Føl på Eliteskuet 2009

Hedalgo von Hestebjerggaard (senere Herakles)

Følbedømmelse 2009
Gode takter i Jylland

Patina IIl

Traditionen tro begyndte årets følbedømmelser i Vejen, og som i de foregående år, var det den største plads i Jylland. Selvom
der altid er gode føl med i Vejen, så var mit indtryk, at gennemsnitskvaliteten i år lå højere, end vi har set i de foregående år.
På fløjen blandt hoppeføllene stod et betydeligt og vellinieret føl Kozena efter Gribadi/Herzzauber fra Leif og Hanne Jensen i
Morud

Hun blev efterfulgt at en typisk og harmonisk Irdenkreis/Schwadroneur datter fra Gerda Hansen i Bredebro, og en gangstærk
Imperio/Donaumonarch datter fra Nanna og Karl Mortensen i Vamdrup. I alt seks hoppeføl opnåede de nødvendige 54 points
for at kvalificere sig til eliteskuet på Broholm.
Blandt hingsteføllene levede føllet Royal Edition efter Okavango/Induc op til sit navn og tog kongepladsen på fløjen.

Han er ejet af Dianna Christensen i Svendborg.
Han blev fulgt af et meget typestærkt føl
efter Hibiskus/Monteverdi fra Mette Hansen i Boeslunde. På trediepladsen viste Eva løber fra Grindsted mod til at bruge blod.
Hendes føl er efter halvblodshingten Meraldik på fuldblodshoppen Maserati efter Mago xx. Maserati er en avlsstærk
fuldblodshoppe, for i hvert fald i de senere år, hvor jeg har været til følbedømmelsen i Vejen, er hun hver gang mødt med
særdeles gode føl – og efter forskellige fædre hvert år! Syv hingsteføl kvalificerede sig til at deltage på Broholm.
Den anden plads fredag den 31. Juli var på Stutteri Iversholt i Silkeborg. Der var væsentlig færre føl på denne plads, men to af
de deltagende hoppeføl kvalificerede sig til skuet på Broholm. På en klar fløjplads stod et meget velgående hoppeføl efter

Imperio/Hertug fra Stutteri Holmgård v/ Herdis Toft og Bjarne Nørgård i Lemming.
Herdis og Bjarne var også avlere af reservefløjen, der var efter Buddenbrock/Hertug. Ingen af hingsteføllene kvalificerede sig til
Broholm. Efter bedømmelserne bød Pia Folkmann og Henrik Vetter fra Stutteri Iversholt dommere, deltagere, hjælpere osv på
aftensmad og hyggeligt samvær.
Lørdag den 1. august fortsatte følrejsen i Aalborg, hvor fløjen blandt hingstefølene blev et kaliberstærkt føl efter
Münchhausen/Chronos avlet af Hasserisgaard Stutteri v/Kappel og Rasmussen. Reservefløjen kvalificerede sig ligeledes til
Broholm og var et Saint Cloud/Tempelwind xx føl fra Laila Østergaard i Aars. Blandt hingsteføllene, der ikke opnåede kvalifikation
til eliteskuet, var der et, som ud fra en sportslig synesvinkel, var særdeles interessant - en Sixtus søn på en fuldblodshoppe, der
var A-hest i military. Avler og ejer var Henrik Lauridsen i Aalborg. Der var kun to hoppeføl på pladsen, og ingen af disse opnåede
kvalifikation til Broholm.
Derefter fulgte en plads på Stutteri Højagergaard i Langå. Hingsteføllene stillede med det mindste hold, men med den højeste
gennemsnitskvalitet – af de tre føl opnåede to 54 points eller mere. På fløjen stod (lige som i Vejen) en søn efter Okavango.
Denne gang var det på en Antares hoppe. Det maskuline og betydelige føl er avlet af Peter Østergaard i Ejstrupholm. På
reservefløjen stod en søn efter Prinz K3/Summertime fra Anders Dahl i Brabrand. Ingen af hoppeføllene kunne helt kvalificere
Sig til eliteskuet på Broholm. Alligevel er det også her værd at nævne, at der – endnu engang lige som i Vejen - blev vist mod til
blod. Det var Jytte Jarl, en af dansk trakehneravls grand old ladies, der mødte med et feminint hoppeføl efter Gribaldi på en ox
araberhoppe, og som stillede endnu en ox araber hoppe til kåring i TAF.
Ravnkilde
Følbedømmelse Sjælland og Øerne
Årets følbedømmelser på Sjælland startede en solrig søndag morgen på pladsen i Nordsjælland. Der var på pladsen mødt i
alt 16 føl op, og kvaliteten i holdet var på et højt niveau. Blandt hoppeføllene gik fløjpladsen til Papagena Selsø, efter
Sixtus/Adenauer. Et dejligt hoppeføl med en super bevægelse, avlet hos Stutteri Selsø i Skibby.
Reservefløjen blev Inselfürstin Ravnkilde efter Friedensfürst/Schwadroner, avlet og opdrættet af Stig Ravnkilde Erichsen,
Frederiksberg. Et ligeledes elegant og velgående føl.
Trediepladsen gik til en Gribaldi/Tanzmeister-datter fra Tina og Allan Jensen i København.
Blandt hingsteføllene gik fløjen til en Prinz K3-søn på en Anduc-hoppe, nemlig McLaren G, et hingsteføl af en særdeles god
type og kropsbygning. Han er opdrættet af Barbara Güngerich i Græsted. På anden og tredjepladsen gik hhv. Kabri-Moon Q
efter Silvermoon/Caprimond fra Stutteri Selsø i Skibby og Carmens Couture efter Gribaldi/Mago xx fra Linnea Hansen i Søborg.
Af de fremmødte føl opnåede i alt 7 føl point nok til at kvalificere sig til eliteskuet på Broholm.

Derefter gik turen sydpå med næste stop på Kasernen i Næstved. Her var i alt 26 føl mødt frem, og forventningerne til holdet
var store, efter at have set mange gode føl i Nordsjælland. Og forventningerne blev da også indfriet, både blandt hoppe- og
hingsteføl.
Hos hoppeføllene gik fløjpladsen til den meget velgående Corsage SI fra Lene og Henrik Johansen i Mørkøv. Hun er efter
Halimey Go/Caprimond. Der er tale om et føl af særdeles god type, med et fremragende bevægelsesforløb.
På de næste pladser kom på 2. pladsen Serafina af Engelholm, efter Gribaldi/Hohenstein fra Engelholm i Tappernøje og på
3.pladsen Hotti efter Prinz K3/Adenauer fra Per Erstrup, Maribo.
Blandt hingsteføllene blev der virkelig brug for de høje karakterer. Kvaliteten af holdet som helhed lå på et meget højt niveau,
hvilket afspejler sig i, at 10 ud af 13 hingsteføl kvalificerede sig til Broholm.
På fløjen gik Hedalgo von Hestebjerggaard efter Gribaldi/Michaelangelo. Et hingsteføl af særdeles god type med et fremragende
bevægelsesforløb, som bl.a blev belønnet med et 10-tal i trav.
Som reservefløj gik Montmartre efter Parlør/Münchhausen fra Helle Christensen og Steffen Madsen i Rønnede.
Endelig kom på 3. pladsen Konrad von C fra Stutteri Conradineslyst, efter Gribaldi/Tuareg. På pladsen var der således i alt 18
føl, som opnåede adgang til eliteskuet på Broholm.
Om mandagen fortsatte følbedømmelserne med start hos Erik Jørgensen i Herfølge. Her mødte 8 føl frem, hvoraf de 6 var
Eriks egne.
Fløjpladsen i holdet af hoppeføl gik til Eukanuba efter Gribaldi/K2.
Blandt hingsteføllene gik fløjen til Hopkins efter Krokant/Prostor, som var det eneste føl, som opnåede adgang til Broholm.
Efter besøget hos Erik gik turen til Lars Andersen ved Haslev, hvor der var mødt 10 føl op.
Fløjføllet blandt hoppeføllene gik til Victoria efter Connery/Verdenas, avlet af Helle Sønderby Christensen, Rønnede.
På fløjen i holdet af hingsteføl kom Arn efter Hibiskus/Summertime, fra Lone Andersen og Johnny Sørensen i Haslev. 2 føl fik
adgang til Broholm.
Den sidste plads i denne omgang var hos Kaj Olesen i Errindlev, hvor i alt 14 føl var dukket op. Efterhånden som bedømmelsen
skred frem, måtte vi erkende, at vi endnu en gang havde at gøre med et hold af føl, hvor kvaliteten var meget høj.
Fløjføllet blandt hopperne blev Patina II efter Zauberfürst, avlet af Kaj Olesen, Errindlev. Et smukt, udtryksfuldt føl med en
elastisk og rummelig bevægelse.
På 2. pladsen kom Primula, efter Preussen-wind/Schwadroneur fra Dennis Ovesen i Kettinge.
På 3. pladsen i holdet kom Tosca, efter Kafelnikov/Schwadroneur, fra Peter Christensen i Nakskov. Alle 3 hoppeføl af en
fremragende kvalitet, og de fik da også alle tre adgang til Broholm.
I holdet af hingsteføl travede Liebherr sig til en fløjplads. Liebherr er efter Preussen-wind, morfaren er Herzruf, og han er avlet af
Erling Larsen og Annika Blauenkjær, Sakskøbing. Der er tale om et udtryksfuldt, højtstillet og knoglestærkt hingsteføl med en

fremragende bevægelse i alle tre gangarter.
På 2. pladsen kom Litvinenko Sjælstofte, efter Imperio/Pidroneur, avlet af Stutteri Sjælstofte og endelig på
3. pladsen kom Landperio, ligeledes efter Imperio, men på en Scwadroneur-hoppe, avlet af Erling Larsen og Annika Blauenkjær,
Sakskøbing, som derved fik to særdeles højt bedømte føl med hjem i traileren. Af de fremstillede føl fik de 13 føl adgang til
Broholm.
Som afslutning på årets følrejse kan det således konkluderes, at der har været en usædvanlig høj kvalitet langt ned i
rækkerne, hvilket bl.a. har resulteret i, at vi kan se frem til et stort hold af gode føl på årets eliteskue.
Nicolaj Krogh Nielsen

Eliteskue 2009
Søndag den 23. august stillede 24 føl og 12 hopper til Eliteskue på Broholm.
Dommerne var Erik Jørgensen fra TAF samt Erhard Schulte og Hans-Werner Paul fra Trakehner Verband.
Føl og hopper blev vist løse i ridehus om formiddagen og selv om det kun var 3 uger siden at føllene blev bedømt ved den
ordinære følbedømmelse, så havde flere af dem forandret sig. Nogle var vokset lidt fra hinanden og nogle var så påvirkede af
deres vækst, at det gik ud over deres oprindelige gangformåen. Andre var vokset mere i harmoni og havde fundet et ”gear” mere
frem i bevægelsen – men alle føl fremvistes som det de er – årets bedste føl.
Selv om det var svært at vælge, så skulle der jo findes en fløj i begge hold og hos hoppeføllene blev resultatet:
Fløj og dermed Årets bedste hoppeføl – Patina II efter Zauberfürst og Princessa HT 0347 v/Gribaldi. Avler og ejer Kaj Olesen,
Errindlev. Et særdeles feminint, typefast og velbygget hoppeføl, med et taktfast og rummeligt bevægelsesforløb. Føllet var fløjføl
på pladsen i Errindlev.
Nr. 2 Serafina af Engelholm efter Gribaldi og Selina III HT 0850 v/Hohenstein. Avler og ejer Engelholm v/Pia og Gerner WolffSnnedorff, Tappernøje. Også et føl af særdeles god køns- og racetype og med et rummeligt bevægelsesforløb med god
undergriben. Serafina var placeret som nr. 2 i Næstved.
Nr. 3 Inselfürstin Ravnkilde efter Friedensfürst og Instinkt Firfod HT 9720 v/Schwadroneur. Avler og ejer Stig Ravnkilde Erichsen,
Frederiksberg. Et stort, højtstillet og moderne føl, med et aktivt og rummeligt bevægelsesforløb, med god haseaktion. Føllet stod
som nr. 2 i Fredensborg.
Fløj og dermed Årets bedste hingsteføl – Hedalgo von Hestebjerggaard efter Gribaldi og Helenah De L HT 0630
v/Michelangelo. Avler og ejer: Mette Hansen, Boeslunde. Et føl af særdeles god køns- og racetype, med et særdeles aktivt,

rummeligt og smidigt bevægelsesforløb i alle gangarter. Hedalgo var fløjføl i Næstved, hvor han bl.a. opnåede karakteren 10 i
trav og 9 i galop.
Nr. 2 Royal Edition efter Okavango og Roxy VI Høgsbjerg v/Induc. Avler og ejer: Dianna Christensen, Svendborg. Et føl af
særdeles god type i særdeles gode rammer og med et smidigt og rummeligt bevægelsesforløb. Royal Edition var fløjføl i Vejen.
Nr. 3 Carmens XXX Couture efter Gribaldi og Riisgårds Celina HTR 9912 v/Mago xx. Avler Stutteri Carmen v/Leise R. Pedersen,
ejer Linnéa Hansen, Søborg. Et kompakt, muskuløst og velrejst føl, med et energisk bevægelsesforløb med god undergriben.

