Følbedømmelser 2004

Idostar

Mrs. Malone

Følbedømmelsen i TAF blev afviklet fredag d. 30.07-søndag d. 1.08. Der var tilmeldt knap 100 føl og kun ganske få
afbud.
Indledningsvis vil jeg sige, at det var føl med et højt kvalitetsniveau på de 5 forskellige pladser. Der blev udtaget 39 føl til
Eliteskuet på Vilhelmsborg, og de har altså fået en karaktersum på 53 og derover. Det lover godt for fremtiden i TAF.
I år vil jeg godt fremhæve 2 pladser, som førhen måske har ligget lidt i skyggen af de andre. Ikke bare for et enkelt føl
eller to, men langt ned i rækken af føl. Og det er Vejen og Bjerringbro. Tillykke med det.
Generelt omkring faderhingstene har vi set, at de danske hingste har klaret sig rigtig godt ved oprangeringen af føllene.
I år vil jeg fremhæve Hercules, Kaiser Wilhelm, Parlør og som fuldblod Kanudos xx.
Sydjylland
Vi startede fredag morgen i Vejen. Her var alle føl opflettede og alt klappede – tak for det. Ove Eriksen var den største
udstiller på landsplan med 12 fremmødte føl, og han fik 6 udtaget til eliteskuet, alle efter Hercules.
Fløjhoppeføl: Man’ana stald Falkenberg efter Schwadroneur fra Karl & Nanna Mortensen. Et smukt og velgående føl,
hvor typen var helt i top. Som nr. 2 A. efter Hercules fra Ove Eriksen, et meget velgående føl også i galop. Nr. 3 var
Pepita efter King Arthur ejet af Gerda Hansen – et stort føl med gode partier.
Fløjhingsteføl: Idostar efter Kaiser Wilhelm fra Christian Bech Nielsen med type og gangformåen i orden. Nr. 2 blev F.
efter Hercules, ejet af Ove Eriksen, hvor bevægelsen igen skal fremhæves især i galop. Nr. 3 var E. efter Hercules også
fra Ove Eriksen. I Sydjylland blev udtaget i alt 13 føl til Eliteskuet.
Nordjylland
I Ålborg var der i år 4 hoppeføl og 5 fremmødte hingsteføl. Det er pt vores mindste plads. Men jeg har hørt, at antallet af
føl vil blive opadgående i fremtiden. Det glæder vi os til.
Føllene kunne ikke helt gøre sig gældende i top på landsplan. Men så skal man også se på antallet af føl. 2 føl blev
oprangeret.
Fløjhoppeføl: Emma efter Schwadroneur fra Herdis Toft & Bjarne Nørgård. Her var det typekarakteren, som gjorde
udslaget foran et Kanudos xx føl.
Fløjhingsteføl: Igeno Hasserisgaard efter Saint Cloud fra Kappel & Rasmussen, et sent født føl med god takt, der blev
udtaget til Eliteskuet.

Bjerringbro
Leif Rysgaard sagde til mig, at i de 20 år han havde været med som dommer, var i år det bedste, han havde set fra
Midtjylland, så det lover godt.
Fløjhoppeføl: Villa efter Latimer fra Herdis Toft & Bjarne Nørgård med type, elasticitet og stor gangformåen. Nr. 2 blev
Brooklyn efter Kostolany fra Preben Hansen, også her med type og gang. Nr. 3 Victoria efter King Arthur fra Jens
Laugesen, igen et dejligt føl.
Fløjhingsteføl: Domaine efter Hertug fra Kirsten Krahg Iversen, med megen kønstype og en stor gangformåen i alle 3
gangarter. Nr. 2 Casagrande, også efter Hertug, fra Jesper Wiik Christensen med virkelig god trav og galop. Nr. 3
Vincent efter Kanudos xx fra Herdis Toft & Bjarne Nørgård. Her kan man se, at det koster lidt i typen at bruge fuldblod,
men bevægelsen er i top. Der blev udtaget 10 føl ud af 19 til Eliteskuet.
Sydsjælland
Fløjhoppeføl: Pierette efter Kanudos xx fra Lise Schultz, et utroligt dejligt føl med fremragende bevægelse og en trav
helt i top. Nr. 2 Hermione efter Summertime fra Lone Andersen og Johnny Sørensen, en rigtig flot trakehnertype med
stor gangformåen. Nr. 3 Mrs. Malone efter Mr. Playboy xx fra Steffen Madsen havde også virkelig god type og en
velfungerende trav.
Fløjhingsteføl: Highlænder, et stort hingsteføl efter Kaiser Wilhelm. Gad nok vide om det er derfor, han har fået det
navn? Ejer Per Erstrup. Et højstillet føl med kønstype og elastisk bevægelse. Nr. 2 Carisma-S efter Kaiser Wilhelm fra
Mogens Sigtenbjerggaard, med type og galop i top. Nr. 3 Oliver Twist efter Kasparow fra Irene Darko. Han har kønstype
og meget gode kropspartier. Der blev udtaget i alt 12 føl.
Nordsjælland
Fløjhoppeføl: Paris Skovmosegård efter Parlør fra Helle S. Christensen. Det er vores lotteriføl i TAF 2004, så allerede
herfra tillykke til den nye ejer med et hoppeføl helt i topklasse. Nr. 2 Katelie Dyrhave efter K2 fra Grethe og Morten
Carlsen, også hun var meget stort gående i trav. Disse 2 hoppeføl blev udtaget til Eliteskuet.
Fløjhingsteføl: Sammarco Skovmosegård, også efter Parlør, ejer Helle S. Christensen. Han var det eneste hingsteføl,
der blev udtaget og dermed oprangeret. Der var i alt 9 hingsteføl. Men kvaliteten var generelt desværre lidt lavere i år i
forhold til det, vi før har set i Nordsjælland.

I skrivende stund er der tilmeldt 23 føl til vort Eliteskue, hvor afgørelsen falder om, hvem der bliver årets hingsteføl og
årets hoppeføl, som ligesom alle de andre føl kan være inde i en positiv udvikling, og herved kan få hævet deres
karakterer lidt.
Bjarne Nørgård, Avlsledelsen

Føl på Eliteskuet
Følfinalen er altid imødeset med særlig stor spænding. Dagsformen har meget stor betydning for føllene, og det er
absolut ikke givet på forhånd at de føl, der kommer med højeste pointsum fra følbedømmelserne er sikre på igen at stå
forrest. Det viste sig da også hurtigt, at kampen om årets bedste hoppeføl skulle blive utrolig tæt. Ti hoppeføl var
fremmødt og 3 føl opnåede pointsummen 55. Blandt disse tre valgte dommerne føllet MRS. MALONE (Mr. Playboy
xx/Mademoiselle/Münchhausen), fra Steffen Madsen, Nr. Alslev som årets hoppeføl. Hun er et særdeles feminint,
højtstillet og moderne trakehnerføl af særdeles god type, hvor forædlingen med fuldblod er lykkedes på allerbedste
måde. Mrs. Malone blev meget tæt fulgt af PARIS SKOVMOSEGÅRD (Parlør/Petit/Silvermoon) fra Helle Christensen,
Fredensborg. Et meget feminint føl og særdeles velgående i alle tre gangarter. Føllet her var på forhånd erhvervet som
lotteriføl til TAF-lotteriet og det er vist rigtig mange år siden, at lotteriføllet har været af en sådan helt ekstraordinær
kvalitet. Et stort tillykke til Helle Christensen og ikke mindst vinderen af dette fremragende hoppeføl. Endelig sluttede
føllet PIERETTE (Kanudos xx/Pantomine/Tanzmeister) fra Lise Schultz, Slagelse holdet af oprangerede hoppeføl. Føllet
imponerede især med en helt overlegen travbevægelse. Et godt eksempel på at fuldblodet ikke altid nødvendigvis
forringer travbevægelsen. I øvrigt bemærkelsesværdigt, at 2 af årgangens bedste hoppeføl er faldet efter
fuldblodshingste. Set i forhold til det samlede antal bedækninger med fuldblodshingste er dette resultat helt unikt og
måske også et fingerpeg til de øvrige avlere, at fuldblodshingstene måske bør være med i overvejelserne til
bedækningssæsonen 2005(!).
Blandt de 8 fremmødte hingsteføl blev der også trængsel i toppen. To føl med 56 point og et med 55. Det stod dog
hurtigt klart, at IDOSTAR (Kaiser Wilhelm/Idona/Schwadroneur) fra Chr. Bech Nielsen, Rødding på dagen ikke var til at
komme udenom. Et særdeles maskulint hingsteføl, velrejst, harmonisk og særdeles velgående. Det bliver spændende
at følge dette føl, som på dagen bestemt havde hingsteemne kvalitet. Idostar blev fulgt tæt op af DOMAINE
(Hertug/Dorina/Gortus) fra Kirsten Iversen, Malling. Et storrammet, harmonisk føl med tre særdeles gode og korrekte
gangarter. De oprangerede hingsteføl sluttedes op af CARISMA – S (KaiserWilhelm /Celia /Schwedengruss) fra

Mogens Sigtenbjerggård, Frørup. Et ædelt hingsteføl af særdeles god type, hvor især galopbevægelsen imponerede.
Den afsluttende finale om titlen "Årets føl" skal vel mest ses som et festligt showindslag, idet det kan være vanskeligt
direkte at sammenligne hoppe- og hingste føl. Minutformen er desuden absolut afgørende. Den helt rigtige minutform
havde hoppeføllet Mrs. Malone, og hun blev velfortjent kåret som årets føl 2004. Føllene efterlod generelt et meget
positivt indtryk. Iøjnefaldende var det i øvrigt, at samtlige oprangerede føl var efter dansk ejede hingste. Mulighederne
for import af hingstesæd er i dag mangfoldige. Derfor er det så meget desto mere positivt, at afkom efter danske hingste
bestemt klarer sig helt fremme i toppen af årgangen.

