Hoppekåring 2014
Årets hoppekåring fandt sted i weekenden d. 28.-29. juni. En weekend med smukt vejr og smukke trakehnere – kan
man ønske sig mere.
Som de forgangne år startede det ud hos Team Cape i Ringsted om lørdagen.
Her var tilmeldt 4 3-års hopper heraf 2 til endagsprøve samt 4 4-års og ældre heraf 1 til endagsprøve. Desværre måtte
1 af hopperne aflyse fra 4-års og ældre, så der var kun 3 til kåring og 1 til endagsprøve. Derudover var der 1 hoppe der
kun skulle gå endagsprøve, nemlig Penelope II som opnåede et resultat på 6,67 samt 3 2-års hopper til udtagelse til
Broholm

3 års hopper
Fløjhoppen på 3-års holdet blev den utroligt dejlige hoppe Ilaya ”G” (F: Aston Martin - M: Ileise) avlet og ejet af Trine
Cecilie Gitz, Slagelse.
Ilaya ”G” er en imponerende hoppe, med både køns- og racetype og et imponerende bevægelsesforløb især i trav,
som karaktererne også afspejlede, da hun opnåede karaktererne 9 9 8,5/7,5 10 8,5/9 i alt 61,5 point. Hoppen var 2013
årets 2-års hoppe på Broholm og man må sige, at hun bestemt har holdt formen siden. Hun har desværre ikke aflagt
prøve endnu, så opnår ikke titlen præmiehoppe, men præmieaspirant. Bliver spændende at se hende redet på et
tidspunkt.

Reservefløjen gik til Lumumba Sjælstofte (F: Imperio – M: Louissianna) avlet og ejet af Søren Rasmussen, Errindlev.
Også en imponerende hoppe med et utroligt taktfast og rummeligt bevægelsesforløb og endte med karaktererne 8 8,5
8/7,5 8,5 8,5/8,5 i alt 57,5 point. Lumumba Sjælstofte viste også, at hendes imponerende bevægelse og gode interiør
kunne give resultater under rytter, da hun vandt endagsprøven både i Ringsted men også samlet på landsplan, med et
rigtig flot resultat på 8,39 som dermed betød, at hun nu er præmiehoppe. Hun er en hoppe med en super kapacitet –
som hun også fik 9,5 for af både dommere og fremmedrytter. Det er værd at bemærke, at Lumumba er helsøster til
Litvinenko Sjælstofte, som jo under Anne Troensegaard, klarer sig utrolig flot og som vandt 4-års championatet i 2013.

2. reservefløj blev hoppen Heavenly Diva Nyholm (F: Aston Martin – M: Helia af Lykkebo) avlet og ejet af Marianne
Ditte Nyholm Andersen, Mern.
Igen en dejlig velgående hoppe som opnåede karaktererne 8 7,5 8/8,5 8 7,5/8 i alt 55,5 point og dermed
præmieaspirant, men mangler at aflægge prøve før hun opnår sin præmiehoppestatus.

Herefter fulgte hoppen Preussens Pearl (F: Preussen-wind – M: Pillau III) avlet af Kaj Olesen,Errindlev, ejet af André
Nilausen, Køge.
En smuk og racetypisk hoppe, som nok var lidt præget af vækst, hvilket afspejlede sig i bevægelsen. Preussens Pearl
opnåede karaktererne 8 8 6,5/7 7,5 7/8 i alt 52 point. Hoppen gik en rigtig flot endagsprøve, med et samlet resultat på
7,79
De 3 første hopper er inviteret til Eliteskuet på Broholm.
4 års og ældre hopper

Fløjhoppen på 4-års og ældre holdet blev Heluna (F: Gribaldi - M: Heddy) avlet og ejet af LisetteTownsend.
Hun opnåede karaktererne 7,5 7 7,5/7,5 7 7/7 i alt 50,5 point.

Herefter fulgte hoppen Vixen af Birkely (F: Aston Martin – M: Veronica) avlet og ejet af Heidi Andersen, Viby Sj.
Hoppen opnåede karaktererne 7,5 7,5 7/7,5 7 6,5/7 i alt 50 point. Hoppen aflagde endagsprøve med et resultat på
6,60.
Sidste hoppe i holdet var Pattaya Nyegaard (F: Kaiser Wilhelm – M: Panka II) avlet af Lis Nyegaard, Jyderup ejet af
Maria Funch, Allerød. Hun opnåede karaktererne 7 7 6,5/6,5 6,5 6,5/6,5 i alt 46,4 point.
Da ingen af 4 års og ældre hopperne opnåede 53 point, blev der desværre ikke udtaget nogen til Broholm.
2 års hopper
Her var 3 hopper mødt frem.
Udtaget til Broholm blev 2 af hopperne, nemlig

Honey Selsø (F: Lacroze Selsø – M: Honeygirl) avlet og ejet af Stutteri Selsø v/Janus Haubroe, Skibby. Denne hoppe
gik fløj på 2 års holdet, samt hoppen Gimlet af Birkely (F: Aston Martin – M: Geisha af Birkely) avlet og ejet af Heidi
Andersen, Viby Sj.
Om søndagen var turen kommet til Årslevgården i Brabrand. Et nyt sted for hoppekåringen og
sommerstævnet i Jylland og må siges at være nogle fine rammer med flotte omgivelser.
Her var tilmeldt 8 3-års hopper heraf 5 til endagsprøve og 5 4-års og ældre heraf 1 til endagsprøve samt 2 2-års hopper
til besigtigelse vedr. udtagelse til Broholm. Også her måtte 1 hoppe desværre aflyse og 1 hoppe udgå af
endagsprøven, så der var i stedet 7 3-årshopper og 4 af disse gennemførte
prøven.
3 års hopper

Fløjhoppen på 3-års holdet blev Honesty (F: Okavango - M: Hekla II) avlet og ejet af Alan Nissen, Støvring,
En smuk og racetypisk hoppe som opnåede karaktererne 8,5 7,5 6,5/7,5 8 7,5/8 i alt 53,5 point. Honesty gik
endagsprøve med 7,63 som betød at hun var vinder af endagsprøven i Jylland. Det betød også at hun dermed er
præmiehoppe samt udtaget til Broholm.
Reservefløjen gik til Impala White (F: Fly Society xx – M: Imperial af Høgebjerggård) avlet og ejet af Nicolaj Krogh
Nielsen, Nordborg med karaktererne 7,5 8 6,5/7,5 8 7/8 i alt 52.
2. reservefløj blev Home Alone (F: Baltimore Vrå AA – M: Hjejle) avlet og ejet af Tonny Bang, Ryomgård
med karaktererne 7,5 7 6,5/8 8 7,5/7,5 i alt 52 point. Home Alone gik også endagsprøve med 7,15
Herefter fulgte Victoria af Løvegaard (F: Hertug – M: Villa) avlet og ejet af Rikke Lenskjold, Bryrup
med karaktererne 8 7 6,5/7 8,5 7,5/7,5 i alt 52.
Re’gina (F: Cousteau – M: Re’vienna) avlet og ejet af Tonny Bang, Ryomgård
med karaktererne 8 7,5 6/7,5 8 7,5/7,5 i alt 52 point Re’gina gik også endagsprøve med 7,35
Be’fun (F: Tycoon – M: Butterfly) avlet og ejet af Tonny Bang, Ryomgård
med karaktererne 7,5 7 6,5/8 7,5 7/7 i alt 50,5 point Be’fun gik også endagsprøve men måtte desværre udgå undervejs
Kastianje Sct. Olav (F: Immens – M: Korinta Sct. Olav) avlet og ejet af Jørgen Retoft, Skibby
Med karaktererne 8 7 8/7 6,5 6,5/7 i alt 50 point. Hoppen virkede præget af vækst og derfor noget mat. Kastianje Sct.
Olav gik også endagsprøve med 7,61
4 års og ældre hopper

Fløjhoppen på 4-års og ældre holdet blev Koket Sct. Olav (F: Connery – M: Korinta Sct. Olav) avlet og ejet af Jørgen
Retoft, Skibby.
En smuk og racetypisk hoppe som opnåede karaktererne 8,5 7,5 7/8 7,5 7/7,5 i alt 53 point. Koket Sct. Olav er udtaget
til Broholm.
Reservefløj blev Voila (F: Prinz K3 – M: Vivian) avlet og ejet af Anders Dahl, Brabrand

Med karaktererne 8 7 7,5/7 7 8/7,5 i alt 52 point.
2. reservefløj blev hoppen Royal Dioliva (F: Buddenbrock – M: Royal Donna) avlet og ejet af Christina Jensen, Ribe
med karaktererne 8 7 7,5/7,5 7,5 6/7 i alt 50,5 point
Herefter fulgte Egatta (F: Gribaldi – M: Éstonia) avlet af Erik Jørgensen, Herfølge ejet af Henriette Ahrenfeldt, Hornsyld
med karaktererne 7 7 7/7,5 7,5 7/7 i alt 50 point
Améroun-H (F: Kaiserdom – M: Anaconda H) avlet af Olav Brandorff, Bække ejet af Tina Laursen,Bække
med karaktererne 6,5 7 7/7,5 7 7/7 i alt 49 point. Hoppen gik også endagsprøve med resultatet 7,16
2 års hopper
Her var 2 hopper mødt frem.

Udtaget til Broholm blev 1 af hopperne, nemlig Swoosh KD (F: All Inclusive – M: Samboocha) avlet og ejet af Kristiane
og Jørn Otto Dahlmann, Skærbæk
Alle resultater fra kåringen kan ses på www.trakehner.dk under Avl – Hopper.
Gangartsbedømmelser
Sideløbende med kåringen afholdtes gangartsbedømmelser for 4-års samt 5-års og ældre.
Vinder af 4-års gangartsbedømmelserne i Ringsted med et samlet resultat på 90,600 blev Kipling (F: Hofrat – M: Kylie )
Redet af Anne Troensegaard, avlet og ejet af Peter Christensen, Bartofte.
I Brabrand blev vinderen af 4-års gangartsbedømmelserne, med et samlet resultat på 82,00 Opera HTPR 1338 (F:
Sixtus E.H. – M: Operette VIII) redet af Friederike Feltes, avlet og ejet af Kim M. Bang, Kolind. Hoppen blev i 2013
Årets hoppe.
Vinder af gangartsbedømmelserne for 5-års og ældre i Ringsted med et samlet resultat på 7,980 blev Orbit E (F:
Deniero – M: Opazia) Redet af Josefine Enevoldsen, avlet af Ove N. Eriksen og ejet af Josefine Enevoldsen
I Brabrand var vinderen af gangartsbedømmelserne for 5-års og ældre Dynast Blut E (F: Hercules –M: Destarona E) og
Maria B. Latrache med 8,420 point. Avler Ove N. Eriksen, ejer Maria B. Latrache.
Yderligere resultater fra championatet kan ses på DRF live.
Endnu engang en kæmpe tak til alle hjælpere, udstillere, ryttere og tilskuere som var med til at få tingene til at køre, og
gøre dette til en hyggelig weekend i trakehnerens tegn. Vi håber at se jer alle igen til Eliteskuet på Broholm som løber
af stablen i weekenden 22.-24. august 2014.

Eliteskue i TAF, 24. August 2014
Søndag den 24. August 2014 lagde det historiske Broholm Gods endnu engang faciliteter til Trakehner avlsforbundets
Eliteskue.
Vejret var typisk for årstiden blå himmel og solskin med lidt spredte skyer ind imellem, der også gave enkelte byger. Et
godt sensommervejr for både hestene og deres ejere, ikke for varmt og ikke for koldt.
Dommerne i år var fra Tyskland, Hr. Albrecht Warnecke, fra Danmark Helle Jørgensen, Anders Dahl og undertegnede
Niels Therkelsen.
Hopper og føl blev vist, først i ridehus, både mønstret for hånd og løse, dernæst mønstret på den store dressurbane i
parken, de smukkeste omgivelser til de smukke og udtryksfulde heste.
Der var ikke stort fremmøde i årets kollektion, men til gengæld var det gode repræsentanter for den Danske Trakehner
avl, der blev vist frem.
Hermed et lille resume af de enkelte hold:
3 års hopper:
På fløjen og udnævnt til ÅRETS HOPPE 2014

Kat. 81 Ilaya ”G” HT 1419, e. Aston Martin/Silvermoon/Schwadroneur.
Opdrættet og ejet af Trine Cecilie Gitz, Slagelse.
Hun beskrives som en storrammet, elegant, typefast hoppe med et dejligt feminint udtryk. Hun er vellinieret,
velmarkeret og muskeløs i kropspartierne. Korrekt fundament. Bevægelsen er særdeles god, elastisk og taktfast.
Nr. 2 i holdet & tildelt opdrættermedalje i Sølv

Kat. 82 Lumumba Sjælstofte HT PR 1422,e. Imperio/Pidroneur/Tango.
Opdrættet og ejet af Søren Rasmussen, Errindlev.
Hun er en storrammet, betydelig og sportspræget hoppe, med et dejligt udtryk. Hun er velmarkeret og vel linieret i sine
kropspartier. Bevægelsen er kraftfuld & rummelig.
Hoppen har aflagt årets bedste rideprøve med en pointsum på 8,32
4 års & ældre hopper:
Placeret på fløjen og dermed ÅRETS ÆLDRE HOPPE

Kat. 79 Koket Sct. Olav e. Connery/Hohenstein/Bartholdy
Opdrættet af Bente & Jørgen Retoft, Skibby & ejet af Rebekka Brandorff.
Hoppen beskrives som en udtryksfuld, typefast og ædel hoppe af god type. Velmarkeret sadelleje, harmonisk i krop.
Bevægelsen er taktfast og rummelig.
Nr. 2 i holdet og reservefløj

Kat. 80 Zalza HT 1440, e. Okavango/Tuareg/Mahagoni
Opdrættet af Søren Nissen, Skals & ejet af Helle & Ebbe Jørgensen, Dronninglund.
Hoppen beskrives i korte træk som en udtryksfuld og harmonisk hoppe, af god type, dog knap højtstillet nok. Knap
markeret i sadelleje, muskelløst kryds. Godt moderpræg. Bevægelsen er taktfast i trav.
Nr. 3
Kat.92 Haxholm’s Hella HT 1433, e. Travell/Traumdeuter/Ibikus
Opdrættet af Preben Hansen, Thorsø & ejet af Martin M. Olsen, Odense S.
En storrammet hoppe, knap racetypisk, men med et godt moderpræg. Godt sadelleje. Bevægelsen er taktfast, men
mere bæring & sving ønskes.

2 års holdet:
På fløjen og med titlen som ÅRETS 2-ÅRS HOPPE 2014.

Kat. 85 La Kayla e. Preussen-wind/Buddenbrock/Pidroneur.
Opdrættet og ejet af Kaj Olesen, Errindlev.
Hun beskrives som en udtryksfuld, ædel og elegant hoppe. Hun er velmarkeret og vellinieret i kroppen, dog lidt bunden
i sine albuer. Ædelt men tørt fundament, lidt ukorrekt for. Bevægelsen taktfast og elegant. Hoppen blev fremstillet i
særdeles god kondition.
Nr. 2 i holdet

Kat. 84 Honey Selsø, e. Lacroze Selsø/Sixtus/Tivano
Opdrættet og ejet af Stutteri Selsø, Skibby.
Hun beskrives som en ædel og udtryksfuld hoppe. Gode velmarkerede kropspartier. Ukorrekt for, men tørre lemmer.
Bevægelsen er særdeles god og elastisk i alle gangarter.
Nr. 3 i holdet

Kat.86 Bahira, e. Syrino/Okavano/Induc.
Hun er en stor og udtruksfuld hoppe. Med gode, velmarkerede kropspartier. Bevægelsen er elastisk og fremgribene i
trav, god i galop.
Nr. 4 i holdet

Kat. 83 Swoosh, e. All Inclusive/Hertug/Goerlitz.
Hun er en storrammet og pt. Noget overbygget hoppe, huner tydeligt endnu ikke fuldt udviklet. Fundamentet er
knapkorrekt og hendes bevægelse er taktfast.

I Trakehner avlsforbundet i Danmark er det jo obligatorisk at alle føl skal bedømmes i det år hvori de er født, det giver
dommerne et godt overblik over årgangens kvalitet. I år så vi desværre kun få føl ved Eliteskuet.

Oprangering af Hoppeføl:
På fløjen og med titlen som ”Årets Hoppeføl 2014”,

kat. 87 Primavera, e. Hancock/Connery
Opdrættet og ejet af Per Jensen, Klippinge.
Hun beskrives som et betydeligt, udtryksfuldt, feminint og vellinieret hoppeføl af god type. Hun er storrammet i
kropspartierne. Korrekt fundament og hendes bevægelsesforløb er rummeligt og taktfast. Et føl der bliver virkelig
spændende at følge i udviklingen i årene fremover.
Som nr. 2 i holdet, Kat. 89 Happy Huor Selsø, e. Schwartzgold/Kancun.

Opdrætter & ejer er Stutteri Selsø, Skibby.
Hun er et middelstort og ædelt hoppeføl af god type. Hun savner på dagen udstillingsform. Hun har middelstore
rammer og en både taktfast og smidig bevægelse.
Som nr.3, Kat. 88 Malinah von Hestebjerggaard, e. Herakles/Koh-I-NoorAA
Opdrætter & ejer Mette Hansen, Boeslunde.
Hun beskrives som et højtstillet og ret ædelt hoppeføl, der dog savner lidt kønspræg. Hun er vellinieret i sin krop.
Bevægelsen er god, men mere bæring kunne ønskes. (præget af kraftig vækst)
Oprangering af hingsteføl:
På fløjen og med titlen som ”årets hingsteføl 2014”, kat. 90

Hequna von Hestebjerggaard, e. Herakles/Kaiser Wilhelm.
Opdrætter & ejer Mette Hansen, Boeslunde.
Han beskrives som et passende stort føl med rigtig god kønstype. Storrammet i sine kropspartier, dog lidt fin i sit
fundament. Bevægelsen er taktfast og fremgribende.
Nr. 2 Kat. 93 Lamborghini von Hestebjerggaard., e. Herakles/Hertug
Opdrættet og ejet af Mette Hansen, Boeslunde.
Han beskrives som et storrammet og højtstillet føl af god race- & kønstype, dog på dagen noget præget af vækst. Stort
anlagt sadelleje. Bevægelsen er god med sving, bæring og afskub.
Nr. 3,

Kat. 92 Houdini, e. Zonyx ox/Travell
Opdrætter og ejer Anna Maria & Martin Olsen, Broby
Han er et ædelt og elegant føl af god type, gode kropslinier og velmarkeret.Bevægelsen er elegant og let.
Som sidste indslag blev 3 tidligere kårede hopper fremvist for hånd, de havde alle optjen både kåring og ride resultater,
således at de kunne komme i betragtning i forbundets medaljetildeling.
Følgende hopper blev tildelt medaljer:
Opdrættermedalje i Bronze:
Kat. 78 Venedig HT PR 1243, e. Buddenbrock/Hertug/Camerlengo. Opdrætter Bjarne Nørgaard, Lemming, ejet af Lone
Primdahl, Kolding.
Kat. 54 Touch of Memories HT PR 1140, Opdrætter & ejer Anders Dahl, Brabrand.
Som afslutning på referatet af årets eliteskue, vil jeg ønske alle avlere og udstillere tillykke med resultaterne og jeg vil
sige, at vi som dommerhold finder, at udviklingen i kvaliteten af vore heste bevæger sig i en rigtig god retning.
Vi glæder os til at se alle de unge dyr i årene fremover. Tak for fremmødet, vi ses til næste år.
På dommerholdets vegne / Niels Therkelsen

Vinder af 4 års championatet Kipling

