Hoppekåring 2016
Hoppekåring og sommerstævne 2016

Årets hoppekåring og sommerstævne blev afviklet i weekenden d. 25.-26. juni. En weekend med vores altid
smukke trakehnere og i år med nogenlunde vejr – bortset fra enkelte store regnskyl

Det så umiddelbart ud til at der var meget få 3-års hopper til kåring, men tager man udgangspunkt i, at der i
2013 kun blev født 36 hoppeføl og at 3 af de føl, blev solgt til Tyskland, hvor de i år har opnået fantastiske
kåringsresultater, så er antallet af kårede 3-års hopper incl. de 3 hopper i Tyskland, faktisk procentvis en
anelse højere end i 2015, hvor antallet af 3-års hopper til kåring var 16 ud af 52 fødte hoppeføl i 2012. Og vi
skal jo indstille os på, at vi nu kommer ind i de små årgange af fødte føl. Til gengæld må man sige, at
kvaliteten af hopperne – som vi også så på følårgangene – er meget høj.

Vi startede ud hos Team Cape i Ringsted om lørdagen.
Her var tilmeldt 5 3-års hopper samt 5 4-års og ældre og og 2 2-års. Desværre blev 1 af hopperne frameldt fra
2-års holdet, men møder senere på følrejsen.
Til sommerstævnet var der tilmeldt 47 starter og det var faktisk 6 flere starter end i 2015 

På Årslevgården om søndagen, var der tilmeldt 4 3-års hopper, hvoraf 1 desværre blev frameldt og 1 4-års og
ældre.
Til sommerstævnet på Årslevgården, var der 34 starter og det var 1 mere end i 2015 
Ringsted

3-års hopper

Fløjhoppen på 3-års holdet blev den super dejlige
hoppe Eranntis (F: Schwarzgold – M: Erentia) avlet
af Erik Jørgensen, Herfølge og ejet af Annegrete
Jacobsen, Skibby. Eranntis er en højtstillet
moderne hoppe, med særdeles god køns- og
racetype og rigtig gode bevægelser. Hun opnåede
karaktererne 9 9 7/8 8,5 8,5/8,5 i alt 58,5 point.

Reservefløjen gik til yndige Kassandra Carmen (F:
Hibiskus – M: Kainda) avlet og ejet af Stutteri
Carmen v/Leise Rikke Pedersen og Bjarne
Bredahl, Slangerup. Kassandra Carmen er en
smuk køns- og racetypisk hoppe med et dejligt
smidigt bevægelsesforløb og man må sige, at hun
levede op til hendes flotte følbedømmelse, som
endte ud med at hun blev årets hoppeføl i 2013.
Hun opnåede karaktererne 9 8,5 8/8,5 8,5 7,5/8,5 i
alt 58,5 point

Herefter fulgte Salza (F: Friedensfürst – M: Samira
VII) avlet af Dorthe Sørensen, Lundby og ejet af
Dorthe Sørensen og Henning Karved, Gentofte,
som i 2015 blev årets 2-års hoppe til eliteskuet.
Salza er stadig en imponerende hoppe med en
super køns- og racetype og et stort anlagt
bevægelsesforløb. Hun opnåede karaktererne 9
8,5 7/7,5 8,5 7,5/8,5 i alt 56,5 point

Så fulgte Galina Selsø (F: Imhotep of Highmoor –
M: Gute Idee II) avlet og ejet af Stutteri Selsø
v/Janus Haubroe og Camilla Qvistgaard, Skibby.
Galina Selsø er en feminin hoppe, med et let og
energisk bevægelsesforløb og opnåede
karaktererne 8 7,5 7,5/8 8,5 8/8 i alt 55,5 point

Her efter fulgte Luca Engsvang (F: Schwarzgold –
M: Latrix Tremhuse) avlet af Steen Engsvang,
Kalundborg og ejet af Naja Simone Gregersen,
Mern. Luca Engsvang er en hoppe som i øjeblikket
er lidt præget af vækst, men med en energisk og
taktfast bevægelse. Hun opnåede karaktererne 7,5
7,5 7/7,5 8,5 8/7,5 i alt 53,5 point

Alt i alt et flot hold som var rigtig godt forberedt og fremvist og som alle er udtaget til eliteskuet på Broholm d.
13.-14. august
4-års og ældre hopper

Fløjhoppen på 4-års og ældre holdet blev Honey
Selsø (F: Lacroze Selsø – M: Honeygirl) avlet og
ejet af Stutteri Selsø v/Janus Haubroe, Skibby.
Honey Selsø er en hoppe med et imponerende
bevægelsesforløb og opnåede også dagens
højeste bevægelseskarakter, da hun fik
karaktererne 7,5 7,5 6,5/8,5 9 8,5/8 i alt 55,5 point
og dermed udtaget til eliteskuet.
Hoppen deltog
også i stævnet og blev placeret som nr. 2 i 4 års
gangartsklassen med flotte 82,200 point og kunne
derfor udnævnes til Præmiehoppe på dagen.

Reservefløjen gik til Emperia (F: Connery – M:
Erentia) avlet og ejet af Erik Jørgensen, Herfølge.
Emperia er en vellinieret og feminin hoppe som
opnåede karaktererne 8 8 7/8 7,5 7/8 i alt 53,5
point og dermed også udtaget til eliteskuet

Herefter fulgte hoppen Eukanuba (F: Gribaldi – M:
Elegia) avlet af Erik Jørgensen, Herfølge og ejet af
Christina Cruft og Lars Stub, Tureby. En
storrammet hoppe med et dejligt moderpræg og
en energisk og taktfast bevægelse. Hoppen
opnåede karaktererne 7,5 7 6,5/7,5 7,5 7,5/8 i alt
51,5 point

Så fulgte hoppen Kirstine Blæsbjerg (F: Fly
Society XX – M: Karen Blæsbjerg) avlet og ejet af
Svend Rosendahl, Blommenslyst. Kirstine
Blæsbjerg er en halvblodshoppe af sportsbetonet
type, med en rummelig bevægelse og som
opnåede karaktererne 7 7,5 8/7,5 7 7/7 i alt 51
point. Kirstine Blæsbjerg bestod i 2014 30 dages
prøve hos DOA med 716,5 point, så hoppen får
tilføjet et R i sit kåringsnummer.

Herefter kom hoppen Hamila (F: Armano – M:
Halinka) avlet af Per Erstrup, Maribo og ejet af
Caroline Nielsen, Sorø. En udtryksfuld hoppe,
med en taktfast og energisk bevægelse. Hamila
opnåede karaktererne 7 6,5 7/7,5 7 6/7 i alt 48
point

2-års hopper til udtagelse til eliteskue
I Ringsted var der også en 2-års hoppe til udtagelse til eliteskuet, nemlig hoppen Primavera (F: Hancock – M:
Primadonna) avlet og ejet af Per Jensen og Pia N. Frederiksen, Klippinge. Primavera blev i 2014 årets
hoppeføl og har fortsat en positiv udvikling. Hun blev fremvist i en flot form og blev udtaget til eliteskuet
Stort tillykke til alle hopper, avlere og ejere i Ringsted med den flotte fremvisning

Årslevgården
3-års hopper

Fløjhoppen på 3-års holdet blev den smukke og
velgående Emei Ora (F: Hibiskus – M: Emei
Shana) avlet og ejet af Søren Nissen, Skals. Emei
Ora er en feminin hoppe med et rigtig dejligt
bevægelsesforløb og opnåede karaktererne 8 8
7,5/8,5 8,5 8/8 i alt 56,5 point og udtaget til
eliteskuet.

Reservefløjen gik til Rosa Parks (F: Placido
Domingo – M: Ronja Røverdatter) avlet og ejet af
Susanne Bak, Lemming. Rosa Parks er en yndig
hoppe som i øjeblikket måske er en lille smule
præget af vækst, hvilket jo er helt naturligt for en
3-års hoppe på nuværende tidspunkt. Hun
opnåede karaktererne 8 7,5 7,5/8 7,5 7/7,5 i alt
53,0 point og udtaget til eliteskuet.

Herefter fulgte hoppen Madicken (F: Goldschmidt –
M: Matilda) avlet og ejet af Anders Dahl, Brabrand.
Madicken er en hoppe af jævn god type, med et
rummeligt og taktfast bevægelsesforløb og hoppen
opnåede karakterne 7 7 6,5/7 7,5 7,5/7 i alt 49,5
point

4-års og ældre

Der var kun 1 4-års og ældre hoppe til kåring
på Årslevgården. Men det må siges at være
en super repræsentant. Heloiza (F: Okavango
– M: Hella XXI) avlet og ejet af Søren Nissen,
Skals som er en sportsbetonet, vellinieret og
muskuløs hoppe, med imponerende
bevægelser. Heloiza havde fredag op til
kåringen, deltaget i distriktsstævne i military
og opnået en 4. plads i en CNC90 Hest. På
baggrund af hendes træning til military er hun
selvfølgelig også meget ’fit’. Heloiza opnåede
karaktererne 8,5 8,5 8/7,5 9 8,5/8,5 i alt 58,5
point og dermed udtaget til eliteskuet

Stort tillykke til alle hopper, avlere og ejere på Årslevgården med den flotte fremvisning
Helle Jørgensen

Elitedage 2016

I år var vi igen vendt tilbage til smukke Broholm, da årets elitedage blev afholdt. Vejret var
heldigvis rimelig med os det meste af weekenden og omgivelserne må jo siges at være fantastiske

Det samme kan siges om de heste vi havde fornøjelsen af at se – både på dressurbanerne og i
avlsdelen

Dressurdelen forløb over 2 dage, hvor der lørdag blandt andet var indledende runder til
dressurchampionatet. Søndag løb finalerne så af stablen. Der var i år 33 starter om lørdagen og 30
starter om søndagen.

4-års championatet blev vundet stort af John Hvalsø Saul på skønne Alphabeat e.
All Inclusive og Anastasia e. Sixtus avlet og ejet af Lone Andersen og Johnny Sørensen. Ekvipagen
opnåede det imponerende resultat af 92.400 point. Værd er det at nævne, at Alphabeat’s mor
Anastasia også er mor til Aston Martin, som ud over at være far til mange skønne afkom, også selv
har klaret sig imponerende i ridesporten, har blandt andet opnået at blive nr. 10 i finalen i Verden
som 5-års og ejes i dag nu af Helene Melsen, som fortsætter Aston Martins succes på
dressurbanerne.

Nr. 2 i 4-års championatet blev Halle Berry med 82,800 point. Her kan man så snakke om dobbelt
succes, da Halle Berry er efter Aston Martin og Hermione e. Summertime og er også avlet af Lone
Andersen og Johnny Sørensen. Halle Berry blev i 2015 årets hoppe, vandt endagsprøven samt blev
tildelt avlermedalje i sølv. Derudover blev hun udtaget til auktion i Neumünster, hvor hun blev
den dyreste ridehest. Halle Berry blev på auktionen heldigvis købt hjem til Danmark igen af
hendes nye ejer Anne Lyngby. 2 fantastiske repræsentanter som automatisk er videre til
bruttotruppen til UVM 2017.

5-års championatet

5-års championatet blev vundet af Bettina Laisbo på Kut’N’Move e. Imperio og Kopyright e. Le
Rouge avlet og ejet af Bettina og Gert Laisbo.
Ekvipagen opnåede flotte 83,500 point.
Værd at bemærke er, at Kut’N’Move og Bettina også vandt 4-års championatet i 2015 og
efterfølgende blev udtaget som reserve til dette års UVM.

Nr. 2 i klassen blev Natalie Wulff Brix på
Cousina e. Rheinklang og Couracia e.
Caprimond opdrættet i Tyskland. Ekvipagen
opnåede 78,500 point.

Nr. 3 blev Mikael Ketelsen på Oleander e.
Hibiskus og Okka e. Arrak Avlet af Helen og
Søren Nissen ejet af Jane Nygaard.
Ekvipagen opnåede 76,300 point.
Kut’N’Move og Oleander er udtaget til
bruttotruppen til UVM 2017.

Alle resultaterne kan ses på
http://live.rideforbund.dk/staevne.php?staevne=STV00009582

Som noget nyt, havde vi i år indgået aftale med Trakehner Verband om at holde forbesigtigelse af
hingste til kåringen i Neumünster, samt mulighed for at få udtaget hopper, føl og rideheste til
auktion i Neumünster. Et helt nyt tiltag, som vi var lidt spændte på at afvikle. Besigtigelsen blev
foretaget lørdag af repræsentanter fra Trakehner Verband.
Der var på forhånd tilmeldt 6 unghingste, 2 rideheste, 3 2-års hopper, 3 hoppeføl og 1 hingsteføl.
Desværre blev 2 unghingste frameldt i sidste øjeblik, så der var kun 4 unghingste til udtagelse. 1
hingst blev udtaget og 1 hingst udtaget til reserve.

Hingsten der blev udtaget til Neumünster var
Bugatti e. Placido Domingo og Betty BlueBell
e. Okavango avlet af Helle og Ebbe Jørgensen
og ejet af Søren Nissen.
Moderen Betty BlueBell er også mor til årets
hingsteføl 2015.

Udtaget til Reserve blev Alfabeat von
Hestebjerggaard e. Herakles og Aggie II e.
Summertime avlet af Mette Hansen og ejet
af Gadebjerg I/S v/Nissen.

Derudover blev der udtaget 2 hoppeføl til
auktion, nemlig Imagine e. Placido Domingo
og Inverness e. Schiffon avlet og ejet af
Anders Dahl, også her er det værd at
bemærke, at en helbror til Imagine blev
udtaget til hingstekåring i Neumünster sidste
år.

Derudover blev Lollipop e. Millennium og La
Kayla e. Preussen-wind avlet og ejet af Kaj
Olesen også udtaget til Neumünster og igen
værd at bemærke at Lollipop – som også
endte med at blive årets hoppeføl - er efter La
Kayla som selv stod som årets hoppeføl i
2012.

Der blev også udtaget 2 2-års hopper til
reserve til auktionen i Neumünster. Det
drejer sig om Happy Hour Selsø e.
Schwarzgold og Hacúna Selsø e. Kancún avlet
og ejet af Stutteri Selsø v/Camilla Qvistgaard
og Janus Haubroe. Happy Hour Selsø
opnåede også at blive udnævnt til årets 2-års
hoppe om søndagen.

Derudover blev Mariam Makeba e. Placido
Domingo og Matilda e. Travell avlet og ejet
af Anders Dahl også udtaget som reserve til
auktionen.

Søndag fandt eliteskuet samt endagsprøven så sted.
Vi startede søndag kl. 9.00 med løsspringning af endagsprøve-deltagerne, 7 hopper og 1 vallak.
Springdommer og testrytter var Mikael Ketelsen og gangartsdommerne var Helle S. Christensen
og Niels Therkelsen.
Alle endagsprøvedeltagerne var rigtig godt forberedte hjemmefra, også i løsspringning og super
dejligt at se 8 ekvipager til endagsprøven i år.

Vinder af endagsprøven blev Kassandra Carmen e. Hibiskus og Kainda e. Tuareg avlet og ejet af
Stutteri Carmen v/Leise Pedersen og Bjarne Bredahl. Kassandra Carmen opnåede det
imponerende resultat af 8,90 med et suverænt 10 tal i kapacitet fra testrytteren. Værd er det at
bemærke, at moderen Kainda er helsøster til den kårede hingst Kancún og er mor til Kampala,
som blev årets hoppe 2010.
Nr. 2 blev hoppen Heloiza e. Okavango og
Hella XXI e. Antares avlet og ejet af Søren
Nissen. Også her et imponerende resultat,
da Heloiza opnåede 8,27 point. Heloiza går i
øjeblikket military med stor succes.

Nr. 3 blev hoppen Luca Engsvang e.
Schwarzgold og Latrix Tremhuse e.
Insterburg avlet af Steen Engsvang og ejet
af Naja Gregersen. Luca Engsvang opnåede
7,87 point

Nr. 4 blev vallakken He’cula von
Hestebjerggaard e. Aston Martin og Henna
von Hestebjerggaard e. Kafelnikov avlet og
ejet af Mette Hansen. Han opnåede 7,84
point

Nr. 5 blev Galina Selsø e. Imhotep of
Highmoor og Gute Idee II e. Connery avlet
og ejet af Stutteri Selsø v/Camilla
Qvistgaard og Janus Haubroe. Galina Selsø
opnåede 7,68 point

Nr. 6 med 6,88 point blev Uptown Girl by
Uniqhors e. Placido Domingo og Uzzi e.
Kanudos xx avlet og ejet af Kristina
Marcussen

Som en delt nr. 7, da de begge opnåede
6,76 point, var hoppen Rosa Parks e.
Placido Domingo og Ronja Røverdatter e.
Gortus avlet og ejet af Susanne Bak

og hoppen Pellegrina e. Okavango og Pina
Colada II e. Induc avlet og ejet af Søren
Nissen

Ind imellem endagsprøvedeltagerne så dommerne de hopper der kun var tilmeldt eliteskuet og
ikke endagsprøven, samt de føl der deltog i kampen om årets hoppe- og hingsteføl, løse i
ridehallen.
Oprangeringen fandt sted på ridebanen, da finalestævnet var afsluttet, og her så vi alle de
deltagende hopper og føl som blev vist et par omgange, inden oprangeringen.

Dommerne startede oprangeringen med føllene. Til årets følbedømmelser, så vi rigtig mange
super gode føl og flere af dem opnåede meget høje karakterer. Dejligt at se den høje kvalitet der
er i vores avl..
Holdet af føl bestod af 3 hingsteføl og 5 hoppeføl og resultatet blev:

Hingsteføl:

Nr. 1 og dermed Årets hingsteføl: Luxus
Selsø e. Schwarzgold og Lambada e.
Kostolany, ejet og avlet af Stutteri Selsø
v/Janus Haubroe og Camilla Qvistgaard. Et
charmerende føl med god race- og kønstype
og stor udstråling og en særdeles god,
taktfast og elastisk bevægelse. Moderen,
Lambada er også mor til den kårede hingst
Lacroze Selsø.

Nr. 2 Hensley von Hestebjerggaard e.
Münchhausen og Helia De L e. Hertug avlet
af Hestebjerggaard v/Mette Hansen og ejet
af Tina Christfort og Kim Hansen, er et
betydeligt hingsteføl af god type, med en
rummelig og taktfast bevægelse.

Nr. 3 Hugo Boss By Uniqhors e.
Münchhausen og Helizia De L e. Gribaldi
avlet af Kristina og Jan Marcussen og ejet af
Julie Bregnhøj - et middelstort føl af ret god
type, med en god bevægelse, føllet var lidt
mat på dagen.

Hoppeføl:

Nr. 1 og Årets hoppeføl: Lollipop e.
Millennium og La Kayla e. Preussen-wind
avlet og ejet af Kaj Olesen. Et super smart,
højtstillet og vellinieret føl af rigtig god type
og med et let og elastiskt bevægelsesforløb,
med god bæring. Som nævnt længere
oppe, så var La Kayla selv årets hoppeføl i
2012.

Nr. 2 Imagine e. Placido Domingo og
Inverness e. Schiffon avlet og ejet af Anders
Dahl. De 2 føl stod meget tæt da de begge
var nogle imponerende hoppeføl, både i
type og bevægelse. Imagine er et betydeligt
og vellinieret føl af rigtig god type og med
en særdeles god og taktfast bevægelse,
med god undergriben.

Nr. 3 Bellstein e. Finckenstein og Butterfly
e. Summertime avlet og ejet af Tonny Bang.
Også her et super dejligt, feminint ,
harmonisk og velproportioneret hoppeføl
af rigtig god type og med en rummelig og
elastisk bevægelse med god undergriben.

Nr. 4 Perfect by KMH e. Millennium og
Piaff e. Silvermoon avlet og ejet af Horses
to the World by KMH. Et ædelt og feminint
føl af rigtig god køns- og racetype og med
en særdeles god bevægelse

Nr. 5 Lafiness von Hestebjerggaard e.
Münchhausen og Lantana Tremhuse e.
Hertug avlet og ejet af Hestebjerggaard
v/Mette Hansen. Et stort føl af god type,
med en god bevægelse

Holdet af 2 års hopper bestod af 4 hopper og resultatet blev:

Nr. 1 og Årets 2 års hoppe Happy Hour
Selsø e. Schwarzgold og Hacúna Selsø e.
Kancún avlet og ejet af Stutteri Selsø
v/Camilla Qvistgaard og Janus Haubroe, en
passende stor, vellinieret og udtryksfuld 2
års hoppe. Bevægelsen rummelig og
taktfast, med god undergriben.

Nr. 2 Miriam Makeba e. Placido Domingo
og Matilda e. Travell avlet og ejet af
Anders Dahl. En passende stor 2 års hoppe
af god type og med godt udtryk og en god
bevægelse.

Nr. 3 Primavera e. Hancock og Primadonna
e. Connery avlet og ejet af Per jensen og
Pia Frederiksen. En passende stor hoppe af
god type og med en god bevægelse, som
dog virkede lidt præget af vækst på dagen.
Primavera blev årets hoppeføl i 2014.

Nr. 4 Malinah von Hestebjerggaard e.
Herakles (von Hestebjergg.) og Masai AA e.
Koh-I-Noor avlet og ejet af
Hesterbjerggaard v/Mette Hansen. En
passende stor, feminin hoppe, som også
virkede lidt præget af vækst, hvilket også
kunne ses på hendes bevægelse, som var
god, men savnede energi.

4 års og ældre hoppe:

Årets bedste 4 års og ældre hoppe blev
Emperia e. Connery og Erentia e.
Hohenstein avlet og ejet af Erik Jørgensen.
Hun er en passende stor, harmonisk hoppe
af særdeles god type og en særdeles god
og elastisk bevægelse, især i skridt og trav.

Nr. 2 blev Heloiza e. Okavango og Hella XXI
e. Antares avlet og ejet af Søren Nissen.
Hun er en sportspræget, vellinieret hoppe
med godt udtryk og et smidig og rummeligt
bevægelsesforløb. Heloiza blev også
udnævn til præmiehoppe, da hun bestod
endagsprøven med 8,27 point. Dommerne
valgte derfor at tildele avlermedalje i
bronze til Søren Nissen.

Så fulgte oprangering af 3 års holdet og udnævnelse af Årets hoppe 2016.

Nr. 1 Årets Hoppe Kassandra
Carmen e. Hibiskus og Kainda e.
Tuareg avlet og ejet af Stutteri
Carmen v/Leise Pedersen og
Bjarne Bredahl - en storrammet,
velmarkeret hoppe, med
særdeles god køns- og racetype
og med en særdeles god og
smidig bevægelse i alle 3
gangarter. Kassandra Carmen
blev som tidligere nævnt en
suveræn vinder af endagsprøven,
hvor hun blev rost for en
imponerende samarbejdsvilje og
kapacitet og blev på den baggrund også udnævnt til præmiehoppe. En hoppe af den kvalitet, med
både type, gang og ridelighed fortjener at blive belønnet og dommerne valgte derfor at tildele
TAF’s første guldmedalje til avler Leise Pedersen. Nogle kan måske huske hoppen fra 2013, hvor
hun var årets hoppeføl.

Nr. 2 Madame Curie e. Aston Martin og
Elitehoppen Mademoiselle e.
Münchhausen avlet og ejet af Steffen
Madsen. Hun er en stor, storrammet,
velmarkeret og udtryksfuld hoppe, med en
særdeles god og elastisk bevægelse.
Madame Curie havde bestået en 30 dages
prøve i Redefin med et flot resultat på 8,02
og blev udnævnt til Præmiehoppe.
Sammenholdt med hendes flotte
eksteriørkåring og rideresultatet, valgte
dommerne at tildele Steffen Madsen avlermedalje i sølv.

Nr. 3 Salza e. Friedensfürst og Samira VII e.
Caprimond avlet af Dorthe Sørensen og
ejet af Dorthe Sørensen og Henning
Karved. En yderst smuk, passende stor,
feminin og udtryksfuld hoppe med en
særdeles god og rummelig bevægelse. Som
nogen måske kan huske, blev Salza helt
velfortjent årets 2-års i 2015. Salza
mangler endnu at aflægge rideprøve og må
derfor have sin udnævnelse til præmiehoppe til gode.

Nr. 4 Pleasure e. Hancock og Elitehoppen
Plaisir e. Schwadroneur, avlet og ejet af
Helle Christensen. En passende stor hoppe
af god race- og kønstype og et smidigt og
elastiskt bevægelsesforløb, med god
aktion. Pleasure har også gået 30 dages
prøve i Redefin og igen med et super flot
resultat på 7,89 og blev derfor også
udnævnt til præmiehoppe. Derudover
valgte dommerne også her, at belønne
avler Helle Christensen med avlermedalje i
bronze.

Nr. 5 Galina Selsø e. Imhotep of Highmoor
og Gute Idee II e. Connery avlet og ejet af
Stutteri Selsø v/Janus Haubroe og Camilla
Qvistgaard. En middelstor, vellinieret
hoppe af god type, med en rummelig og
taktfast bevægelse, med godt afskub.
Galina Selsø opnåede 7,68 i sin
endagsprøve og blev derfor udnævnt som
præmiehoppe. Derudover valgte
dommerne også her at belønne avler
Janus Haubroe og Camilla Qvistgaard med
avlermedalje bronze

Nr. 6 Luca Engsvang e. Schwarzgold avlet
af Steen Engsvang og ejet af Naja S.
Gregersen. En passende stor hoppe af
god type, med en rummelig og taktfast
bevægelse. Luca Engsvang bestod sin
endagsprøve med 7,87 og blev derfor
også udnævnt som præmiehoppe.
Derudover valgte dommerne også her at
tildele Steen Engsvang avlermedalje i
bronze

Nr. 7 Henrivende von Hestebjerggaard e.
Herakles (von Hestebjergg.) og
Elitehoppen Hella e. Ibikus avlet og ejet
af Mette Hansen. En middelstor hoppe af
særdeles god type, feminin af udtryk,
med en god bevægelse. Henrivende von
Hestebjerggaard har endnu ikke aflagt
rideprøve, og har derfor sin udnævnelse
til præmiehoppe til gode.

Man må sige, at det var et imponerende 3-års hold der stillede til eliteskue i år, med en
imponerende kvalitet og ridelighed, hvilket også kunne ses af de mange avlermedaljer. Man kan
kun glæde sig over den super høje kvalitet på de forhåbentlig kommende avlshopper.

