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Følbedømmelsesrejsen 2013
Turen fandt sted i dagene 2.8. til 5.8. Denne gang for 41.gang i ubrudt rækkefølge. Et i sig selv markant tiltag, der jo
har placeret forbundet i en position med høj faktuel viden om avlen som helhed, om hingstenes gennemslagskraft og
om avlernes vilje, evne og offervilje specifikt.
Set i bakspejlet har vi over årene været vidne til en ganske betydelig afvandring af hestematerialet, noget vi har været
afskåret fra at følge, idet stambogsføring og ejerskifteerklæringer jo ligger hos Videnscentret.

I 2013 fremstilledes således 17 3-årige hopper af 2010 årgangens i alt 85 hoppeføl. Hvor blev de øvrige af? Man må
håbe at en stor del er endt i sporten og således måske senere dukker op efter endt karriere her og således vil kunne
berige kommende generationer. Man må vente og se, men bl.a. herfor er den obligatoriske følbedømmelse vigtig, for
her at få det totale overblik.
De senere år er bedækningstallet jo dalet ganske betragteligt. Siden 2010 med ca. 50%.
I alt bedømtes i år 51 føl på turen. Hertil kommer de føl der anmeldes til en senere bedømmelsesrunde, samt
hjemmebedømmelse. Alt i alt en markant tilbagegang eller strukturtilpasning om man vil. En tilpasning der jo har ramt
hele sektoren - nogle forbund mere end andre.
Når vi er færdige med årgangen lander vi formentlig på ca. 70 føl mod tidligere årgange på 180 føl. Vi håber på bedre
afsætning af specielt rideheste, således vi igen kan få sat gang i avlen.
Som noget positivt i år, var vi vidne til en ikke uvæsentlig kvalitetsforbedring. Gennemsnitskvaliteten var i år forbedret
og det er tydeligt, at vore avlere har bevaret de gode hopper i avlen og undladt at føre de mere middelmådige til hingst.
I lighed med tidligere lagde vi ud i Vejen, på Asbo Ridecenter.
4 tilmeldte-3 fremmødte, alle hoppeføl, blandt hvilke et Münchhausen/Induc- afkom fra Diana Christensen, Svendborg,
blev en sikker vinder med flotte 57,5 point. Et helt igennem feminint, ædelt og velgående føl med alle delkarakterer på
8 eller derover. Føllet er med de fornemme karakterer, udvalgt til eliteskuet og må givet kunne gære sig gældende her.
Videre fremstilledes et Aston Martin/ Hockey- afkom med 53 point til følge, samt et Friedensfürst/Sixtus - afkom der
opnåede 51 point.
Fredagens sidste plads var Mariendal i Brabrand. Her fremstilledes 4 føl og 1 hoppe.
Hoppeføllet Madicken v. Goldschmidt og Matilda v. Travell opnåede 54 point og blev senere overgået af storesøster
Manilla v. Prinz K3, der travede til 9 og en tværsum på 56,5. Begge dermed inviteret til Broholm. Samme resultat
opnåede to Placido Domingo- sønner på henholdsvis Inverness v. Schiffon og Mireille Mathieu v. Cosmir. Begge
moderne, langbenede, sportsbetonede føl, som lover godt for hingstens fremtid i avlen.
Lørdag morgen startede i Nordjylland, nærmere betegnet Stald Svarbak i Jerslev. Her bedømtes to Prinz K3- afkom.
Et hoppeføl på Natacha v. Schwadroneur, opnåede 50 point og et hingsteføl på Jamaica v. Arthus fik 52,5.
På stutteri Gadebjerg i Skals skulle vi bedømme i alt 10 føl. Blandt 3 hoppeføl tilfaldt fløjen et Hibiskus/Induc- afkom,
der travede til 9 og galoperede til 8,5 og dermed opnåede 58 i tværsum. Med til Broholm kom endvidere et Placido
Domingo/ Gortus- afkom med 54 point fra Susanne Bak.

Hingsteføllene - 7 i alt, viste sig at være af særdeles høj kvalitet. Turens hidtil bedste, et Placido Domingo/Inster
Graditz føl, opnåede intet mindre end 59,5 point, fordelt på 9-9-8/8-8,5-8,5/8,5 hvilket antyder et korrekt ydre og
understel og så et rigtigt godt bevægelsesmønster. På andenpladsen et Millennium/ Induc – afkom, hvor bevægelsen
især var uovertruffen, 9 for trav og galop. Så fulgte to føl med 56,5 point, nemlig et Placido Domingo/Kaiserkult fra
Jan Jensen, Kongerslev og et Prinz K3/Kaiser Wilhelm fra Gunnar Pedersen, Farsø.
Søndag morgen lagde vi ud i Rønnede hos Helle Christensen og Steffen Madsen.
Blandt 4 hoppeføl opnåede ét adgang til Broholm, nemlig et Aston Martin/ Münchhausen-føl. Et højbenet,
sportsbetonet og ædelt føl, med tværsum 56.
Ligeledes gik det for hingstenes vedkommende. Hidtil første afkom efter ox-araberen Zonyx ox på en Adenauer datter.
En smart, men passende stor og veludviklet herre, der viste stor selvbevidsthed og som fik 54,5 point.
Videre til Lærkegården i Herfølge: 4 hoppeføl, et efter Herbstkönig/Hohenstein, et moderne, højtstillet og ædelt føl,
med et fint fundament, men med en rigtig god galop.
Fra Erik Jørgensen så vi tre meget ensartede og korrekte Schwarzgold-afkom. Alle udstyret med en meget god type og
et rigtig godt bevægelsesmønster. Meget tyder på at hingsten nedarver både format for avlen og sporten. Ét føl opnåede
55 point, et 56 point og endelig Esperia på Schwadroneurdatteren Espritta, der fik karaktererne 9-8,5-8/7,5-9-9/9 og
dermed turens højeste sum på 60.
Dagens sidste station var Stutteri Selsø i Skibby. Her fremstilledes 4 hoppeføl og 6 hingsteføl.
Næstbedste hoppeføl blev Hancock/Kostolany-datteren Luna Selsø. Et super dejligt føl, der opnåede et 9-tal for både
trav og galop og dermed hele 59,5. Samme sum som fløjføllet fra Stutteri Carmen, et meget feminint og elegant
Hibiskus / Tuareg føl. Blændende type til 9 og videre 9-taller for både trav og galop. Det ville være særdeles
spændende at møde disse tre stjerner på Broholm. Fra pladsen fik yderligere to hoppeføl adgang, heriblandt turens
eneste Imhotep afkom.
Fløjføllet blandt hingsteføllene blev et Lacroze Selsø/Lagunas xx-afkom der specielt udmærkede sig ved et rigtig godt
bevægelsesmønster, 56,5 point, efterfulgt af et Schwarzgold/ Sixtus føl med 55. Også her et knoglestærkt og velgående
føl, der allerede har fundet ny ejer.
Mandagens første plads var traditionen tro hos Kaj Olesen, Errindlev.
6 føl i alt, tre af hver. Blandt hopperne gik fløjen til en Schwarzgold/Insterburg-datter fra Steen Engsvang Kalundborg.
Et elegant og velgående føl, der fortjent fik 55,5 point og sammen med et Herbstkönig/Pidroneur-føl fra Søren
Rasmussen (55) er udtaget til Broholm.

Blandt hingstene fandt vi to præmieføl, nemlig med 57 point en Iznogood/Pidroneur søn med 57point fra stutteri Firfod
og endelig fløjføllet, et Herbstkönig/Gribaldi-afkom fra Kaj Olesen, som opnåede hele 59,5 point, med bla. 9-taller for
type, bygning, trav og galop.
Sidste station var Hestebjerggård, Boeslunde hos Mette Hansen. Et af de fire tilmeldte føl var desværre skadet, så til
bage blev kun tre. Heriblandt turens første og eneste Herakles afkom på 25-årige Hella HTE 9111, der dermed viste sit
sidste afkom, og dermed fandt en fin afløser. Et typisk, ædelt og velgående føl, som opnåede en samlet score på 54,5.
Føllet dannede dermed afslutningen på en rejse med færre føl end normalt, men også med føl af et meget højt
gennemsnitsniveau og endelig føl efter nye hingste, der alle lover godt for fremtiden.
Den samlede oversigt, med delkarakterer vil kunne ses på forbundets hjemmeside: www.trakehner.dk.
Anders Dahl

Eliteskue 2013
Hoppeføl:
Nr. 1 – Årets hoppeføl: Kassandra Carmen efter
Hibiskus E.H. og Kainda HTPR 1053, mf.
Tuareg E.H.
Avler og Ejer: Stutteri Carmen v/Leise R.
Pedersen, Slangerup.
Nr. 2: Madame Curie efter Aston Martin og
Mademoiselle HTPRE 0334, mf. Münchhausen.
Avler og ejer: Steffen Madsen, Rønnede.
Nr. 3: Herzgold Selsø efter Schwarzgold og
Honeygirl HTPR 1016, mf. Sixtus E.H.

Avler og ejer: Stutteri Selsø v/Janus Haubroe &
Camilla Qvistgaard, Skibby.
Hingsteføl:
Nr. 1 – Årets hingsteføl: Preussentanz efter
Herbstkönig og Princessa HT 0347, mf. Gribalid
E.H.
Avler og Ejer: Kaj Olesen, Errindlev.
Nr. 2: Kasino Royale IWE efter Placido
Domingo og Kalliope III HT 0755, mf. Inster
Graditz.
Avler og ejer: Iben W. Fischer, Randers C.
nr. 3: Isaac Eskemose efter Friedensfürst E.H. og
Instinkt Firfod HTE 9720, mf. Schwadroneur
EH.
Avler og ejer: Stutteri Eskemose v/Lena
Erichsen, Fredensborg.
Søndag den 1. september 2013 lagde det historiske Broholm Gods endnu engang faciliteter til Trakehner
Avlsforbundets Eliteskue.
Vejret var typisk for årstiden blå himmel og solskin med lidt spredte skyer ind imellem, der også gav enkelte byger. Et
godt efterårsvejr for både hestene og deres ejere, ikke for varmt og ikke for koldt.
Dommerne i år, var fra Tyskland Hans-Werner Paul, fra Danmark Helle Jørgensen og undertegnede Niels Therkelsen.
Hopper og føl blev vist, først i ridehus, både mønstret for hånd og løse, dernæst mønstret på den store dressurbane i
parken, de smukkeste omgivelser til de smukke og udtryksfulde heste.
Der var ikke stort fremmøde i årets kollektion, men til gengæld var det gode repræsentanter for den Danske
Trakehneravl, der blev vist frem.
Hermed et lille resume af de enkelte hold:

Oprangering af Hoppeføl:
På fløjen og med titlen som ”Årets Hoppeføl 2013”,
kat. 18 Kassandra Carmen, e. Hibiskus/Kainda HTPR 1053/Tuareg.
Opdrættet og ejet af Stutteri Carmen, Slangerup.
Hun beskrives som et udtryksfuldt, feminint og vellinieret hoppeføl af allerbedste type. Hun er velstillet og hendes
bevægelsesforløb er rummeligt, elastisk og let. Et føl der bliver virkelig spændende at følge i udviklingen i årene
fremover.
Som nr. 2 i holdet, Kat. 176, Madame Curie. E. Aston Martin/Mademoiselle HTPRE 0334/Münchhausen.
Opdrættet og ejet af Steffen Madsen, Rønnede.
Hun er et storrammet og smukt hoppeføl af god race- & kønstype. Hun har et korrekt fundament og en både taktfast og
smidig bevægelse.
Moderen Mademoiselle, som også er mor til 2 kårede hingste, er nyudnævnt Elitehoppe.
Som nr. 3 i holdet, Kat. 182, Herzgold Selsø, e. Schwarzgold/Honeygirl HTPR 1016/Sixtus.
Opdrættet og ejet af Stutteri Selsø, Skibby.
Hun er et hoppeføl i middelstore rammer, hun er ædel og udtryksfuld. Hun er velstillet og bevægelsen er taktfast og
rummelig med god knæaktion.
De efterfølgende føl er nævnt i kat. Nr. orden:
Kat. 177, Luna Selsø, e. Hancock/Lambada HTR 0643/Kostolany.
Opdrættet af stutteri Selsø, Skibby, ejet af Angela C. Dregger, Tyskland.
Hun er et middelstort, feminint og udtryksfuldt hoppeføl. Hun er vellinieret og velstillet. Bevægelsen er let og smidig.
Kat. 178, Henrivende von Hestebjerggaard, e. Herakles/Hella HTE 9111/Ibikus.
Opdrættet og ejet af Mette Hansen, Boeslunde.
Hun beskrives som et middelstort og feminint hoppeføl, hun er velstillet. Hun har et let og smidigt bevægelsesforløb
med god takt.
Kat. 179, Lianna Sjælstofte, e. Herbstköning/Louissianna HTPRE/Pidroneur.
Opdrættet og ejet af Søren Rasmussen, Errindlev.
Hun er et middelstort hoppeføl af god type, feminin og ædel. Hun har middelstore rammer og en god bevægelse.
Kat. 181, Regina Edition, e. Münchhausen/Roxy VI Høgsbjerg HTPR 1016/Induc.
Opdrættet og ejet af Dianna Christensen, Svendborg.

Hun er et passende stort og veludviklet hoppeføl af god type. Hun har et godt fundament og hendes bevægelse er god
og taktfast.

Oprangering af hingsteføl:
På fløjen og med titlen som ”årets hingsteføl 2013”,
kat. 187, Preussentanz, e. Herbstköning/Princessa HT 0347/Gribaldi.
Opdrættet og ejet af Kaj Olesen, Errindlev.
Han beskrives som et storrammet, ædelt og veludviklet føl med godt race- & kønspræg. Han har en taktfast, rummelig
og elastisk bevægelse. Også her er tale om et særdeles interessant føl, der lover godt for fremtiden. Det bliver
spændende at gense ham om 2 år.
Som nr. 2 i holdet, Kat. 185, Kasino Royale IWE, e. Placido Domingo/Kalliope III HT 0755/Inster Graditz.
Opdrættet og ejet af Iben W.D. Fischer, Randers C.
Han beskrives som et passende stort, veludviklet hingsteføl af god race- & kønstype. Han er velstillet og hans
bevægelse er taktfast og rummelig.
Som nr. 3 i holdet, Kat. 183, Isaac Eskemose, e. Friedensfürst/Instinkt Firfod HTE 9720/Schwadroneur.
Opdrættet og ejet af Stutteri Eskemose, Fredensborg.
Han beskrives som et storrammet føl af god type, dog på dagen noget præget af vækst. Han har en rummelig og
taktfast bevægelse.
Og endelig Kat. 184, Amarone Selsø, e. Lacroze Selsø/Atara xx II-xx-12/Lagunas xx.
Opdrætter og ejer Stutteri Selsø, Skibby.
Han er et stort, men knap racetypisk hingstføl. Han er velstillet og bevægelsen er rummelig, taktfast og elastisk, med
god knæaktion. Han blev vist i knap dagsform.
Moderen Atara xx har 2 kårede sønner i Tyskland.
Som afslutning på referatet af årets eliteskue, vil jeg ønske alle avlere og udstillere tillykke med resultaterne og jeg vil
sige, at vi som dommerhold finder, at udviklingen i kvaliteten af vore heste bevæger sig i en rigtig god retning.
Kvaliteten stiger år efter år.
Vi glæder os til at se alle de unge dyr i årene fremover. Tak for fremmødet, vi ses til næste år.
N. Therkelsen

