APRIL 2014
Åbent hus hos stutteri Højagergaard

Søndag d. 20.04.14 var der åbent hus på Stutteri Højagergaard v/ Bente og Jørgen Steen
Jensen.
Der blev fremvist flotte, velgående hingste og diverse afkom efter hingstene
Af de fremviste hingste var 3 TAF kårede hingste, nemlig Fly Society xx, Prinz K3 og Placido Domingo, alle smukt redet
af stutteriets faste berider Mikael Ketelsen.
Først så vi Fly Society xx – kun redet 2 gange det sidste halve år, men utrolig velgående og samarbejdsvillig -denne
store, smukke fuldblodshingst. Efterfølgende så vi et par dejlige afkom efter Fly Society, det ene en 2 års hoppeplag efter
Perle som jo også er mor til Prinz K3 og Placido Domingo, samt blandt andet hoppen Perlenglanz, som jo er mor til
præmiehingsten Perlenfischer. En rigtig stærk hoppestamme
Derefter blev Prinz K3 fremvist – en fornøjelse at se den store, smukke, sorte hingst, tilbage i super form. Velgående og
med ørene fremme i smukke traversader, piaf og galopchangementer. Hingsten har under Mikael udviklet sig helt utroligt
og har debuteret i Prix St. George. Prinz K3 afsluttede sin fremvisning med at bukke pænt for publikum.
Også her blev der fremvist afkom – en fantastisk 3 års DV hoppe ejet af Ole Hummelshøj, med et tydeligt præg af Prinz
K3
Sidst i rækken af hingste kåret i TAF kom den unge, utroligt velgående Placido Domingo. Hingsten klarede sig jo super
flot i 2013 og sluttede på en flot 10. plads i 4-års JBK’s championatsfinalerne. Han fortsætter linien i 2014 og har været
startet 2 gange i LA1 indtil nu – begge gange endt på en 1. plads med så flotte karakterer som 73,333 og 75,741!
Efterfølgende blev der fremvist 2 smarte, sorte 1 års hingsteplage efter Placido Domingo, fra Anders Dahl i Brabrand.
Dagen sluttede med hygge på gårdpladsen i flot solskinsvejr. Tak til Bente og Jørgen, for en dejlig dag med smukke
heste, hyggelig hestesnak og rigtig flot ridning af Mikael Ketelsen. En fornøjelse at se en rytter som i den grad formåede
at få alle hingstene vist frem på hestens præmisser, alle med gålyst, indundergriben, rygsving og frihed fortil.
HJ

Propositioner til sommerstævner
2014
Propositioner til Sommerstævnerne 2014 er nu online
Du finder propositionerne under menupunktet "Ridning - Stævner", eller ved at klikke på linkene herunder
Propositioner Ringsted
Propositioner Årslevgården
Anmeldelsesfristen er 15. juni 2014

Trakehnerhingst til UVM-iagtagelse på
Vilhelmsborg
D. 3/5 2014 deltager den 6-årige trakehnerhingst Edberg ved UVM-iagtagelsen på
Vilhelmsborg.
Edberg, efter Connery med Kaiser Wilhelm til morfar, er avlet af Erik Jørgensen. Han blev kåret i 2010 i Neumünster og
deltager altså nu ved UVM-iagtagelsen på Vilhelsmsborg d. 3/5 2014.

