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Neble Ryttergård

Årets følbedømmelse omfattede 138 føl mod sidste års 106, hvilket må siges at være flot når man ser andre
avlsretningers stagnation eller tilbagegang disse år. Også følregistreringsprocenten på 69 ligger over gennemsnit.
Sommerens runde fra 3. – 5. august omfattede 45 % af føllene, mens efterårets efterbedømmelse havde 15 % og
hjemmebedømmelsen var på 40 %.
Første plads var i Vejen, hvor 14 føl var mødt. Blandt hoppeføllene var det Delina E eft. Schwadroneur og Delia IV
v/Marduc fra Ove N. Eriksen, der gik på fløjen. Et særdeles velbygget og velgående føl, der også via sin
dressurafstamning anbefaler sig. Som nr. 2 gik Havanna eft. Kostolany og Honey eft. Ibikus fra Heidi og Claus
Frederiksen, Ringe.
Fløjen blandt hingsteføl gik til Olav Brandorffs Pompay H eft. Freudenfest og Papaya eft. Bergsturm. Et føl med type og
bevægelse. Tæt på fløjen kom Birthe Jørgensens Nevada eft. Hertug og Nituc eft. Induc. Også her et føl med særdeles
god type og bevægelse.

Bjerringbro var med sine 26 føl den største plads. Som fløjføl gik Hevia af Lykkebo eft. Travell og Heva II eft. Temple
Wind xx fra Linda Abraham, som senere viste sig at blive årets hoppeføl. Et absolut velbygget føl med 3 særdeles gode
gangarter. Som nr. 2 gik Børge Holt Rasmussens Imann Holt eft. Hohenstein og Illusion II eft. Schwadroneur, som mest
af alt lignede en balletpige fra Det kongelige Teater, når det charmerende føl travede rundt i ridehuset. På de
efterfølgende pladser kom et Travell - Ibikus føl og et Hertug-Bergsturm føl.
Hingsteføllenes fløjplads blev en kamp mellem far og søn. Det blev Charly Chaplin-sønnen Ramazotti fra Charlotte
Rasmussen, der løb af med palmerne. Et stort og særdeles velbygget føl med en super galop. Sønnen Pyatt Charly
havde Kaj O. Jensen benyttet på sin Mago xx-datter Ronja. Også et meget velbygget føl med 3 gode gangarter. Herefter
Vincent eft. Gortus - Arthus fra Randi N. Mikkelsen og herefter Tipperary efter Travell på Tyrant Viking xx.

Sydsjælland-Lolland-Falster havde i år 21 føl til bedømmelse. Lalandia eft. Schwadroneur og Liza Minelli eft.
Tango fra Kaj Olesen tog sig af førstepladsen tæt forfulgt af Steffen Madsens Mrs. Midnight Red eft. Mr. Playboy xx og
Madoll eft. Atoll. En meget sympatisk fuldblodsdatter. Hingstene blev ført an af Jens Skudes Garcon eft. Freudenfest og
Goldchen eft. Camelot. Et meget korrekt og velgående føl, hvor hovedet dog kunne være mere charmerende. Som nr. 2
kom Marcus Christensens ”tennisstjerne” Kafelnikov eft. Ladroneur og Kalifornia eft. Camelot. Et elegant og letgående
føl.

I Nordsjælland blev hoppeholdet vundet af Samoa eft. Kaiser Wilhelm og Samarkand eft. Schwadroneur. Hos
hingsteføllene stillede Marian Christensen med årets højst bedømte føl. Caliph Langdysse eft. Kaiser Wilhelm og Celia
eft. Schwedengruss travede sig til denne ærefulde titel.

Ved efterbedømmelsen på Sjælland var der to meget velgående Kaiser Wilhelm hingsteføl fra Jørgen Retoft og
Niels Therkelsen på de første pladser.
Hjemmebedømmelsen, som i skrivende stund endnu ikke er afsluttet, omfattede øst for Storebælt 24 føl. Et antal, der er
meget højere end normalt. Her skal det da også bemærkes, at Bornholm igen var med på landkortet med både hopper
til kåring og to gode Freudenfest-føl til bedømmelse. Det absolut bedste føl ved hjemmebedømmelsen, var et af Morten
Plenborgs fem trakehnerføl ud af stutteriets over 40 føl. Hingsteføllet Insight Firfod, første årgang i Danmark efter
Kanudos xx og Intens Firfod efter Schwadroneur, viste sig frem som en fremtidig hingstekandidat. I øvrigt dejligt at se
fem føl lige kommet ind fra folden, først i december, langhårede men i godt huld.

Det mest interessante ved følbedømmelserne er det første indtryk af de nye hingste. I år Travell, Kaiser Wilhelm,

Ladroneur, Freudenfest samt Kanudos xx.
Det første forsigtige indtryk af Travell er, at han giver et særdeles godt fundament, dvs. både forstærker og retter. Han
giver sin egen type med store kropspartier. Tilsyneladende skal han helst bruges på hopper som giver rummelig gang.
Kaiser Wilhelm har i sin første årgang ædle føl med mere markerede partier end man kunne forvente. Han giver en let
og rummelig bevægelse med skulderfrihed. Fundament i de fleste tilfælde let.
Ladroneur har der kun været få føl efter, men indtrykket er, at de er ædle med bevægelser der minder om
Schwadroneurs føl.
Freudenfest giver lidt forskellige typer, med for det meste gode kropspartier og et forbedret fundament og de fleste med
megen gang.
Kanudos xx med kun tre føl gav et godt indtryk, også mht. bevægelsesforløbet.
Man kunne godt ønske sig lidt flere hopper fra den gode ende tilført fuldblod eller araber, for derigennem at få den
nødvendige blodsopfriskning. Ellers er rækken af føl præget af mange TAF avleres offervilje til at importere hingstesæd
fra tyske tophingste, hvor man jo også for de ældre hingstes vedkommende kan bruge præstationsinformationer. Man
kan måske undre sig over at Schwadroneur stiller med så få føl i TAF. Selv om han er ved at være 19 år er han stadig
sine unge kollegaer jævnbyrdig!
Erik Jørgensen

