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Følbedømmelser 2011

Sartre. Foto: AD-Edition

Fandt som planlagt sted i dagene 29.7.til 1.8. I alt 4 dage og ca. 1500 kørte kilometer, samt bedømmelse af i alt 83 føl på
de otte udvalgte pladser.
Som bekendt fejrer TAF i år 40-års jubilæum, den "obligatoriske følbedømmelse" er knap så gammel, idet den første
følårgang bedømtes i 1974. Dengang over lige så mange dage, men næsten udelukkende gennemført, som besøg hos
de enkelte hoppeejere, og hvor der nu er afsat 11minutter pr føl til identifikation og bedømmelse, brugte vi dengang gerne
et par timer, som jo også indbefattede besigtigelse og en snak om avlerens heste i øvrigt og så naturligvis frokost eller
kaffebord. Ja det var dengang!
I forhold til 2010 har vi fra i år genvundet retten eller autorisationen til at kunne identificere og bestemme farve og aftegn
på føllet. Stambogskontoret under Landsudvalget mente ellers, at de alene var berettiget til at udføre denne del af
registreringen sammen med dyrlægerne. Efter henvendelse til fødevareministeriet og kraftige protester i Landsudvalget,
er vi så endt med en løsning, som vi har praktiseret i år, nemlig at vi anbefaler at dyrlægerne chipmærker føllet før vi
kommer. Under følbedømmelsesrejsen beskriver og tegner vi herefter føllet, ligesom vi kontrollerer chipnummeret. En
løsning der viste sig at være praktisk anvendelig, uden bureaukratiske problemer.
Kataloget indeholdt 57 hingsteføl og 45 hoppeføl. 17 mødte ikke op, hvilket betød, at vi i alt har bedømt 49 hingsteføl og
36 hoppeføl.
Turen startede fredag d. 29.7. hos Stald E v/ Ove Eriksen, Vejen.
Her skulle vi stifte bekendtskab med 2. årgang efter Mendelsohn, i alt 7 stk. heraf 5 hingste. Føllene var i år forbedret i.f.t
2010-årgangen. Overvejende alle ædle, af tilfredsstillende type, højtstillede, med et rummeligt bevægelsesforløb, der dog
i nogle tilfælde kunne ønskes mere kraftbetonet. Nogle af føllene havde lange, bløde koder.
Bedste hoppeføl blev et udefrakommende, nemlig turens første Fly Society xx-afkom, her på en hoppe efter Hockey.
Avler Svend Rosendal, Blommenslyst. En god type, ædelt og elegant, men en smule fast i overlinien. 52 point opnåede
føllet. Blandt hingstene blev to bedømt med 54 point.
På fløjen gik et juni-føl efter Mendelsohn på Destarona v. Steinburg. Et højelegant, velbygget føl, der udover 8 i type og
krop også hentede 8-taller i trav og helhed. Endnu et Mendelsohn afkom opnåede 54 point- her på en nykåret hoppe:
Donau Comtesse E datter af Donaublüte en af de mest betydningsfulde hopper fra Ove Eriksens stald.
Udover føllene fremstilledes 5 af mødrene til kåring. Heraf blev de 4 optaget i Hovedstambogen.

Eftermiddagen startede på Asbo Ridecenter, hvor 7 føl og en 2-årig hoppe var tilmeldt.
Hoppeføllene var alle efter Fly Society xx, alle af meget høj kvalitet.
Fløjen gik til Impala White på Imperial Høgebjerggård. Et højtstillet, super elegant og meget velgående hoppeføl, der med
rette bærer sit 9-tal for type, samt 8-tallet for skridt og galop. I alt 56 point.

2.pladsen gik til Kallulah på Kohr-I-noora v. Herzzauber fra Leif og Hanne D.Jensen Morud. I forhold til fløjføllet et noget
kraftigere bygget føl af god type og med et rigtig godt bevægelsesforløb i alle gangarter til /8-8-8,5 i alt 55. Sidst i rækken
kom Bellis på Bea Haxholm v. Induc, også et elegant føl, med galoppen som stærkeste gangart. 53 point i alt .Avler
Grethe Jensen, Tarm.
Hingsteføllene nåede ikke samme niveau. Bedst af de tre blev Attention H v. Imperio/Schwadroneur fra Lis P. Brandorff.
Som flere Imperio-afkom af lidt almindeligt udtryk, men med kraftigt, korrekt fundament og et energisk og rummeligt
bevægelsesforløb. I alt 54 point og dermed billet til Broholm.
Dagens sidste plads var Stutteri Mariendal, Brabrand. Antal af tilmeldte, var svundet til 5 føl samt en hoppe til kåring.
Bedste hingsteføl med 9 i type og 8 for trav og galop = 56 point blev et Prince Patmos/Summertime afkom foran et Fly
Society xx/Cosmir- afkom der opnåede 54 point. Begge tilhørende Stutteri Mariendal.
Tre hoppeføl bedømtes. Et Prinz K3/Hercules- afkom med 53,5 fra Heidi Klixbøll, Brabrand. De to øvrige opnåede begge
54 point. De var Mendelsohn/Schwadroneur fra Ove Eriksen og et Fly Society xx/ Travell afkom fra Mariendal.
Lørdag morgen startede vi i Brønderslev, hvor vi bedømte to hoppeføl og et hingsteføl. Fløjen blandt hoppeføllene gik til
Ea v. Okavango/Cantus fra Steen Nordtop, Løkken. Et stort veludviklet og godt gående føl, der på trods af et 6-tal for
fundament opnåede 53 point. Hingsteføllet Elonso Mølholm v. Connery/Heartbreaker, et ædelt, udtryksfuldt føl opnåede
52,5 point.
Lørdag eftermiddag var herefter helliget Stutteri Gadebjerg hos fam. Nissen i Skals.
Her fremstilledes i alt 16 føl samt 8 hopper, hvoraf 6 skulle overføres fra tysk stambog. Okavango var ikke uventet den alt
dominerende faderhingst og det positive indtryk hingsten efterlod i 2010 blev i høj grad bekræftet i år. Hingsten medgiver
sit afkom type, rammer uden at afkom bliver grove og mister konturer. Føllene er langbenede, med velmarkerede led og
bevægelsen er rummelig og kraftfuld, med megen haseaktion og tydelig knæløft. Kun ét føl fik under 50 point, hvorimod
ikke mindre end fem opnåede 55 eller derover. I øvrigt gælder det for alle Okavango-føl, at farven er sort, sortbrun eller
mørkbrun, altså ingen røde. Medgives må det i sandhedens interesse også, at mødrene uden undtagelse er af meget høj
kvalitet.
Bedste hoppeføl blev Honesty på Hekla II v. Arthus, Herba xo-familien. Karaktererne 9-8-7,5/7,5-9-8/85= 57,5 og dermed
turens højst bedømte hoppeføl.
Blandt hingstene blev de tre første alle bedømt til 56,5 og dermed også blandt årets top-ti. To af føllene er avlet af Søren
Nissen, det tredje er fra Peter Østergård, Ejstrupholm. Det bliver naturligvis spændende at gense de mange lovende
emner, når de om et par år dukker op på vore kåringspladser og ikke mindst ridebaner.
Eftermiddagen sluttede med fremvisning af tre unghingste der påtænkes fremstillet her i efteråret. De skulle på den måde
stifte bekendtskab med "det store publikum", teltene og den virak noget sådan medfører. Noget de kvitterede for, med
halen i vejret og "full-power" på bevægelsesknappen.

Søndag morgen startede i Rønnede hos Helle Christensen og Steffen Madsen. Her havde man i lighed med 2010
sammen med aktivitetsudvalget sat alle sejl og samlet i alt 24 føl samt en hoppe. Dermed blev det årets største plads.
11hoppeføl blev fremstillet, heraf 4 efter Aston Martin.
Fløjen tildeltes Sarafina v.Delikat/Caprimond fra Dorte Sørensen, Lundby. Et smukt, velsluttet og moderne føl, der i lighed
med tidligere bedømte Delikat-afkom viste sig en smule fast i overlinien i trav, hvorimod galoppen vistes med stort
potentiale, til karakteren 9 og i alt 56,5 point.
2. pladsen gik til All Inclusive- datteren Ebonia på Eldanas Hoheit v. Hohenstein fra Pia Gobert og Asger Lorenzen,
Nykøbing Sj. Hoppen har tidligere været sejrshoppe i Niedersachsen og deltaget i kampen om "Årets hoppe" i
Neumünster. Hun er her kåret med 56 point og har været kvalificeret til DRF`s semifinal med 8,18 point som 4 årig. Føllet
opnåede 55,5 med delkarakteren 8,5 for type og 9 for bygning. Absolut et godt og rigtigt udgangspunkt, når man vil starte
op med trakehneravl.
Gruppen af hingsteføl talte hele12, hvoraf fire opnåede 56 point og dermed kæmpede om førstepladsen. De fire var efter
Aston Martin/Hohenstein, Delikat/Hohenstein, Imperio/Sapros og endelig Husar v. Iznogood/Adenauer, der endte på
fløjen, efter at have vist tre rigtig gode grundgangarter samt helhedskarakter på 8. Hele vejen igennem et solidt
hingsteemne. Avler Per Erstrup, Maribo. Andenpladsen tilfaldt den højelegante og smarte Sartre fra Gudny Clasen og
Ebbe Andersen, Tappernøje.
Regn i dagene op til arrangementet gjorde omgivelserne vanskelige, men selve banelegemet viste sig perfekt og det er jo
trods alt det det hele drejer sig om.
Dagens sidste destination var Nordsjælland, nærmere betegnet Strandgården, Østby nær Skibby. En ganske vidunderlig
plads med udsigt ud over Roskilde fjord. Også her med stort fremmøde, mange aktive avlere, god stemning,
hingstefremvisning v. Kancún og Lacroze i pausen og endelig grillaften til deltagerne, da det hele var forbi.
Føllene var fremstillet i fineste form. Af seks fremmødte hoppeføl indtog et usædvanlig typisk, charmerende og velbygget
Friedensfürst/Schwadroneur-afkom fløjen. Inselfee som føllet hedder, er sent født, 30.5 og var endnu lidt usikker i skridt,
men viste derimod stor galoppotentiale og høstede her et 9-tal. Alt i alt 57 point og dermed blandt favoritterne til den
eftertragtede titel som årets føl. Avler Stig Ravnkilde Erichsen.
Andenpladsen tilfaldt et Sixtus/Kostolany-føl, også her et usædvanligt typisk og yndefuldt føl, med et let og elegant
bevægelsesforløb. 55,5 point til føllet fra Janus Haubroe.
Med 54 point fulgte på tredjepladsen et Aston Martin/Silvermoon føl fra Trine Gitz, Slagelse. Et føl hvor styrken lå i type,
krop og helhedskarakteren.
Sidste punkt på dagens program var hingsteføllene.
Uanfægtet fløjføl blev her årets eneste Gribaldi-afkom på Kainda v. Tuareg. f.24.3. Et stort, særdeles veludviklet og smukt
føl, deri hele sin udstråling og fremtoning optræder som en virkelig hingstekandidat. Karaktererne 9-8,5-7,5/7,5-7,58,5/8,5=57 blev det til og dermed turens højeste pointsum. Spændende bliver det om placeringen kan forsvares på
Broholm. Avler Stutteri Carmen.

På andenpladsen fulgte eneste Münchhausen afkom på Kassia v. Traumdeuter. 9-9-7,5/8-7,5-7,5/8=56,5 blev tallene for
dette særdeles harmoniske og velgående føl. Avler Møllehøj Ejendomsselskab.
På tredjepladsen fulgte med 54 point et Fly Society xx /Adenauer-afkom fra Janus Haubroe. Tydelig præget af faderen
hvad angår type, udstråling og fundament med store velmarkerede led.
Lolland,mandag d.1.8.-tog vi hul på turens sidste etape hos Kaj Olesen, Errindlev.
7 tilmeldte og fremmødte føl er væsentlig færre end tidligere, men vel nok et udtryk for, at flere avlere melder om fyldte
stalde. Den megen regn havde i år oversvømmet Kaj`s udendørs bane, så vi måtte rykke indendørs i ridehallen, hvilket
også forløb fint. Føllene blev vanen tro fremstillet i fineste orden.
3 hoppeføl udgjorde samlingen, her i blandt et Schwadroneur- føl på Paprimonka fra Andrè Nilausen. Føllet opnåede 53
point i tværsum med 8-taller for type, trav og galop. Fra samme ejer kom dagens næsthøjest bedømte hoppeføl, nemlig
en Preussen-wind/Hohenstein datter. Et velbygget og harmonisk føl, med en god skridt og en meget god galop. 55 point
og dermed udtaget til Broholm. Det samme gjaldt dagens fløjføl, nemlig Imperio/Pidroneur-datteren Lumumba Sjælstofte
Fra Søren Rasmussen, Errindlev. Et storrammet, typisk og særdeles velbygget føl der også opnåede 8-taller for trav og
galop og dermed 57 point og altså medlem af top-ti klubben.
Blandt de 4 fremstillede hingsteføl kvalificerede et sig til Broholm, nemlig et Preussen-wind/Connery-føl fra Kaj Olesen. Et
helt igennem velkonstrueret og godt gående føl, der sammenlagt opnåede 54 point.
Følrejsen 2011 sluttede herefter med en overdådig middag, som Birgit traditionen tro står for og endelig blev vi alle
inviteret på tur til mosen efter "De Røde Heste" alias Kaj´s Massey Ferguson forspændt gummivogn med monterede
haveborde. Her kunne vi se ungheste, i alt vel ca. 15, her i blandt et par meget lovende unghingste, som vi formentlig
stifter bekendtskab med ved en senere lejlighed.
Anders Dahl

Eliteskue 2011
I holdet af hoppeføl årgang 2011 var tilmeldt 9 føl, 7 føl mødte frem. Også i føl bedømmelsen ved Eliteskuet er det meget
dagsformen, der gør sig gældende, alle føllene er jo af særdeles god kvalitet, idet de er kvalificeret via regionale
følbesigtigelser hen over sommeren.
På fløjen og som ”årets hoppeføl 2011” satte dommerne hoppeføllet ”Inselfee Ravnkilde” fra Stig Ravnkilde Erichsen,
Frederiksberg C. – En Friedensfürst/Schwadroneur-datter af bedste slags – Ædel, veludviklet og super feminin i typen og
med et stort anlagt bevægelsesforløb med god op-ad-bakke tendens. Et føl det bliver spændende af

følge i udviklingen i de kommende år.
På 2. pladsen satte dommerne hoppeføllet ”Impala White” fra Nicolaj Krogh Nielsen, Nordborg. En Fly Society
xx/Schwadroneur-datter. Et middelstort og super ædelt føl af bedste ½-blodstype med 3 særdeles gode gangarter.
På 3. pladsen fulgte hoppeføllet ”Ebonia” fra Pia Gobert & Asger Lorentzen, Nykøbing Sj. En All Inclusive/Hohensteindatter. Også her et meget feminint og vellinieret hoppeføl med god bevægelse i alle 3 gangarter.
De resterende føl i holdet forblev urangeret og gik i kat. nr. orden – det er føllene:
”Morning star” – Aston Martin/Koh-I-Noor sh – fra Bolette Emde, Jystrup.
“Kallulah” – Fly Society xx/Herzzauber – fra Hanne D. & Leif B. Jensen, Morud.
“Preussens Pearl” – Preussen-wind/Hohenstein – fra André Nilausen, Maribo.
”Delina II E” – Mendelsohn/Schwadroneur – fra Ove N. Eriksen, Vejen.
I holdet af Hingsteføl, der ifølge kataloget talte 8 føl, heraf 7 fremmødte, satte dommerholdet hingste føllet ”Sartre” på
fløjen, som ”årets hingsteføl 2011”.
”Sartre” fra Gudny Clasen & Ebbe E. Andersen, Tappernøje – en Delikat/Hohenstein-søn. Et Typefast, vellinieret og
særdeles veludviklet hingsteføl med 3 særdeles gode gangarter. Føllet har en rigtig her-kommer-jeg attitude. Det bliver
spændende at følge hans udvikling.
Nr. 2 i holdet blev hingsteføllet ”Kadence Møllehøjgaard” fra Møllehøj Ejendoms-Anpartsselskab, Hillerød. En
Münchhausen/Traumdeuter-søn. Et midelstort, typefast og meget vellinieret føl med 3 gode gangarter.
Nr. 3 i holdet blev hingsteføllet ”Virage De La Vie” fra Rosita Larsen, Køge. En Aston Martin/Hohenstein-søn. Et meget
ædelt og meget velgående føl, med stor udstråling.
De resterende føl i holdet forblev urangeret og gik i kat. nr. orden – det er føllene:
”Kaizen Carmen” – Gribaldi/Tuareg – fra Stutteri Carmen, Slangerup.
”Husar” – Iznogood Firfod/Adenauer – fra Per Erstrup, Maribo.
”Preussen-Planet” – Preussen-wind/Connery – fra Kaj Olesen, Errindlev.
”Attention H” – Imperio/Schwadroneur – fra Lis Patzer Brandorff, Bække.
På dommerholdets vegne ønsker jeg alle opdrættere og udstillere tillykke med de flotte avls resultater i 2011.
Årets lille, men gode kollektion tegner lovende for fremtiden, og vi glæder os, til at følge de dejlige dyr i årene der
kommer.
Niels Therkelsen

