Årets hoppe

…

Polka
3 – års holdet
Polka, en Connery/ Schwadroneur/Donauwind- datter opdrættet & ejet af Kaj Olesen, Errindlev. Polka er en ædel og
udtryksfuld hoppe, der til trods for sit ikke for store stangmål (162), er storrammet, vellinieret og med betydelige
kvaliteter som følhoppe. Hun har et godt fundament og 3 rummelige og smidige gangarter - en hoppe der ”stråler”, når

hun kommer i ringen. Det skal også lige nævnes, at hun ved den ordinære kåring har aflagt en rigtig god rideprøve.
Som nr. 2 og RESERVEFLØJ kom
Nanna, en B.H. Hertug/ Induc/Arsenal-datter opdrættet & ejet af Birthe Jørgensen, Broager. En stor og meget
sportspræget hoppe, åben i sine kropspartier med et godt fundament - og også hér, en hoppe med 3 smidige og
rummelige gangarter. Også denne hoppe har aflagt en fin rideprøve ved den ordinære kåring.
Som nr. 3 og sidste hoppe i oprangeringen (de øvrige hopper blev ikke rangeret) stod
Cordicken”SI” en Latimer/Bartholdy/ Schiwago-datter opdrættet & ejet af Lene & Henrik Johansen, Mørkøv. Hun er
en passende stor og meget udtryksfuld hoppe. Meget harmonisk i sine kropspartier og med gode følhoppe
karakteristika, samt en god bevægelse.
De øvrige deltagende 3-års hopper, der ikke blev rangeret var: Abigail en Buddenbrock/ Limbo xx/ Kronzeuge xx –
datter, født i Tyskland og ejet af Gitte Roemer, Roslev.
Echo en B.H. Hertug/Cannon Row xx/Raubritter – datter, opdrættet & ejet af Herdis Toft & Bjarne Nørgård, Skals
Vivre en Hohenstein/Camerlengo/Schwadroneur – datter opdrættet af Herdis Toft & Bjarne Nørgård & ejet af Rosita
Larsen, Køge.
4 – års holdet…
I dette hold, som jo kun bestod af to hopper, stod kampen mellem Bodil & Erik Jørgensen, Herfølge og deres
hoppe
Éstetica, en Schwadroneur/Herbststurm/Moranek-datter, og Majlis & Ib T. Rasmussen, Væggerløse og
deres
Malou, en Mago xx/Silvermoon/Schwadroneur-datter.
Begge hopper er dejlige repræsentanter for Trakehnerracen.
Valget faldt ud til Éstetica’s fordel. Hun er en sportspræget, ædel, udtryksfuld og særdeles velgående
Schwadroneur-datter. Valget var dog ikke nemt, idet Mago xx–datteren, Malou fulgte hende skarpt til dørs,
med sine 3 særdeles gode og smidige gangarter.

