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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

2

2

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

M E D I E K I T / M AG AS I N E T R I D E H E S T E N

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”.

6

DANMARKS
STØRSTE
HESTEMAGASIN
FOR AVLERE
OG RYTTERE

M E D I E K I T / E K S E M P L E R PÅ A N N O N C E R I M AG AS I N E T R I D E H E S T E N

OPSLAGSANNONCE

HELSIDESANNONCE

HALVSIDESANNONCE BRED

HALVSIDESANNONCE HØJ

EKSTRA EKSPONERING
Som annoncør i magasinet
Ridehesten får du mulighed for
at eksponere produktnyheder
på siderne: Ting til dig og din
hest.
Du indsender blot et højtopløseligt billede samt op til 80
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.
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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
• 1.400.000 / ÅR
• 120.000 / MÅNED
• 28.000 / UGE

RIDEHESTEN.COM, hvor nyheder, stævneresultater mv. formidles lynhurtigt til de mere end 24.000 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 28.000
følgere. 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
• 8.500.000 / ÅR
• 700.000 / MÅNED
• 170.000 / UGE
HVERT BESØG VARER I
GENNEMSNIT 3,18 MINUTTER

ANTAL SIDEVISNINGER
• 32.100.000 / ÅR
• 2.805.000 / MÅNED
• 600.000 / 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 25-54 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.

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+

10

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

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 seks bannere
med et samlet ugentligt antal
visninger på ca. 750.000. Størrelsen er 300 x 250 pixels, og
prisen er kun kr. 3.000,- pr. uge.

ANDRE BOKS BANNERE
Længere nede på siden findes
yderligere seks 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 25-54 ÅR

GRAFISK D ESIG N I WEB I FOTO I TEKST

