I weekenden d. 3. og 4. juli blev årets hoppekåring og
sommerstævner afholdt.
I sidste øjeblik, blev pladsen på Sjælland flyttet fra Kasernen i
Næstved til Team Cape i Ringsted, pga. sygdom på kasernen.
Begge dage var i bagende solskin og med temperaturer helt op
på 32 grader, så det var godt varmt at være i sving, både for
heste og mennesker.
Til kåringerne stillede i alt 19 3-års og 13 4-års og ældre
hopper. Derudover var der 2 2-års hopper til udtagelse til
Broholm. Desuden var der 72 ekvipager tilmeldt
sommerstævnerne. Så igen 2 dage med en masse dejlige
trakehnere.
På Sjælland var 9 3-års og 5 4-års og ældre, samt 2 2-års
hopper fremstillet.
3-års hopper

Fløjen gik til Pillau III e. Hohenstein og HTPR Polka, avlet og
ejet af Kaj Olesen, Errindlev. En utrolig ædel og feminin hoppe
med et dejligt smidigt bevægelsesforløb, og som trods sine 162
cm i stang, er en storrammet hoppe med et godt fundament.
Moderen Polka stod også fløj i sin årgang, så æblet falder ikke
langt fra stammen. Hoppen opnåede følgende karakterer 9-88/8,5-8,5-8,5/8,5 i alt 59 point. Hoppen var tilmeldt
endagsafprøvningen som hun bestod med et resultat på 7,7
point. Og med en bestået endagsafprøvning, kan Pillau III også
”prale” af titlen Præmiehoppe.
Reservefløj blev Ibsy Bibsy ”G” e. Connery og HTPR Ileise,
avlet og ejet af Trine Cecilie Gitz, Gislinge. Igen har Trine avlet
en harmonisk og typefast hoppe, med et smidigt
bevægelsesforløb. Hoppen fik karaktererne 8,5-7,5-7,5/7,5-88/8 i alt 55 point. Hoppen aflagde desuden endagsprøve, hvor
hun opnåede 7,39 og dermed også Præmiehoppe.
Nr. 3 blev hoppen Elopa e. Connery og HTPR Elta, avlet af Erik
Jørgensen, Herfølge og ejet af Birgitte Olsen, Klippinge. En
storrammet, vellinieret hoppe som fik karaktererne 8,5-8-8/7-77,5/8 i alt 54 point. Hoppen har ikke endnu ikke aflagt prøve og
er dermed ”kun” præmiehoppekandidat.
Nr. 4 blev Lawista e. Preussen-Wind og HT Lucky Angel, avlet
og ejet af Annika Blauenkjær og Erling Larsen, Errindlev.
Hoppen opnåede karaktererne 8-7,5-6/8,5-8,5-7/8 i alt 53,5 og
dermed også præmiehoppekandidat, men hoppen mangler
endnu at aflægge prøve.
De resterende hopper fik følgende karakterer:
Roxi Spot Horsebo e. Camaro og HT Roxy Music, avlet og ejet
af Helle Kristiansen, Græsted 7-7,5-6,5/8-7,5-7,5/7,5 i alt 51,5
point. Hoppen aflagde desuden en fin endagsafprøvning med et
resultat på 6,56.
Ihna Ravnkilde e. Hofrat og HT Instinkt Firfod, avlet og ejet af

Pillau III

Stig Ravnkilde Erichsen, Frederiksberg 7,5-7,5-6,5/8-8-7/7,5 i
alt 52 point. Hoppen aflagde en god endagsafprøvning der gav
et resultat på 7,08 og dermed en 3. plads på Sjælland.
Heronia von Hestebjerggaard e. Kaiser Wilhelm og HT Hella,
avlet og ejet af Mette Hansen, Boeslunde 8-7,5-7/7-7,5-7,5/7,5 i
alt 52 point. Aflagde også endagsafprøvning med et resultat på
6,59.
Venice e. Parlør og HT Vika, avlet og ejet af Helle Christensen,
Rønnede 8-7,5-7,5/6,5-8-7/7,5 i alt 52 point. Hoppen aflagde
også en fin endagsafprøvning med et resultat på 6,93.
Preussen-Dame e. Preussen-Wind og HT Paprimonka, avlet og
ejet af Kaj Olesen, Errindlev 7-7-7,5/7-7-6/7 i alt 48,5 point.
4-års og ældre hopper
Her gik fløjen til hoppen Endlich e. Saint Cloud og HT Elite,
avlet af Herdis Toft og Bjarne Nørgård, Skals ejet af Lina
Nordmand Gissum, Borup. Hoppen opnåede karaktererne 7,57,5-7/7,5-7,5-7,5/7,5 i alt 52 point.
Reservefløj blev Provence e. Parlør og HT Petit, avlet af Helle
Christensen, Rønnede og ejet af Karina Høvring, Faxe med
karaktererne 7,5-7-7/8-7-7/7,5 i alt 51 point. Hoppen får tildelt et
”R” da hun opnåede 75,20% i 4 års gangartsklassen.
Resultaterne for de resterende hopper:
Carezza B e. Godot og HTPR Carisma, avlet af Anne Kollberg,
Næstved ejet af Mette Hansen, Boeslunde 7-7,5-6,5/7,5-7-7/7 i
alt 49,5 point. Hoppen får tildelt et ”R” da hun deltog i 4 års
gangartsklassen og fik 77,20%.
Iventia e. K2 og HT Ivica, avlet af Cornelia Bruhn, Haderslev
ejet af Stine Toft Christensen, Ruds Vedby 8-7,5-6/6-6-7/7 i alt
47,5
Pitessa e. Ladroneur og HTR Pricy, avlet af Kaj Olesen,
Errindlev og ejet af Michala Madsen, Grevinge med
karaktererne 7-7-7/7,5-7-7/7 i alt 49,5 point. Hoppen får tildelt et

”R” da hun fik 64,47% i LA6A.
2-års hopper
I udtagelsen deltog 2 2-års hopper, hvoraf 1 hoppe fik adgang til
Broholm, nemlig hoppen Victoria af Birkely e. Heartbreaker og
HT Veronica, avlet af Heidi Andersen, Viby Sj. ejet af Kitt Hald
Nielsen, Slagelse.
Desuden deltog hoppen Princippa e. Preussen-Wind og HT
Pilana, avlet og ejet af Dennis Ovesen. Hoppen var meget
velgående, men endnu lidt ufærdig, så hun blev ikke udtaget til
Broholm, men vi glæder os til at se hende næste år til kåring.
Derudover deltog hingsten Lacroze Selsø i endagsafprøvningen
og fik et samlet resultat på 8,38 point og dermed den højeste
pointsum ved endagsafprøvningen.
På Sjælland var der desuden en kåret hoppe – Ivalo HT 0825,
som blev tildelt et ”R”, da hun opnåede 71,40% i FEI indl. 5 års.
I Jylland var 10 3-års og 8 4-års og ældre hopper fremstillet.
3-års hopper
Fløjen gik til Kampala e. Hibiskus og St.Pr.u.Pr.St. Kainda, avlet
af Dirk Müller, Tyskland ejet af Nicole Ahlefeldt-Laurvig-Lehn,
Harrislee. Hoppen som blev købt i Neumünster sidste år, viste
sin kvalitet ved dette års kåring. Hun er en meget feminin,
vellinieret og typestærk hoppe med en dejlig smidig bevægelse
– bl.a. opnåede hun den højeste travkarakter der blev givet ved
dette års hoppekåring. Hoppen opnåede karaktererne 9-87/7,5-9-8,5/8,5 i alt 57,5 point. Da hun endnu ikke har aflagt
endagsafprøvning, har hun sin præmiestatus ”tilgode”.
Reservefløjen gik til Kopyright e. Le Rouge og Kadenz IX, avlet
af Brigitte Holst, Tyskland ejet af Gert Laisbo, Vamdrup. En
højtstillet, moderne hoppe, med nogle gode bevægelser som
hun endnu har lidt svært ved at ”styre” når hun vises løs. Men
med støtte fra rytter viste hun sine evner. Ved kåringen fik hun

Kampala

karaktererne 8-8-7/9-7,5-7/8 i alt 54,5 point, derudover blev hun
vinder af endagsafprøvningen for hopperne, med det flotte
resultat på 8,04 point. Og dermed opnåede hun status af
Præmiehoppe.
Nr. 3 blev Kimberley e. Occacio og HT Kathiana, avlet og ejet af
Steffen Madsen, Rønnede. En smart, feminin hoppe som fik
karaktererne 8,5-8,5-7/7,5-7,5-7,5/8 i alt 54,5 point. Kimberley
mangler at aflægge endagsprøve, så hun er indtil videre ”kun”
præmiehoppekandidat.
Nr. 4 blev hoppen Istar e. Kaiser Wilhelm og HT Idona, avlet og
ejet af Christian Bech Nielsen, Rødding. Hoppen fik
karaktererne 8-7,5-7,5/8-8-7/8 i alt 54 point og
præmiehoppekandidat, men mangler at aflægge prøve.
Nr. 5 blev hoppen Beatrice e. Heartbreaker og Baghera II, avlet
og ejet af Søren Nissen, Skals. Hoppen opnåede karaktererne
8-8-6,5/7,5-8-7,5/8 i alt 53,5 og dermed også
præmiehoppekandidat, men mangler at aflægge prøve.
Nr. 6 blev hoppen Piemonte e. Parlør og HT Petit, avlet og ejet
af Helle Christensen, Rønnede. Hoppen fik karaktererne 8,5-77/7,5-8-7/8 i alt 53 point. Hoppen aflagde en rigtig fin
endagsprøve med resultatet 7,22, men desværre ikke nok til at
opnå præmiestatus, da hun skal have 7,5 for at opnå
præmiehoppestatus, når tværsum er 53 point.
Nr. 7 blev hoppen Herbe e. Kaiser Wilhelm og HT Hestia Á
Lykkebo, avlet og ejet af Gunnar Pedersen, Farsø. Hoppen fik
karaktererne 7,5-7-6,5/8-8,5-7,5/8 i alt 53 point. Og dermed
også præmiehoppekandidat, men mangler at aflægge prøve.
De resterende hopper fik følgende karakterer:
Hortence e. Heartbreaker og E.St. Haley, avlet og ejet af Søren
Nissen, Skals 7,5-7,5-7/7-7-7/7 i alt 50 point.
Madam Mim e. Heops og HTPR Manjana, avlet og ejet af
Henrik Vetter og Pia Folkmann, Silkeborg 7-7,5-7,5/7,5-7-7/7 i

alt 50 point.
Haifa e. Heartbreaker og HT High Magic, avlet af Hans
Andersen, Veflinge ejet af Tina Nielsen, Kolding 6,5-8-6/7,5-76,5/7 i alt 48,5 point.
4-års og ældre hopper
Fløjen gik til fuldblodshoppen Silk xx e. Octagonal xx og Saudif
xx, avlet af S.A.R.L. Elv. Du Haras De Bourgeauville, Frankrig
ejet af Mette K. Jepsen, Skanderborg. En rigtig dejlig
fuldblodshoppe med feminint udtryk og gode bevægelser især i
galop. Hun fik karaktererne 8-8-7/7,5-7,5-8/8 i alt 54 point og
dermed præmiehoppekandidat.
Reservefløjen blev hoppen Idola e. Kaiser Wilhelm og HT
Idona, avlet og ejet af Christian Bech Nielsen, Rødding. En
feminin, typestærk hoppe der fik karaktererne 8,5-7,5-7/7,5-87/7,5 i alt 53 point og dermed præmiehoppekandidat, men
mangler at aflægge prøve.
De resterende hopper fik følgende karakterer:
African Pumpkin e. Preussen-Wind og African Line xx, avlet og
ejet af Henrik Vetter og Pia Folkmann, Silkeborg 8-7,5-6,5/7-77/7 i alt 50 point. Hoppen deltog i løsspringning og fik
karaktererne 7 i teknik og 7,5 i kapacitet.
Turned up at noon e. Armano og HT Tanimara, avlet af Henrik
Vetter og Pia Folkmann, Silkeborg ejet af Kecia Dyhring,
Randers 7,5-7,5-7/7,5-7-7,5/7,5 ialt 51,5 point. Deltog i
løsspringning med karaktererne 7,5 i teknik og 7,5 i kapacitet.
Varieté e. Titelheld og St.Pr.u.Pr.St. Vanessa XII, avlet af Dirk
Müller, Tyskland ejet af Henrik Vetter og Pia Folkmann,
Silkeborg 8-7-6/- - - /7 – hoppen var ikke rengående og fik
derfor ikke bedømt sine bevægelser.
Filia e. Hofrat og Fürstentochter, avlet af Ilsemarie Peters,
Tyskland ejet af Britta M. Petersen, Vorbasse 6,5-7-7/8-7,5-7/7 i
alt 50 point. Felia opnåede 72,4% ved FEI 5 års indledende og

tildeles dermed ”R”.
Raket Galliano e. Travell og HT Roqui Galliano, avlet og ejet af
Sidse Fiedler Rasmussen, Årslev 8-8-6,5/7-6,5-6/7 i alt 49
point.
Lefitia e. Hofrat og Laudatio II, avlet af Ilsemarie Peters,
Tyskland ejet af Rikke Seerup, Skanderborg 6,5-6,5-6,5/6,5-76,5/6,5 i alt 46 point. Lefitia aflagde endagsprøve og opnåede
6,41 point og tildeles dermed et ”R”.
Alle hopper blev fremvist velforberedt – altid dejligt at se. Og det
bliver spændende at se en del af hopperne igen på Broholm.
Helle Jørgensen
PRÆMIEHOPPER 2010
Emei Shana HTPR 1045

Ejer:

Søren Nissen, Skals.

Hannah HTPR 1048

Ejer:

Søren Nissen, Skals.

Honeygirl HTPR 1016

Ejer:

Stutteri Selsø v/Fam.

Ejer:

Trine Cecilie Gitz,

Ejer:

Stutteri Carmen v/Leise

Kopyright HTPR 1025

Ejer:

Gert Laisbo, Vamdrup.

Olga III HTPR 1055

Ejer:

Insa Ruprecht, Bremen.

Perle XXVIII HTPR 1060

Ejer:

Jørgen Steen Jensen,

Haubroe, Skibby.
Ibsy Bibsy "G" HTPR 1018
Gislinge.
Kainda HTPR 1053
Rikke Pedersen, Slangerup.

Langå.

Pillau III HTPR 1033

Ejer:

Kaj Olesen, Errindlev.

ELITEHOPPER 2010
Pallasatene HTE 9314
Christensen, Rønnede.

Ejer:

Helle S.

Resultat endagsprøve 2010
Dressur
dommer
1 Kopyright 8,00
2 Pillau III
8,00
Ibsy
3
7,33
Bibsy ”G”
4 Piemonte 7,17
Ihna
5
7,00
Ravnkilde
6 Venice
6,50
Heroina
7 von
6,67
Hestebj.
Roxi Spot
8
6,67
Horsebo
9 Lefitia
6,83
Hopper

Løsspringning
Fremmedrytter Total
dommer
7,25
8,50
8,04
7,25
8,00
7,77
7,00

7,75

7,39

7,75

7,00

7,22

7,25

7,25

7,08

7,75

7,00

6,93

6,00

7,00

6,59

6,00

6,75

6,56

6,25

6,75

6,41

Hingst
Lacroze
Selsø

8,33

8,25

8,50

8,38

Resultat Dansk Oldenborg Avl’s 30 dages brugsprøve
Skanderborg
Karoline Blæsbjerg nr. 2 af 12 deltagere med et samlet resultat
på 7,62 point
Dressur
Løsspringning Fremmedrytter
Træningsleder 7,6
7,3
dommer
7,3
7,1
8,25

Eliteskuet 2010 på Broholm - hopper
2-års hopper
Ialt 6 stk. 2-års hopper havde taget turen til Broholm for at
kæmpe om at blive Årets 2-års hoppe 2010.
Fløjen og dermed "årets 2-års hoppe 2010" blev indtaget af
den lovende unghoppe Kiwi Uniq, F.: Elitehingsten Gribaldi,
MF.: Elitehingsten Herzzauber - fra Hanne D & Leif B. Jensen,
Morud. Hun er en hoppe, der lover godt for fremtiden Harmonisk i kropspartierne, korrekt fundament og velgående i
alle gangarter. Det bliver spændende at følge hende til næste
år. Hun blev efterfulgt af hoppen Henna von Hestbjerggaard, F.:
Kafelnikov & MF.:Ibikus, fra Mette Hansen, Boeslunde - En stor
og veludviklet 2 års hoppe med ridehestepræg og et dejligt
bevægelsesmønster. På 3. pladsen fulgte endnu en hoppe
fra Mette Hansen, Boeslunde - Helouis von Hestebjerggaard,
F.: Gribaldi & MF.: Michelangelo - en knap så betydelig en
hoppe som de foregående, men hun er i besiddelse af et super
elastisk bevægelsesforløb, den bedste bevægelse vi så i holdet.

Kiwi Uniq, foto: Heidi Holleriis

3 års hopper
Som sidste indslag i avlsdelen ved Elitedagene 2010 kom
oprangeringen af 3-års hopperne.
Holdet bestod af 5 dejlige hopper, der jo alle har kvalificeret sig
via den ordinære hoppekåring i Juli 2010. Eliteskuet er dog en
helt ny konkurrence, hvor dommerne "visker tavlen ren" og alle
hopper møder lige til en "best in show" konkurrence. På 5.
pladsen stod hoppen Elopa HT 1009, F.: Elitehingsten
Connery, MF.: Kaiser Wilhelm, opdrættet af Bodil & Erik
Jørgensen, Herfølge, ejet af Birgitte Olsen, Klippinge. En
udtryksfuld, sluttet og moderne hoppe med god bevægelse,
specielt skridt og galop skal fremhæves. På 4. pladsen stod
hoppen Kopyright HTPR 1025, F.: Le Rouge, MF.:
Elitehingsten Hohenstein. Opdrættet af Birgitte Holst, Tyskland
og ejet af Gert Laisbo, Vamdrup. Hun er en storrammet og
betydelig hoppe med store rideheste partier. Hun blev særdeles
kompetent fremvist på dagen af Bettina Laisbo og her så man
hvorfor hun har opnået det bedste afprøvningsresultat ved årets
hoppeafprøvning - Tillykke med det flotte resultat. på 3. pladsen
stod hoppen Pillau III HTPR 1033, F.: Elitehingsten
Hohenstein, MF.: Elitehingsten Connery, opdrætter og ejer Kaj
Olesen, Errindlev. En særdeles udtryksfuld, feminin og
harmonisk hoppe, der måske kunne ønskes lidt mere højtstillet,
hun har et dejligt bevægelsesforløb i alle 3 gangarter.
Som nr. 2 & "reservefløj" stod hoppen Ibsy Bibsy "G" HTPR
1018, F.: Elitehingsten Connery, MF.: Silvermoon, Opdrætter og
ejer Trine Cecilie Gitz, Slagelse. En ædel, feminin og højtstillet
hoppe med et særdeles godt og rummeligt bevægelsesforløb.
Specielt ved den sidste mønstring på oprangeringsbanen viste
hoppen sit store potentiale.
Som nr. 1 og "Årets hoppe 2010" stod hoppen Kampala HT

1023, F.: Hibiskus, MF.: Elitehingsten Tuareg, opdrættet af Dirk
Müller, Tyskland og ejet af Nicole Ahlefeldt-Laurvig-Lehn,
Harrislee, Tyskland. Hun er en passende stor hoppe med en
super feminin og racetypisk type, hun udstråler "her kommer
jeg" og er harmonisk i alle kropspartier, er velstillet og har 3
særdeles rummelige og elastiske gangarter med takt, sving og
bæring - for dommerne en helt selvskreven fløjhoppe, som det
bliver spændende at følge i hendes senere karriere, hvad enten
det bliver på dressurbanen eller som avlshoppe. Et stort tillykke
til både avler og ejer med denne fantastiske hoppe.
Fra dommerholdet skal lyde en tak til alle de fremstillede
individer, som blev fremstillet i flot kondition. Det lover godt for
det fremtidige avlsarbejde i Trakehnerforbundet i DK, når man
ser på kvaliteten af de fremstillede individer. Tak for i år.
Niels Therkelsen.

