Årets følrejse for 2015
Vi skulle i år bedømme 43 føl på selve følrejsen, der er dog muligvis flere føl som vil blive bedømt til
efterbedømmelserne senere på året og 3 føl var blevet bedømt med deres mødre til hoppekåringen i Ringsted
i juni. Selvom det også i år er en lille årgang som er registreret, så var kvaliteten igen i år gennemgående høj
set i forhold til det antal føl som er blevet bedømt.
For at blive udtaget til forbundets eliteskue skal føllene opnå minimum 54 point, og i år gik 16 af årets indtil nu
26 bedømte hingsteføl gik videre til eliteskuet og 13 af årets indtil nu 20 bedømte hoppeføl gik videre til
eliteskuet.
Vi så i år en absolut klasse i toppen af især hingsteføllene med 8 hingsteføl bedømt med 56-58 point, dette
lover godt for fremtiden, og det bliver utrolig spændende at følge udviklingen hos disse føl.

Første stop på vores følrejse var flyttet fra Vejen og til det
nærliggende Vorbasse Ridecenter. Der skulle bedømmes 6
føl, 2 hoppeføl og 4 hingsteføl. Her gjorde hingsteføllet Ikaros
White e. Di Caprio / Fly Society xx sig særlig bemærket og fik
flotte 58 point, fra Nicolaj Krogh Nielsen, Nordborg. Føllet var
af særdeles god type, og yderst velgående i alle 3 gangarter,
og han viste sig frem med stor charme og super hingstelook.
Det er hingsten Di Caprio e. Impetus første årgang, og det må
jo siges at være en flot debut. Næste føl Kilroy e. Hofrat / Fly
Society xx fik i alt 54,5 point fra Hanne D & Leif B Jensen,
Morud. Et stort flot hingsteføl i store rammer. Føllets mor
Kallulah (Fly Society xx / Herzzauber) blev kåret med 52,5
point, en stor hoppe (174 cm i stang) af lidt alm. type, med en energisk bevægelse, og med god haseaktion.
Dernæst kom et afkom Bastaix e. Placido Domingo / Induc som fik 53 point fra Lene Brus, Varde. Et
charmerende føl af god type, men lidt præget af vækst, og endelig et afkom Luzon e. Le Rouge / Heartbreaker
fra Helle Juul-Schirmer, et kompakt føl af god type, som desværre var halt og derfor ikke blev bedømt for
gangarter. Der blev på dagen fremstillet 2 hoppeføl, på fløjen var et halvblodsføl Tenora II e. Placido Domingo
/ Theatrician xx med 54 point, fra Bettina S. Westergaard, Bogense. Et dejligt feminint hoppeføl af bedste
halvblodstype. Føllets mor, Trioline xx (Theatrician xx/Priolo xx), en tiltalende fuldblodshoppe, blev samtidig
kåret til vores fuldblodsregister med 47 point. Dernæst fulgte et føl Gaia Magic e. Friedensfürst / Sixtus med
53 point, fra Jens Bloch & Karin Ravnkilde Jensen, Rødding, et storrammet, vellinieret føl af god type.

Næste stop var i Silkeborg hvor vi skulle se 3 føl, et hingsteføl
og to hoppeføl. Hoppeføllet Madam Butterfly e. Fly Society xx /
Heops fik 53,5 point, fra Pia Folkmann & Henrik Vetter,
Silkeborg. Et middelstort ædelt halvblodsføl af god type, og
med rigtig god galop. Af hingsteføllene kom føllet African
Pikachu e. Placido Domingo / Preussen-Wind fra Sarah S
Albertsen & Henrik Vetter, Silkeborg, på fløjen med 54 point.
Et stort flot hingsteføl, med en let og rummelig bevægelse.
Dernæst blev fremvist et føl Vargas e. Fly Society xx / Titelheld
som fik 51,5 point, fra Pia Folkmann og Henrik Vetter,
Silkeborg, et ædelt og elegant føl af god type, med en elastisk
bevægelse. Her skulle også kåres 2 hopper: Hira ST Rødkær
(All Inclusive/Antares), fra Peter Østergård Sørensen,
Ejstrupholm, en storrammet, feminin hoppe af god type, med en god bevægelse, hoppen fik 51,5 point.
African Blitz (Herzensdieb/Bonjour Bajar Sh), fra Henrik Vetter og Pia Folkmann, Silkeborg, en hoppe af god
kønstype, men knap racetypisk nok, med et taktfast bevægelsesforløb, hun fik 50,5 point.

Herfra gik turen til Brabrand, hvor Anders Dahl fremviste 4 føl, 3 hoppeføl
og 1 hingsteføl. På fløjen af hoppeføl og også turens højest bedømte
hoppeføl satte dommerne føllet e. Fairmont Hill / Donaufels med 58,5
point. Et feminint hoppeføl af særdeles god køns og racetype, og med 3
helt super gangarter, hvor især skridt og trav var særdeles gode og
traven blev også honoreret med et flot 9 tal. Det næste føl også et føl e.
Fairmont Hill men med Cosmir til morfar, fik 55,5 point, et stort føl, knap
feminin nok, men som fløj føllet super velgående i alle 3 gangarter.
Sidste hoppeføl vi så her var e. Placido Domingo / Summertime som fik
53 point, et højtstillet føl af god køns- og racetype, med god bevægelse.
Hingsteføllet Mowgli e. Placido Domingo / Travell fik 54,5 point. Et
hingsteføl af rigtig god type og med harmoniske kropspartier,
bevægelsen med god undergriben i trav og galop. .

Sidste stop på den første dag på følrejsen var hos Tonny Bang i
Ryomgård, hvor vi skulle se 2 hingsteføl. Det ene føl Herostein e.
Finckenstein / Lowelas, et muskuløst og knoglestærkt føl af rigtig
god type, føllet var desværre halt, så bevægelsen kunne ikke
bedømmes. Det andet føl Rockstein e. Finckenstein / Hockey fik
52,5 point, et ædelt, moderne føl af god type og en bevægelse
med god undergriben.

Lørdag startede vi turen i den aller nordligste ende af Danmark
hos Helle og Ebbe Jørgensen i Dronninglund. Her skulle vi se
2 føl, et af hvert køn. Hingsteføllet Bohemian Black e.
Millennium / Okavango fik 58 point, et føl af særdeles god
køns og racetype, han imponerede fra første antrit med en
fantastisk mekanik og var op-ad-bakke, smidig og rummelig i
både trav og galop. Føllet blev da også honoreret med et 9 tal
både i type og i trav. Hoppeføllet Fayza e. Placido Domingo /
Okavango fik 54,5 point, et feminint og ædelt føl af rigtig god
type, hvor især traven skal fremhæves.

Herefter tog vi turen tværs over Nordjylland til Klithusene ved
Brovst. Her skulle vi bedømme to hingsteføl begge avlet og ejet
af Mette & Lars Grønhøj, Brovst. Fløjføllet bemærkede sig på
flere måder. Først og fremmest er det det første rene fuldblodsføl
vi bedømmer og registrerer i Trakehneravlsforbundet i Danmark,
dernæst så er dens moder den højst bedømte fuldblodshoppe i
både Tyskland og Danmark med 57,5 point. Hoppen har løbet
over 50 løb, og trods sin alder på 21 år, så hun fantastisk ud og
var stadig super velgående. Føllet Dasching Society xx var e. Fly
society xx/ Dashing blade xx og fik 56 point, et stort, velbygget
føl, som udmærkede sig ved at være særdeles godt gående i alle
3 gangarter med karaktererne 9 - 8,5 – 9. Et virkelig spændende
føl, som vi må håbe vi ser mere til i fremtiden Det andet hingsteføl, et halvblodsføl, Belle Amis e. Placido
Domingo / Ganges xx, et stort, betydeligt og vellinieret føl, var desværre halt, så bevægelsen blev ikke
bedømt.

Så gik turen den lange vej mod næste stop på Sjælland til Mette
Hansen i Boeslunde. Her skulle vi bedømme 11 føl, 7 hoppeføl og
4 hingsteføl. På fløjen hos hoppeføllene gik føllet Hedusa von
Hestebjerggaard e. Herakles / Kaiser Wilhelm med 57 point, fra
Mette Hansen, Boeslunde. Et højtstillet og vellinieret hoppeføl af
særdeles god type med en helt super galopbevægelse. Efter
hende stod føllet Cool Corvette e. Di Caprio / Iznogood Firfod
med 56 point, fra Mette Lunding, Skælskør. Et muskuløst og
smidigt føl med super trav og galop bevægelse. Samtidig blev
moderen (Iznogood Firfod/Schwadroneur, avler Stutteri Firfod,
Sakskøbing) kåret med 56 point, en velrejst hoppe af god kønsog racetype, hvor især traven var særdeles rummelig og taktfast.
Som nr. 3 stod føllet Adel von Hestebjerggaard e. Herakles /
Summertime med 54 point, fra Mette Hansen, Boeslunde. Et stort og velgående føl af god type, i store
rammer. Endnu et føl fik 54 point, det var føllet Bananarama By Uniqhors e. Herakles / Silvermoon, fra Kristina
Marcussen, Gørlev. Et ædelt og feminint føl med rigtig god travbevægelse. Dernæst fulgte føllet Ella e.
Hancock / Kaiser Wilhelm med 53 point, fra Hanne Faye, Kalundborg, et sluttet føl med en energisk
bevægelse. Føllets mor (Kaiser Wilhelm/Latimer, avler Bjarne Nørgård, Skals) blev kåret med 51,5 point, en
feminin hoppe af god type, hvor bevægelsen, især i trav, var god. Føllet Mokaia von Hestebjerggaard e.
Herakles / Koh-i-Noor med 52 point, fra Mette Hansen, Boeslunde, et passende stort føl, med en stort anlagt
bevægelse, men med knap nok undergriben. Føllet Hediva by KHM e. Mitterand / Hofrat med 51 point, fra
Horses to the World by KMH, Boeslunde sluttede feltet, et føl af lidt almindelig udtryk, med en god bevægelse.
Moderen (Hofrat/Hertug, avler Mette Hansen, Boeslunde) blev kåret med 49,5 point, en storrammet hoppe af
god type, med en let og energisk bevægelse.
På fløjen hos hingsteføllene gik føllet Hemilio von Hestebjerggaard e. Herakles / Hertug med 58 point fra
Mette Hansen. Boeslunde. Et flot muskuløst og højtstillet hingsteføl af særdeles god type. Føllet havde et let
og elegant bevægelsesforløb, med god undergriben i alle 3 gangarter. Dernæst stod endnu et føl Luxway von
Hestebjerggaard e. Herakles / Hertug med 51,5 point fra Mette Hansen, et passende stort føl af god køns- og
racetype, med en god bevægelse især i trav. Føllet Hebdo von Hestebjerggaard e. Herakles / Parlør, fra Tina
Piora og Mette Hansen, Boeslunde, et passende stort føl af jævn god type, var desværre halt, så hans
bevægelse blev ikke bedømt, det samme gjaldt føllet Heico by Uniqhors e. Hancock / Gribaldi, fra Kristina
Marcussen, et knap middelstort føl af jævn god type, som altså også var halt. Endnu en hoppe stillede til
kåring, en 4 års hoppe (All Inclusive/Michelangelo) avler Jette og Knud Ammitzbøll, Stenlille, ejer Mette
Hansen, Boeslunde, en hoppe af god type, med en taktfast trav, hoppen fik 51,5 point.

Søndag startede vi dagen med morgenmad og solskin i Skibby på Stutteri
Selsø. Her skulle vi bedømme 5 føl, 2 hoppeføl og 3 hingsteføl. På fløjen
hos hoppeføllene stod føllet Klokke Sct Olav e. Donauruf / Hohenstein med
56,5 point, fra Bente Retoft, Skibby. Et feminint og muskuløst hoppeføl i
flotte kropspartier, hun udmærkede sig ved at have en helt super trav og
galopbevægelse. Næst efter hende stod føllet Happy Surprice Selsø e.
Schwarzgold /Sixtus, med 55,5 point, fra Stutteri Selsø. Et harmonisk føl af
god type og med 3 rummelige gangarter. Hos hingsteføllene blev føllet
Nightstar Sct Olav e. Empire State / Interconti med 58 point, fra Bente
Retoft, Skibby, sat på fløjen. Føllet var et af de yngste vi så på turen, blot 1
måned gammel ved bedømmelsen. Et charmerende og højtstillet hingsteføl
af rigtig god type og med 3 særdeles gode og rummelige gangarter. Næst
efter fulgte føllet Montecristo Bredviggård e. Millennium / Buddenbrock med 56 point, fra Kirsten Larsen,
Skibby. Et flot og højtstillet hingsteføl af særdeles god type. Smukt hoved, og flotte kropspartier og med en
super galop. Sidste hingsteføl vi så her var Izmir Eskemose e. Friedensfürst / Schwadroneur med 54,5 point,
fra Lena Erichsen, Fredensborg. Et storrammet hingsteføl med en rigtig god galopbevægelse.

Herefter gik turen til Rønnede hos Helle Christensen og Steffen Madsen.
Her skulle vi bedømme 5 føl, 3 hoppeføl og 2 hingsteføl. På fløjen hos
hoppeføllene gik føllet Primalora e. Di Caprio / Connery med 55,5 point, fra
Pia Frederiksen & Per Jensen, Klippinge. Et feminint føl af rigtig god køns
og racetype, og med harmoniske og korrekte kropspartier. Næst efter stod
føllet Velvet De La Vie e. Schwarzgold / Hohenstein med 54,5 point, fra
Rosita Larsen, Herfølge. Et højtstillet og ædelt hoppeføl. Dernæst stod føllet
Pearl’s Red Design e. Di Caprio / Preussen-Wind med 53 point, fra André
Nilausen, Køge, et vellinieret føl af god type, med en taktfast bevægelse. På
fløjen af hingsteføllene stod føllet Talisman e. Parlør / Travell, med 54,5
point fra Helle S. Christensen, Rønnede. Et muskuløst, charmerende føl i
store rammer og med rigtig god galop. Derefter stod føllet Mendoza mit
alles e. Mitterand / Silvermoon med 52,5 point, fra Steffen Madsen,
Rønnede, et lille, charmerende og ædelt føl, med en god bevægelse. Dagen sluttede med kåring af 2 hopper,
begge 4 år, avlet og ejet af Tine Lessél, Hørsholm. Ilanya e. Aston Martin/Connery, en middelstor hoppe af lidt
almindelig type, med en god bevægelse, med god indundergriben og smidighed, hoppen fik 52,5 point.
Instanzia e. Aston Martin/Schwadroneur, en vellinieret hoppe af god type, i store rammer, med en taktfast
bevægelse, med god undergriben, som dog især i galoppen ønskes mere løsgjort, hoppen fik 52 point.

Følrejsen sluttede mandag formiddag på Stutteri Firfod i
Sakskøbing. Her skulle der bedømmes 3 føl, 1 hoppeføl og 2
hingsteføl. Hoppeføllet Prominenza Firfod e. Iznogood Firfod
/ Pidroneur med 56 point fra Morten Plenborg, Sakskøbing.
Et føl af særdeles god køns og racetype og i flotte
kropsproportioner, med en smidig bevægelse. På fløjen af
hingsteføl stod føllet Höhenfeuer Firfod e. Iznogood Firfod /
K2 med 57,5 point, også fra Morten Plenborg, Sakskøbing.
Et smart og højtstillet hingsteføl af rigtig god type og i gode
rammer, og med 3 taktfaste og rummelige gangarter.
Herefter gik føllet Amarok Stald-Kofoed e. Iznogood Firfod /
Hertug med 55 point fra Gitte Kofoed, Maribo. Et hingsteføl i harmoniske kropspartier og med god og
rummelig skridt og trav. Ude på markerne hos Stutteri Firfod så vi flere føl og ungheste efter Iznogood Firfod,
benyttet på både varmblod og trakehnerhopper. Hingsten præger sine afkom meget positivt, de er generelt
alle utrolig velgående, smarte og sportsbetonede typer. En hingst der desværre er lidt overset af mange og
som godt kunne tåle at blive benyttet endnu mere i vores avl.
Dette var slutningen på årets følrejse, og til dem som ikke fik bedømt deres føl, husk at tilmelde jer
efterbedømmelserne snarest mulig, efterbedømmelser er sidste weekend i september 2015.
Tusind tak og på gensyn til alle deltagere, hjælpere og tilskuer, som vi mødte på vores følrejse rundt i landet,
det er altid hyggeligt at være rundt på de forskellige pladser, og møde og tale med Jer alle. Vi glæder os til at
se og følge alle Jeres afkom i fremtiden.

af Rosita Larsen og Anders Dahl

