Hoppekåring 2017
Så er årets hoppekåring vel overstået, desværre ikke med mange 3 års hopper der stillede til kåring, 6 stk.
i alt. Vi ved, at der kommer flere ved årets følbedømmelsestur – hopper, som af en eller anden grund ikke
er klar til at stille til kåring lige nu – men denne årgang (2014) er den første følårgang, hvor antallet af føl
dykkede gevaldigt, så vi kan ikke forvente så mange hopper til kåring og det samme gælder årgangene
2015 og 2016. Heldigvis ser det ud til, at vi får en god stigning i antallet af føl i år og det håber vi
selvfølgelig på vil fortsætte.

Hoppekåringen startede som sædvanligt hos Team Cape i Ringsted, hvor 8 hopper var tilmeldt – 7 stillede
til kåring.
Dommerne Helle Jørgensen, Helle Christensen og aspiranten Rosita Larsen, kunne glæde sig over et hold
rigtigt gode hopper, så de afslutningsvis kunne sige ”småt, men godt”.

På fløj i 3 års holdet satte dommerne hoppen Eflora (Schwarzgold/Erentia
HTPR 0622/Hohenstein), avler og ejer Erik Jørgensen, Herfølge.
Eflora måler 166 cm / 20,5 cm og fik karaktererne 8-8,5-7/7,5-9,5-8,5/8,5 (57,5 point). Eflora er en hoppe
af god type, med en velproportioneret krop og en særdeles elastisk og smidig bevægelse, især i trav.
Eflora’s mor Erentia, som også er mor til sidste års fløjhoppe i Ringsted Eranntis, samt Årets bedste ældre
hoppe 2016 Emperia, var selv Årets hoppe i 2006.

Reservefløjen gik til Selfie (Schwarzgold/Selina III HT 0850/Hohenstein) avler og ejer Gudny Clasen & Ebbe
Eide Andersen, Tappernøje.
Selfie måler 169 cm / 21 cm og fik karaktererne 9-8,5-7,5/7-8-8/8 (56 point), en hoppe af særdeles god
type, med en velproportioneret krop og en taktfast bevægelse, med god balance.
Selina III er bl.a. også mor til Serafina af Engelholm HT 1241, reservefløj i Ringsted 2012 og nu, efter
bestået afprøvning, Præmiehoppe på Gut Söl’ring i Tyskland, hvor hun er optaget i Trakehner Verband´s
GP-program.

Som nr. 3 gik Primavera (Hancock/Primadonna HTR 0848/Connery) avler og ejer Per Jensen & Pia N.
Frederiksen, Klippinge.
Primavera måler 168 cm / 20,5 cm og fik karaktererne 8-8-7,5/7,5-8-7,5/8 (54,5 point), en hoppe af god
køns- og racetype, også med gode kropsproportioner, men pt. lidt overbygget, hendes bevægelse er
taktfast og med god indundergriben.
Primavera var årets hoppeføl i 2014 og blev nr. 3 i 2 års holdet ved Eliteskuet 2016, hvor hun var noget
præget af vækst – nu passede det hele meget bedre sammen.

Nr. 4 Katy Perry Q (Placido Domingo/St.Pr.,Pr.u.E.St. Kaminja HT 1434/Arogno) avler og ejer Stutteri Q
v/fam. Kure, Skævinge måler 169 cm / 20,5 cm og fik karaktererne
7,5-7,5-7/8-8-8/7,5 (53,5 point), en hoppe af god type og en taktfast og energisk bevægelse, med god
balance.
Katy Perry’s mor Kaminja er også mor til bl.a. hingsten Kancún og til Kainda HTPR 1053 – mor til Årets
hoppe 2010 Kampala HT 1023 og 2016 Kassandra Carmen HTPR 1619.

På fløjen i 4 års og ældre holdet satte dommerne

Khedira (Aston Martin/Karma HTR 0829/Schampus) avler og ejer Anne Bonde Andersen, Nørre Alslev.
Khedira måler 165 cm / 19,5 cm og fik karaktererne 8-8-6,5/8,5-8,5-8/8 (55,5 point), en hoppe af god
type, med gode kropsproportioner og en taktfast bevægelse med god undergriben.

Nr. 2 Helicia von Hestebjerggaard (Aston Martin/Helia De L HTPR 0631/Hertug) avler Hestebjerggaard
v/Mette Hanse n, Boeslunde og ejer Ann Katrine Bach Andersen, Tølløse.
Helicia von Hestebjerggaard måler 165 cm / 20,5 cm og fik karaktererne
7-7-7,5/9-9-8,5/7,5 (55,5 point) en hoppe af jævn god type, med en elastisk og energisk bevægelse med
særdeles god undergriben.

Nr. 3 Prada Design (Connery/Paprimonka HT 0537/Caprimond) avler Anne Grethe B. Petersen, Hesselager
og ejer Kenneth Schultz & Dorthe Christiansen, Græsted.
Prada Design måler 166 cm / 20,5 cm og fik karaktererne 7,5-7-6/8-7-7,5/7,5 (50,5 point) en hoppe af god
kønstype, med et udtryksfuldt hoved og en energisk og taktfast bevægelse, som kunne ønskes med mere
undergriben, i sær i trav.

I Jylland var vi på et nyt sted, idet Årslevgården i Brabrand er lukket – så vi afholdt kåringen hos Egum
Rideklub ved Fredericia.
Her stillede 2 hopper til kåring og resultatet blev:

På fløj satte dommerne 4 års hoppen

Regina Edition (Münchhausen/Roxy VI Høgsbjerg HTPR 0953/Induc) avler og ejer
Dianna Christensen, Ejstrupholm.
Regina Edition måler 167 cm / 21 cm og fik karaktererne 9-8,5-7,5/7,5-8,5-8/8,5 (57,5 point) en hoppe af
særdeles god type, med stor, velmarkeret manke og god overlinie, med en taktfast og rummelig
bevægelse.
Roxy VI Høgsbjerg aflagde i sin tid en rigtig flot endagsprøve, med et resultat på 8,04 point. Regina Edition
er Roxy VI Høgsbjerg’s eneste hoppeafkom.

Som nr. 2, 3 års hoppen Montreux (Fly Society xx/Moulin Rouge II HT 1437/Donaufels) avler og ejer
Anders Dahl, Brabrand.
Montreux måler 159 cm / 19,5 cm og fik karaktererne 8-8-6,5/8,5-7-7/7 (52 point) en lidt lille hoppe af
god køns- og racetype, med velansat hals og muskuløs overlinie og en særdeles god skridt.
Montreux er Moulin Rouge II’s første afkom.

Nu bliver det så spændende at se, hvor mange af disse hopper vi får at se ved årets endagsprøve, som
foregår på Broholm Gods den 13. august – enten for at opnå prædikatet ”Præmiehoppe”, eller for at få
tilføjet et ”R” til kåringsnummeret – et bevis på, at hoppen er rideprøvet.
Begge dele kan også opnås igennem deltagelse i vores championat.
Derudover er der jo også chancen for at blive belønnet med en avlermedalje, men så skal hoppen have
aflagt og bestået enten en endagsprøve eller en 30 dages materialprøve, sidstnævnte afholdes af Dansk
Oldenborg Avl 13/8 til 16/9.

Elitedagene 12. og 13. august 2017
Vanen tro startede vi lørdag med dressurklasserne. Desværre viste vejret sig ikke fra den bedste side, så
det blev nogle meget våde ekvipager vi fik af se. Trods det var humøret højt og der blev vist nogle super
flotte ridt, med nogle flotte resultater.

Lørdag aften havde vi så fællesspisning med den – som sædvanlig – lækreste mad fra vores dygtige kok
Uffe Nielsen. Hyggelig stemning og dejlig hestesnak.

Søndag gik så alle finalerne – denne gang i et noget bedre vejr. Alle resultater kan ses via Live på dette link
. http://live2.rideforbund.dk/afviklede-stævner/stævneresultat.aspx?EventId=Prop00029604

Værd at nævne er at nr. 1 og 2 i 4-, 5- og 6-års finalen automatisk udtages til UVM bruttoholdet, hvor vi jo
i år havde den fornøjelse at se Anne Troensegaard og Kipling vinde bronze i Ermelo. Så næste år får vi
forhåbentlig følgende af se til udtagelsen til UVM:
4-års

Nr. 1 blev Natalie Wulff Brix med He’cula von Hestebjerggaard avlet af Hestebjerggaard v/Mette Hansen
og nr. 2 blev Christoffer Dalby Haugaard med Kassandra Carmen avlet og ejet af Leise Rikke Pedersen og
Bjarne Bredahl.

5-års

Nr. 1 blev John Hvalsø Saul med Alphabeat avlet og ejet af Lone Andersen og Johnny Sørensen og nr. 2
blev Lise Trier med Utzon avlet af Stutteri Holmgård v/Bjarne Nørgaard ejet af Keld Rohde Nielsen

6-års

Nr. 1 blev for 3. år i træk i sin årgang Bettina Laiso med Kut’N’Move avlet og ejet af Skovlund v/Bettina og
Gert Laiso nr. 2 blev Natalie Wulff Brix med Couisina, men da Couisina er tysk avlet, bliver repræsentanten
ved UVM udtagelsen nr. 3 som er Mikael Ketelsen med Oleander avlet af Helen og Søren Nissen og ejet af
Jane Nygaard.

Søndag begyndte avlsdelen med løsspringning af de 4 hopper som skulle gå endagsprøve.
Dommerne var Helle Jørgensen, Helle Christensen og Hans-Wilhelm Bunte fra Trakehner Verband.
Fremmedrytter var Camilla Qvistgaard.
Springbanen, som i hast blev kørt fra Skibby til Broholm af Niels Haubroe, var stillet til rådighed af Skibby
HC og fremstod fin og nymalet. Det blev Regina Edition så benovet over, at hun lige måtte prøve et par
gange, inden hun fandt rytmen.
Selfie var mindre imponeret og opnåede dagens højeste karakterer i springning.

Hopperne blev senere på formiddagen vist under rytter, først egen rytter og derefter fremmedrytter.
Da både springning og ridning var overstået, stod det klart, at Primavera HT 1725 var vinder af
endagsprøven, hoppen opnåede 7,74 point.
Selfie HT 1727 satte sig solidt på 2nd pladsen, ikke mindst på grund af hendes springning og fik 7,56 point.
Nellie af Gadensgaard HT 1732 fik 7,17 point og Regina Edition HT 1726 7,14 point.

I løbet af formiddagen så dommerne samtlige hopper og føl mønstret og løse i ridehuset og da
championatsklasserne var afsluttet, blev alle hopper og føl mønstret i trav på opvisningbanen. Her så
dommerne dem én gang til og så blev de alle oprangeret.

Årets hoppe og dermed bedste 3 års blev Eflora HT 1710 (Schwarzgold/Erentia
HTPR 0622/Hohenstein), avler og ejer Erik Jørgensen, Herfølge, en vellinieret og velproportioneret hoppe,
med god takt og undergriben i bevægelsen.
Hoppen har endnu ikke aflagt prøve, men er tilmeldt endagsprøve hos Dansk Oldenborg Avl i september.
Det er ikke første gang at et afkom efter Erentia, som for øvrigt var Årets hoppe i 2006, står på fløjen. I
2016 var datteren Eranntis fløjhoppe i Ringsted. Hoppen kom efterfølgende så meget til skade på folden
derhjemme, at hun hverken kunne aflægge prøve eller deltage ved eliteskuet, men storesøsteren Emperia
deltog og blev Årets bedste ældre hoppe.

Reservefløj Primavera HT 1725 (Hancock/Primadonna HTR 0848/Connery), avler og ejer Per Jensen & Pia
N. Frederiksen, Klippinge, en harmonisk hoppe af god type, med en energisk og rummelig bevægelse.
Primavera havde aflagt prøve, dagens bedste og blev udnævnt til Præmiehoppe. Samtidig blev hoppen
tildelt avlermedalje i bronze.
Primavera var Årets hoppeføl i 2014.

Som nr. 3 stod Selfie HT 1727 (Schwarzgold/Selina III HT 0850/Hohenstein), avler og ejer Gudny Clasen &
Ebbe Eide Andersen, Tappernøje, en hoppe af særdeles god type, med en taktfast bevægelse. Selina kom
ligeledes med bestået prøve (bedste springning) og blev dermed Præmiehoppe og også Selfie blev tildelt
avlermedalje i bronze.

Derefter fulgte Inaya IWE HT 1714 (Placido Domingo/Ileise HTPRE 0117/Silvermoon), avler Iben Fischer,
Randers, ejer Anita Osborne, Nyborg, en storrammet hoppe af god type, med en rummelig og taktfast
bevægelse.

Mallorca HTPR 1719 (Aston Martin/Madeira HTR 0440/Münchhausen), avler og ejer Steffen Madsen,
Rønnede, en hoppe af god type, med en rummelig og taktfast bevægelse. Mallorca kom med en bestået
prøve i Tyskland, hvor hun opnåede 7,98 point og er dermed også præmiehoppe.

Malinah von Hestebjerggaard HT 1718 (Herakles/Masai AA I-A-07/Koh-i-Noor (Barthahus), avler og ejer
Hestebjerggaard v/Mette Hansen, Boeslunde, en middelstor hoppe af ret god type, med en taktfast
bevægelse.

4 års hopper:

Årets bedste 4 års hoppe blev Khedira HT 1717 (Aston Martin/Karma HTR 0829 /Schampus), avler og ejer
Anne Bonde Andersen, Nørre Alslev, en vellinieret, udtryksfuld hoppe af god type, med en taktfast
bevægelse med god undergriben.
Khedira var fløjhoppe i ældreholdet i Ringsted.

Reservefløj Regina Edition HT 1726 (Münchhausen/Roxy VI Høgsbjerg HTPR 0953/Induc), avler og ejer
Dianna Christensen, Ejstrupholm, em velrejst, udtryksfuld hoppe af særdeles god type, med en taktfast og
rummelig bevægelse . Regina Edition havde tidligere på dagen bestået endagsprøve, så hoppen blev
udnævnt til Præmiehoppe.
Regina Edition var fløjhoppe i Fredericia.

Nr. 3 Nellie af Gadensgaard HT 1732 (Prinz K3/Natacha HTR 0945/Schwadroneur), ejer og avler Pernille G.
Larsen, Sæby, en middelstor hoppe af god type med en taktfast bevægelse. Nellie havde bestået
endagsprøve og var dermed Præmiehoppe.

Årets bedste 2 års hoppe var et tæt løb, hvor Madeira G (Hohenstein/Mondiva G HTPR 0944/Connery),
avler og ejer Barbara Güngerich, Græsted, en stor, veludviklet 2 års af meget god type, med en taktfast og
smidig bevægelse, endte med at løbe med titlen.

Som nr. 2 stod hoppen Happy Surprise Selsø (Schwarzgold/Honeygirl HTPR 1016 /Sixtus), avler og ejer
Stutteri Selsø, Skibby, en passende stor, veludviklet 2 års af god type, med en aktiv og rummelig
bevægelse.

Hoppeføl:

Årets hoppeføl blev Mrs. Masai Mara (Halleluja/Mrs. Mazuren HTPR 1336 /Irdenkreis), avler og ejer
Steffen Madsen, Rønnede, et charmerende føl af god køns- og racetype med en let, taktfast og rummelig
bevægelse. Mrs. Masai Mara var fløjføl i Rønnede.
Reservefløj blev Kalisha (Halleluja/Kelowna HT 1528/Aston Martin), avler Peter Christensen, Bartofte og
ejer Kystol ApS., Tørring, et charmerende føl af god køns- og racetype, med en let, elastisk og rummelig
bevægelse. Kalisha var fløjføl på Karenagaarden. Hvis der skulle gives præmie for interiør, så var Kalisha
vinder, enormt håndterbar og velopdragen. Moderen Kelowna er halvsøster til UVM bronzevinderen
Kipling.
Nr. 3 Innovation (Placido Domingo/Inverness HTPR 1327/Schiffon), avler og ejer Anders Dahl, Brabrand,
et føl i gode rammer, med en let, energisk og taktfast bevægelse. Føllet er en helsøster til 2nd bedste
hoppeføl 2016 Imagine.
Nr. 4 Vivre De La Vie (Halleluja/Vivre HT 0541/Hohnestein), avler og ejer Rosita Larsen, Herfølge, et
højtstillet, veludviklet føl af god type, med en taktfast og rummelig bevægelse. Føllet var fløjføl i Herfølge.

Nr. 5 Flamme (Syriano(Flugpost IV HT 1146/Induc), avler og ejer Gadebjerggård I/S, Skals, et veludviklet,
harmonisk føl af god type, med en taktfast bevægelse med god haseaktion.
Nr. 6 Butterflies by Uniqhors (Kentucky/Babett HTE 0108/Silvermoon), avler og ejer Kristina Marcussen,
Gørlev, et udtryksfuldt føl af god type, med en elastisk og taktfast bevægelse. Føllet var fløjhoppeføl i
Boeslunde.
Moderen Babett er bl.a. mor til den kårede hingst Blanc Pain.
Nr. 7 Gaya Selsø (Schwarzgold/Galina Selsø HTPR 1614/Imhotep of Highmoor), avler og ejer Stutteri Selsø,
Skibby, et charmerende føl af god type, med en let og taktfast bevægelse.
Nr. 8 Polka Piruette (Preussentanz/Polka HTPR 0538/Connery), avler og ejer Lollands Varmblod, Errindlev,
et føl af god type, med en let, taktfast og energisk bevægelse.
Moderen Polka er også mor til den kårede hingst Preussenstern.
Hingsteføl:

Årets hingsteføl blev High Light von Hestebjerggaard (Kentucky/Heroina von Hestebjerggaard HTR
1015/Kaiser Wilhelm) avler og ejer Hestebjerggaard v/Mette Hansen, Boeslunde, et vellinieret føl af god
type, med en smidig, taktfast og rummelig bevægelse. Føllet var fløjhingsteføl i Boeslunde.
Moderen Heroina von Hestebjerggaard har stået i samme situation før: Årets hingsteføl 2014 Hequna von
Hestebjerggaard og Årets hoppeføl 2015 Hedusa von Hestebjerggaard er også efter Heroina.
Reservefløj blev Pazzion ”Ø” (Iznogood Firfod/Preusse-Dame HT 1035/Preussen-wind) avler og ejer Tina
Andersen, Søllested, et charmerende føl af særdeles god type, med en taktfast og rummelig bevægelse.
Pazzion ”Ø” var fløjhingsteføl i Errindlev.
Nr. 3 Lancier (Preussentanz/Lumumba Sjælstofte HTPR 1422/Imperio) avler og ejer Lollands Varmblod
v/Kaj Olesen, Errindlev, et velkonstrueret og vellinieret føl af god type, med en energisk og rummelig
bevægelse.
Nr. 4 Fifty Shades (Helium/Frk. Fiona HTR 1431/Goldino) avler og ejer Stutteri Egedahl v/Helle og Ebbe Bo
Jørgensen, Dronninglund, et vellinieret føl af god type, med en energisk og taktfast bevægelse.

9 ud af 12 føl var efter danske hingste. Godt nok er Halleluja og Placido Domingo begge født i Tyskland,
men de virker her i Danmark. Halleluja og Preussentanz første årgang var ventet med spænding og man
må sige, at de har indfriet alle forventninger. Syriano har virket i Tyskland i flere år, med mange højt
bedømte afkom, bl.a. de kårede hingste Undercover og Whizzkid og også hans føl har gjort et positivt
indtryk og endelig Iznogood Firfod, som vi næsten hvert år ser højt bedømte føl efter.
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8,33

8,25

7,86

Dommer /
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8,40

