18.04.2010
Knabstrupperen til Hingstedag i Viborg.
En nået blæsende forårslørdag d. 18. april, blev Sherdil læsset. Det er meget tidligt om morgen. En køretur
på lidt over 4 timer og godt 300 km – hver vej – var i sigte.
Han var tilmeldt til hingstedag, som blev afholdt af HingsteNet.dk hos Stald Tougaard i Viborg. Et stort
arrangement, hvor man kan tilmelde sin hingst i mange forskellige klasser, til en god fornuftig pris, hvor ved
hingsten vil blive vist frem for publikum, som skulle have interesse i at se denne.
Udover Sherdil var Ejstrups Sirocco også tilmeldt, og begge hingste skulle denne dag gå showklassen med
eget påhit, som skulle være til glæde for publikum, plus mønstres/løs i ridehallen og derefter løsspringning.
Hele dagen skulle 24 vidt forskellige hingste konkurrere om 4 kategorier om at blive.: Bedste Pony, Bedste
Hest – over 148 i stg., Bedste Springhest og Bedste Showpåhit. Dette vil blive bedømt og afgjort af publikum
alene!
Sherdil og hans rytter Jeanet Kristoffersen havde lavet et dressurprogram, klædt sig ud som Barbie og
hendes hest, og red til et mixet nummer af Barbie Girl.

Ejstrups Sirocco og hans ejere var klædt ud som cirkus med klovne. I den anledning havde de taget en lige
så fin plettet dalmatiner med ind i ridehuset. De viste lidt af hvad de lavede til hverdag, som bl.a. var at gå
over presenning, imellem kegler osv. Alt sammen fremført for lange liner. Efter det blev Sir (Som Sirocco
bliver kaldt i daglig tale) sadlet op, hvor efter rytteren kravlet op og blev trukket et par omgange. Han
opførte sig som en rigtig knabstrupper, og tog det hele i stiv arm trods det at det kun var 4. Gang han havde
rytter på ryggen. En utrolig harmonisk ekvipage, som man bliver i godt humør af. Specielt det behagelige
arbejde der er omkring hingsten. Alt sammen til et musik mix af ”Kaj og Andrea” og ”Timon og Pumba”.

Klokken nærmere sig 17:00. Alle hingste har vist hvad de var værd i de klasser de var tilmeldt i. Det blev
derfor tid til oprangering i ridehuset og med to meget trætte, men eksemplariske søde knabstruppere, gik
det jo helt perfekt, på trods af 24 hingste samlet på et sted. Alle deltagende hingste fik en fin blå
HingsteNet.dk roset plus gavekort på 250 kr. til brug på HingsteNet.dk og en kasket med deres logo.

Så kom vi til uddelingen af BEST IN SHOW rosetterne. (For at give indtryk af racerne og deres placering, har
jeg skrevet resultaterne på) Bedste pony.: Dansk Sports Pony. Bedste Heste over 148 i stg.: Palomino.
Bedste Springhest.: Haflinger. Bedste Showpåhit.: Sherdil (Knabstrupper).
Der var ingen tvivl om at Bedste Showpåhit vil gå til en knabstrupper, da det helt klart var dem der lavet
bedste shows. Sherdil var dog den som publikum synes var favoritten, og han rendte derfor med BEST IN
SHOW rosetten og en buket blomster.

En super skøn dag i det jyske og i selskab med en masse dejlige mennesker og farverige hingste. Men tror
nu nok Sherdil nød at stå i sin egen boks igen kl.23:00.
Hvis nogle skulle have lyst til at prøve kræfter med dette arrangement næste år, afholdes det samme sted
d. 16. april 2011.
Forsat godt forår.
Heidi Buch Jensen

