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Fandt sted i dagene 30.7.-2.8. og var i år samtidig afslutningen på æraen med brændemærkning og begyndelsen på
chipmærkning. Stambogskontoret har påtaget sig opgaven, men har til det sidste krævet minimum 20 føl pr. plads for at
vore medlemmer kan få mærket føllene til 250 kr. Dette bevirkede at opgaven visse steder var lagt i hænderne på en
dyrlæge, mens ejerne andre steder forinden selv havde fået foretaget mærkningen. Alt i alt en noget rodet forestilling,
som vi bør kunne forenkle og forbedre fremover.
Turen startede fredag i Vejen, nærmere betegnet Asbo Ridecenter. En velegnet plads til formålet, hvor vi fik en fin
modtagelse. Her fremstilledes i alt 6 føl.
Bedst blev turens første Aston Martin afkom på Kahlua v. Hercules. Et racetypisk føl med travbevægelse i top. Pointsum
56. Ejer Mette Pendorff, Skærbæk.
Med samme pointsum besatte et månedgammelt hingsteføl efter Hertug/Silvermoon 2.pladsen. Bevægelsen helt i top
med 9-tal for både trav og galop. Ejer Rikke Lenskjold.
Fredag eftermiddag sluttede i Brabrand hos Anders Dahl. Her fremstilledes 5 føl samt 1 hoppe.
Bedst bedømt blev hingsteføllet Marseille v. Prince Patmos med 8 for type, skridt og galop samt 9 for trav, i alt 55,5 point.
Moderen Mireille Mathieu v. Cosmir/Donauwind var fremstillet til kåring og blev optaget i HT med pointsum 50.
De øvrige føl var alle efter Prinz K3. 3 af de 4 opnåede 54 point og dermed adgangsbillet til Broholm.
Lørdag startede vi på Hasserisgaard, Restrup Engvej, Ålborg. Her fremstilledes 4 føl.
Fløjen og højest bedømt blev en Okavango/Cantus datter med 52,5 point fra Steen Nordtorp, Løkken.
Videre til Farsø, hvor Gunnar Pedersen lagde anlæg til fremstillingen af 5 føl. Laila Østergård fremstillede 2 hoppeføl efter
Herzensdieb.
Bedst med 54 point blev Monique efter Miranda v. Tempelwind xx. Gunnar Pedersen fremstillede 3 hingsteføl efter Prinz
K3. To af føllene var født i juni og toppede på dagen . De viste sig som ægte gummibolde med masser af gålyst. Begge
fik 9 for galop. Hessel på Heda v. Cannon Row xx blev bedst med 56,5 point. Hedra-sønnen fik 56 point og begge er
dermed udtaget til Eliteskuet.
Næste station var stutteri Gadebjerg, Skals hos Helen og Søren Nissen. Ikke uventet fremstilledes her ikke mindre end
12 føl, heraf 8 Okavango afkom. En fin afkomsfremstilling, hvor hingsten har sat sit tydelige, positive præg på afkommet.
Alle mørke eller sorte, alle ædle, højtstillede sportshestemodeller med stor aktion fra skulder og bagpart. Hos Nissen
plejes hoppefamilien Herba xo (samme hoppefamilie som Hercules, Hertug og Henkel). Af denne familie fremstilledes 3
føl, alle med et super bevægelsesmønster og op ad bakke-tendens. To bedømt med 56,5 og det tredje
med hele 58 point og delkaraktererne 9-8,5-7,5/7,5-9-8. Vi har jo til dato ikke set mange Okavango-afkom, men efter en
fremstilling som ovennævnte fortjener hingsten klart større bevågenhed hos avlerne. I forbindelse med fremstillingen

overførtes 6 hopper til TAF`s stambog, heriblandt Okavango`s mor Olga III v. Sixtus/Consul. En berømt Statspræmie,
Præmie og Elitehoppe, der også er mor til Oliver Twist, og dermed jo ikke ”fru hvemsomhelst” Ved siden havde Olga et
måned gammelt hoppeføl efter Singolo. Rendyrket linieavl, idet Singolo jo er efter netop Oliver Twist. Føllet super
charmerende og super gående og således belønnet med turens højeste travkarakter 9,5.
Dagen sluttede i Videbæk hos Henry Sahl. Føllene var desværre sent tilmeldt, så de var ikke med i kataloget, men som
vanligt kvalitetsføl udover det sædvanlige. Et hingsteføl v. Insterburg og Domaine v. Don-Juan - velbygget, kraftigt,
knoglestærkt og bevægelse til 8,5 i trav. Sum 55,5.
Videre et top kvalitetsføl efter Gribaldi/Schwadroneur. Karakterne 8-8-8/7,5-8-9/8 i alt 57 og dermed at finde i den
absolutte top.
Hos samme ejer fremstilledes Don-Juan datteren Dichel til omkåring, hvilket lykkedes. Hoppen bedømtes til 53,5 point
mod oprindelig 49,5 fra kåringen, og da summen jo kun skal løftes med to point lykkedes det altså her og ydermere får
hoppen nu præmiestatus, idet den vandt materialprøven som bedste treårig fra sin årgang.
Ikke så mange timer, men mange kilometer senere var vi klar på Stutteri Lærkegården hos Erik Jørgensen, Herfølge.
Erik fremstillede ikke mindre end 5 føl. 3 efter Connery, 1 efter Aston Martin og 1 efter Immens.
Bedste hingsteføl blev Eto`s v. Aston Martin/Kaiser Wilhelm ejet af Lone Andersen og Johnny Sørensen. God type, store
rammer og en rigtig god galop. 54,5 point.
Herefter fulgte med 54 point et Connery/Schwadroneur føl og det første Immens afkom, begge med 54 point.
Bedste hoppeføl på pladsen blev et Friedensfürst/Schwadroneur afkom fra Stig Ravnkilde Erichsen. Et ædelt, højtstillet
og velgående føl til sum 54,5.
Sjællænderne havde i år valgt at samles på én plads, nemlig i Rønnede hos Helle Christensen og Steffen Madsen.
Rammerne var perfekte, banelegemet ideelt, vejret ligeså. I dagens anledning havde arrangørerne rejst en teltstald i
umiddelbar nærhed af banen, hvilket bevirkede at udstillerne og tilskuerne kunne bevare overblikket og dermed sikre en
problemfri afvikling af programmet. I alt fremstilledes 25 føl og 5 hopper til kåring. Ikke uventet satte Aston Martin sit præg
på fremstillingen. Hele 9 afkom blev det til. 7 af disse opnåede 54 point og
derover. En debut, der vil noget og som set i sammenhæng med de øvrige fremstillede afkom og hingstens
egenpræstation må siges at være noget af et ”lucky punch” i hingstens første avlsår. Når man så sammenholder 12
ovennævnte med hingstens afstamning, som jo må siges at repræsentere noget af det mest velkonsoliderede
trakehneravlen kan mønstre, er der vel god grund til at spå hingsten en stor fremtid.
Fløjen blandt hoppeføllene gik til Anna David v. Imperio og Anastasia v. Sixtus fra Lone Andersen og Johnny Sørensen
og ja, den opmærksomme læser har givetvis bemærket, at føllet har samme mor som Aston Martin - avlssikkerhed når
den er størst. Anna David opnåede drømmekaraktererne 9-8-8/7,5-9-8/8,5. = 58,5 og som tallene antyder: uforfalsket
køns- og racetype. Velstillede lemmer og et smidigt og rummeligt bevægelsesforløb med takt og undergriben når den er
bedst.

Nr. 2 blandt hoppeføllene blev en Connery/Schwadroneur-datter fra Helle Christensen. Hele vejen et typiskkaliberstærkt
og korrekt føl, der viste skridt til 8 og galop til 9. I alt 57,5
Herefter fulgte to Aston Martin-afkom med 57,5 på Kathiana/Schwadroneur og Veronica/Hockey.
Holdet af hingsteføl anførtes af Beleur von C. v. Parlør og Belle Vue v. Zenturio fra Conradineslyst. Et meget typisk,
velbygget og ædelt føl, med et let og elegant bev.forløb. 8,5 for trav og galop og i alt 57,5.
Med samme pointsum fulgte et Prinz K3/Hibiskus- afkom. Særdeles velgående med turens højeste travkarakter 9,5 samt
8,5 for galoppen.
På 3. og 4. pladsen fulgte to Aston Martin afkom med 57 point.
Mandag var tilegnet Lolland, hvor vi startede hos Peter Christensen, Stutteri Bartofte. Fremmødt var også tidligere
formand, Jens Skude med ikke mindre end 5 føl til registrering og 2 hopper til kåring, begge af Gundel 67- familien og
begge efter Jens’s hjemmeavlede hingste, nemlig Godot og Cadeau E.H., sidstnævnte jo nyudnævnt elitehingst ved
Trakehner Verband.
Bedste hoppeføl blev et Godot/Induc afkom på samme hoppefamilie og fra samme ejer. Total på 56 med pluspunkterne
for bæring og afskub, hvorimod halsen ved nogle Godot-afkom var lidt kort og kraftig.
2.pladsen besatte Kampari v. Aston Martin/Kaiser Wilhelm med 55 point og igen racetype og bev.forløb i top. Blandt
hingstene byttede opdrætterne og faderhingstene plads.
Her endte Kadillac v. Aston Martin/Camelot på fløjen med bedste karakterer for type og gang i alt 55 point. Samme score
opnåede Gerhard v. Godot/Cadeau. Fremhæves her skal føllets bygning og kraftfulde bevægelsesforløb. I alt
kvalificerede halvdelen af føllene sig til Broholm med 54,5 eller derover.
Turens sidste station blev som tidligere år i Errindlev hos Kaj Olesen. Som altid mange føl forsamlet og som følge heraf
mange interesserede og engagerede tilskuere.
Hvis ikke Kaj Olesens hingstehold dominerer, så er det ofte sådan at hans hoppefamilier Pelargonia og Lore præger
billedet. I år var ingen undtagelse.
Bedste hoppeføl blev en Imperio-datter på Polka v.Connery. Stor udstråling og rigtig god trav og galop. I alt 57 point.
Avler Stutteri Sjælstofte.
2.pladsen blev besat af et Aston Martin/Hohenstein-føl fra Lisbeth og H.C. Jørgensen, Præstø. Igen med type og
udstråling i top: 53 point.
Ringen af hingste vandtes af Prisco v. Connery og Pilana v. Schwadroneur fra Dennis Ovesen, Kettinge. Pladsens yngste
føl, men betydelig og korrekt med stor udstråling, samt et smidigt bev.forløb i alle gangarter: total 57.
2.pladsen tilfaldt et Preussen-wind/Buddenbrock føl med 55 point. Avler Kaj Olesen.
Herefter fulgte med 54,5 et Preussen-wind/Herzruf- afkom fra Annika Blauenkjær og Erling Larsen og ligeledes med 54,5
point et Aston Martin/Silvermoon – føl fra Stine og Brian Elmo Frost, Sakskøbing.

Tilbage står indtrykket af en årgang, der antalsmæssigt ikke kommer på samme niveau som de senere år, men hvor
gennemsnitskvaliteten derimod er højnet og hvor der i år ingen deciderede dårlige føl fandtes. Dette sammenholdt med at
udstillingsformen var i top over hele linien vidner om stor kvalitetsbevidsthed blandt vore avlere, både hvad angår valg af
hingst, men absolut også hvad angår omhyggelighed med opdrættet.
Anders Dahl

Eliteskue 2010
7 af de inviterede hoppeføl havde i år valgt at tage turen til Broholm. Et hold af Feminine og smukke hoppeføl.
Fløjen og dermed "årets hoppeføl 2010" blev indtaget med stor selvfølgelighed af det helt fantastiske føl Anna David, F.:
Imperio, MF.: Elitehingsten Sixtus. Her er tale om et føl af helt ekstravagant type og udstråling, hun er højtstillet og ædel
og viste sig også helt overlegen i bevægelse, specielt da hun var løs i ridehuset. tillykke til opdrætter og ejer: Lone
Andersen & Johnny Sørensen, Haslev. Det kan tilføjes, at føllet er ½-søster, på mor-siden, til årets nok mest omtalte
trakehner, nemlig Aston Martin, der jo lige er placeret ved ungheste VM i Verden på en flot 10. plads!
Som nr. 2 og "reservefløj" valgtes hoppeføllet Karisma F.: Aston Martin, MF.: Schwadroneur også her er der tale om et
ædelt, højtstillet og velgående hoppeføl, specielt i skridt & galop viste hun sine store kvaliteter. Hun er ejet og opdrættet af
Steffen Madsen, Rønnede.
På 3. pladsen stod føllet Hot date F.: Okavango, MF.:Induc - opdrætter og ejer er Søren Nissen, Skals. Hun er et stort og
vellinieret hoppeføl med et særdeles godt bevægelsesforløb, specielt i traven var hun helt i særklasse.
Holdet af hingsteføl var mødt mere talstærkt frem på Broholm - hele 14 var meldt, heraf 12 fremmødte. Et hold af
gennemgående god kvalitet, enkelte føl dog noget præget af vækst, der bevirkede, at deres bevægelseforløb blev vist
knap optimalt.
På fløjen og dermed "årets hingsteføl 2010" satte dommerne Lakaj, F.: Preussenwind, MF.: Buddenbrock fra Kaj
Olesen, Errindlev - Et udtryksfuldt og meget moderne, højtstillet og vellinieret hingsteføl med rigtig god bevægelse i alle 3
gangarter, det bliver spændende at følge ham i årene fremover.
Som nr. 2 og "reservefløj" stod føllet Messi, F.: Aston Martin, MF.: Koh-I-Noor Sh, fra Lone Andersen & Johnny
Sørensen, Haslev. Et særdeles interessant føl med meget stor blods andel. Et føl med maskulint udtryk, vellinieret i sine
kropspartier, korrekt fundament og med 3 rigtig gode gangarter, specielt galoppen bør fremhæves. Desværre var føllet
noget "overmodigt" lige før selve oprangeringen og væltede bagover og slog sig voldsomt, så han kunne ikke komme til
selve oprangeringen - det forlyder at han skulle være frisk og fit igen!

Som Nr. 3 i rækken af hingsteføl stod hingsteføllet Kadillac, F.: Aston Martin, MF.: Camelot, fra Peter Christensen,
Nakskov. Endnu et højtstillet og vellinieret føl med god ædelhedsgrad, han besidder et dejligt og elastisk
bevægelsesforløb i alle 3 gangarter.

