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Indbydelse til Fælles Hingstedag  

den 12. april 2014 i  Aalestrup Ridecenter 

HingsteNet.dk arrangerer hingstedag i det midtjyske for 9. gang denne gang i 

samarbejde med Aalestrup Ridecenter, Borgergade 59,  9620 Aalestrup.  Fra kl. 

10-17.00. Dagen kommer som sædvanlig til at byde på et bredt udsnit af 

muligheder for at vise din/e hingst/e frem i gode rammer.   

NYE RAMMER OG MED STÆVNE MULIGHED UNDER DRF. 

Aalestrup ridecenter råder over et areal på 22 ha med 5 km ridestier og store 

græsfolde. 2 nye ridehaller på hver 20x60 meter, ny og lys stald med 44 bokse 

samt helt ny stald med 10 udebokse. Flere udendørs dressur- og springbaner. 

Aalestrup ridecenter har erfaring med at afholde store stævner i dressur og 

springning og derfor tager hingstedagen en ny metode i brug fra 2014.  Det er 

stadig vigtigt at hingstene vises i sporten for at fremme avlen inden for dressur 

og springning.  Det bliver muligt i år, at hingstene kan tilmelde sig et rigtigt 

stævne med dommervurdering inden for Dansk Rideforbund og konkurrere på 

tværs af racerne.  

VIGTIGT FOR FORENING/AVLSFORBUND 

Kan man som forening/avlsforbund stille med min. 4 hingste, gerne flere som er 

godkendte af avlsforbundet vil dette kunne få en gratis stand på dagen.  Ellers 

koster en standplads på dagen 500,- kr. inkl. moms.  

PRÆMIER OG TITLER 

Alle kårede hingste deltager om titlen som Best In Show/dagens hingst og der vil 

være flotte præmier at gå efter inden for dressur, spring og mønstring osv.   

Nærmere info vil komme løbende inde på hjemmesiden og HingsteNet´s facebook 

side.  

BEDÆKNINGSKONKURRENCE FOR PUBLIKUM. 

Igen i år er der flotte præmier med bedækningskonkurrence for tilmeldte hingste. 

Se hvilke hingste der er med på www.hingstedag-jylland.dk  

 



 

 

 

Hingstedag 12.4.14 2 

 

 

 

KLASSER UNDER DRF OG SHOWKLASSER 

I 2013 var hingstedagen den største nogensinde med 29 hingste fremvist på 

dagen og vi håber med det nye tiltag med stævneafvikling vil gøre dagen endnu 

mere attraktivt i år. 

Det vil på dressursiden være muligt at tilmelde sig i klasserne LC2 - LB3 - LA3 - 

LA4 og MB1.  Der vil være kort Bane for Pony og lang Bane for Hest. 

I springning vil der blive mulighed for at tilmelde sig i LD  -  LC   - LA  

Omkring hvilken metode der benyttes kommer senere. Men der konkurreres 

selvfølgelig på tid og fejlfri runder. Læs mere på www.hingstedag-jylland.dk  

Derudover er der som sædvanlig mulighed for at tilmelde sig følgende: 

 4 års gangartsklasse for de hingste som fylder 4 år i 2014. Hingstene vises 

2 stk af gangen. (Dommerbedømmelse) 

 Løsspringning (Dommerbedømmelse) 

 Mønstring for hånd og løs i ridehallen (Dommerbedømmelse) 

 Kørsel for vogn (Publikum bedømmelse) 

 Bedste påhit (Publikum bedømmelse) 

TILMELDING OG HVOR MANGE KLASSER: 

Man kan vælge 3 fremvisninger pr. hingst, og højest 2 klasser under DRF. 

Nærmere propositioner for dressur og springning kommer på hjemmesiden, så 

snart de er klar. 

Tilmelding sker ved at bruge formularen på www.hingstedag-jylland.dk med 

alt hvad du ønsker at tilmelde hingsten i.  Derud over bedes du tilmelde hingsten 

såfremt den skal rides i dressur eller springning også på 

http://go.rideforbund.dk  - Her kommer oplysninger om hingst og rytter på 

også og Resultaterne for klassen vises LIVE under hingstedagen. 
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PRIS & BETALING 

Samlet pris for hingstedagen er ialt 650,00 kr. inkl. moms, 3 klasser, opstaldning 

og 1 stk. dvd. med video fra hele hingstedagen. Sidste frist for tilmelding og 

betaling er den 1. april 2014 på Konto: 9336-0000403245 

UNDERHOLDNING I SÆRKLASSE: 

I år er det lykkes os at få Schumann Torres til at komme og vise deres specielle 

Schumann Torres Heste Show 

Præsenteret af Laura Schumann Torres 6. generation af den gamle danske cirkus 

familie Schumann. Verdenskendt for deres storslåede hestedressur, og Luis 

Schumann Torres, som har arbejdet i cirkusverdenen i over 12 år i Nord Amerika. 

Af andre shows vil der være et dejligt gensyn og opvisning fra Showgruppen 

Frieser Nord. I år bliver der også et spændende indlæg med Miniature Heste 

opvisning fra DMHF Ungdomsudvalg.   

Der arbejdes på redigering af formularen på hjemmesiden og  forventes klar 

snarest muligt og åben for tilmeldinger. Der er som sædvanlig to dygtige 

fotografer Sipo-Foto, Sæby og Hvitfeldt foto, Bjerringbro på pletten til at tage 

flotte billeder af hingstene og hele hingstedagen bliver filmet og lagt på en Dvd til 

hver hingsteholder.  

Vi glæder os til a tage godt imod dig                                                               

og din hingst til årets hingstedag i det midtjyske. 

Med venlig hilsen 

Dorte Rask Laursen       

www.hingstedag-jylland.dk 

 

 

 


