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Udstillere
De passionerede ryttere, der besøger Helgstrand Event, 
lægger vægt på kvalitet og eksklusivitet. En perfekt 
mulighed for dig til at eksponere din virksomhed eller 
produkter for det ønskede publikum.

Det vil være muligt at eksponere din virksomhed eller 
produkter ved følgende stævner:

• Danmarks største udendørs distriktsstævne i spring 
og dressur for hest og pony 
17. - 21. maj 2023

• Longines EEF Nations Cup præsenteret af Radisson 
24. - 28. maj 2023

• Danmarksmesterskabet i dressur for senior, U25, og 
paradressur 
1. - 4. juni 2023

I 2023 er vi vært for adskillige nationale og internationale 
dressur- og springstævner. Se vores stævner her: 
helgstrandevent.dk/events. Stævnerne besøges af et 
internationalt publikum, der varierer fra amatører til 
professionelle, unge og gamle, som alle deler en passion 
for ridesporten.
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UDSTIL PÅ PLADSEN

Telt

Telt

5x5 meter m/gulv

5x5 meter m/gulv

15.000 kr.

8.000 kr.

Alle priser er ex moms.

Placering
Hvis du er interesseret i en udstillingsplads, ønsker vi 
at drøfte dine planer og ønsker, for at sikre udstillings-
arealernes bestandighed. Udstillingspladserne bliver 
booket efter ’først til mølle’-princippet. Udstillere, der 
ønsker at sikre sig synlighed til alle 3 stævner, vil blive 
prioriteret først.

Overblik over Helgstrand Events faciliteter: 
helgstrandevent.dk/info/faciliteter

For yderligere detaljer kontakt venligst Hanne Vistesen på 
hv@gegroup.dk.

Telt alle 3 stævner

Telt alle 3 stævner
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Om Helgstrand Event
Helgstrand Event har en exceptionel stævneplads 
i Nordjylland som er vært for unikke nationale og 
internationale stævner i både spring og dressur. Det er 
ikke kun verdens bedste dressur- og spring ryttere som 
rejser til Nordjylland, for at konkurrere på de fantastiske 
faciliteter som Helgstrand Event har. Ambitiøse amatører 
og kommende ungryttere finder også vejen til Uggerhalne 
& Helgstrand Event.

Besøg Helgstrand Event: helgstrandevent.dk

Om Helgstrand Dressage
Helgstrand Dressage indkøber, uddanner og sælger 
elite dressurheste og tilbyder en fantastisk service til 
kunder fra hele verden. Virksomheden har hovedkontor 
i Nordjylland, Danmark, og også afdelinger i Tyskland 
og USA. Med topmoderne verdensklasse faciliteter 
og et højt kvalificeret team af professionelle folk, 
sætter Helgstrand Dressage internationale standarder 
for fremtidens dressursport. Med et team på 130 
medarbejdere og mere end 600 heste er Helgstrand 
Dressage blevet den førende stald i sin liga.

Besøg Helgstrand Dressage: helgstranddressage.com

Om Global Equestrian Group
Helgstrand Event er en del af Global Equestrian Group. 
Koncernen udvides konstant med nye topsportsmærker 
og projekter, som er aktive i ridebranchen. Global 
Equestrian Group har aktiviteter i dressur, ridebane-
springning, events, medier, innovative projekter og 
detailhandel med rideudstyr. Helgstrand Event i Danmark, 
Riesenbeck International Equestrian Center i Tyskland og 
Palm Beach International Equestrian Center i Wellington, 
USA, er eventvirksomhederne i Global Equestrian Group.

Besøg Global Equestrian Group: globalequestriangroup.com
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helgstrandevent.dk Kontakt detaljer

GRINDSTEDVEJ 54,
9310 VODSKOV

+45 21 70 60 60
hv@gegroup.dk

Hvis du har nogle spørgsmål så tøv ikke 
med at kontakte Hanne Vistesen

/HELGSTRANDEVENT/

/HELGSTRANDEVENT/
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