Fest, fællesskab
& magiske øjeblikke
Det er altid en stemningsmættet oplevelse at være med,
når islandshestefolk sætter hinanden stævne. Ved VM
2021 laver vi en stor fest for den islandske hest! Vi vil vise
vores glæde over de smukke heste, de dygtige ryttere og
hele det fællesskab, som opstår, når vi mødes med nye og
gamle venner!
Kom og vær´ med til at skåle for medaljetagerne, trøste
dem, der ikke kom på podiet og krydse fingre for dem, der
skal på banen om et øjeblik!
Dit VM begynder på vmdenmark.com og visitherning.dk
Der er et væld af indkvarteringsmuligheder under VM
2021. Du kan bo i telt eller campingvogn på den særlige
VM2021-campingplads, hotel eller et hyggeligt B&B.
Læs mere om VM2021 og hele Herningområdet på websiderne vmdenmark.com og visitherning.dk
På vmdenmark.com kan du både købe din billet, booke
din campingplads eller se de forskellige overnatningsmuligheder.
Her kan du også se, hvad Herning og hele det smukke opland kan byde på. Herning bymidte har flere hyggelige gågader. Der er under en times kørsel til charmerende Søndervig, der frister med sine brede sandstrande, den friske
luft ved Vesterhavet og Naturkraft – en helt ny oplevelsesarena om naturens kræfter.

Den Islandske hest

LAD
FESTEN
BEGYNDE!

Den islandske hest er blevet utrolig populær i det meste af Europa i de sidste 40-50 år. Både børn og voksne,
mænd og kvinder nyder samværet med islandske heste.
Nogle rider en tur og andre konkurrerer på allerhøjeste
niveau. I Norden alene er registreret 205.000 islandsheste.
Fra tidernes morgen er den islandske hest avlet til både
arbejdsbrug og som ridehest i Island. De besværlige heste avlede bønderne ikke på. Det betyder, at de islandske
heste i dag er meget alsidige, venlige, arbejdsvillige og i
mange tilfælde kloge!
Hestene findes i alle farver. De mestrer gangarterne skridt,
trav, galop, tølt og pas. Sidstnævnte rides i højt tempo og
kaldes ofte for flyvende pas.
De islandske heste holdes i store flokke og går ude hele
året. Det naturlige liv smitter af på hestenes temperament. De fleste islandske heste er stolte, selvstændige,
venlige og har stor løbeglæde. Det forunderlige er, at hestene kan omstille sig til rytteren. Et øjeblik i fuld fart frem
i et pasvæddeløb, og det næste øjeblik en opmærksom
lærehest for et barn.
Venner af den islandske hest er samlet i FEIF – det internationale Islandshesteforbund. FEIF tæller 21 medlemslande
inkl. USA og Canada. Alle lande forventes at være repræsenteret ved VM 2021.

VERDENSMESTERSKABER
FOR ISLANDSKE HESTE
HERNING – DANMARK
1. – 8. AUGUST 2021

Heste, ryttere fra 21 lande og titusindvis af glade
tilskuere er samlet i Herning fra den 1. - 8. august 2021.
Kom og vær med!
Verdensmesterskaberne er en mulighed for at opleve
de absolut største stjerner inden for avl og sport.
Heste og ryttere kommer rejsende fra det meste af verden for at kæmpe om medaljerne. Der afholdes VM hvert
andet år og både heste og ryttere skal igennem en krævende udvælgelsesproces for at få lov til at repræsentere
deres land ved VM.
Der vil være heste på banerne fra morgen til aften og her
er rig mulighed for at se de flotte dansende töltere, de
lynhurtige pasheste og de fine udvalgte avlsheste ved
VM-kåringerne.
VM er også andet end heste. Omkring banerne er opbygget en hel festivalplads med underholdning,
foredrag, shopping og madboder. Der er liv på pladsen
næsten hele døgnet!
De store overdækkede tribuner står klar til at modtage
den største gruppe af venner af den islandske hest
nogensinde.

Kom og vær med.
Vi ved, at du vil elske det!

Plads kategori (alle pladser er overdækkede).
						
Billetter

DKK

EUR

				

Partout standard 			

Voksen

1650

220

Partout standard			

6-15 år

825

110

Fredag-Søndag standard		

Voksen

1425

190

Fredag-Søndag standard		

6-15 år

713

95

					

					
Børn under 5 år gratis ( uden sæde)
Mere info om priser og grupperabatter på www.vmdenmark.com

Køb din billet og find et sted at sove på hjemmesiden:
vmdenmark.com
På hjemmesiden vmdenmark.com kan du både købe din
billet og booke din campingplads eller vælge imellem de
forskellige overnatningsmuligheder; hotelværelser, B&B
eller sommerhuse – det er helt op til dig.
Nemt at komme til Herning
Du kommer nemt til Herning med tog eller ad motorvej.
Stævnepladsen ligger 45 min. i bil fra Billund Lufthavn og
25 min. fra lufthavnen i Karup.
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Verdens bedste islandske heste og
deres ryttere kommer til Herning til
Verdensmesterskaberne i august 2021

Billetpriser

De smukkeste heste!
De bedste ryttere!
De største øjeblikke!
En uge fuld af oplevelser!
Shopping til den
store guldmedalje.
Street Food og fine dining
på stævnepladsen
Programmet opdateres
løbende på vmdenmark.com
Vi kan ikke vente. Kan du?

www.vmdenmark.com
Stævnepladsen befinder sig på
Landsskuepladsen, Kaj Zartows Vej 19
7400 Herning, Denmark

