Kåringsrejsen startede på Team Cape i Ringsted, hvor der blev
fremvist 10 3-års hopper og 7 4-års og ældre (heraf 2
araberhopper). Af de 10 3-års hopper, var 8 tilmeldt endagsprøve.
Dejligt at se, at så mange hopper nu går prøve.

Kvaliteten af 3-års hopperne var rigtig god, hvor hovedparten
opnåede et gennemsnit over 50, dog manglede ”stjernen” i flokken,
hvilket var lidt generelt på begge kåringspladser. Men ud af de 10
3-års hopper opnåede hele 5 hopper adgang til Broholm, hvilket
må siges at være rigtig godt.

Fløjen blandt de 3-års gik til La Paix e. Preussen-wind og Laika e.
Schwadroneur, ejer Henrik Andreasen, Glumsø avler Louise
Jensen, Rødby. En passende stor, vellinieret og velfungerende
hoppe med megen udtryk. Hun opnåede karaktererne 8-7,5-7/8-87/8 i alt 53,5. Hun gik en rigtig fin endagsprøve, men havde dog lidt
problemer med løsspringningen og med 7,40 fik hun desværre ikke
nok til at opnå titlen som præmiehoppe.
Nr. 2 blev Kassidy Dyrhave e. Buddenbrock og Kamelia ”R” e.
Kennedy, ejer og avler Grethe og Morten Carlsen, Sorø. En
passende stor og velkonstrueret hoppe, med knap så meget type,
men meget velgående. Hun opnåede karaktererne 7-8-7,5/8-8-7/8 i
alt 53,5. Også denne hoppe gik en rigtig fin endagsprøve med en
rigtig god løsspringning og endte med 7,54 og dermed titlen som
præmiehoppe.
nr. 3 gik til Helizia De L, e. Gribaldi og Herbina De L e.
Traumdeuter, ejer og avler Jette og Knud Ammitzbøll, Stenlille. En
middelstor, vellinieret, udtryksfuld hoppe med en god og rummelig
bevægelse især i skridt og trav. Hun opnåede karaktererne 8-7,56,5/8,5-8-7/8 i alt 53,5. Hun gik en fin endagsprøve med 7,32 point,
men også her kneb det lidt med løsspringningen og hun fik derfor
desværre ikke nok point til at opnå præmiestatus.
Nr. 4 blev Helouise von Hestebjerggaard e. Gribaldi og Helenah
De L e. Michelangelo, ejer og avler Mette Hansen, Boeslunde. Hun
opnåede karaktererne 7,5-7,5-7/8-7,5-7,5/8 i alt 53 point. Hun gik
dagens bedste endagsprøve, faktisk årets bedste med 7,73 point
og opnåede dermed titlen som præmiehoppe.
Den sidste hoppe der blev udtaget til Broholm, var hoppen Impala
”G” e. Hofrat og Ileise e. Silvermoon, ejer og avler Trine Cecilie
Gitz, Slagelse. En rigtig dejlig type med meget udtryk, men som
godt kunne ønskes lidt mere rummelig i bevægelsen. Hun opnåede
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karaktererne 8,5-8-6,5/7,5-7,5-7/8 i alt 53. Hoppen gik desværre
ikke endagsprøve, så hun må indtil videre ”nøjes” med at være
præmiehoppe-aspirant.
I 4-års holdet var kvaliteten ikke helt så høj, kun 1 hoppe opnåede
adgang til Broholm og kun 2 af de øvrige hopper kom på 50 point
eller over. De resterende 4 hopper var, på nær en enkelt, af en ret
dårlig kvalitet.
Men fløjen ved de 4-års og ældre hopper gik til Rodina e.
Lambrusco og Ronja e. Mago XX, ejet af Mia Danielsen, Roskilde
og avlet af Kaj Overgaard Jensen, Lemvig. En middelstor hoppe af
god type og med et dejligt bevægelsesforløb. Hun opnåede
karaktererne 8-7-7/8-7,5-8/8 i alt 53,5 og dermed adgang til
Broholm.

Skanderborgfløj 3-års:
Touch of Memories
Prinz K3/ Tender Touch xx / World Record xx
Avler og ejer: Anders Dahl

Derudover deltog 4-års hoppen Lawista e. Preussen-wind og
Lucky Angel e. Herzruf, ejer og avler Annika Blauenkjær og Erling
Larsen, Errindlev i endagsprøvningen og opnåede sit R med 6,55
point.

Næste stop for kåringsrejsen var Skanderborg Ridecenter. Her
blev der fremvist 11 3-års hopper og 5 4-års og ældre, samt 3 2års hopper. Af de 11 3-års hopper gik 7 prøve, så også her var det
dejligt at se, at så mange hopper fik lov at vise sine evner. På
denne plads var der 2 af de 5 4-års og ældre der gik endagsprøve.
På fløjen ved de 3-års kom hoppen Touch of Memories e. Prinz
K3 og Tender Touch xx e. World Record, ejer og avler Anders
Dahl, Brabrand. En dejlig storrammet hoppe med et stort og
rummeligt bevægelsesforløb især i trav. Hoppen må siges at bære
sit navn af en grund, da hun startede med at miste sin mor ved

Skanderborgfløj 4-års og ældre:
Karoline Blæsbjerg
Axis / Karen Blæsbjerg / Hockey 41
Avler og ejer: Svend Rosendahl

folingen, så fik hun en ammemor, som desværre døde ca. 1
måned senere. Og for kun 2 måneder siden, blev hoppen opereret
for tarmslyng. Så faktisk lidt imponerende at hun alligevel er
”faldet” så godt ud. Hoppen opnåede karaktererne 8-8-6,5/8-98/8,5 i alt 56 point. Desværre har hun endnu ikke gået prøve, så
hun må ”nøjes” med at være aspirant til præmiehoppe.
Nr. 2 blev La Vida e. Heartbreaker og Liva e. Arthus, ejer og avler
Helle Juul-Schirmer. En velgående hoppe der opnåede
karaktererne 7,5-8-7/7,5-8-8/8 i alt 54. Denne hoppe har desværre
heller ikke gået prøve og er derfor også ”kun” præmiehoppeaspirant.
Nr. 3 blev Kiwi Uniq e. Gribaldi og Kohr-I-Noora e. Herzzauber
ejer og avler Leif B. og Hanne D. Jensen, Morud. Hoppen opnåede
karaktererne 7,5-8-7/7-8-7,5/8 i alt 53. Heller ikke denne hoppe gik
endagsprøve og er derfor indtil videre præmiehoppe-aspirant.
Nr. 4 blev Hot Lips e. Okavango og Hirse e. Induc, ejer Alan
Nissen og avler Søren Nissen. En dejlig og meget velgående
hoppe med meget knæaktion, men var måske lidt præget af vækst
og dermed lidt ufærdig på dagen. Hoppen opnåede karaktererne
7,5-7,5-7/7-8-8/8 i alt 53 point. Hoppen gik dagens bedste
endagsprøve med 7,66 point, og opnåede dermed status som
præmiehoppe.
I Jylland blev kun 4 ud af 11 3-års hopper udtaget til Broholm, så
her en knap så god kvalitet hopper som på Sjælland.
Fløjen på 4-års og ældre, blev hoppen Karoline Blæsbjerg e. Axis
og Karen Blæsbjerg e. Hockey, ejer og avler Svend Rosendahl,
Blommenslyst. En storrammet, vellinieret hoppe som opnåede
karaktererne 8-8-7,5/8-7,5-7/8 i alt 54. Hoppen har gået 30-dages
prøve ved Dansk Oldenborg Avl med 7,62 og er dermed
præmiehoppe

Nr. 2 blev Miss Marple e. Buddenbrock og Maserat xx e. Mago xx,
ejer og avler Eva Løber, Grindsted. En meget velgående
halvblodshoppe som opnåede karaktererne 7,5-7-6/8,5-7,5-8/8 i alt
52,5. Hoppen gik en bestået endagsprøve med 6,92.
Nr. 3 blev fuldblodshoppen Fairwind xx e. Flyinfact xx og More
Seeland xx e. Zamindar xx, ejer Team AD-Edition og Helle JuulSchirmer, Svendborg, avler Carsten Nørgaard, Roskilde. En rigtig
dejlig, betydelig og udtryksfuld fuldblodshoppe, som var lidt præget
af at have gået løb. Hun opnåede karaktererne 8-8-6/7-7-8/8 i alt
52 point.
De resterende hopper til endagsafprøvningen, har på nær én,
bestået deres prøve og opnår derfor R i stambogsnummeret.
Der var 3 2-års hopper til udtagelse til Broholm, og heraf blev 1
udtaget. Det var en forrygende 2-års, nemlig Kaiserinden af
Løvegaard e. Hertug og Kantarel e. Silvermoon, ejer og avler
Rikke Lenskjold. En meget type- og kønspræget hoppe, med rigtig
dejlig bevægelsesforløb. Hoppen bliver meget spændende at
følge, ikke kun på Broholm, men også næste år til kåring.
Helle Jørgensen

Præmiehopper 2011
Helouis von Hestebjerggård HTPR 1117 – bronzemedalje.
Avler og ejer: Mette Hansen, Boeslunde.
Hot Lips HTPR 1121
Avler: Søren Nissen, Skals. Ejer: Alan Nissen, Skals.

Istar HTPR 1022
Avler og ejer: Christian Bech Nielsen, Rødding.
Karoline Blæsbjerg HTPR 1124.
Avler og ejer: Svend Rosendahl, Blommenslyst.
Kassidy Dyrhave HTPR 1125
Avler og ejer: Grethe Carlsen, Sorø.
La Vida HTPR 1128
Avler og ejer: Helle Juul-Schirmer, Randers.

ELITEHOPPER 2011
Babett HT 0108 efter Silvermoon og Beauty HT 9116 / morfar
Schwedengruss.
Avler Susanne M. Andersen, Århus og ejer Charlotte & Peter Stitz,
Rønnede.
Hoppen er bl.a. mor til hingsten Blanc Pain, som blev kåret i
Middelfart 2011.
Kamille HT 8911 efter Mackensen og Karina vier Eichen HT 8511/
morfar Gilbert.
Avler og ejer Jakob Mortensen, Vejen.
Hoppen er mor til flere B-heste i dressur, samt til Præmiehopperne
Kantarel og Komtesse.

Resultat endagsprøve og 30 dages prøve 2011
Hopper
Helouis von
Hestebjerggård
Hot Lips
Hertima De L
Henna von
Hestebjg.
Kassidy
Dyrhave
La Paix
Helizia De L
Chopaja
Pay Back
Wanilla Striks
Vision
Numina
Miss Marple
Simili Rouge
Lavito
Tremhuse
Lawista HT
1026
Galjana Vrå
AA
DOA
endagsprøve
Irmelin R
La Vida

Dressur Løsspringning
Fremmedrytter Total
dommer dommer
7,83

7,50

7,75

7,73

8,17
7,50

6,50
7,75

7,50
7,75

7,66
7,62

7,83

6,25

8,00

7,57

7,83

8,00

7,00

7,54

7,33
7,83
7,33
7,17
7,67
6,50
6,83
7,00
6,83

6,75
6,00
7,00
7,00
6,50
7,25
7,25
8,00
7,00

8,00
7,50
7,25
7,00
6,50
7,50
6,75
7,00
7,00

7,40
7,32
7,19
7,14
7,07
7,02
6,96
6,92
6,90

7,33

6,75

7,25

6,85

6,50

8,25

6,75

6,55

5,83

5,00

5,75

5,70

7,50
7,17

5,25
6,00

9,00
8,50

7,44
7,31

Vision
7,83
DOA 30 dages
test
Istar
Kai Blæsbjerg

7,50

8,75

7,94

783,5
662,6

Eliteskuet 2011 på Broholm - hopper
Søndag den 21. August 2011 var datoen for Trakehneravlsforbundet i Danmark’s Eliteskue.
Solen skinnede fra en næsten skyfri august-himmel, slotsparken
med de fantastiske dressurbaner, de prægtige gamle træer og de
irgrønne græsplæner er de smukkest tænkelige rammer for, at
fremvise de smukke Trakehner heste ved årets Eliteskue.
Årets dommerpanel bestod af Hans-Werner Paul (Trakehner
Verband), Johnny Sørensen, Fakse & Niels Therkelsen,
Jægerspris.
Dommerne startede dagen kl. 09.00 med, at bedømme alle
hestene i ridehallen, først mønstret for hånd, i skridt og trav,
dernæst løse, således at også galoppen kunne bedømmes. Selve
oprangeringen fandt sted på Dressurbanen i slotsparken over
middag.
Der var tilmeldt i alt 4 stk. 2 års hopper i kataloget, desværre
mødte kun 2 af dem frem.
Fløjen i holdet - og dermed ”årets 2-års hoppe” - ”Kaiserinden af

Løvegaard” fra Rikke Lenskjold, Bryrup. En
Hertug/Silvermoon/Mackensen – datter af bedste race- og
kønstype, super feminin og ædel og med et særdeles let og stort
anlagt bevægelsesforløb.
Som nr. 2 kom den betydelige hoppe ”Kameli” fra Niels Kure,
Skævinge – en Herzensdieb/Arogno/Inselkönig-datter, en betydelig
2 års hoppe, men knap så feminin og med store velmarkerede
partier og god og smidig bevægelse i alle 3 gangarter.
For begge hopper gælder det, at det bliver særdeles spændende,
at følge deres udvikling frem til næste år!
Årets hoppe 3års
I 3-års holdet var der i år kun tilmeldt 4 hopper, alle mødte til
bedømmelse.
Hopperne er jo kvalificeret til Eliteskuet ved den ordinære
hoppekåring i juli måned. Bedømmelsen ved Elitehoppeskuet er
”ny” – dvs. det er dagsformen der tæller og flere af dommerne har
ikke bedømt hopperne tidligere.
På fløjen og ”årets hoppe 2011” samt tildelt opdrættermedalje i
Bronze satte dommerholdet hoppen ”Helouis von
Hestebjerggaard”, en Gribaldi/Michelangelo/Arthus-datter fra
Mette Hansen, Boeslunde. Helouis von Hestebjerggaard er en
passende stor, vellinieret og særdeles velgående hoppe, med
masser af overskud og elastik. Ved endagsprøven i juli måned
aflagde hoppen desuden årets bedste rideprøve i TAF, hvilket jo
vidner om, at hun også kan bruges i sport.
Oprangeringen af de øvrige hopper i holdet af dejlige 3-årige
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hopper blev som følger:
Nr. 2 hoppen La Paix fra Henrik Andreasen, Glumsø. En
Preussenwind/Schwadroneur/Donauwind-datter. En feminin,
udtryksfuld og velgående hoppe.
Nr. 3 ”Touch of Memories” fra Anders Dahl, Brabrand. En Prinz
K3/World Record xx/Drumhead xx-datter. Storrammet
fuldblodspræget hoppe, endnu i vækst, stor og rummelig
bevægelse.

Årets hoppe 4 års

Nr. 4 “La Vida” fra Helle Juul-Schirmer, Randers. En
Heartbreaker/ Arthus/Roots xx-datter. En hoppe af mere
sportspræget type, velgående i alle 3 gangarter.

I holdet af 4-års hopper mødte i år kun en enkelt hoppe.
”Årets 4-års hoppe 2011” blev hoppen ”Karoline Blæsbjerg”, fra
Svend Rosendahl, Blommenslyst. En Axis/Hockey/Schwarmdatter. En middelstor, men dog betydelig hoppe, med god
bevægelse – hoppen har aflagt en særdeles god 30 dages prøve i
2010.
Karoline Blæsbjerg

