Kåringsrejsen startede på Baunehøj ridecenter, hvor der blev fremvist 13 3-års hopper, 10 4-års og ældre, 4 2-års hopper
og 1 føl. Af de 13 3-års hopper deltog 9 i endagsafprøvningen.
Kvaliteten af 3-års hopperne var generelt meget høj, hvilket også afspejles i pointene. Bedste 3-års hoppe – som også fik
landets højeste point – blev Papaya VIII e. Connery/Pallasathene, avlet og ejet af Helle Sønderby Christensen. Papaya fik
56,5 point i eksteriørkåringen. Derudover blev hun vinder af endagsafprøvningen med landets højeste point nemlig 8,43.
Papaya er en storrammet, sportspræget og velgående hoppe og opnåede status som præmiehoppe.
Nr. 2 blev Montana’s Minca e. Buddenbrock/Montana’s Mibica, en feminin, vellinieret hoppe avlet og ejet af Stutteri
Montana. Med 56,0 point og en aflagt endagsafprøvning på 7,20 fik også hun status af præmiehoppe.
Nr. 3 blev Loulôu Sjælstofte e. Buddenbrock/Louissianna, igen en feminin, velgående hoppe avlet og ejet af Stutteri
Sjælstofte. Med 55,5 point og en endagsafprøvning med 7,74 point, opnåede også hun, status af præmiehoppe.
Nr. 4 blev Kylie e. Hohenstein/Katharina, en harmonisk og racetypisk hoppe som også opnåede et 9 tal i type, hvilket blev
kåringsrejsens højeste typekarakter. Hoppen, som er avlet og ejet af Peter Christensen, fik 55,0 point og opnåede 7,76 point

i endagsafprøvningen og fik dermed status af præmiehoppe.
Den sidste 3-års hoppe der opnåede præmiestatus, var hoppen Viva e. Parlør/Vika avlet af Helle Sønderby Christensen ejet
af Cecilie Nielsen. Viva fik 54,0 point i eksteriørkåringen og 7,64 i endagsafprøvningen.
De øvrige 3-års hopper som havde gået endagsafprøvning, fik følgende resultater: Kamira Kastaniely e. Connery/Haxholm’s
Karisma avlet af Wisti Rise ejet af Børge Pedersen fik 49 point og en godkendt endagsafprøvning med 6,79 point,
Primadonna e. Connery/Princessa avlet og ejet af Kaj Olesen fik 51,5 point og en godkendt endagsafprøvning med 7,47
point, Hetidze von Hestebjerggaard e. Monteverdi/Hella avlet og ejet af Mette Hansen fik 52 point og en godkendt
endagsafprøvning på 7,49 point, Karma e. Schampus/Kiwa ”R” avlet og ejet af Anne og Sven Erik Andersen fik 53,5 point
og en godkendt endagsafprøvning på 7,39.
Hopperne som ikke deltog i endagsafprøvningen var: Likør e. Buddenbrock/Loxanne avlet af Grethe Jensen ejet af Tina
Greve Rasmussen som opnåede 50,5 point, Ivalo e. Hohenstein/Intakt Firfod avlet og ejet af Tine Lessél som fik 45 point og
Daytime Holmager e. Kaiser Wilhelm/Daylight avlet og ejet af Stutteri Holmager som fik 49 point.
Vinder af 4-års og ældre hopper blev Hermione e. Summertime/Herbina avlet og ejet af Lone Andersen og Johnny
Sørensen med 55 point. Også her en storrammet og velgående hoppe af rigtig god kvalitet. Hermione havde et hoppeføl e.
Schani sh. ved siden som opnåede 53,5 point.
De øvrige 4-års og ældre hopper var: Katalie Dyrhave e. K2/Kandis Dyrhave avlet og ejet af Grethe og Morten Carlsen som
fik 52 point, Pichu e. Kaiser Wilhelm/Palina avlet af Dorte Gade ejet af Ditte M. Nilausen som fik 49,5 point, Casja Nyholm e.
Gribaldi/Riisgårds Coquet avlet af Dorthe Helt og Kim Hansen ejet af Jeanette og Kenneth Ajslev som fik 52 point, Casja
Nyholm gik en 5 års klasse, hvor hun opnåede en godkendt prøve på 7,6 point, Kala Sct. Olav e. Kaiser Wilhelm/Karmen
Sct. Olav avlet af Jørgen Retoft ejet af Gwen Tremmel fik ingen tværsum, da hoppen desværre ikke var rengående og derfor
ikke kunne bedømmes i gangarter, Montana’s Melanie e. Latimer/Melissa avlet af Stutteri Montana ejet af Tina Windahl som
fik 44,5 point, Lany Elton e. Kostolany/Untouchable xx avlet af Harry Elton Hansen ejet af Sophie Vellage Thiesen som fik
49,5 point, Helenah De L e. Michelangelo/Herdis avlet og ejet af Jette og Knud Ammitzbøll som fik 50,5 point,
Nøddebogårds Haya e. Schani sh./Piaff avlet og ejet af Maj-Lis og Ib T. Rasmussen som fik 48 point og Champagne e.
Schani sh./Chardonnay xx avlet af Lone Andersen og Johnny Sørensen ejet af Helle Kristiansen som fik 45,5 point.

Derudover deltog 4 2-års hopper i udvælgelsen til at deltage i eliteskuet på Broholm – alle 4 hopper opnåede deltagelse på
Broholm: Roxi Coleur Horsebo e. Camaro/Roxy Music avlet og ejet af Helle Kristiansen, Confetti Eskemose e.
Godot/Camitta avlet og ejet af Stutteri Eskemose, Eldanas Hoheit e. Hohenstein/Eldana avlet af Ingrid Lejeune-Dirichlet,
Tyskland ejet af Stald Baunehøj og Honeygirl e. Sixtus/Herztreue avlet af Daniela Gierhardt, Tyskland ejet af Stutteri Selsø.
Søndag gik turen så til Vilhelmsborg, hvor der blev fremvist 8 3-års hopper, 6 4-års og ældre hopper samt 4 2-års hopper.
Af de 8 3-års hopper deltog 4 i endagsafprøvningen.
Også her var de fremviste hopper af rigtig god kvalitet, hvilket også afspejledes i pointene, da næsten alle 3 og 4 års hopper
fik over 50 point. Dog var der her kun en enkelt hoppe med de samme høje point, som flere af hopperne på Sjælland
opnåede.

Bedste 3-årshoppe blev Samboocha e. Hertug/Suleika II avler Peter Nielsen ejer Kristiane V. Dahlmann. Samboocha er en
smart, feminin hopper med 3 gode gangarter. Hun fik 54 point i eksteriørkåringen og med 7,50 i endagsafprøvningen, fik hun

også status af præmiehoppe.
Nr. 2 blev Malou e. Saint Cloud/Miss Norway avlet og ejet af Holger Tarp Jensen. Malou er en konturskarp hoppe af god
race og kønstype og opnåede også 54 point. Hun mangler dog at aflægge prøve, og er derfor endnu ikke udnævnt som
præmiehoppe.
Nr. 3 blev Prada e. Hertug/Propolis avlet af Annette Suddergaard ejet af Annette og Søren Gram. Prada er en hoppe af god
type og med et godt fundament og fik 53,5 point og dermed mulighed for at blive præmiehoppe, hvis hun aflægger en
godkendt prøve.
Nr. 4 blev Venus e. Saint Cloud/Venice avlet af Herdis Toft og Bjarne Nørgård ejet af Sanne Lorenzen og er en
velproportioneret hoppe som opnåede 53,5 point. Venus aflagde en endagsafprøve på 7,12 point, hvilket desværre ikke var
nok til at opnå status som præmiehoppe.
Nr. 5 var Upsala e. Hertug/Ukraina avlet og ejet af Herdis Toft og Bjarne Nørgård, en sportspræget hoppe med en særdeles
god trav – fik dagens højeste travkarakter, nemlig 9 – og som ligeledes opnåede 53,5 point.
Upsala blev tillige vinder af endagsafprøvningen i Jylland med 8,13 og opnåede status som præmiehoppe.
De øvrige 3-års hopper fik følgende resultater:
Butterfly II e. Summertime/Biskaya III avlet af John Dich ejet af Tonny Nørgaard Bang fik 52 point og en godkendt
endagsafprøvning på 7,32,
Papaya IX e. Buddenbrock/Phoebe avlet af Lise Østergaard Nielsen ejet af Tina Egelund Jensen fik 51,5 point og
Hjejle e. Lowelas/Hummel IX avlet af Rudolf Tuerk, Tyskland ejet af Tonny Nørgaard Bang fik 52,5 point.
Vinder af 4-års og ældre hopper blev Panna Cotta e. Induc/Pay Day avlet af Helen og Søren Nissen ejet af John Dich.
Panna Cotta er en storrammet, feminin hoppe af god køns og racetype og opnåede 56 point, hvilket var dagens højeste.
Panna Cotta deltog også i championatsklassen for 4-års, hvor hun opnåede 7,62 point og dermed fik status af
præmiehoppe. Nr. 2 blev A’nan H e. Goldino/Anastasia II avlet af Olav Brandorff ejet af Gitta Carstensen, en hoppe af god
køns og racetype som opnåede 52,5 point, A’nan H gik en godkendt 4 års klasse på 7,84 point. Nr. 3 blev Bon Jour e.
Latimer/Langvangs Bolette avlet af Stutteri Langvang ejet af Bent Skovsgaard, igen en hoppe af god køns og racetype som
opnåede 52 point.
De øvrige 4-års hopper var: Mulan e. Kanudos xx/Miranda II avlet og ejet af Laila Østergaard som fik 51,5 point og gik en
godkendt endagsafprøvning på 7,19 point, Brooklyn e. Kostolany/Bianca Haxholm avlet af Preben Hansen ejet af Susanne
Pavar som fik 52 point og Lebenstraum e. Latimer/Liebeslust avlet af Manfred Paul, Tyskland ejet af Anneke Scheper som
fik 47 point.

Der deltog 4 2 års hopper i forbindelse med udtagelse til Broholm: De 3 af hopperne opnåede deltagelse på Broholm. Det
blev Hedra e. Cosmir/Heda avlet og ejet af Gunnar Pedersen, Logik Tremhuse e. Hibiskus/Lantana Tremhuse avlet og ejet
af Mads og Pia Kjær, African Pumpkin e. Preussen-Wind/African Line xx avlet og ejet af Henrik Vetter og Pia Folkmann.
Rubina e. Camaro/Rytuna avlet og ejet af Tonny Nørgaard Bang fik desværre ikke adgang til Broholm
I alt 2 gode dage med hopper af rigtig god kvalitet, som mødte velforberedte og hvor flere har fået adgang til Broholm, så
der får vi dem forhåbentlig af se igen.
Helle Jørgensen
Hopper kåret ved følbedømmelse
Hoppen til kåring var Uzzi, Kanudos xx/ Induc. Ejer Rikke Bruun & Kristian Primholt, Tjele. En ædel og feminin hoppe med
let og taktfast bevægelse, kåret med 53,5 point. Da hoppen har over 53 point er den velkommen til at stille til eliteskuet på
Broholm.
Cheetah xx, Richard of York xx/ Gay Baron xx, ejer Christina Kolter, Lynge . 53,5 point. En dejlig fuldblodshoppe med god
type og rigtig god gang. Clementine, Donauwalzer/ Hohenstein, ejer Niels Kure, Helsingør. 48,5 point, Tanzfreundin, Ravel /
Consul, ejer Niels Kure, Helsingør. 49 point.
Genuine Story xx, Cobra King xx/ Two Punch xx, Ejer Heidi Andersen, Viby Sj. 45,5 point. Nygårdens Indra, Silvermoon/
Herkules, ejer Marianne & Lars Jensen, Ringsted 47 point.

Eliteskue på Broholm
Endnu engang inviterede Trakehneravlsforbundet til Elitestævne og Eliteskue på Broholm midt i august. Rammerne på
Broholm er jo helt perfekte, og når vejret så tillige viste sig fra sin bedste side, ja så var grundlaget absolut i orden for endnu
et vellykket stævne på Broholm.
Toårs hopper
Ligesom i 2007, var der i år mulighed for at fremstille 2-års hopper til eliteskuet. Hopperne var forhåndsudtaget ved årets
dyrskuer og kåringer. Et initiativ, der blev vel modtaget af avlerne, og i alt 8 unghopper blev fremstillet på eliteskuet. Fløj i
holdet og årets 2-års hoppe blev Honeygirl (Sixtus – Herztreue/Tivano), avlet i Tyskland og ejet af Stutteri Selsø v/Fam.
Haubroe, Skibby. Hoppen er særdeles storrammet og veludviklet og udstyret med et overordentligt kraftfuldt
bevægelsesforløb. Et særdeles vellykket indkøb, der uden tvivl vil berige hoppebestanden på det ambitiøse Stutteri Selsø.

Reservefløj i holdet blev Preussens Petit (Preussen-Wind – Paprimonka/Caprimond), avlet af Kaj Olesen, Errindlev og ejet
af Heidi Møller & Sten Engsvang, Kalundborg. Knap så betydelig og kraftfuld som fløjhoppen men til gengæld yderst feminin
og elegant med et let og smidigt bevægelsesforløb. Oprangeret som tredje i holdet blev Eldanas Hoheit (Hohenstein –
Eldana/Benz), avlet i Tyskland og ejet af Stald Baunehøj v/Gobert & Lorentzen, Nykøbing Sj. En særdeles harmonisk og
velbygget hoppe med et særdeles taktfast bevægelsesforløb. Igen en vellykket import med en særdeles god afstamning,
der uden tvivl vil kunne berige den danske trakehneravl.
Fireårs hopper.
Holdet her var ganske lille, idet kun en enkelt hoppe var mødt. Til gengæld var der tale om en særdeles kvalitetsfuld hoppe,
der på trods af den manglende konkurrence, fuldt fortjent kunne kåres som årets 4-års hoppe, nemlig hoppen Panna Cotta

(Induc – Pay Day/Kennedy), avlet af Helen og Søren Nissen, Skals og ejet af John Dich, Nimtofte. Hoppen er af særdeles
god type, feminin og storrammet og særdeles velgående. Hun er desuden med sin særdeles gode brugstype et
fremragende eksempel på, at sport og avl kan gå hånd i hånd på allerbedste måde.

Årets hoppe

Papaya VIII
(Connery/Schwadroneur)
Treårs hopper
Eliteskuet handler jo om noget om kåringen af Årets Hoppe. Hvert år er der naturligvis på forhånd flere favoritter til titlen,
men i år var der især én hoppe, der havde skilt sig ud ved hoppekåringerne. En hoppe, der især under rytter havde vist et
niveau, der sjældent er set bedre af en 3-års hoppe i TAF. Årets hoppe blev da også helt suverænt Papaya VIII (Connery –
Pallasathene/Schwadroneur), fra Helle S. Christensen, Rønnede. Foruden den særdeles gode rideprøve er hoppen
særdeles elegant og storrammet og af særdeles god type. Hun opfylder alle ønsker til en moderne dressurhest. Der venter
da også uden tvivl en stor karriere i sporten men forhåbentlig bliver der også mulighed for at se denne helt ekstraordinære
hoppe i avlen. Reservefløj blev Kylie (Hohenstein – Katharina/Leonardo), fra Peter Christensen, Nakskov. Hoppen her er
helt usædvanlig smuk og typefast og repræsenterer den allerbedste avlstype. Da hoppen tillige havde gennemgået en
positiv udvikling siden kåringen, var reservefløjen ganske sikker. Oprangeret som tredje i holdet blev Karma (Schampus –
Kiwa ”R”/Schwadroneur), fra Anne & Sven E. Andersen, Nr. Alslev. Hoppen er knap så betydelig, men til gengæld yderst
feminin og elegant samt i besiddelse af en særdeles taktfast og smidig travbevægelse, hvilket da også var medvirkende til
en sikker tredjeplads i holdet.
Elitestævnet er et fantastisk udstillingsvindue for trakehneravlen i Danmark. Det er en stor opgave at løfte for et lille forbund
og der slides hårdt på den frivillige arbejdskraft. Det er dog helt uomtvisteligt med til at sætte trakehnerhesten på landkortet
og alle trakehnervenner, avlere som ryttere, skylder arrangørerne en stor tak for den kæmpeindsats, der ydes år efter år. Vel
mødt til Elitestævne i 2009.

Johnny N. Sørensen

