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Hoppekåring 2015
Årets hoppekåringstur var en positiv oplevelse.
Turen startede i Brabrand på Årslevgården og her stillede 9 3 års hopper og 2 4 års og ældre hopper til kåring.
3 års holdet var et meget ensartet hold, især på farveskalaen, stort set alle sorte eller sortbrune, med lille
stjerne.

På fløjen satte dommerne hoppen Klara efter Immens og Korvella Sct Olav HT 0436 v/Travell. Avler og ejer Anders
Brusendorff, Skibby. En meget harmonisk og feminin hoppe af særdeles god type og en taktfast gang. Klara måler 171
cm / 21,0 cm. At hoppen er efter Immens, kan ingen være i tvivl om, hvilket bl.a. ses af typekarakteren 9,5. Samlet
score 56 point.

På 2. pladsen fulgte hoppen Bellis efter Finckenstein og Butterfly HTR 0814 v/Summertime. Avler og ejer Tonny N.
Bang, Ryomgård. Også denne hoppe er stærkt præget af faderen og er en meget elegant og feminin hoppe af meget
god type og en rummelig og taktfast gang. Hoppen måler 165 cm / 19,5 cm og opnåede 55,5 point.

Så fulgte Hollywood efter Okavango og Holly HTPR 1222 v/Induc. Avler og ejer Søren Nissen, Skals. En hoppe af god
type, med god gang, især fremhæves traven, som er stor og rummelig, med godt rygsving, gode forknæ og god aktion
bagfra. Hoppen måler 163 cm / 19,0 cm og opnåede 55,5 point.

På 4. pladsen fulgte Bahira efter Syriano og Betty Bluebell HT 1212 v/Okavango. Avler og ejer Helle og Ebbe Bo
Jørgensen, Dronninglund. En hoppe af særdeles god køns- og racetype, med en energisk og rummelig bevægelse.
Hoppen måler 165 cm/21 cm og opnåede 55 point.

Som nr. 5 fulgte Maj Princess efter Prinz K3 og Malou HTPR 0838 v/Saint Cloud. Avler og ejer Holger Tarp Jensen,
Sæby. En stor hoppe af god type, med et korrekt fundament, gode hove og en taktfast bevægelse. Hoppen måler 170
cm / 21,5 cm og opnåede 53,5 point.

Hyacinth oprangeredes på 6. pladsen, hoppen er efter Finckenstein og Hjejle HT 0822 v/Lowelas. Avler og ejer Tonny
N. Bang, Ryomgård. En harmonisk hoppe af meget god køns- og racetype, med en let bevægelse. Hoppen måler 163
cm / 19,5 cm. og fik 53 point.

Så fulgte Swoosh KD efter All Inclusive og Samboocha HTPR 0849 v/Hertug. Avler og ejer Kristiane og Jørn Otto
Dahlmann, Skærbæk. En sportsbetonet hest i store rammer, med en taktfast bevægelse. Hoppen måler 173 cm / 21,5
cm og opnåede 51,5 point.

Hot Gossip efter Okavango og Hirse HT 1247 v/Induc. Avler og ejer Alan Nissen, Støvring. En hoppe af jævn god type,
med en energisk, men noget spændt bevægelse. Hoppen bar præg af, at være i vækst. Hoppen måler 166 cm / 20,0
cm og en samlet score på 50,5 point.

Barclay efter Prinz K3 og Barbette HTPR 9907 v/Induc, avler og ejer Lene Brus, Varde. En meget feminin hoppe af god
type, med en taktfast gang, som dog manglede lidt energi. Også denne hoppe bar præg af at være i vækst. Barclay fik
50,5 point.
4 års og ældre

I 4 års og ældre holdet satte dommerne Mercedes efter Parlør og Madeira HTR 0440 v/Münchhausen på fløjen. Avler:
Steffen Madsen og Helle Christensen, Rønnede. Ejer Rikke Nedergaard, Hjørring.
En meget velfungerende og harmonisk hoppe med 3 rigtig gode gangarter. Hoppen måler 164 cm / 19,5 cm. og
opnåede 56,5 point.

Mercedes havde en 3die plads til 79,200 point i en TAF 4 års gangartsbedømmelse med i bagagen og blev derfor
Præmiehoppe på dagen.

Og endelig Gabrielle efter Gribaldi og Diechelle v/Adenauer. Avler Randi og Henrik Pihl, Mariager. Ejer Stutteri Best
v/Steen Møller Jensen, Billum. En hoppe af lidt almindelig type, med en taktfast gang, som savnede lidt energi. Hoppen
havde også deltaget i stævnet, så måske hun havde brændt det meste af sit krudt af der. Gabrille måler 164 cm / 20,5
cm. og opnåede 48,5 point.
Gabrielle deltog også i sommerstævnet og vandt 5 års og ældre-gangartsbedømmelsen med 74,200 point og havde
dermed optjent et R i kåringsnummeret.

I Ringsted stillede 7 3 års hopper og 9 4 års og ældre hopper samt en enkelt araberhoppe.
3 års holdet var også her et meget ensartet hold og samtlige hopper opnåede karakterer til
præmiehoppestatus.

Dommerne satte hoppen Halle Berry efter Aston Martin og Hermione HT 0819 efter Summertime, avler og ejer Lone
Andersen og Johnny N. Sørensen, Haslev, på fløjen.
Halle Berry er en meget feminin hoppe af god type og med en særdeles god, taktfast og smidig bevægelse i alle 3
gangarter, hvilket blev belønnet med 3 nitaller.
Hoppen måler 164 cm / 19,5 cm og fik en samlet score på 59,5 point.

Som nr. 2 fulgte Mitraniketa – også en Aston Martin datter, men denne gang ud af Merla HT 1029, morfar Armano.
Avler og ejer Lone Andersen og Johnny Sørensen, Haslev.
Mitraniketa er en hoppe af ret god type og gjorde sig især bemærket i trav, hvor hun blev belønnet med 9,5 point.
Hoppen måler 167 cm / 20 cm og fik 56 point.

På 3die pladsen fulgte Laika’s Kalinga Otto efter Connery og Laika HT 0124 ved Schwadroneur. Avler og ejer Louise
Teisner fra Rødby.
En hoppe af god type og med godt kønspræg, med en let og fremgribende bevægelse. Hoppen måler 167 cm / 21 cm
og opnåede 55,5 point.

Suu Kyi efter Millennium og Selina III HT 0850 v/Hohenstein fulgte på 4. pladsen. Avler og ejer Gudny Clasen og Ebbe
Eide Andersen, Tappernøje.
En udtryksfuld, lidt sluttet hoppe af god type, med en elastisk trav. Hoppen måler 165 cm / 20,0 cm og fik 54,5 point.

På 5. pladsen satte dommerne Kelowna efter Aston Martin og Kylie HTPR 0831 v/Hohenstein. Avler og ejer Peter
Christensen, Nakskov.
En hoppe af særdeles god type, med en god og taktfast gang og målene 168 cm / 20,5 cm. Samlet score 53,5 point.

La Kayla efter Preussen-wind og Liebschen II HTPR 0646 v/Buddenbrock indtog 6. pladsen med 53 point. En hoppe af
ret god type, med en rummelig og taktfast gang. Hoppen måler 164 cm / 19,5 cm. Avler og ejer Kaj Olesen, Errindlev.

Endelig fulgte Sipsey efter All Inclusive og Sonnenstrahl HTR 0663 v/Kaiser Wilhelm. Avler og ejer Birgitte Roed Kilian,
Fredensborg. En stor betydelig hoppe af ret god type, med en god og rummelig bevægelse. Hoppen måler 171 cm /
21,5 cm og opnåede 53 point.
Alle hopper i holdet opnåede således præmiehoppe-status og for at blive Præmiehopper, skal de nu bestå en
endagsprøve, eller hvis de venter til næste år – kvalificere sig til finalen i vores dressurchampionat.
4 års og ældre

Også i 4 års og ældre holdet var det en hoppe fra Lone Andersen og Johnny N. Sørensen, Haslev, som stod på fløjen
– hoppen Abbie efter Connery og Aggie II HT 0911 v/Summertime. En hoppe af god type og godt kønspræg, med en
god og rummelig bevægelse. Hoppen blev alvorligt skadet som føl og når hun, som under kåringen, må trave og
galoppere mere end hun plejer hjemme på folden, så bliver hun halt. Det skete desværre også her, hvilket især sås
under æresrunden, men dommerne havde heldigvis nået at se, hvad hoppen kunne inden. Abbie måler 167 cm / 20 cm
og fik 57 point.

Abbie havde et hingsteføl efter Millennium ved siden. A Million – et velproportioneret føl af særdeles god type og som
opnåede 58 point.

2. pladsen indtog Evora efter Aston Martin og Erentia v/Hohenstein. Avler og ejer Lone Andersen og Johnny N.
Sørensen, Haslev.
En stor, betydelig hoppe af god type, med en taktfast og rummelig bevægelse. Hoppen måler 170 cm / 20 cm og
opnåede 55,5 point.
Også Evora havde et føl ved siden – Enzo efter Hancock – et passende stort, muskuløst føl med en god og rummelig
bevægelse – 54 point.

Anisette efter Imperio og Anastasia HTE 0206 v/Sixtus oprangeredes på 3. pladsen, en passende stor, sluttet hoppe af
god type, med en taktfast og rummelig bevægelse.
Hoppen måler 166 cm / 20 cm og fik 54 point.
Avler og ejer igen Lone Andersen og Johnny N. Sørensen, Haslev.
Hoppens føl – Avicii efter Herbstkönig – et føl af ret god type med en smidig og rummelig bevægelse opnåede 55,5
point.

Så fulgte Kampari efter Aston Martin og Kasia HT 0935 v/Kaiser Wilhelm. Avler og ejer Peter Christensen, Nakskov. En
passende stor hoppe af ret god type, med en god og rummelig bevægelse og målene 168 cm / 20,5 cm. og en total på
52,5 point.

Tanja Lindebjerg fra Herlev stillede med hoppen Ecru efter Connery og Elica HT 9515 v/Cannon Row xx. Avler Bjarne
Nørgård, Skals.
En stor hoppe af ret god type, med et godt udtryk og en god bevægelse. Hoppen måler 169 cm. / 21,5 cm og opnåede
52 point.

Katla Dyrhave efter Gribaldi og Kantate Dyrhave v/Latimer fra Grethe og Morten Carlsen, Sorø opnåede 51,5 point.
Hoppen måler 163 cm / 20,5 cm – en knap middelstor, lidt kraftig hoppe af ret god type og med en god bevægelse.

Belle Noir efter Aston Martin og Babett HTE 0108 v/Silvermoon fra Søs Deichmann, Ringsted. Avler C. og P. Stitz,
Rønnede. En middelstor hoppe af ret god type, med en god bevægelse, dog en anelse på forparten. Hoppen måler
165 cm / 20,5 cm og fik en samlet score på 51 point.

Pompei efter Aston Martin og Pallasatene HTE 9314 v/Schwadroneur fra Helle Frejlev i Horbelev. Avler Helle S.
Christensen, Rønnede – en betydelig hoppe af ret god type, med en taktfast gang, fik 51 point. Hoppen måler 169 cm /
21,5 cm.

Sidste ældre hoppe var Madeleine efter Parlør og Madeira HTR 0440 v/Münchhausen. Avler Helle Christensen og
Steffen Madsen, Rønnede. Ejer Mette og Helle Skov Jensen, Sorø. En passende stor hoppe af god type, med en god
bevægelse. 168 cm / 20 cm og 50,5 point.

Endelig stillede ox araberen Adeela el Karmdal ox til kåring og blev kåret til forbundets araberregister, med 49 point.
Målene 151 cm / 18,5 cm.
En lidt lille, men udtryksfuld hoppe af god type og med en god gang.
2 2 års hopper stillede til besigtigelse og blev begge udtaget til Eliteskue.

Galina Selsø efter Imhotep (of Highmoor) og Gute Idee II HT 0923 v/Connery E.H. Avler og ejer Stutteri Selsø, Skibby.
En veludviklet, harmonisk hoppe, med særdeles god bevægelse.

Pichelle La Croze efter Lacroze Selsø og Pichu HT 0846 v/Kaiser Wilhelm. Avler og ejer Claus Erstrup, Stubbekøbing.
En middelstor, harmonisk hoppe med godt bevægelsesforløb.
Som overskriften indikerer, så var weekendens kåringsrejse en meget positiv oplevelse, som lover godt for forbundets
fremtid og vi glæder os til at se disse dejlige hopper igen, enten som deltagere i årets endagsprøve - som deltagere i
championaterne eller i årene fremover, som mødre til velskabte og velgående Trakehnerføl.
Tillykke til alle avlere og udstillere med det flotte resultat.

Eliteskue 2015
Årets eliteskue blev afholdt på dejlige Allerupgaard ved Odense og midt i en
sommer med ustadigt vejr, havde vi det mest fantastiske solskinsvejr hele
weekenden.
Fredag og lørdag var der indledende runder i dressurchampionatet.
Søndag blev finaleklasserne afholdt, sideløbende med endagsprøve for hopper og Eliteskuet for årets bedste hopper
og føl.
I avlsdelen begyndte dagen med endagsprøven, hvor 5 hopper deltog.
Gangartsdommerne var Helle S. Christensen og Niels Therkelsen og Testrytter var Klaus Meldgaard Jensen.

Hopperne var alle vel forberedt hjemmefra, også i løsspringning, så selv om nogle af dem måske ikke havde talent for
springning, så løste de opgaven uden at tøve

Vinder af endagsprøven blev Halle Berry (Aston Martin/Hermione HT 0819/Summertime, avler og ejer Lone Andersen
& Johnny Sørensen), hoppen fik meget høje karakterer af gangartsdommerne og af testrytteren og endte på 8,04 point.

Nr. 2 blev Hollywood (Okavango/Holly HTPR 1222/Induc, avler og ejer Søren Nissen), hun fik også gode dressur- og
ridelighedskarakterer og viste lidt bedre springning end Halle Berry. Hollywood opnåede 7,93 point.

Nr. 3 blev Swoosh KD (All Inclusive/Samboocha HTPR 0849/Hertug, avler og ejer Kristiane og Jørn Otto Dahlmann)
også denne hoppe hentede sine point i dressur- og ridelighedskarakterer. Det var en positiv oplevelse i forhold til
eksteriørkåringen, at se Swoosh KD under rytter, hoppen kom meget bedre ind under sig i ridningen. Swoosh KD fik
7,62 point.

Nr. 4 var hoppen Klara (Immens/Korvella Sct Olav HT 0436/Travell, avler og ejer Anders Brusendorff) heller ikke noget
springfænomen, men hoppen opnåede højeste point i ridelighed fra testrytteren. Klara endte på 7,49 point.

Til sidst deltog 6 års hoppen Koket Sct Olav (Connery E.H./Korinta Sct Olav HTPR 0731/Hohenstein E.H., avler Jørgen
Retoft og ejer Rebecca Brandorff), Koket fik dagens højeste springkarakterer og da hun også fik pæne dressur og
ridelighedskarakterer, hvor galoppen dog trak lidt ned, endte hun på 7,50 point
Testrytteren havde en god oplevelse med hopperne, hvilket viste sig i de høje karakterer alle hopperne fik i ridelighed
og kapacitet.

Dommerne så herefter de resterende hopper og føl løse i ridehuset og da finalestævnet var afsluttet gik vi ud på
opvisningsbanen, hvor alle deltagende hopper og føl skulle vises et par omgange, inden oprangeringen. Det blev dog
for de flestes vedkommende kun én omgang, for banen var lidt tung.
Dommerne startede oprangeringen med føllene. Flere af føllene var siden følskuet, kommet ind i en periode af deres
udvikling, som gjorde, at de ikke fremstod så strålende og velgående, som de gjorde for godt 3 uger siden, mens andre
havde fastholdt formen.
Resultat Endagsprøve 2015
Hopper
45 Swoosh KD
47 Halle Berry
49 Klara
51 Hollywood
53 Koket
Sct Olav

Dressur dommer Løsspringning dommer Fremmedrytter Total
7,83
8,67
7,17
8,27

6,50
6,00
6,50
7,00

8,00
8,25
8,50
8,00

7,62
8,04
7,49
7,93

7,73

7,50

8,25

7,50

# for 4 års og ældre fratrækkes 5%.

Hingsteføl:

Nr. 1 og dermed Årets hingsteføl: Bohemian Black (Millennium/Betty BlueBell HT 1212/Okavango, avler og ejer Helle
og Ebbe Jørgensen) Et storrammet føl med god race- og kønstype og en rummelig og taktfast bevægelse.

Nr. 2 Höhenfeuer Firfod (Iznogood Firfod/Höhenluft HT 0635/K2, avler og ejer Stutteri Firfod v/Morten Plenborg) et
udtryksfuldt og harmonisk føl med et kraftfuldt bevægelsesforløb.

Nr. 3 Hemilio von Hestebjerggaard (Herakles (von Hestebjgg./Helia De L HTPR 0631/Hertug, avler og ejer
Hestebjerggaard v/Mette Hansen) et passende stort og ædelt føl, hvor lidt mere kønspræg kunne ønskes. Bevægelsen
taktfast og elastisk.

Nr. 4 Nightstar Sct Olav (Empire State/Nachtfee HTPR 1547/Interconti, avler og ejer Bente Retoft), et storrammet og
højtstillet hingsteføl, med en god bevægelse.

Nr. 5 Talisman (Parlør/Tender Night HTPR 0456/Travell, avler og ejer Helle S. Christensen)
Et passende stort, maskulint føl, med et let og smidigt bevægelsesforløb.

Nr. 6 Ikaros White (Di Caprio/Impala White HT 1418/Fly Society xx, avler og ejer Nicolaj Krogh Nielsen) Middelstort føl
af god type. Bevægelsen god, lidt mere afskub ønskes.

Hoppeføl:

Nr. 1 og Årets hoppeføl: Hedusa von Hestebjerggaard (Herakles (von Hestebjergg)/Heroina von Hestebjerggaard
HTR 1015/Kaiser Wilhelm, avler og ejer Hestebjerggaard v/Mette Hansen) Middelstort føl af god type, med et let og
elastiskt bevægelsesforløb.

Nr. 2 Bananarama By Uniqhors (Herakles (von Hestebjergg/Babett HTE 0108/Silvermoon, avler og ejer Kristina
Marcussen) Passende stort føl af god type, vellinieret. God bevægelse med takt og afskub.

Nr. 3 Primalora (Di Caprio/Primadonna HTR 0848/Connery E.H., avler og ejer Pia N. Frederiksen og Per Jensen) Stort,
Veludviklet hoppeføl af god type, store kropspartier. Bevægelsen ønskes med mere indundergriben.

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

Nr. 1 og Årets 2 års hoppe Salza (Friedensfürst E.H./Samira II HTPR 0956/Caprimond E.H., avler og ejer Dorthe
Sørensen) Storrammet, udtryksfuld 2 års hoppe. Store kropspartier, med god markering. Bevægelsen rummelig og
smidig, med god undergriben.

Nr. 2 Galina Selsø (Imhotep of Highmoor/Gute Idee II HT 0923/Connery E.H., avler og ejer Stutteri Selsø v/Janus
Haubroe og Camilla Qvistgaard) Passende stor 2 års hoppe i middelstore rammer og med en god bevægelse.

Nr. 3 Henrivende von Hestebjerggaard (Herakles (von Hestebjergg)/Hella HTE 9111/Ibikus, avler og ejer
Hestebjerggaard v/Mette Hansen) Passende stor, ædel hoppe med en god bevægelse, som dog savner elasticitet.

Nr. 4 Uptown Girl by Uniqhors (Placido Domingo/Uzzi HTR 0855/Kanudos xx, avler og ejer Kristina Marcussen)
Middelstor hoppe, knap udviklet i forhold til alder. Bevægelsen god, men savner elasticitet.

4 års hoppe:

Årets bedste 4 års og ældre hoppe Mercedes (Parlør/Madeira HTR 0440/Münchhausen, avler Helle Christensen &
Steffen Madsen, ejer Rikke Nedergaard) Middelstor, harmonisk hoppe med vellinierede kropspartier og et taktfast og
rummeligt bevægelsesforløb. Mercedes var eneste deltager i ældre holdet, men da hun også er den ældre hoppe, som
har opnået højeste point ved årets kåring, var resultatet retfærdigt nok.

Så fulgte oprangering af 3 års holdet og udnævnelse af Årets hoppe 2015.

Nr. 1 Årets Hoppe Halle Berry (Aston Martin/Hermione HT 0819/Summertime, avler og ejer Lone Andersen & Johnny
Sørensen) en ædel og vellinieret hoppe, med et kraftfuldt og taktfast bevægelsesforløb i alle 3 gangarter.
Da Halle Berry samtidig havde bestået endagsprøve blev hun samtidig udnævnt til Præmiehoppe og eftersom Halle
Berry kommer med en fin eksteriørkåring (59,5 point) og et flot prøveresultat (8,04) valgte dommerne at belønne
hoppen med en avlermedalje i sølv.

Nr. 2 Klara (Immens/Korvella Sct Olav HT 0436/Travell, avler og ejer Anders Brusendorff) en udtryksfuld og
velproportioneret hoppe, moderne, med et rummeligt og taktfast
bevægelsesforløb. Også Klara havde en bestået endagsprøve (7,49) og blev udnævnt til Præmiehoppe og
sammenholdt med eksteriørkåringen (56 point), valgte dommerne at tildele hoppen avlermedalje i bronze.

Nr. 3 Hollywood (Okavango/Holly HTPR 1222/Induc, avler og ejer Søren Nissen) en harmonisk hoppe med et elastisk
bevægelsesforløb. Hollywood bestod endagsprøven med 7,93 point og blev udnævnt til Præmiehoppe. Med sig fra
eksteriørkåringen havde hun 55,5 point, og også her valgte dommerne at tildele Hollywood avlermedalje i bronze.

Nr. 4 Mitraniketa (Aston Martin/Merla HT 1029/Armano, avler og ejer Lone Andersen & Johnny Sørensen) en
storrammet hoppe, med gode kropspartier og et kraftfuldt og rummeligt bevægelsesforløb. Hoppen kom med en
bestået sadelkåring hos DV på 806 point, men da der ikke er springning i denne prøve, rakte det kun til et R for
rideprøvet i hoppens kåringsnr.

Nr. 5 Bellis (Finckenstein/Butterfly TR 0814/Summertime, avler og ejer Tonny N. Bang) en udtryksfuld og harmonisk
hoppe i middelstore rammer, med en god bevægelse.

Man kan måske sige, at det var et lille hold der stillede til eliteskue, men dommerne kunne glæde sig over, at kvaliteten
hele vejen igennem var meget høj.
Hans-Wilhelm Bunte fra Trakehner Verband, var udover at deltage som dommer ved eliteskuet også bemyndiget til at
udtage hopper og føl til auktion ved hingstekåringen i Neumünster til oktober.
3 års hoppen Halle Berry og 2 års hoppen Salza blev udtaget.

