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The Danish stud, Atterupgaard, repeatedly appears
on top of the dressage rankings and the name is
recognized by most dressage enthusiasts. At the 2016
Olympics, three dressage horses from Atterupgaard
competed for three different nations.
Kristine Munch Sinding’s story as a horse breeder
started when she - as a very young girl – decided to
take a leap year in London, and left her two dressage
mares at her parents’ farm. Her father thought it would
be wise to breed the mares as they were not going to
be ridden for at least a year, and that was the beginning of a very successful breeding programme.
With the help and support from her family and
husband, Kristine has now been in the business of
breeding for two decades and has established Atterupgaard as one of the most respected studs in
dressage horse. breeding. Her two foundation mares
became grand dam of Grand Prix horse Smeyers
Molberg (ex. Atterupgaards Molberg) by Michellino/
Rambo and great grand dam of Grand Prix horse
Atterupgaards Orthilia by Gribaldi/Donnerschlag.
Additional broodmares were purchased to create
the foundation of the stud, and one of them was the

HVAD ER
VIGTIGT?
Springrytter Filippa Christer Andersen har
fået sin første hest. Men hvad kræver det

Filippa med hendes kat.1pony Tarzan. Tarzan bliver
hurtigt stresset, når de er
til stævner. Derfor hænger
Filippa og hendes far altid
en seddel på boksdøren,
hvor der står, at hvis
ponyen bliver urolig
skal forbipasserende
ikke tøve med at
ringe til dem.

Atterupgaards Cassidy and Cathrine
Dufour won the World Cup qualifier
in Herning in October 2017.

Filippa har fået sin første hest. Men det er ikke nogen nyhed
for det unge springtalent. Faktisk har hun kendt den brune vallak med den hvide blis, Baloutoni F. Vejgård e. Balou du Rouet/
Carson Ask (opdr. Toni Hørup), siden den var 4 år gammel. Det
skyldes, at hendes far har trænet den. Derfor var skiftet fra
pony til hest heller ikke så markant, som det kan være for andre
ryttere, fordi hun kendte Baloutoni (i daglig tale Balou). Igennem det sidste års tid har Filippa nemlig sprunget på Balou, og
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FRA PONY TIL HEST –

German mare Doreen by Donnerhall/Pik Bube I out of
a very strong dam line from the Pape family. The full
sister of Doreen’s dam had produced the renowned
sire Davignon.
Doreen has had 16 foals at Atterupgaard and two
of her foals by Caprimond have played a vital role for
the stud. The filly Atterupgaards Dicte, born in 2002,
developed into a broodmare of great significance
and her full brother Atterupgaards Cassidy, born in
2003, is currently one of the highest ranked Grand Prix
horses in the world and has been a major flagship for
the stud farm.
Atterupgaards Dicte is the dam of three licensed
sons: Fassbinder by Fürst Heinrich, Atterupgaards
Seebach by Sandro Hit and Atterupgaards Botticelli
by Beneton Dream. Fassbinder has sired the incredible
full sisters Fiontina and Fiontini of which the latter is
the only mare in the world who has won the world
championship for young horses three times. Seebach
and Botticelli are still young but well on their way in
sport and breeding.
Dicte’s eldest daughter, Atterupgaards Dallara by
Sandro Hit holds the highest dressage breeding index
for mares in Danish Warmblood and is now owned by
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egentligt at gå fra pony til hest, og hvad skal
man være opmærksom på, når man køber hest?
TEK ST: MARIE HELENE RIG ÅRD ROHLEDER
FOTO: RIDEHESTEN.COM/KRISTINE ULSØ OLSEN

i december deltog hun blandt andet i Baltic Cup-finalen under
Christmas Show på Vilhelmsborg.
– Det er en stor omvæltning at springe på hest, når man er
vant til ponyer. Balou har større bevægelser, og så er det sværere at bedømme afstandene. Til at starte med var det bare
meningen, at jeg skulle ride lidt på Balou, men så endte vi med
at købe den. Det er fedt, at Balou nu er vores, og at vi nu har
ham hele tiden, siger Filippa Christer Andersen.

Fra pony til hest
Filippas far, Kim Andersen, er berider i Brande Sportsrideklub.
Han fortæller, at den første hest som følger efter barnets pony
typisk er en ældre, rutineret og kvik hest, som har nemt ved at
lave korte galopspring, og dermed kan hjælpe til i springet. Det
er Balou ikke. Vallakken kan springe det hele, men den kræver
et ordentligt afsæt og en rytter med sin grundridning på plads.
For når det kommer til stykket, så er det ikke så vigtigt, om det

er en hest eller pony, fortæller Kim Andersen. Det vigtigste er
at rytterens grundridning er i orden.
– Vi vil gerne have, at Filippa vinder en sløjfe, men det skal
ikke gå på kompromis med den gode ridning. Vi har ikke kun
fokus på resultatet, men mindst lige så meget, at ekvipagen
kommer rundt i en harmonisk og god rytme med en hest i balance. Det handler om, at ekvipagen hele tiden udvikler sig sammen, så både hest og rytter som helhed bliver bedre af at ride
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MÅLRET DIN MARKEDSFØRING
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 dybdegående og gennemresearchede artikler, men sørger
samtidig for, at de gennem billeder og layout præsenteres på en
professionel, informativ og inspirerende måde.

I HVERT NUMMER
• TEMA

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

• AVL
• FAGLIGE ARTIKLER
• PROFILER
• SPORT
• AVL OG SPORT
• JUNIOR
• AKTUELT
• FORBUND OG KLUB

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.

• FASTE RUBRIKKER

PRINT
OPLAGSTAL: 11.800

KONTAKT
Mediehuset Wiegaarden
Blåkildevej 15
9500 Hobro
Telefon: (+45) 98 51 20 66
E-mail: mediehuset@wiegaarden.dk
ANNONCER:
Jørgen Bak Rasmussen
20 24 29 24
jbr@wiegaarden.dk
Mikael Pødenphandt Mogensen
20 24 29 23
mpm@wiegaarden.dk

SPORT Ridehesten dækker stort set alle større ridesportsbegivenheder, 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 økonomiske 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 anerkendte ryttere og trænere og avlerhistorier ud over det sædvanlige.
Ridehesten kommer vidt omkring i hesteverdenen og fotograferer,
interviewer og finder de bedste historier.
LÆSERE Fortrinsvis voksne, selvstændige og købestærke mennesker med større eller mindre berøringsflade inden for hesteverdenen.
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PRISER OG FORMATER – PRINT
FORMAT

MODUL

PRIS

2/1

1

18.000 DKK

1/1

2

10.800 DKK

1/2

3/4

5.500 DKK

1/3

5/6

4.500 DKK

1/4

7/8

3.500 DKK

MODUL 1

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.
Priser på advertorials aftales særskilt.

MODUL 2
MODUL 3

2/1 side
420 x 297 mm

1/1 side
210 x 297 mm

(+ 4 mm til beskæring)

(+ 4 mm til beskæring)

MODUL 4

1/2 side
210 x 148 mm
(+ 4 mm til beskæring)

MODUL 5

MODUL 6

1/2 side
100 x 297 mm

1/3 side
68 x 297 mm

1/3 side
210 x 102 mm

(+ 4 mm til beskæring)

(+ 4 mm til beskæring)

(+ 4 mm til beskæring)

RUBRIKANNONCER

MODUL 7

4

MODUL 8

1/4 side
210 x 80 mm

1/4 side
54 x 297 mm

(+ 4 mm til beskæring)

(+ 4 mm til beskæring)

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
Pris: kr.: 8,50 pr. mm / spalte

UDDRAG FRA
MODETEMA
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UDGIVELSER OG SPECIFIKATIONER
MAGASINET RIDEHESTEN UDKOMMER 12 GANGE ÅRLIGT
I STARTEN AF HVER MÅNED
Ring og hør hvad vi kan tilbyde af muligheder for indstik
Få dit løsblad, bilag eller din brochure direkte frem til beslutningstagerens skrivebord. Mere præcist og langt billigere end direct-mail.
Ring til Wiegaardens salgsafdeling og forespørg efter pris og levering,
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.
Deadline er senest d. 15 i måneden før udgivelse.

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.

Rettelser og fejl
Rettelser til originalmateriale skal ske senest ved materialedeadline.
Forlaget påtager sig intet ansvar for indtelefonerede rettelser. 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 reduktion i
annonceprisen, såfremt materialet ikke lever op til specifikationerne.

Reklamationer
Eventuelle reklamationer skal fremsættes senest 14 dage efter annoncens
offentliggørelse. Wiegaarden påtager sig intet ansvar for eventuelle
mindre afvigelser af originalmateriales farver. Forlaget 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”.
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OPSLAGSANNONCE

HELSIDESANNONCE
THE NEW

DV ' S H I N G S T E K Å R I N G / AV L S L E D E L S E N O M K Å R I N G E N

TRI FACTOR
BREECH

Ariat Hex Silicone Grip

Compression fit

Full seat/knee patch
provides a better grip

Smooths & flatters

Icefil cooling fabric

V3 fit

Xylitol-based cooling

Keeps breeches close
fitting and comfortable

®

reduces skin temp up to 3°C

Nedslag betyder ingenting, det er reaktionen på
fejlen vi er interesserede i at vurdere

Ved løsspringningen onsdag og fredag blev der sprunget både
stort (omkring 130-140 cm) og bredt med de unge hingste, som
alle kvitterede ved at løse opgaven med overskud. Der springes
mindst lige så stort i Herning, som ved de udenlandske kåringer
i de førende avlsforbund. Til det bemærker disciplinansvarlig
for springning, Johnny Hansen: – Vi vil vise, at vi har kvaliteten i
hingstene, for vi er blevet skudt lidt i skoene, at vi mangler kapacitet i vores heste. Vi så, vi havde kvaliteten, så vi kunne også
virkelig prøve dem af. Vi er ikke bange for, at vi får et nedslag,
det kan vi bruge positivt til at vurdere, hvordan de reagerer
på fejlen. Det kan ikke lade sig gøre at uddanne en springhest,
uden den laver nedslag. Nedslag betyder ingenting, det er
reaktionen på fejlen vi er interesserede i at vurdere. Hvordan
håndterer den fejlen, lærer den af det? Vi vil gerne have forsigtige heste, men de kan også blive for forsigtige, så de ikke
tør springe efter et nedslag. Det er vi også interesserede i at
få informationer om. En vældig forsigtig hest skal være udstyret med et stort mod, og et nedslag er en del af uddannelsen.
– Vi har en top, som jeg mener er betydeligt højere, end vi
har set, hvis vi går 3-4 år tilbage. Så selvom vi ikke står med en
stor kollektion af springheste, så er kvaliteten betydelig hos de
godkendte hingste. Og så er der nogle interessante blodlinjer
og ikke mindst stærke, danske hoppestammer repræsenteret
i kollektionen, forklarer Bo K. Møller.
– Det positive er også, at hingstene viste en god smidighed,
løsgjorthed og elasticitet i den måde de arbejder på, supplerede Claus Hansen.

Elegance is an attitude
Aishwarya Rai

Nærmeste forhandler oplyses på
tlf. 88 13 60 60

Er vi på rette vej?
Tidligere er der kåret et antal lidt for korte hingste, men den
tendens er vi tilsyneladende kommet over ved dette års kå-

ring. – Der har blot været fremstillet en enkelt eller to hingste, som var så korte, at det kan blive et problem. Jeg synes,
at vi er på vej i en bedre retning. Hvor vi tidligere har fået kåret virkelig korte heste, som kan blive et problem i forhold
til funktionen, så har vi nu igen fået noget længde på vores
hingste, forklarer Bjarne Nielsen.
Han fortsætter: – Det drejer sig heller ikke bare om at søge
efter de højtstillede, ædle heste, for ridningen bliver ikke altid lettere af det. De skal have ”et ben i hvert hjørne”, så de
deraf kan finde balance og styrke til at bevæge sig. De kan
blive for smalle, så de får problemer med balancen. Og der
skal vi ikke hen.
Også 35-dages testen har været til revurdering, og avlsledelsen overvejer at lave en ændring, så hingstene ved afslutningen springer nogle linjer på relaterede afstande, i stedet
for blot at springe på to forhindringer. Og ved afprøvningen
får vi udelukkende hingstene at se i deres primærdisciplin,
så dressurhingstene ikke bliver vist i springning.
I de tyske forbund har man indført nogle ”todages sportstests”, hvor hingstene bliver vist under rytter. – Jeg mener
rent avlsfagligt, at vi har det rette set-up i forhold til afprøvningen. Som jeg vurderer det, er der alt for meget rytterindflydelse på resultatet i den tyske model, bemærker
Claus Hansen.
Og så var samtlige dommere begejstrede over præsentationsklasserne, som giver tilskuerne en fantastisk visuel
oplevelse og samtidig en bedømmelse af hingstene, og en
vurdering af, hvilke hopper de f.eks. passer til, hvordan hingstene ridemæssigt har udviklet sig med mere. At præsentationsklasserne var en succes, vidner stor publikumsinteresse
også om.

LBJ

JOHNNY HANSEN
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Forhandlere: Almas Park & Fritid · Stald-direkte · Jessens Rideudstyr · Unicorn Rideudstyr
Rider Sport · Horseworld · Lang & Lang Rideudstyr · Hestehuset Husted · Helle’s Rideudstyr
Kronborgs Sadelmageri · Rideudstyr.com · Rytters Ridesport · Heri Rideudstyr, Lynge
Heri Rideudstyr, Helsinge · Dyr i Centrum · Lundemøllen · Rytterhjørnet · Nørrelund Rideudstyr
Rytterstuen · Ved Stalden · Dit Rideudstyr · www.ridersdeluxe.dk
Vejl. udsalgspris: 1.199,-

Conquest Classic
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HALVSIDESANNONCE BRED

HALVSIDESANNONCE HØJ
P RO F I L / SA N N E SV E N D S E N

DV ’ S H I N G S T E K Å R I N G / G A L L AS H OW, RO S I H O C H E G G E R

Det sjoveste har været at se
udviklingen i træningen, og at

jeg dem meget entusiastisk. Det kan de rigtig godt lide, og så
vil de gerne gøre endnu mere for mig, fortæller hun.
Og som nævnt er kommandoen ”stop” også meget vigtig
for hende.
– Når hesten ligger i sengen med hovedet i skødet på mig,
som Scout gør i vores shownummer, skal jeg kunne sige stop til
ham, hvis han prøver at komme op. Han har desuden en grime
på, som jeg holder i. Når jeg gør det, ved han, at han skal lytte
til mig. Han må endelig ikke presse imod, men skal bare slappe
af og blive liggende, fortæller hun.
Til spørgsmålet om, det at lægge sig ned i en seng, er noget
alle heste kan lære, siger Rosi Hochegger.
aden nemlig meget svær at arbejde med. Desuden kræver
det en del talent som træner. Man skal kunne se, om hesten
stoler på en. Det kan sagtens virke som om din hest har tillid
til dig, og så har den det ikke på et dybere plan, når den bliver
udfordret. Det skal man kunne mærke, og skabe den fornødne
tillid, slutter Rosi Hochegger.

Det kan sagtens virke som
om din hest har tillid
til dig, og så har den det
ikke på et dybere plan

Livsstil

Livsstil
Livsstil

LYNGEN 46, 3200 HELSINGE
Med den smukkeste beliggenhed i bakket landskab med flere træbevoksninger,
herunder et stort område med grantræer ligger denne lystejendom med kig
til Arresø fra en højliggende mark.
Der er små søer med et rigt dyreliv. Ejendommen ligger i rolige omgivelser ned ad mindre grusvej,
der kun betjener få ejendomme. Bygningsmassen består af selve stuehuset med afvalmet rødt
tegltag samt de 2 tilbygninger. Verandastuen med fin udsigt og værelsefløjen. Den nyere ladebygning/
maskinhus med stor elport, den ældre driftsbygning, som bruges som fårestald, samt en mindre
løsdriftstald. Boligen indeholder i stuetagen, bl.a. opholdsstue, køkken/alrum, 3 værelser samt bad
og bryggers. På 1. salen er 2 værelser og badeværelse. En ejendom for naturelskere og hestefolk.
Mulighed for tilkøb af yderligere jord!

LYNGEN
46,HELSINGE
3200 HELSINGE h
LYNGEN
46, 3200

Scout, der er født i Aarhus, har lært at nikke, ryste på hovedet,
”smile” og ”kysse” Rosi, til publikums store fornøjelse.
Foto: Ridehesten.com/Annette Boe Østergaard
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Da Rosi Hochegger ville have Scout til at springe over et spring,
så snurrede han i stedet benene rundt, så han ikke kunne springe.
Det vakte klapsalver, smil og latter på tilskuerrækkerne.
Foto: Ridehesten.com/Nanna Nørgaard

Jeg nurser ikke mine heste
Når man taler om tillid er det dog meget vigtigt for Rosi
Hochegger at understrege, at hun ikke nurser eller pylrer om
sine heste, hvis de bliver bange for noget.
– Hvis det er en meget ung hest, der bliver bange for noget
på vores ture, så beroliger jeg den selvfølgelig. Men bliver
mine ældre heste bange for noget lige pludseligt, så optræder jeg meget stærkt i mit lederskab og holder fast i, at det
ikke er farligt, siger Rosi Rochegger og udbryder som til sine
heste: oh no, no, mama mia – come, come, you can do it, siger
Rosi Hochegger.

Der er små søer med et rigt dyreliv. Ejendommen ligger i rolige omgivelser ned ad mindre grusvej,
Der erfåsmå
søer medBygningsmassen
et rigt dyreliv.består
Ejendommen
ligger i rolige
omgivelser
der kun betjener
ejendomme.
af selve stuehuset
med afvalmet
rødt ned ad mindre grusvej,
betjenerVerandastuen
få ejendomme.
består
af selve
stuehuset med afvalmet rødt
tegltag samtder
de 2kun
tilbygninger.
med fin Bygningsmassen
udsigt og værelsefløjen.
Den nyere
ladebygning/
maskinhus tegltag
med storsamt
elport,
ældre driftsbygning,
som bruges
fårestald,
en mindre Den nyere ladebygning/
de den
2 tilbygninger.
Verandastuen
medsom
fin udsigt
og samt
værelsefløjen.
løsdriftstald.maskinhus
Boligen indeholder
i stuetagen,
køkken/alrum,
3 værelser
med stor
elport, bl.a.
den opholdsstue,
ældre driftsbygning,
som
bruges samt
sombad
fårestald, samt en mindre
og bryggers. På 1. salen er 2 værelser og badeværelse. En ejendom for naturelskere og hestefolk.
løsdriftstald. Boligen indeholder i stuetagen, bl.a. opholdsstue, køkken/alrum, 3 værelser samt bad
Mulighed for tilkøb af yderligere jord!

og bryggers. På 1. salen er 2 værelser og badeværelse. En ejendom for naturelskere og hestefolk.
Mulighed for tilkøb af yderligere jord!

Kontantpris:Energimærkning:
5.200.000,-D
Opføringsår:
Mdl. ejerudgift:
2.782,Boligareal:
Sagsnr.: Kontantpris:
34.238
Bebygget areal:
5.200.000,Grundareal:
Ejendomstype:
Landejendom

Meget
landejendom
få kilometer
den hyggelige fiskerby
• To velbeliggende
velholdte boliger
og en
mindrefralejlighed
Gilleleje.

af driftsbygningerne
Energimærkning:erG indrettet til gårdbutik, som stadig er i drift. En del af jorden omkring
bygningerne
er udlagt med
frugtbuske, frugttræer,
jordbærplanter,262
grønsagsplanter
af forskellig art.
Kontantpris:
13.700.000,Boligareal:
m2
Kontantpris:
Opføringsår:
1790
Der er et
fint ejerudgift:
skovstykke 4.300.000,tæt4.284,på bygningssættet,
hvorareal:
råvildtet husere.
Bebygget
151 m22 Udmærket ladebygning til
Mdl.
Mdl. ejerudgift:
2.200,-driver selv jorden.
Boligareal:
162 mkan
ejendommens
maskiner. Sælger
Såfremt det ønskes,
der medkøbes ca. 6 ha.
2
Grundareal:
Opføringsår:
1985
Sagsnr.:
34.286
Bebygget areal:109.805
162m
m2
yderligere.
Energiklasse:
C 2
Sagsnr.:
34330
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Mdl. ejerudgift:

4.300.000,2.200,-

Grundareal:

100.000 m
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Meget velbeliggende landejendom få kilometer fra den hyggelige fiskerby
Gilleleje.

121

1790
162 m2
162 m2
100.000 m2

Valget af unghest
Sanne er ”helt almindelig” uden egentlig at have de helt store
forudsætninger for at være ridepige. Hendes forældre havde
ikke med heste at gøre, før Sanne trak dem ind i sporten i teenagealderen, og til dagligt arbejder hun nu som ejendomsmægler i Roskilde.
– Oprindeligt var jeg faktisk springrytter, og da jeg startede
på efterskole tilbage i 2006, købte jeg Credo e. Crelido/Limaro
(opdr. Jonna Johansen og Jan M. Hansen) som 4-års. Planen var,
at han skulle være min nye springhest blandet med lidt military
og jagter, men i stedet endte vi med at ride MB i dressur, inden
han blev aflivet tilbage i 2013, fortæller Sanne, som efterføl-

gende gik på jagt efter sin kommende hest, denne gang
af dressurafstamning og med tanken om at hun ville ride
Grand Prix på den en engang i fremtiden.
– Den lange vej var min eneste mulighed, hvis jeg ville
gøre mig forhåbninger om at komme til at ride Grand
Prix, for jeg vidste godt, at det ikke var muligt at få en
veluddannet hest med potentiale for de penge, jeg havde,
fastslår Sanne, som ikke bare ville have en hest for en
have en – der skulle været noget potentiale.
Derfor søgte hun efter en ung hest, som hun og hendes
veninde og træner Cathrine Dufour kunne se en fremtid
i, så for dem betød det, at de ledte efter en positiv hest
med power og gålyst. En tur forbi Munkedal Horses hos
Klaus Munkedal og Sanne Henningsen tilbage i december
2013, skulle vise sig af være afgørende for Sanne, som
tydeligt husker det første møde med Hannah Montana
W e. Blue Hors Doolittle/Sidney (opdr. Henrik Wiborg).
– På papiret lød alt godt. En 4-årig hoppe som var kåret i RDS med 9 i temperament, fortæller Sanne med et
smil på læben og fortsætter: – Da vi kommer over på
Munkedal og ser hende stå på staldgangen, er det første jeg tænker ”er det den der lille pony, jeg skal prøve?”.
Hannah, som hun går under i daglig tale, kan lige snige
sig op på de 165 cm, og samtidig var Sanne og Cathrine
ikke helt overbeviste om, at det skulle være den fremtidige hest efter første ridetur, men alligevel var der noget
som fangede dem.
– Hun var en lille ”speedy gonzales” som bare tonsede
derudad, første gang jeg prøvede hende, men vi valgte at
prøve hende en gang til senere, hvor jeg havde en meget
bedre tur. Vi havde jo godt nok sagt, vi ville have en hest
med gålyst, og det opfyldte hun om noget, samtidig med
at hendes mekanik var særdeles i orden, specielt bagbenene kunne arbejde derudad.

Lige så vigtigt
for føllet som
for hoppen!
At Betfor er godt for hoppen har været kendt i
mere end 60 år.
De positive erfaringer er blevet bekræftet af
moderne forskning men det er også vigtigt for føllet.
Betfor hjælper tarmfunktionen ved at styrke
væksten af mikrober, dvs. de mikroorganismer som
nedbryder grovfoder og gør energien i foderet
tilgængeligt for hesten.
Betfor er derfor en god start for føllet, og en
god vane for resten af hestens liv.

BACK TO BASIC

Detaljerne er altafgørende

Nordic Sugar A/S, Langebrogade 1
P.O. Box 2100. DK-1014 Copenhagen K
Tel +45 32 66 25 00. www.betfor.nu

Det er nu fire et halvt år siden. Efter uendelig mange
hårde træningstimer, både med og uden Cathrine ved
siden, står Sanne tilbage med det, hun havde drømt om –
en Grand Prix-hest! Uddannet af hende selv vel at mærke.

Ole Lindgreen & Par tner
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Kontantpris:
245 m2 Mdl. ejerudgift:
185 m2 Sagsnr.:
100.000 m2Ejendomstype:

1923
245 m2
185 m2
100.000 m2

Vores sport er på mange måder fantastisk, men på nogle punkter hviler der måske en form for sort sky over os. Sætningen
”Topsporten er kun for de professionelle” – er en sætning som
tit bliver sagt, måske oftere nu end den gjorde for nogle årtier
siden. Topsporten er domineret af mange professionelle, men
det er trods alt også deres arbejde eller uddannelse. Heldigvis
bliver sætningen ofte gjort til skamme lige netop når en ”almindelig” rytter begynder at blande sig i toppen. For Sanne
Svendsen var det dels et spørgsmål om økonomi og samtidig
lysten til at ville lave sin egen hest fra bunden, som førte til
valget om at investere i en unghest på blot fire år. Den har hun
nu udannet til Grand Prix med DM i vente.

yderligere.

Energimærkning: D

Opføringsår:
Boligareal:
Bebygget areal:
Grundareal:

For Sanne og Hannah har Cathrine Dufour været en uundværlig hjælp gennem rejsen til Grand Prix, og det har for
Sanne været altafgørende at have hesten stående på Grønagergaard, hvor den daglige hjælp har været tæt på.

1923

Der er små søer med et rigt dyreliv. Ejendommen ligger i rolige omgivelser ned adGilleleje.
mindre grusvej,
der kun betjener få ejendomme. Bygningsmassen består af selve stuehuset med
afvalmet rødt
Ejendommens
bygninger ligger tilbagetrukket fra landevejen i fred og ro. Bygningssættet er ældre,
men stuehuset
har en fornuftig og hyggelig bolig, med moderne bekvemmeligheder. En mindre del
tegltag samt de 2 tilbygninger. Verandastuen med fin udsigt og værelsefløjen. Den nyere
ladebygning/
driftsbygningerne
maskinhus med stor elport, den ældre driftsbygning, som bruges som fårestald,afsamt
en mindre er indrettet til gårdbutik, som stadig er i drift. En del af jorden omkring
bygningerne
udlagt med frugtbuske, frugttræer, jordbærplanter, grønsagsplanter af forskellig art.
løsdriftstald. Boligen indeholder i stuetagen, bl.a. opholdsstue, køkken/alrum, 3 værelser
samterbad
Der erogethestefolk.
fint skovstykke tæt på bygningssættet, hvor råvildtet husere. Udmærket ladebygning til
og bryggers. På 1. salen er 2 værelser og badeværelse. En ejendom for naturelskere
ejendommens maskiner. Sælger driver selv jorden. Såfremt det ønskes, kan der medkøbes ca. 6 ha.
Mulighed for tilkøb af yderligere jord!
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• 11 hektar med mange3250
dejlige hestefolde
BREGNERØDVEJ
GILLELEJE
Ejendommens bygninger ligger 46,
tilbagetrukket fra landevejen
i fred og ro. Bygningssættet er ældre,

Landejendom

5.200.000,2.782,34.238
Landejendom

MedMdl.
denejerudgift:
smukkeste 2.782,beliggenhed i bakketBoligareal:
landskab med245
flerem2træbevoksninger,
Sagsnr.:
34.238
Bebygget areal:
185 m2
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til Arresø fra en højliggende mark.
Meget velbeliggende landejendom få kilometer fra den hyggelige fiskerby

Uanset hvad I drømmer om, får I plads og muligheder nok til at
virkeliggøre dem her. Ejendommen tæller blandt andet to velholdte
boliger på henholdsvis 262 og 220 m2 og en mindre lejlighed i
staldlængen foruden en stor46,
lade, en
nyere ridehal
og en løsdriftshal.
BREGNERØDVEJ
3250
GILLELEJE

Ejendomstype:
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Kontantpris:
Mdl. ejerudgift:
Sagsnr.:
Ejendomstype:

Energimærkning: D

SVINEMOSEVEJ 10,
VEKSØ SJÆLLAND

Jeg bruger stemmen hele tiden
Rosi Hochegger bruger hele tiden sin stemme i arbejdet med
hestene. – Jeg bruger især min stemme til at rose dem. De kan
simpelthen høre, når de er på rette vej, og især er det vigtigt,
at de ikke er i tvivl om, at de har gjort noget rigtigt. Så roser

Livsstil

Energimærkning: D

LIEBHAVERI & LIVSSTIL

Når Rosi Hochegger skal have den nye hest til at lægge sig i
sengen, skal den først have så meget tillid, at hun med hænderne kan flytte på den, uden at den protesterer. Den skal altid vige for det tryk, hun lægger på den med hænderne. Når
den kan det, begynder hun at bakke den hen til sengen med
hænderne på dens bringe. Når den kan stå helt op ad sengen,
så skubber hun endnu mere til den, så den bliver skubbet ned
på sin bagdel i sengen.
– Jeg har lige for to uger siden fået min nye hest til at sætte
sig i sengen. Det var faktisk ikke svært, og han gjorde det en af
de første gange, vi øvede det. Mange tror ikke på det, når jeg
siger det, men det gik faktisk meget let, smiler hun.

LBJ

en del af alle mine hestes grundtræning. Når vi så går tur, så
er det altid mig der bestemmer. Hvor vi går hen, hvilket tempo,
om den må græsse osv. Det er altså hele tiden mig, der er lederen. Typisk går vi tur i skoven eller ned til byen, fordi det er
vigtigt, at hesten oplever alt muligt sammen med mig. Det
skaber nemlig tryghed, fortæller hun.

SANNE SVENDSEN

LIEBHAVERI & LIVSSTIL

LL II EE BBHHAAV VE ER IR I& &L I VL SI SVTSI SL T I L

ROSI HOCHEGGER

arbejde med de helt små detaljer
i de allersværeste øvelser

S P E C I A L I S T E R I S A LG A F L A N D - O G LY S T E J E N D O M M E
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Der er et fint skovstykke tæt på bygningssættet, hvor råvildtet husere. Udmærket ladebygning til
ejendommens maskiner. Sælger driver selv jorden. Såfremt det ønskes, kan der medkøbes ca. 6 ha.
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SPORTSRIDEKLUBBEN

EKSTRA EKSPONERING
Som annoncør i magasinet
Hunden får du mulighed for at
eksponere produktnyheder på
siderne med: Ting til dig og din
hund.
Du indsender blot et højtopløseligt billede samt op til 50
ord – så sætter vi det i bladet
helt gratis.
Det er en rigtig god mulighed
for at give dine produkter ekstra eksponering overfor vores
købestærke læsere.

Velkommen til Sportsrideklubbens generalfor-

fået en aftale om 10 års uopsigelighed på vores

Theodor Wildfang Just Linde: DM hold pony

samling. Der er desværre nogle medlemmer,

lejeaftale ved en omlægning. Vi har taget det

og individuelt. Caroline Nørgaard Winter: DM

der er døde det seneste år, og jeg vil bede for-

første skridt og nedlagt den ”store” vandgrav

hold. Pernille Harritslev Dam Christoffersen:

samlingen mindes dem med 1 minuts stilhed.

foran tribunen.

DM hold. Josephine Christian Jakobsen: DM

Det er Jørgen Schacke, Torben Donatzsky, Peter

Vi har planer om et baderum i Bernstorffs-par-

hold. Noona Wildfang Linde: NM hold children.

Zobel, Johan Iversen, Hanne Madelung, Grethe

ken for at kunne undgå leje flere gange om året.

Knud Larsen og H.K.H. Prins Henrik.

Gustav Christian Jacobsen: NM hold children.
Clara Savas Olsen: NM hold kat. 2. Louise En-

Desværre er klubbens medlemstal fortsat lidt

Bestyrelsen

gelsted: NM hold kat. 2. Ina Mønsted Pedersen:

faldende, og vi arbejder på at øge det med bl.a.

Der er 2 bestyrelsesmedlemmer, der udtræder,

Distriktsmester.
Distance: Helen Munksø: Championat.

rabataftaler til medlemmerne. Vi kigger hele

og de har begge siddet siden 2014. Det er Erik

tiden på nye muligheder og er p.t. specielt in-

Rosenkrantz og Anette Weber. Jeg vil gerne sige

teresseret i at undersøge muligheden for at

dem tak for deres indsats og håber vi fortsat

Jubilæumsemblemer

udvide med islændere. Endvidere vil vi i 2018

kan gøre brug af deres arbejdsindsats.

Vi uddeler hvert år jubilæumsemblemer til

starte et championat for SPR-ryttere ved na-

Vi indstiller til generalforsamlingen at Hanne

medlemmerne og i år går de til:

tionale B- og C-stævner med gode præmier.

Ericsson og Rikke Albrecktsen vælges til be-

25-års jubilæum: Cathrine Wittrup, Janet Wil-

Regnskabet er ca. som det plejer med et min-

styrelsen.

hjelm, Emil Christian Christiansen, Lena Hou-

dre overskud, hvilket bestyrelsen ser som til-

Vi er hele tiden på udkig efter nye medlemmer,

gaard-Thorsen, Leif Andersen, Gitte Ångstrøm,

fredsstillende. Vi har skiftet bank fra Nordea

der interesserer sig for at lave arrangementer

Jeanette Johansen, Henrik Lassen, Jeanne Kal-

til Jyske Bank.

i Bernstorffsparken, så vi hører gerne fra in-

lehave, Lars Halkier, Anne Grete Törnblad, Britt

Jytte Abildgaards Fond er siden årsskiftet ble-

teresserede.

vet udbetalt til klubben med 1,3 mio. og vort

Jensen, Maria Constance Winther Nielsen, Sarah Møller Pedersen, Lisa Faber Jørgensen, Jens

æresmedlem Johan Schrøders Familiefond har

2018

Grand og Pernille Vest Stribolt.

igen betænkt klubben og eftergivet en gæld på

2018 bliver et travlt år i Bernstorffsparken. Vi

40-års jubilæum: Lisbeth Hornbøll, Jørgen

kr. 300.000,-.

har indgået nye aftaler med DRF og 3-års af-

Hvenegaard Lassen, Pernille Müller, Helle

DRF har ændret kontingentstruktur, og det be-

taler for DM i springning for pony og children,

Gøtzsche-Larsen, Mette Steglich-Petersen,

tyder en besparelse på ca. 100.000,- for SPR

DM i military og DRF’s Landsdelsfinaler. DRF

Jørgen Servé, Marian Darville, June Musfeldt

fra 2018 og frem.

Landsdelsfinalerne er en helt ny målgruppe og

og Birgit Lillelund.

Jeg vil gerne takke de trofaste sponsorer som

vil bliver afviklet samme weekend som Livs-

50-års jubilæum: Lone Dichmann Pedersen,

Brogaarden, Chaz Otzens Fond, Oripharm, Jytte

stilsmessen for at vise de 12-15.000 besøgende

Allan Werner, Hanne Valentin, Hans Hansen,

Abildgaards Fond, Titan Container og Fabrikant

lidt om ridning. Derudover har vi kvalifikation

Lene Vinther, Leif Ravnskjær, Niels Wentzel

Peder Paulsens & hustrus Fond.

Arrangementer

til Københavns Mesterskaberne i dressur og

Bekker og Mirjam Sarp.

2 distriktsstævner i springning med ponydi-

60-års jubilæum: Elin Aagaard Simonsen, Ma-

striktsmesterskab og finalen i Brogaarden Cup.

rian Lau, Finn Saksø-Larsen, Irene Ahlefeldt-

storffsparken ved at alle vindere fik et dækken

Hæder til SPR-ryttere

70-års jubilæum: Hans Jonassen.

– i alt 120 stk. igennem året.

Vi vil gerne hædre de medlemmer der har vun-

Vi har haft høj aktivitet med 4 springstæv-

det medaljer til klubben i 2017:

I 2017 markerede vi 75-års jubilæet for Bern-

Military: Anna-Sofie Lyndgaard Zeltner: Pony,
individuelt DM. Niels Goldschmidt: Hold NM.

Herudover har vi haft Københavns Mester-

Dressur: Cathrine Dufour: DM, EM-bronze

skabs-kvalifikation og finaler i dressur samt

Grand Prix, EM-bronze Kür, EM-sølv hold, Nor-

Københavnerridtet i distance og internationalt

deas Udendørs Pris i Gentofte Kommune. Sara

militarystævne med DM.

Aagaard Hyrm: Pony kat. 1, individuelt DM, EM-

Livsstilsmesse blev afholdt igen i 2017 ligesom

bronze Kür, EM-sølv hold. Charlotte Heering:

Ishestens dag ser ud til at blive en tilbageven-

Hold NM. Astrid Grønne Leth: Distriktsmester.

dende begivenhed.

Anne-Mette Sølbeck: Bedst i Københavns Me-

I foråret anlagde vi ny træningsbane for at

sterskaberne.

kunne tilfredsstille de øgede krav til baner, og

Kombineret springning/dressur: Ina Mønsted

vi har fortsat en drøm om at ændre græsset til

Pedersen: Kombineret distriktsmester.

en sandbane. Planerne skrider langsomt frem

Springning: Emil Hallundbæk: Bedste på DRF’s

og vi har et godt samarbejde med SLKS og har

ranglisten – nr. 6. Clara Hallundbæk: DM junior.

RIDEHESTEN
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Nyhed fra Back on Track
Den meget populære ridehjelm Lynx er nu kommet i
en mat udgave. Den findes nu i sort, brun og blå og
fås fra str. S-L. Den har et enestående patenteret
sikkerhedssystem og er en af de mest sikre hjelme
på markedet, fortæller Back on Track. Pris: 1.698 kr.
Se mere her: www.backontrack.com

Polaris Sportsman XP
1000 EFI i rødt design!

EQUIPAGE regnjakke
Kura er en let og smart vind- og
vandtæt regnjakke, som kan foldes
sammen, således at den passer i
en jakkelomme og dermed er nem
at tage med. 100% polymid. Farve:
Sort. Vejl. udsalgspris kr. 499,-.

Sportsman XP 1000 EFI har
overliggende knastaksel som
giver et højt drejningsmoment og
acceleration. Den har kraftigt ladesystem som giver mulighed for
brug af elektrisk tilbehør og mange
typer af redskaber. Den leveres
med et lækkert LCD-display med
Bluetooth. Den kan indregistreres
som traktor eller til godstransport.
Pris fra 89.500,- + moms.

Forhandlerliste: kontakt Three
Horses på sales.dk@threehorses.
com, tlf. 46 74 04 04

Se mere på www. polarisatv.dk

Laurvig og Vibeke Vamberg Andersen.

ner, hvor vi har afviklet Brogaarden Cup, 75års jubilæumsstævne og DM Hold for ponyer.

186
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TING TIL DIG OG DIN HEST

BERETNING 2017

Longines Record dameure
Urene i Record-kollektionen, certificerede som kronometre af Swiss Chronometer
Testing Institute (COSC), kombinerer klassisk elegance med ekspertise. Longines
eksklusive værker har siliciumbalance, som giver unikke egenskaber.
L23205877 Stålkasse. Guldkrans. Stål/guldlænke.
Perlemorsskive med 12 diamanter. Vejl. udsalg dkr. 20.650,-.
L23215592 Stålkasse. Guldkrans med diamanter. Sort skive med
12 diamanter. Alligatorrem. Vejl. udsalg dkr. 33.400,-.
Se mere på www.longines.com

RIDEHESTEN

h

05/18

187

06/18

43

PHOTOSHOOT TIL
ANNONCER FOR
RIDER BY HORSE

M E D I E K I T / R I D E H E S T E N . CO M

UNIKKE BESØGENDE
• 1.200.000 / ÅR
• 100.000 / MÅNED
• 23.000 / UGE

RIDEHESTEN.COM, hvor nyheder, stævneresultater mv. formidles lynhurtigt til de mere end 19.000 dagligt besøgende, blev lanceret i 2005. I 2012 er
den blevet udbygget med en engelsksproget nyhedsside. En del af nyhederne
videreformidles også via Ridehestens Facebook-side, som har over 26.000
’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 heste. Salgsdatabasen er den internetportal i Danmark, hvor der handles flest
heste – lige fra Grand Prix-heste i millionklassen til helt almindelige rideheste,
føl, avlshopper, ponyer 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 topnyheder 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.

BESØGENDE I ALT
• 6.900.000 / ÅR
• 570.000 / MÅNED
• 131.000 / UGE
HVERT BESØG VARER I
GENNEMSNIT 3,18 MINUTTER

ANTAL SIDEVISNINGER
• 26.300.000 / ÅR
• 2.183.000 / MÅNED
• 504.000 / UGE

DE BESØGENDE
De besøgende på ridehesten.com er ressourcestærke personer med
tilknytning til hesteverdenen. De ligger over middel i indkomstklasse
og den overvejende del ejer egen bolig. Det er fortrinsvis kvinder i
aldersgruppen 35-54 år. De besøger siden fra deres mobiltelefon,
og bliver på siden i mere end 3 minutter pr. besøg.

22%

17%

COMPUTER

Vores store netværk, samt flere udsendte medarbejdere til de fleste arrangementer og begivenheder i hesteverden gør, at vi har en omfattende, hurtig og
højt respekteret nyhedsdækning med adskillige nyheder hver dag. Dit banner vises både på forsiden, i listen af nyheder samt indflettet i indholdet i hver
enkelt nyhed. Dette giver dig dem maksimale eksponering overfor læserne af
vores gratis nyheder.

Ridehesten.com er Danmarks mest brugte hestesalgsdatabase, hvor der dagligt er flere tusinde brugere inde og tjekke priser og sætte heste til salg. En flot
og overskuelig præsentation af hestene i et layout, der gør det muligt at vise
bannerne som en naturlig del af oplevelsen. Det samme gør sig gældende for
vores populære side: Køb og salg af udstyr, som i øvrigt er gratis for brugerne.

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

WEB-TV
Næsten som at være der selv. Efter flere større heste-sportsbegivenheder
krydres Ridehesten.com med web-tv-klip, interviews mv.
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Telefon: (+45) 98 51 20 66 I E-mail: mediehuset@wiegaarden.dk

TABLET

61%

NYHEDER

KØB OG SALG

BESØGENDE:

MOBIL

22%
BESØGENDE:
KVINDER
78%

14% 6%

MÆND

BESØGENDE:
14%

18%

18-24 ÅR
25-34 ÅR
35-44 ÅR

25%
23%

45-54 ÅR
55-64 ÅR
65+

ÅR

TOPBANNER

BOKS 1

BOKS 2

PRISER OG FORMATER ONLINE
TOPBANNER Her kan du være
med i en pulje på syv bannere
med et samlet ugentligt antal
visninger på ca. 750.000. Størrelsen er 930 x 180 pixels, og
prisen er kun kr. 3.500,- pr. uge.

BOKS 2 Samme str. banner på
300 x 250 pixels kan for bare kr.
2.500,- pr. uge indgå i en pulje
på syv bannere med ca. 500.000
samlede visninger pr. uge.

BOKS 1 Her kan du være med i
en pulje på syv bannere med et
samlet ugentligt antal visninger
på ca. 750.000. Størrelsen er
930 x 180 pixels, og prisen er
kun kr. 3.000,- pr. uge.

ANDRE BOKS BANNERE
Længere nede på siden findes
yderligere 6 bannere, som varrierer i pris fra kr. 500,- pr. uge.
Størrelsen er den samme, 300 x
250 pixels.

OPSÆTNING Vi hjælper
selvfølgelig gerne med
opsætning af dit banner,
hvis du fx ikke har et i den
rigtige størrelse. Ønsker
du et fast billede som
banner (JPEGbillede) eller
flere billeder, som skifter
(GIF-animation), koster
det kr. 990,- Opsætning af
animerede HTML5 bannere koster kr. 1.495,-
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DANMARKS STØRSTE HESTEMAGASIN
DET FØRENDE BRAND I HESTEVERDENEN IGENNEM 20 ÅR
MERE END 20.000 UNIKKE BESØGENDE PÅ HJEMMESIDEN HVER UGE
LÆSERE OG BESØGENDE MED STOR KØBEKRAFT,
HOVEDSAGELIGT KVINDER I ALDEREN 35 - 54 ÅR

GRAFISK D ESIG N I WEB I FOTO I TEKST

