Følbedømmelsen 2006
Pentagon

De ordinære følbedømmelser blev i år afholdt fra fredag den 28. juli til søndag den 30. juli. Med over 100 anmeldte føl til
de 4 pladser.
I år var der kun få topstjerner, men til gengæld kvalitet langt ned i rækkerne. Der var 27 føl som fik 54 point eller derover,
og dermed adgang til vores eliteskuet på Broholm. Det er på eliteskuet at årets endelige oprangering finder sted, og de tre
bedste hoppe- og hingsteføl findes.
Nu må det ikke blive sådan at har man et føl som f.eks. fik 53 point, så kan det også være lige meget. Nej, det kan nemt
blive den bedste ridehest om 3 – 4 år. Det er jo ved følbedømmelsen dagsformen, endda måske minutformen der kan gøre
sig gældende.

Sydjylland
Turen startede i Vejen med føl af meget høj kvalitet. Som senere skulle vise sig at være blandt de højeste bedømte på
landsplan.
Hoppeføl:
På fløjen kom Idola efter Kaiser Wilhelm morfar Schwadroneur fra Chr. Bech Nielsen.
Et føl af særdeles god køns- og racetype og særdeles god i bevægelse med 9,5 i trav. I alt 58,5 point.
Nr. 2 Infinity efter Buddenbroch / Hohenstien fra Maiken Lindgreen. Også her med god type 55,5 point i alt.
Nr. 3 Kate Blæsbjerg efter Le Rouge / Ibikus fra Svend Rosendahl. Med 54 point.

Hingsteføl:
Nr. 1 Plutonium Efter Heartbreaker / Induc fra Annette og Søren Gram. Billedskøn og meget velgående 57,5 point.
Nr. 2 Exodus efter Sommertime / Latimer fra Gitte Nielson. Et ungt føl, men meget velgående i alle tre gangarter i alt 56

point.
Nr. 3 Schalmano efter Armano / Tenor fra A. K. og Fl. Nørgaard god i type, trav og galop 55point.

Fredag eftermiddag var det hos Ove Eriksen. Her så vi mange og gode føl efter Deniero E.
Hoppeføl:
Nr. 1 Isis efter Deniero E / Hockey fra Ove Eriksen føl med god type og gang, i alt 54,5 point.
Nr. 2 Helina E efter Deniero E / Heeling fra Birgitte Wiese i alt 53,3 point.
Nr. 3 Belle Fleur efter Camaro / Arthus fra Erika Hansen og Ole lund i alt 53 point.

Hingsteføl:
Nr. 1 Avalon efter Deniero E / Freudenfest avler Ove Eriksen føl med god trav og især god galop i alt 54 point.
Nr. 2 Don Quixote efter Hercules / Lehndorff fra Ove Eriksen meget god i type og krop i alt 54 point.
Nr. 3 Ivanhoe efter Deniero E / Giorgio Armani fra Birgitte Wiese i alt 53 point.

Midt / Nordjylland
Hoppeføl:
Nr. 1 Ecru efter Connery / Cannon Row xx fra Herdis Toft og Bjarne Nørgård et føl med meget god bevægelse især i
galop, i alt 54,5 point.
Nr. 2 Hertzarin Grønvang efter Hertug / Antares fra Annette Lauridsen, meget velgående i alle tre gangarter, i alt 54,5

point.
Nr. 3 Logik Tremhuse efter Hibiskus / Hertug fra Pia og Mads Kjær, god kønstype og velgående, i alt 54 point.

Hingsteføl:
Nr. 1 Pascal efter Hertug / Gortus fra Esben Hansen, et stort føl med særdeles god trav og galop, i alt 56 point.
Nr. 2 Don Macho også efter Hertug / Gortus fra Kirsten Kragh Iversen igen et superføl med denne afstamning. Type og
bevægelse i top 55,5 point.
Nr. 3 Epsilon efter Kaiser Wilhelm / Hertug fra Herdis Toft og Bjarne Nørgård, også her et føl med god type og gang, i alt
54,5 point.

Sjælland
Om søndagen var det på Baunehøj. Det var årets største plads, og her havde vi det luksus problem, at det kneb med at
være på banen ved oprangeringen. Det må vi løse til næste år ved at dele holdet op i flere grupper. Men også her, ligesom
de øvrige pladser forløb alt vel.
Hoppeføl:
Nr. 1 Marengs efter Godot / Mr. Playboy xx fra Steffen Madsen. Et meget ungt føl med god type og meget velgående, i alt
54,5 point.
Nr. 2 Hermione Holmager efter Kaiser Wilhelm / Pidroneur fra Stutteri Holmager, føl af særdeles god type, i alt 54 point.
Nr. 3 O Hara efter Hoftanzer / Giorgio Armani fra Irene de Darko et føl af særdeles god type og super trav, i alt 54 point.
Hingsteføl:
Nr. 1 Pentagon af Nøddebogård efter Gribaldi / Schwadroneur fra Maj-Lis og Ib Rasmusen. Et billedskønt føl af særdeles

god type, krop og med et utroligt godt bevægelsesforløb, især i trav. Pentagon blev det højest bedømte hingsteføl med
57,5 point i alt.
Nr. 2 Chardonay Lè R efter Buddenbroch / Catanzaro xx fra J. og K. Rønnebech, føl med særdeles god trav, i alt 54,5
point.
Nr. 3 Helios af Bakkegården efter Münchhausen /Camerlengo fra Kathlin Olsen et føl af meget god type, i alt 54,5 point.
Nu bliver det spændende at se dem igen til eliteskuet på Broholm, hvordan de har udviklet sig.
f. avlsledelsen Bjarne Nørgård

Idola
Føl - Eliteskuet
Søndag var der bedømmelser af de føl , der havde kvalificeret til eliteskuet via sommerens følskuer. Vinder blandt
hoppeføllene og dermed årets hoppeføl blev IDOLA (Kaiser Wilhelm/Schwadroneur). Føllet travede sig bogstaveligt til
fløjpladsen med en helt overlegen smidig og elastisk travbevægelse. Når dette så kombineres med eksteriør og type i top,
ja se blev det svært for de øvrige i klassen at komme uden om føllet her. Der er ingen tvivl om, at avleren af føllet,
Christian Bech Nielsen i Rødding, har fundet en virkelig ”passer parring” med Kaiser Wilhelm på hans gode Schwadroneur

hopper. Tilsyneladende producerer denne kombination gangmaskiner på samlebånd. Som reservefløj placeredes LOGIK
TREMHUSE (Hibiscus/Hertug) fra Mads og Pia Kjær. Et meget veludviklet føl af særdeles god type. Som tredje i holdet
placeredes ECRU (Connery/Cannon Row xx) fra Herdis Toft og Bjarne Nørgaard. Også her et storrammet føl af særdeles
god type.
Årets bedste hingsteføl blev PENTAGON AF NØDDEBOGÅRD (Gribaldi/Schwadroneur) fra Maj-Lis og Ib Rasmussen.
Kombinationen Gribaldi-Schwadroneur viste sig med dette føl endnu gang som en sikker investering. Føllet kombinerer på
bedste måde en overlegen bevægelse med rammer, racetype og hingstepræg. At han så til allersidst til oprangeringen
blev noget træt af legen er helt forståeligt, idet han pænt måtte følge med sin mor Plaisir i ringen adskillige gange i løbet af
weekenden. Fløjføllet blev meget snævert fuldt til dørs af DON MACHO (Hertug/Gortus) fra Kirsten Kragh Iversen, Malling.
Kun ganske små marginaler skilte disse to fremragende føl. På tredjepladsen i holdet fulgte PASCAL (Hertug/Gortus) fra
Esben Hansen, Silkeborg. Dette meget storrammede føl var absolut på højde med de to foregående hvad angik
bevægelse og type men manglende en smule i harmoni i dets nuværende udvikling, men spændende bliver det også at
følge dette fremragende føl.

