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Traditionen tro begyndte TAF årets følbedømmelsesrejse i nærheden af Vejen på en fredag i slutningen af juli - i år
nærmere betegnet i Asbo fredag den 27. juli.
Fløj blandt hoppeføllene blev Khaleesi Bovbjerg e. Aston Martin/Gribaldi fra Hanne og Leif Jensen i Morud. Khaleesi
blev bedømt med 54,5 points og udmærkede sig bl.a. ved god haseaktion og undergriben i trav og galop.
Fløjen i holdet af hingsteføl blev Royal Comet (54,5 points) e. Connery/Don-Juan fra Olav Jensen i Skærbæk - et
velkonstrueret føl af god køns- og racetype. Føl der bedømmes med 54 points eller mere er kvalificerede til TAFs
eliteskue på Broholm søndag den 26. august. Dermed kvalificerede begge fløjføl i Asbo sig til eliteskuet.
I forbindelse med følbedømmelserne er der også mulighed for at fremstille toårs hopper til besigtigelse med henblik på
kvalifikation til eliteskuet. I Asbo blev hoppen Kimberley e. Immens/Herzzauber fra Hanne og Leif Jensen i Morud
udtaget. Det må siges at have betalt sig for dem at være taget til Asbo den fredag! Yderligere er der mulighed for at
fremstille 3-årige og ældre hopper til kåring. Af disse kvalificerer hopper kåret med 53 points eller mere sig til
eliteskuet. I Asbo var det tilfældet for Kaiserinden af Løvegaard e. Hertug/Silvermoon fra Rikke Lenskjold i Bryrup,
der blev kåret med 55,5 point. Hoppen blev ved eliteskuet i 2011 udnævnt til årets toårs hoppe i TAF. Fireårs hoppen
Herzensgute vom Krotenbach e. Irdenkreis/Schönnbrunn fra Steffen Madsen i Rønnede stillede med føl og blev
samtidig kåret med 54,5 points.
Næste stop på rejsen var Tarm, hvor en ny avler i TAF, nemlig Lene Brus fra Varde stillede fløjen blandt hoppeføllene:
Barclay e. Prinz K3/Induc. Lene strålede af glæde over resultatet, men det er også et hoppeføl der har en særdeles god
type, er velkonstrueret og har tre gode gangarter - i alt bedømt med 58 points. Hingsteføllet på fløjen hed Paso Doble
og var avlet og ejet af Grethe Jensen i Tarm. Han er efter Legretto/Induc og udemærkede sig bl.a. med god knæ og
haseaktion og opnåede samlet 55,5 points.
Sidste bedømmelse om fredagen var i Brabrand, hvor hingsteføllet Merano e. Okavango/Travell fra Anders Dahl i
Brabrand stod på fløjen med 54,5 points. Et føl af god type og med god haseaktion. Derudover blev toårs hoppen
Manilla e. Prinz K3/Travell fra Anders Dahl udtaget til eliteskuet.
Lørdag morgen fortsatte følbedømmelserne i Brønderslev.
I holdet af hoppeføl kom Maj Princess e. Prinz K3/Saint Cloud fra Holger Tarp Jensen på fløjen med 54,5 point. Et føl
af god type og med et rummeligt bevægelsesforløb. Følhoppen Betty BlueBell e. Okavango/Induc fra Helle og Ebbe
Jørgensen i Dronninglund blev kåret med 54 point.

Anden plads var i Skals. På denne plads var der fire hoppeføl, der kvalificerede sig til Broholm.
På fløjen stod Helba e. Okavango/Silvermoon fra Gunnar Pedersen i Farsø med 56,5 points - et føl med højdepunkter i
en særdeles god type, samt trav og gallopbevægelsen.
På reservefløjen stod et halvblodsføl - Bella Donna e. Perechlest/Ganges xx fra John Dich i Nimtofte med 54,5 points.
På tredjepladsen Hot Gossip e. Okavango/Induc fra Alan Nissen i Støvring med 54 points, og på fjerdepladsen
Hollywood igen e. Okavango/Induc og bedømt med 54 points. Hollywood er ejet og avlet af Søren Nissen i Skals, og
moderen Holly huskes fra hendes ridekarriere, bl.a. i DSA championatet. Holly blev kåret med 55 points i forbindelse
med følbedømmelsen og er dermed præmiehoppe.
I holdet af hingsteføl stod Fair Play e. Okavango/Induc på en suveræn fløjplads med hele 59 points - en særdeles god
type og en særdeles smidig bevægelse med god aktion bidrog godt til denne pointsum.
Tredje og sidste plads om lørdagen var i Lemming.
Hoppeføllet Viola e. Connery/Camerlengo fra Stutteri Holmgård v. Herdis Toft & Bjarne Nørgård stod på fløjen med
54 points, på baggrund af højdepunkter i hendes trav og galopbevægelse. Blandt hingsteføllene blev Viking e.
Buddenbrock/Hertug fløj - ligeledes fra Stutteri Holmgård v. Herdis Toft & Bjarne Nørgård med 55,5 point. Et føl med
god knæ og haseaktion i galop og især i trav.
Søndag den 29. juli gik turen fra morgenstunden over Storebæltsbroen til Boeslunde,
hvor Heatcliff von Hestebjerggaard e. Aston Martin/Kafelnikov stod på fløjen med 54 points - et højtstillet føl med god
bagbensaktion. Moderen Henna har formået ved siden at være følhoppe også at kvalificere sig til mellemrunden i DSA,
der finder sted senere i år.
Anden plads om søndagen var på Strandgaarden i Skibby. Her stillede herren på gården - Anders Brusendorff –
fløjen blandt hoppeføllene. Nemlig Klara e. Immens/Travell. Et storrammet hoppeføl af god type, som blev bedømt
med 55 points.
På reservefløjpladsen stod Sipsey e. All Inclusive/Kaiser Wilhelm fra Birgitte Roed på Frederiksberg, ligeledes bedømt
med 55 point. De to hingste stillede også fløj og reservefløj blandt hingsteføllene, blot i omvendt rækkefølge. Således
indtog
Exclusive e. All Inclusive/Hohenstein fra Pia Gobert og Asger Lorentzen fløjpladsen med 56 points. Et velkonstrueret

føl med en god galop.
Reservefløj blev Kapouw e. Immens/Silvermoon fra Annegrete Jacobsen i Skibby med 55,5 points.
I Skibby blev yderligere toårs hoppen Hacuna Selsø e. Kancun/Sixtus fra Stutteri Selsø v/Fam. Haubroe udtaget til
eliteskuet. Ligeledes blev treårs hoppen Papagena Selsø e. Sixtus/Adenauer fra Stutteri Selsø v/Fam. Haubroe kåret
med 53 points.
Søndagen sluttede i Rønnede hvor det typefulde og velkonstruerede hoppeføl Suu Kyi e. Millenium/Hohenstein fra
Gudny Clasen & Ebbe Eide Andersen i Tappernøje indtog fløjpladsen med 55 point.
Blandt hingsteføllene kvalificerede tre sig til Broholm.
På fløjen stod maskuline og betydelige Marquis e. Parlør/Münchhausen med 55 points fra Helle S. Christensen i
Rønnede.
Han blev fulgt af to Aston Martin føl, der begge blev bedømt med 54 points, nemlig Mon Cour (mf. Mago xx) fra
Charlotte og Peter Stitz i Rønnede, og Voyage De La Vie (mf. Hohenstein) fra Rosita Larsen i Køge.
Følrejsen sluttede mandag den 30. juli på Lolland. Først i Errindlev, hvor det højtstillede og moderne hoppeføl
La Kyala e. Preussenwind/Buddenbrock fra Kaj Olesen i Errindlev stod på fløjen med 58 points. Kaj Olesen stillede
også reservefløjen, nemlig Penkowa e. Hohenstein/Connery med 55 point, mens
tredjepladsen indtoges af Preussen Star e. Preussen-wind/Gribaldi fra Henrik Andreasen i Glumsø med 54 points.
Fløj blandt hingsteføllene blev Levis Sjælstofte e. Connery/Pidroneur fra Søren Rasmussen i Errindlev. Bl.a. dets gode
type og bevægelse bragte dette føl på 56,5 points.
Reservefløjen var Projekt Firfod e. Iznogood Firfod/Pidroneur fra Stutteri Firfod i Sakskøbing, bedømt med 56 points.
Rosinen i pølseenden var pladsen i Bartofte ved Nakskov, hvor Peter Christensens føl efter Aston Martin indtog
fløjpladsen for hhv. hoppe- og hingsteføl. Hoppeføllet Kelowna (mf. Hohenstein) opnåede hele 58,5 points bl.a. på
baggrund af højdepunkter i type, bygning og galopbevægelse. Hingsteføllet hed Keegan, havde Kaiser Wilhelm som
morfar og blev bedømt med 57,5 points, og ligesom hoppeføllet med særdeles god type, bygning og galop.
Alt i alt var det, som ventet ud fra udviklingen i bedækningstallene i 2011, en relativt lille følårgang i år, der dog havde
en række klare højdepunkter undervejs på rejsen.
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Hoppeføl
Nr. 1 – Årets hoppeføl - blev La Kayla efter Preussen-wind og Liebschen HTPR 0646, mf. Buddenbrock E.H., avlet
og ejet af Kaj Olesen, Errindlev. Et ædelt og udtryksfuldt føl af særdeles god race- og kønstype, med en rummelig og
elastisk bevægelse, med god indundergriben.
Nr. 2 Kelowna efter Aston Martin og Kylie HTPR 0831, mf. Hohenstein E.H., avlet og ejet af Peter Christensen,
Bartofte. Et føl af særdeles god type, med godt kønspræg og en god bevægelse.
Nr. 3 Barclay efter Prinz K3 og Barbette HTPR 9907. mf. Induc, avlet og ejet af Lene Brus, Varde. Et føl af særdeles
god race- og kønstype, med en taktfast bevægelse.
Nr. 4 Suu Kyi efter Millenium og Selina III HT 0850, mf. Hohenstein E.H., avlet og ejet af Gudny Clasen og Ebbe
Eide Andersen, Tappernøje. Et udtryksfuldt føl af god kønstype og med en rummelig og taktfast bevægelse.
Nr. 5 Hollywood efter Okavango og Holly HTPR 1222, mf. Induc, avlet og ejet af Søren Nissen, Skals. Et ædelt føl,
med en god og rummelig bevægelse, med god indundergriben.
Nr. 6 Khaleesi Bovbjerg efter Aston Martin og Kiwi Uniq HT 1126, mf. Gribaldi E.H., avlet og ejet af Leif Bovbjerg
og Hanne Damgaard Jensen, Morud. Et ædelt og vellinieret føl, med en rummelig og taktfast bevægelse.
Nr. 7 Preussen Star efter Preussen-wind og Princessa HT 0347, mf. Gribaldi E.H., avlet og ejet af Henrik Andreasen,
Glumsø. Et storrammet, udtryksfuldt føl af god type, med en god bevægelse.

Årets hoppeføl - La Kayla

Årets Hingsteføl - Explosive Exclusive

Hingsteføl:
Nr. 1 – Årets Hingsteføl - Exclusive efter All Inclusive og Eldanas Hoheit HTPR 1113, mf. Hohenstein E.H., avlet og
ejet af Asger Lorentzen og Pia Gobert, Nykøbing Sj.. Et storrammet og højtstillet føl, med race- og kønstype og med en
særdeles god bevægelse i skridt og galop og en god trav.
Nr. 2 Royal Comet efter Connery E.H. og Royal Donna HTR 0348, mf. Don-Juan, avlet og ejet af Olav Jensen,
Skærbæk. Et veludviklet, muskuløst hingsteføl af god type, med en særdeles god bevægelse i skridt og trav og en god
galop.
Nr. 3 var det yngste føl af dem alle, den kun godt 11/2 måned gamle Projekt Firfod efter Iznogood Firfod og Parola H
HT 0245, mf. Pidroneur, avlet og ejet af Stutteri Firfod, Sakskøbing. Et passende stort føl af god race- og kønstype,
med en særdeles god bevægelse.

Nr. 4 Heatcliff von Hestebjerggaard efter Aston Martin og Henna von Hestebjerggaard HTR 1118, mf. Kafelnikov,
avlet og ejet af Mette Hansen, Boeslunde. Et stort, veludviklet og højtstillet føl, med en god bevægelse.
Nr. 5 Voyage De La Vie efter Aston Martin og Vivre HT 0541, mf. Hohenstein E.H., avlet og ejet af Rosita Larsen,
Køge. Et middelstort, ædelt føl af god type, med en rummelig og taktfast bevægelse.

