Hoppekåring 2009
Fandt sted i weekenden den 11.og 12.juli, begge dage kombineret med
forbundets Sommerstævne med indledende runder til Broholm.
Starten gik lørdag og stævnet var denne gang henlagt til den gamle
garderhusarkaserne i Næstved, der dannede en perfekt ramme om et
ridestævne af vore dimensioner (ca. 35 heste).
Til kåring fremstilledes i alt 18 hopper, heraf 13 treårige.
Fløjen blandt de 3-årige gik til IBI ”G” v.Godot og HTPR ILEISE v.
Silvermoon. Ejer og opdrætter er Trine Gitz, Gislinge. En middelstor,
vellinieret og harmonisk hoppe i passende rammer. Bevægelsen er
særdeles god og rummelig. Hoppen var ikke tilmeldt endagsprøven, så
indtil videre må hun leve med titlen ”præmiehoppekandidat”.
Hun opnåede karaktererne 8-8,5-7/8,5-9-8/8,5 i alt 57,5 hvilket altså
skulle vise sig at række til den samlede fløjplacering.

Ibi G (foto Pernille Carlsen)

På andenpladsen fulgte ”ROXI COLEUR HORSEBO” v. Camaro og
HTPR ROXY MUSIC v Caprimond. En stor, 170 cm velkonstrueret og
velgående hoppe, der udover at være den første brogede hoppe vi kårer,
er udstyret med en meget høj forbensbevægelse, noget Camaro meget
ofte medgiver sit afkom og som rytterne gerne efterspørger. Måske pga.
størrelsen havde hun det lidt svært i hjørnerne, da hun blev vist løst i
hallen, i hvert fald opnåede hun højere karakterer for bevægelsen under
den efterfølgende rideprøve. Eksteriørkarakterne 7,5-8-7,5/7,5-8,5-7,5/8.
under rytter opnåede hoppen 8,5-8-9 for skridt, trav og galop. Roxi
Roxi Coleur Horsebo (Foto AD edition)
bestod en fin endagsprøve og kan herefter smykke sig med
Præmiehoppetitlen. Ejer og opdrætter: Helle Kristiansen, Græsted.
På tredjepladsen med tværsum 54 og delkaraktererne 8-8-7,5/7-8,5-7/8
fulgte TUSKA ENGSKOVGÅRD v. Parlør og HT TEKLA v. Grimsel fra
Aina Aagren i Høng. En hoppe af god type, velkonstrueret og med meget
god bevægelse som tallene antyder, især i trav. Hoppen deltog ikke i
prøven og må derfor vente med Pr.-hoppe titlen. Denne opnåede
O`HARA v. Hoftänzer og HT ORCIDEE v. Giorgio Armano fra Irene de
Darko, Tappernøje derimod. Knap slået af føromtalte med en tværsum
på 53 for eksteriør, gik hoppen en rigtig god prøve hvor hun virkede mere
smidig i overlinien end løs og hvor hun viste god springstil
Tuska Engskovgård ( Foto AD edition)
HERMIONE HOLMAGER v. Kaiser Wilhelm og HT HIGHLIGHT v.
Pidroneur fra Susanne Nielsen, Glumsø opnåede en tværsumskarakter
på 53,5 med typekarakter 8,5, og travkarakter på 8 som de højeste og
fundamentskarakteren på 6,5 som den laveste. Hoppen deltog i
endagsprøven og bestod, med dagens højeste delkarakter i springning.
Alle ovennævnte hopper er udtaget til eliteskuet på Broholm i august,
hvor vi glæder os til et gensyn, efter at de jo givet har nydt en velfortjent
pause.
Yderligere en treårig deltog i og bestod prøven, nemlig Vanilla v. Parlør
og HT VIKA v. Verdenas fra Helle Christensen, Rønnede. Hoppen er en
noget overstor avlsmodel der havde det svært i ridehallen, men som
også blev bedre under rytter. 48,5 i tværsum og derfor R.tilføjet til HTnummeret.

De øvrige hopper endte op med en tværsum i gennemsnit på ca. 50. Det
er vel lidt under normal og må jo mane til eftertanke, hvad angår en
fremtidig avlskarriere. Markedet i dag gør det i hvert fald svært for heste
af middel kvalitet.
Toppen på dagen skulle vise sig at befinde sig i 4-årsholdet, der bestod
af 5 hopper, heraf 2 i en klasse for sig.
Uanfægtet fløj blev Kaiser Wilhelm - datteren KASIA på HTPR.
KALIFORNIA v. Camelot. Ejer og opdrætter: Peter Christensen,
Nakskov. En skudsikker afstamning med præmiehopper og
materialprøvevindere og kårede hingste i moderlinien. En underskøn
type, et perfekt sidebillede og dertil 9-tal i trav og galop Hvad vil man
mere?? Karakter:8,5-8,5-7,5/7,5-9-9/9. I alt 59 point, hvilket ikke tildeles
hver dag. Hertil en sjælden (køn) farvekombination. Glæd jer til et gensyn
på Broholm.
Næstbedste 4-årige blev MONDIVA G. v. Connery og HT MARIELLE IV
v. Anduc. En sortbrun skønhed af meget god racetype og
bevægelsesmønster der sammenlagt opnåede tværsum 56 i eksteriør
med delkarakterer 8,5-8-7,5/8,5-7,5-8/8, som ikke viste særlig god
springning, men som afstamningen også antyder, opnåede dagens
højeste gangartskarakterer: 9,5-9-8,5 for skridt, trav og galop. Avler og
ejer: Barbara Gûngerich, Græsted.
Søndag den 12. kl. 8.00 præcist var vi så klar til dagens dont i de
velkendte Vilhelmsborgske rammer.
I alt 17 fremmødte, heraf 10 treårige. Herudover ca. 45 deltagende
ekvipager i Sommerstævnet, hvilket jo er et glædeligt og flot faktum
forbundets størrelse taget i betragtning.
Dagens bedste hopper viste sig blandt de treårige.
Fløjen gik til PASADENA v. Heartbreaker og PAY DAY v. Kennedy. En
meget typisk storrammet og ædel hoppe, særdeles velkonstrueret krop
og et godt bevægelsesforløb især i skridt. Galoppen derimod kunne
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ønskes med mere undergriben. Karakterer 8,5-8-7/8,5-7,5-7/8 i alt 54,5.
Ved den efterfølgende afprøvning beviste hun sin ridelighed og
gangformåen selvom hun mod slutningen virkede en smule brugt. Hun
sluttede prøven som nr.2 blandt de deltagende. Avler og ejer Søren
Nissen, Skals.
På andenpladsen ELLOUISE MØLHOLM fra John Pølund, Jerslev endnu
en Heartbreaker-datter. Denne gang på HT ELTORI v. Zenturio. Samme
størrelse 168 som den forrige, men mere fuldblodspræget type og krop
med meget muskuløs bagpart og et meget kraftfuldt bevægelsesmønster.
Hoppen opnåede tværsum 54 med delkaraktererne 7,5-8-7/8,5-8-7/8.
Hoppen aflagde en rigtig god prøve med dagens højeste karakter og
revancerede sig således i forhold til Pasadena. Begge hopper opnår
præmiestatus og adgang til Broholm.
På 3.pladsen oprangeredes HEDRA v. Cosmir og HTPR HEDA v.
Cannon Row xx fra Gunnar Pedersens meget velrenommerede
hoppestamme. Første årgang efter Cosmir og her en endnu i udvikling
stående meget plaget i sin fremtoning, men vellinieret og velbygget, men
hvor bevægelsesmønstret ønskes mere rummeligt og taktfast tværsum
51 med delkarakterer 8-8-7/7-7-6,5/7,5. Hoppen var ikke tilmeldt
afprøvning.
Ligesom på Sjælland fadede kvaliteten herefter ud og endte ret hurtigt på
den forkerte side af de 50 point. Og i modsætning til Næstved viste der
sig heller ikke de helt store stjerner i 4-års holdet.
Fløjen gik her til Nefertete v. Sain Cloud og TS NEW-DUC v. Induc. Ejer
Maria Schmidt, Kolding.
En typisk, højtstillet og moderne hest med et taktfast bevægelsesforløb,
hvor skridten ønskes mere rummelig.
8,5-8-7,5/6,5-7,5-7/7,5 i alt 52,5 og dermed ikke de magiske point til
Broholm, der jo således forhåbentlig får besøg af de to kvalificerede 3årige Heartbreaker-døtre til kampen om ”Årets Hoppe 2009”, og hvem
ved i den anledning kommer der jo et helt andet og internationalt besat
dommerteam på banen. Så her gælder dagsform og horsemanship for
alvor.
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Anders Dahl.

Ellouise Mølholm (foto AD edition)
Éndagsprøver
14 hopper deltog i årets endagsprøve, 5 på Kasernen og 9 på Vilhelmsborg.
For at bestå prøven, skal hoppen opnå min. 6,0 point. Drejer det sig om en Præmiehoppe-aspirant,
det vil sige hopper, som har opnået 53 point eller 54 point og derover, skal prøven bestås med min. 7,5 henholdsvis min. 7,0
point.
13 hopper bestod prøven, med følgende resultat:
Dressur dommer Løsspringning dommer Fremmedrytter
Total
1 Ellouise Mølholm
8,17
6,50
8,00
7,71
2 O’Hara
8,00
6,75
8,00
7,70
3 Wellnes Striks
7,83
6,50
8,25
7,68
4 Roxi Colour Horsebo
8,50
5,00
8,00
7,53
4 Mondiva G
9,00
5,00
8,50
7,53
5 Pasadena
7,83
7,00
7,25
7,46
6 Rubina
7,50
7,50
6,75
7,24
7 Vanilla
7,33
7,25
6,25
6,96
8 Hermione Holmager
7,00
7,25
6,25
6,90
9 Uzzi
7,33
6,25
7,25
6,68
10 Royal Diva
7,00
5,00
7,25
6,61
11 Natacha
7,00
5,00
7,00
6,18

OLH-prøve – Skanderborg
1 hoppe deltog i Oldenborg Forbundet’s 30 dages prøve i Skanderborg:
Kate Blæsbjerg bestod 30 dages prøven med en samlet karakter på 7,06.
Hoppen Uzzi deltog i den afsluttende prøve hos OLH og opnåede her en samlet karakter på 7,08.

Eliteskue 2009 - hopper
Søndag den 23. august stillede 24 føl og 12 hopper til
Eliteskue på Broholm.
Dommerne var Erik Jørgensen fra TAF samt Erhard Schulte
og Hans-Werner Paul fra Trakehner Verband.

Blandt 2 års hopperne, var nogle udtaget ved dyrskuerne
rundt i landet og andre var udtaget ved årets hoppekåring. 6
hopper stillede til Eliteskue og resultatet blev:
Fløj og Årets bedste 2 års hoppe: Ibsy Bibsy ”G” efter
Connery og Ileise HTPR 0117 v/Silvermoon. Avler og ejer:
Trine C. Gitz, Gislinge. En feminin hoppe af særdeles god
type, med et aktivt og rummeligt bevægelsesforløb.
Nr. 2 Roxi Spot Horsebo efter Camaro og Roxy Music HTPR
0539 v/Caprimond fra Helle Kristiansen, Græsted. En stor,
vellinieret hoppe med et rummeligt og aktivt
bevægelsesforløb.

Ibsy Bibsy ”G”, foto Heidi Holleriis

8 3 års hopper havde kvalificeret sig til deltagelse ved
hoppekåringen i år og halvdelen stillede til Eliteskue på
Broholm.
Fløj og Årets hoppe 2009 blev Ibi ”G” efter Godot og Ileise
HTPR 0117 v/Silvermoon. Avler og ejer Trine C. Gitz,
Gislinge. En feminin hoppe af god køns- og racetype, med et
særdeles godt bevægelsesforløb, med særdeles god
undergriben. Hoppen var fløjhoppe ved kåringen i Næstved.
Nr. 2 Roxi Coleur Horsebo efter Camaro og Roxy Music
HTPR 0539 v/Caprimond. Avler og ejer Helle Kristiansen,
Græsted. En stor hoppe af god type, med en særdeles god
bevægelse, hvor især knæaktionen fremhæves. Hoppen stod
som nr. 2 i Næstved og har endvidere bestået endagsprøve
med et godt resultat.

I 4 års og ældre holdet var der kun 2 deltagere, men det var
samtidig de 2 hopper som ved kåringen havde opnået årets
højeste point.
Fløjen og dermed Årets bedste 4 års hoppe blev Kasia efter
Kaiser Wilhelm og Kalifornia HTPR 9722 v/Camelot. Avler og
ejer Peter Christensen, Nakskov. En hoppe af særdeles god
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køns- og racetype, med en særdeles god og elastisk
bevægelse. Hoppen var fløjhoppe i ældreholdet i Næstved.
De tyske dommere var meget imponerede af vore hestes
kvalitet og også imponerede over, hvor velopdragne og
velsoignerede dyrene var, især føllene gjorde indtryk, som de
gik rundt på banen i snor – uden at forsøge at stikke af eller
sparke efter trækkeren. Man kunne se at der var blevet trænet
med dem hjemmefra og det giver en meget bedre oplevelse
for både trækker og føl.

Kasia, foto EHMedia

