanter forebygger negativ syrepåvirkning
af muskelcellerne.

BLUE HORS Energy Booster
*  Proteintilskud i peptidform. Gives inden hård anstrengelse og 

konkurrencedeltagelse.

*  Optages hurtigt og giver ekstra energi samt udholdenhed.

*  Gives 1-2 timer før hesten skal præstere.

BLUE HORS Re Cover
*  Hurtig genopretning af salt- og væskebalancen efter hård

træ ning og konkurrence.

*  Koncentreret pasta, velsmagende og let at administrere.

*  Ideelt til kræsne heste. Gives direkte i munden.BLUE HORS DON OLYMBRIO
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RING PÅ 75 88 39 11 OG FÅ ANVIST FORHANDLER. SE DEN KOMPLETTE TOTALPLEJESERIE PÅ 

WWW.BLUEHORS.DK

BLUE HORS TOTALPLEJE – kvalitetsserien der skaber vinderheste! 

– din faste partner fra føl til Grand Prix

Vi ses på
Eliteskue 2012. 

Besøg vores stand

og få svar på dine 

hestefaglige

spørgsmål.

A4 Totalpleje 09_12.indd   1 20/08/12   13.30Omslag 0912.indd   1-3 21/08/12   11.28

RIDEHESTEN

Magasinet Ridehesten Hippologisk er landets ældste og største 
hestemagasin, som henvender sig til alle, der beskæftiger sig med 
heste, avl og ridning. Vi gør en dyd ud af ikke blot at levere dybde-
gående og gennemresearchede artikler, men sørger samtidig for, 
at de gennem billeder og layout præsenteres på en professionel, 
informativ og inspirerende måde.

Ridehesten er medlemsblad for Sportsrideklubben og Danmarks 
største ridehesteavlsforbund Dansk Varmblod, der har HKH 
Prinsesse Benedikte som protektor. Hestesektoren omsætte her- 
hjemme for knap 25 mia. kr. årligt, og det er en sektor bestående 
af yderst kvalitetsbevidste og købestærke aktører. Som ladets 
største hestemagasin er Ridehesten i tæt kontakt med de mest 
succesrige sportsudøvere, virksomheder og sponsorer samt hele 
den store bredde af hobbyryttere og -avlere.

Med Ridehestens stærke position inden for hesteverdenen falder 
det derfor også naturligt, at magasinet engagerer sig i ridesporten 
og den hestefaglige debat. Ridehestens journalister deltager ved 
stævner, seminarer og andre arrangementer i ind- og udland, 
men også aktivt som samarbejdspartnere ved diverse events og 
arrangementer. Ridehesten er skrevet af hestefolk til hestefolk, 
med den målsætning at bibeholde positionen som det foretrukne 
seriøse hestefagblad i Danmark.

SPORT Ridehesten dækker stort set alle større ridesportsbegiven-
heder, hvor danske heste og ryttere deltager. Lige fra OL, VM og EM 
til DM og flere stævner på højt plan i både ind- og udland. Det store 
netværk og den gode kontakt til rytterne sikrer en dybdegående 
dækning med spændende perspektiver og en personlig vinkel. 

AVL Dansk Varmblod er Danmarks største ridehesteavlsforbund og 
har de senere år været gennem en rivende udvikling, som har ført 
til stor international anerkendelse. Avl og økonomi er tæt forbundet 
bl.a. med en stor eksport af danske heste til udlandet.

FAGLIGT Hesten som topatlet inden for en sport, hvor det øko-
nomiske aspekt konstant er tilstedeværende, har sat stor fokus på 
både sundhed, velfærd og træning. Ridehesten videreformidler 
både ny forskning og sætter emner til debat.

PROFILER Imponerende hesteejendomme, internationalt aner-
kendte ryttere og trænere, og avlerhistorier ud over det sædvanlige. 
Ridehesten kommer vidt omkring i hesteverdenen og fotograferer, 
interviewer og finder de bedste historier.

MÅLGRUPPE Fortrinsvis voksne, selvstændige og købestærke 
mennesker, med større eller mindre berøringsflade inden for heste-
verdenen.

Muligheder
Få dit løsblad, bilag eller din brochure direkte frem til beslut-
nings-tagerens skrivebord. Mere præcist og langt billigere end 
direct-mail. 
Ring til Wiegaardens salgsafdeling og forespørg efter pris og le-
vering, da denne afhænger af format, vægt, type osv. 
Vi understøtter alle formater, så ring og hør, hvad vi kan tilbyde 
af muligheder.

Annoncemateriale
Annoncemateriale sendes iht. aftale med kontaktperson på 
Wiegaarden.

Betalingsbetingelser
Alle annoncer samt grafisk arbejde faktureres efter aftalte priser 
med Wiegaardens salgsafdeling. 
Betalingsfrist er som udgangspunkt løbende måned + 15 dage.
Bureaukommission er indeholdt i den aftalte pris.

Bilagsblade
Der ydes ét bilagsblad pr. indrykning. Indrykkes annoncerne af 
bureau, fremsendes bilagsbladet til dette.

Rettelser og fejl
Rettelser til originalmateriale skal ske senest ved materialedead-
line. Forlaget påtager sig intet ansvar for indtelefonerede rettel-
ser. Der ydes ingen reduktion i annonceprisen i de tilfælde, hvor 
forlaget er uden skyld i fejlens opståen, ej heller i forbindelse 
med fejl ved udveksling af annoncemateriale. 
Ved aflevering af færdigt materiale, ydes der ved fejl ingen reduk-
tion i annonceprisen, såfremt materialet ikke lever op til specifika-
tionerne.

Reklamationer
Eventuelle reklamationer skal fremsættes senest 14 dage efter 
annoncens offentliggørelse. Wiegaarden påtager sig intet ansvar 
for eventuelle mindre afvigelser af originalmateriales farver. For-
laget forbeholder sig ret til at afvise annoncer, der strider mod 
gældende lovgivning eller på anden måde er uønskede. 

Annullering
Indgåede ordrer, der annulleres én uge før materialedeadline, 
debiteres med 50% af den aftalte nettopris. 

Annoncekontrol
Annoncer, der ifølge Wiegaardens skøn kan forveksles med 
redaktionelt indhold, forsynes med ordet ”annonce”.

Ordrer
Ordrer sendes til Wiegaardens kontaktperson via e-mail.

Kontakt
Mediehuset Wiegaarden
Blåkildevej 15
9500 Hobro

Telefon: (+45) 98 51 20 66
Telefax: (+45) 98 51 20 06
E-mail: mediehuset@wiegaarden.dk

GENERELT

Vi tager forbehold for prisændringer og trykfejl i dette mediekit.



RIDEHESTEN.COM

Ridehesten.com, hvor nyheder, stævneresultater mv. formidles 
lynhurtigt til de mere end 15.000 dagligt besøgende, blev lanceret 
i 2005. I 2012 er den blevet udbygget med en engelsksproget 
nyhedsside. En del af nyhederne videreformidles også via Ride-
hestens Facebook-side, som har over 6.000 ’likes’-tilkendegivelser. 
Både på Ridehesten.com og Ridehestens Facebook-side er der en 
livlig aktivitet, og begge anses for absolut førende inden for feltet i 
Danmark – dertil med flere besøgende fra udlandet. 

En meget populær del af Ridehesten.com er muligheden for 
køb og salg af hest. Salgsdatabasen er den internetportal i Dan-
mark, hvor der handles flest heste – lige fra Grand Prix-heste i 
millionklassen til helt almindelige rideheste, føl, avlshopper, po-
nyer og hyggeheste. Salgshestene lanceres også uden for landets 
grænser, via Ridehesten.coms engelsksprogede hjemmeside.

Ridehesten.com er henvendt til alle hesteinteresserede, både 
i ind- og udland. Med det store fokus på elitesport og topny-
heder fra både den nationale og internationale hesteverden, så er 
mange eliteryttere, trænere, stutteriejere og virksomheder blandt 
den trofaste læserskare, som naturligvis også dækker bredden i 
den danske hesteverden.

NYHEDER Et konstant vågent øje mod både danske og interna-
tionale nyhedsmedier, et omfattende netværk og flere udsendte 
medarbejdere ved større arrangementer og ridestævner sørger 
for en omfattende, hurtig og højt respekteret nyhedsdækning.

KØB OG SALG Ridehesten.com er dén danske hestesalgsdata-
base, hvor der handles flest heste – og det rygtes. En flot og over-
skuelig præsentation af hestene – også på engelsk til udenlandske 
købere – sikrer gode resultater.

FOTO Flere af billederne fra Nordens største fotodatabase kan 
ses og købes på Ridehesten.com, ligesom bøger, blade mv. kan 
bestilles via webshoppen.

HESTEVEJVISER Findes det, så finder hestefolket det her. Hing-
ste, stalde og stutterier og meget, meget mere findes let på Ride-
hesten.com, hvor virksomheder og kunder mødes. 

WEB-TV Næsten som at være der selv. Efter flere større heste-
sportsbegivenheder krydres Ridehesten.com med web-tv-klip, 
interviews mv.

BLOG Den personlige fortælling giver en ny og meget populær 
vinkel, hvorfor Ridehesten.coms blog, hvor flere anerkendte pro-
filer fortæller personlige beretninger, er blevet populær hos sidens 
besøgende på rekordtid.

MÅLGRUPPE Ressourcestærke mennesker med tilknytning til 
hesteverdenen. Fortrinsvis kvinder i aldersgruppen 13-54 år.

ANNONCESTØRRELSER

Rubrikannoncer
Rubrikannoncer bliver sat op på 

4-spaltede sider, og prisen beregnes 

på antal spalter og højden i mm.

1 spalte 43 mm
2 spalter 89 mm
3 spalter 136 mm
4 spalter 182 mm
Maks. højde 270 mm

Udgiv. dato
Den 1.
hver måned

Format 
2/1
1/1
1/2
1/3
1/4

Deadline
Den 10.
hver måned

Pris
20.000 
10.850 
6.915
5.550
5.025

Oplag
15.100

Frekvens
12 gange årligt

Har du særlige ønsker til annoncens format, så 
er vi, mod ekstra pristillæg, naturligvis villige til   
at sørge for, at netop dine ønsker bliver opfyldt. 
Kontakt os for yderligere info herom.

1/4 side - Modul 8
Mål: 54 x 297  mm 
(+ 4 mm til beskæring)

 

2/1 - Modul 1
Opslagsannonce til kant
Mål: 420 x 297 mm
(+ 4 mm til beskæring)

1/1 side - Modul 2
Annonce til kant
Mål: 210 x 297 mm
(+ 4 mm til beskæring)

1/2 side - Modul 3
Mål: 210 x 148 mm
(+ 4 mm til beskæring)

1/4 side - Modul 7
Mål: 210 x 80 mm
(+ 4 mm til beskæring)

1/2 side - Modul 4
Mål: 100 x 297 mm 
(+ 4 mm til beskæring)

1/3 side - Modul 5
Mål: 68 x 297 mm
(+ 4 mm til beskæring)

1/3 side - Modul 6
Mål: 210 x 102 mm
(+ 4 mm til beskæring)

Wiegaarden Media
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