Erik Jørgensen 50 års jubilæum

I 1968 købte Erik sin første Trakehnerhoppe Dolida e. Polarstern. Hoppen var født på Liski stutteriet i
Polen. Dolida nåede at få 2 føl, men ingen af dem var hoppeføl, så Erik tog til Polen igen og købte en
datterdatter af Dolida, Eurydyka – og så tog det ellers fart.
Eurydyka HT 7209 fik 10 afkom, her i blandt elitehoppen Ebena HTE 8506, som er registreret med 12
afkom, fremhæves skal S-dressur vallakken Esprit, som sammen med Nicole Ahlefeldt-Laurvig-Lehn, havde
utallige sejre og placeringer i dressur, bl.a. DM- og NM guld adskillige gange for juniorer og young riders,
samt elitehoppen Espritta HTE 0018, bl.a. mor til præmiehoppen Elta HTPR 0420, årets hoppe 2004 og
bl.a. mor til den kårede hingst Edberg, som sammen med sin tyske ejer, placerer sig på verdenskortet med
sejre og placeringer op til Grand Prix.
Espritta er også mor til Esperia, reservefløj i finalen om Jahressiegerstute i Neumünster 2016, samt til
præmiehoppen Erentia HTPR 0622, mor til bl.a. Emperia HT 1611, bedste ældre hoppe 2016, Eranntis HT
1612, fløjhoppe Ringsted 2016 og til præmiehoppen Eflora HTPR 1710, årets hoppe 2017, vinder af DOA’s
endagsprøve og tildelt avlermedalje i sølv 2018.
Erik anskaffede i 1996 den russisk fødte Holmogorka HTE 9719. Hoppen gik på fløj i 4 års holdet ved sin
kåring og var én af 2 hopper, som i 2000 fik et føl med den russisk fødte Prostor, som senere blev solgt til
USA og der var succesrig i springning. Holmogorka fik også præmiehoppen Hosta HTPR 0634, samt Hiohito
– B-hest i dressur.

Erik var i en årrække medlem af avlsledelsen og virkede også som eksteriørdommer. De sidste mange år
har Erik været en del af stambogsudvalget og har dermed sat sit præg på de stambøger, som TAF har
udgivet.
Erik har været Årets avler 2004 og igen i 2017 og der har været sagt og skrevet meget om Erik, så nu vil jeg
bare slutte med et – tillykke med jubilæet og god vind fremover, vi glæder os til flere gode avlsresultater
fra stutteri Lærkegaarden ved Bodil og Erik Jørgensen i Herfølge.

