
 
 
 

Billund Sportsrideklub, Løvlundvej 4, 7190 Billund 
 
 
 
Til hingsteejerne 

2020 
 
Hingstematerialprøven 2020 
 
Til orientering sender vi hermed vejledning i klargøring og forberedelse af hingste til 
materialprøve: 
 
Der skal opbygges en god grundkondition over 2-3 måneder med roligt arbejde, vekslende 
mellem longe-arbejde, ridning i terræn samt på bane, hvor der især bør lægges vægt på at ride 
hesten til biddet i en let holdning, samt at hesten lærer at bøje sig, "trække indvendig skulder 
ind". Hesten skal lære at gå frem for den fremaddrivende hjælp uden modstand, endvidere 
skal hesten lære galop-anspring til begge sider. 
 
Er der mulighed, rides 2-3 gange ugentligt i terræn, hvor der skridtes i kuperet terræn. Det er 
meget væsentligt, at hesten hele tiden bevarer gålysten, samt at gangarterne holdes rene. Det 
vigtigste er, at hesten lærer det rigtige fra starten og ikke presses ud over sin ydeevne. 
 
Der rides fortrinsvis letridning samt let sæde i galop. 
 
Følgende grove fejl bør man undgå:  
 

• trække hesten hoved ned for tøjlen, evt. med en glidetøjle 
• at ride hesten død for schenklerne, således at man får en stiv og uenergisk hest med 

forringende gangarter, som det ikke vil være muligt at forbedre i løbet af den korte tid, 
som materialprøven varer 

 
I springning er det vigtigt, at hesten lærer at springe i et roligt og afbalanceret tempo, hvor den 
koncentrerer sig om forhindringen, frem for at den jages over – gerne mange små travspring. 
Det er vigtigt at opbygge tillid. Hellere over flere små spring end enkelte store. 
 
Hingsten bør i god tid inden prøven tilpasses fodringen hos Billund Sportsrideklub, 
foderrationen består som udgangspunkt af  wrap og Nobel Daily  Fiber. Kun i særlige tilfælde, 
kan hingsteejeren selv medbringe foder, efter dyrlægens anvisning. Kontakt evt. 
træningslederen hvis du har spørgsmål. 
 
Husk! tandeftersyn umiddelbart inden indsyningen.  
 
Indsyning:     lørdag       d..    17. oktober  2020, kl. 10.00 
Forældredag     lørdag       d.      31. oktober 2020,  kl. 10.00  
Afsluttende prøve                  lørdag      d.      14. november  2020 kl. 10.00 
 
Der vedlægges opstaldningskontrakt, som bedes returneret i underskreven stand inden 
prøvens afvikling. 
 
 
Venlig hilsen 
 
 
 
Billund Sportsrideklub 
v/Berider Allan Blomgren 

 


