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Føl - Eliteskuet på Broholm
I gruppen af hingsteføl var ni af de kvalificerede mødt frem. En fremstilling, der totalt set ikke nåede sidste års niveau hvad
kvaliteten angår Årets hingsteføl blev Helenikos, et Kanudos xx / Gomel ox – afkom fra Hans Andersen, Veflinge.
Afstamningsmæssigt jo absolut et specialprodukt, ædelt og elegant og med et superelastisk bevægelsesforløb, som føllet
forstod at demonstrere for det store publikum.
Som reservevinder fulgte vinderføllet fra Sjælland: Lacroze Selsø v. Buddenbrock / Kostolany fra fam. Haubro i Skibby. En
værdig reserve, hvor man må sige, at alt passer perfekt sammen: eksteriør - gang og interiør, og hvor netop den
tilsyneladende ophøjede ro gjorde, at han kom til at virke lidt ligeglad med opgaven.
Som 2. reserve faldt valget på Legendo Tremhuse, en værdig repræsentant for Pasteurs første følårgang. Stor, veludviklet
og udstyret med et meget rummeligt bevægelsesforløb.
Af de nominerede hoppeføl var 11 mødt. Og her var der tale om en højere gennemsnitskvalitet end ved hingstene. Langt
ned i rækken, føl med feminint udtryk og racepræg, med et let og atletisk bevægelsesmønster, men hvor man så ind
imellem skal være opmærksom på fundamentets
korrekthed.
Årets hoppeføl blev Heroina v. Hestebjerggård v. Kaiser Wilhelm og Hella HT 9111 v. Ibikus.
Et højbenet, sportsbetonet og elegant føl, der med et dansende bevægelsesforløb slog konkurrenterne på selve
”opløbsstrækningen” Opdrætter og ejer: Mette Hansen, Boeslunde.
På andenpladsen noget helt nyt, nemlig en checke eller med andre ord, en broget trakehner.
Roxi Spot Horsebo, som føllet hedder, viste sig godt på dagen og lå hele vejen igennem til en klar reserveplads. Føllet er
moderne, højbenet, kompakt og udstyret med et særdeles korrekt fundament. Føllet bevæger sig med særdeles god
knæaktion og skulderfrihed, noget vi jo gerne ser. Ejer og opdrætter er Helle Kristiansen, Græsted.
Som 2. reserve valgtes Parlør / Silvermoon - datteren Piemonte fra Helle Sønderby Christensen, Rønnede. Også her et
særdeles vellinieret og feminint føl, der viste sig bedre og bedre som dagen skred frem.

Efterbedømmelse
I slutningen af september havde vi vores årlige efterbedømmelse af føl.
Vi havde 2 pladser i jylland, en i Vejle og en ved Ålborg og 2 pladser på sjælland, 1 ved Tappernøje og en ved Hørsholm.
Her fik vi bedømt 30 føl og kåret 5 hopper – dejligt med så stort et fremmøde.

Bedste hingsteføl i Vejle blev Heywood af Lykkebo med 53,5 point. Ejer Linda Abraham, Odder. Bedste hoppeføl Opal
Tremhuse med 52 point. Ejer Mads og Pia Kjær, Jelling.
I Ålborg blev bedste hingsteføl Ernesto med 54 point. Ejer Lene Rævdal, Dronninglund.
Bedste hoppeføl blev Diba Ryttergaarden – der var kun hende, men alligevel – med 54 point. Ejer Mogens Hajslund,
Dronninglund.
Ved Tappernøje var fløjhingsteføllet Linduc af Romeo med 55 point. Ejer Stutteri Romeo, Store Merløse og bedste
hoppeføl blev Pricilla af Nøddebogård med 54,5 point. Ejer Maj-Lis og Ib T. Rasmussen, Væggerløse.
Sidste hold var ved Hørsholm og her blev fløjhingsteføllet Camus Eskemose med 55,5 point og også her var kun 1
hoppeføl – Ihna Ravnkilde, som opnåede 54 point.

