Årets følrejse for 2016
Der var i år tilmeldt 48 føl til følrejsen iflg. kataloget, 3 føl blev efteranmeldt, men inden turen var
færdig, var 3 frameldt pga. skade/sygdom, så derfor endte vi alligevel med at 48 føl blev bedømt.
Herudover var 7 hopper tilmeldt til kåring og 4 2 års hopper tilmeldt til bedømmelse ift. udtagelse
til Broholm.
Der vil være føl som vil blive bedømt til efterbedømmelserne senere på året og som
hjemmebedømmelser. Selvom det igen i år er en lille årgang, så var kvaliteten også i år
gennemgående høj set i forhold til det antal føl som er blevet bedømt.
For at blive udtaget til forbundets eliteskue skal føllene opnå minimum 54 point, og i år gik 14 af i
alt 24 bedømte hingsteføl og 11 af årets 24 bedømte hoppeføl videre til eliteskuet.
Vi så i år en absolut klasse i toppen af især hoppeføllene med 4 hoppeføl bedømt med 56-59
point, 1 hoppeføl med 60 point og ikke mindre end 2 hoppeføl med 61 point. Blandt
hingsteføllene var 6 føl bedømt med 56-59 point.
Første stop på vores følrejse var i Vejen. Der skulle bedømmes 5 føl, 2 hoppeføl og 3 hingsteføl.
Desværre var 2 af de 3 hingsteføl frameldt pga. skade/sygdom.

Bedst bedømte føl var
hingsteføllet Ibrahim Hedevig e.
Fly Society xx og Inaya HT 1224
e. Prinz K3 med 54,5, fra Jakob
Mortensen, Vejen. Føllet er
charmerende og af god type, og
velgående især i skridt og galop.

Blandt hoppeføllene gik Hopping
Hellena Haves Harmony, et
udtryksfuldt føl e. Zonyx ox og
Haxholms Hella HTR 1433 e.
Travell fra Anna Maria og Martin
M. Olsen, Broby som nr. 1 med i
alt 53 point.

Herefter fulgte Kamilia Hedevig,
et feminint føl e. Placido
Domingo og Klivia Hedevig HT
1230 e. Buddenbrock, fra Jakob
Mortensen, Vejen med 50,0
point.

2 hopper var tilmeldt kåring i
Vejen. Isabella Hedevig e.
Preussen-Wind og Inaya HT 1224
e. Prinz K3, avlet og ejet af Jakob
Mortensen, Vejen. Isabella
Hedevig er en storrammet
hoppe, hvor især traven kan
fremhæves og hun blev kåret
med 52 point.

Dernæst fulgte Kiwi Hedevig e.
Prinz K3 og Klivia Hedevig e.
Buddenbrock, avlet og ejet af
Jakob Mortensen, Vejen og hun
blev kåret med 48,5 point.

Næste stop var i Østbirk, hvor vi skulle se 2 føl, et hingsteføl og et hoppeføl.

Hoppeføllet Unik Birknæs e. Placido Domingo og Ukraina HTPR 0458 e. Hohenstein, fra Keld
Rohde Nielsen, Østbirk, var desværre halt, og blev derfor ikke bedømt for bevægelse, men det er
et super feminint og velkonstrueret føl som fik 9 i type.

Hingsteføllet Valiant Birknæs e.
Placido Domingo og Velour HTR
0665 e. Hertug fra Keld Rohde
Nielsen, Østbirk er et smart,
velbygget og super velgående føl
som endte med 58 point.

Turen gik herefter til Silkeborg, hvor vi skulle bedømme 4 føl, 3 hoppeføl og 1 hingsteføl.
Derudover var der en hoppe til kåring.

Bedste hoppeføl blev African
Peanut e. Placido Domingo og
African Pumpkin HT 1004 e.
Preussen-Wind, fra Pia Folkmann
og Henrik Vetter, Silkeborg.
Føllet er et velkonstrueret føl af
god type og med især en god
skridt og galop. Føllet opnåede
55 point.

Herefter fulgte African Bel Canto,
et stort og vellinieret føl e.
Placido Domingo og African
Gazelle I-A.05 e. Bonjour Bajar,
fra Pia Folkmann og Henrik
Vetter, Silkeborg med 53,5 point.

Sidste hoppeføl var African
Breeze, et muskuløst og kompakt
føl e. Placido Domingo og African
Blitz HT 1549 e. Herzensdieb fra
Pia Folkmann & Henrik Vetter,
Silkeborg som fik 50,5 point.

Dernæst kom turen til
hingsteføllet Malfoy
Birkedommergaard e. Placido
Domingo og Mercedes
Birkedommergaard e. Prinz K3,
fra Louise Dolmer, Grenå. Et
dejligt føl af god type, med en
god galop, som opnåede 53,0
point.

Hoppen til kåring var Mercedes
Birkedommergaard e. Prinz K3
og Malou-Tho e.
Scharahnanduc avlet af Louise
Dolmer, Grenå og ejet af
Christina Philipstatt. En hoppe
af god type og med en
velkonstrueret krop som
opnåede 52,5 point.

Turen fredag sluttede i Skals,

hvor vi bedømte hoppeføllet
Helia e. Millennium og Hirse HT
1247 e. Induc, fra Søren Nissen,
Skals. Et yderst velkonstrueret,
feminint hoppeføl, som på dagen
var lidt spændt i skridt og trav,
men med en super galop. Helia
opnåede 55,5 point. Det er værd
at bemærke, at Helia er helsøster
til Helium, reservesiegerhingsten
fra Neumünster i 2015.

Lørdag startede vi turen i Dronninglund. Her skulle vi se 3 føl, et hoppeføl og 2 hingsteføl fra
Helle og Ebbe Jørgensen.

Hoppeføllet Faye e. Honoré Du
Soir og Frk. Fiona HTR 1431 e.
Goldino er et stort føl af god type,
som var meget præget af vækst
og som opnåede 50,0 point.

Herefter fulgte hingsteføllet
Zalazar e. Placido Domingo og
Zalza HT 1440 e. Okavango, et føl
med en god trav, som opnåede 53
point.

Og til sidst hingsteføllet Bacchus
e. Millennium og Betty Bluebell
HT 1212 e. Okavango, et stort,
langbenet føl af god type, som fik
52,5 point.

Turen gik derefter videre til Tjele, hvor der var 2 føl – et af hvert køn - til bedømmelse og en 2 års
hoppe til udtagelse til Broholm. Alle 3 fra Iben Fischer, Tjele.

Hoppeføllet Khaleesi IWE e.
Zonyx ox og Kampala HT 1023 e.
Hibiskus er et yndigt og ædelt
hoppeføl, med en rigtig god
galop, som opnåede 52,5 point.

Hingsteføllet Kassius IWE e.
Placido Domingo og Kalliope III HT
0755 e. Inster Graditz, er et
velkonstrueret føl af god køns- og
racetype som opnåede 54,5
point.

2-års hoppen var Inaya IWE e.
Placido Domingo og Ileise HTPRE
0117 e. Silvermoon, som er en stor,
veludviklet hoppe med en god
bevægelse, og som blev budt
velkommen til Broholm.

Så fortsatte turen til Ryomgård, hvor vi skulle se 2 hoppeføl og 1 hingsteføl, alle fra Tonny Bang,
Ryomgård.

Hoppeføllet Bellstein e. Finckenstein
og Butterfly HTR 0814 e.
Summertime er et super elegant og
vellinieret hoppeføl af særdeles god
køns- og racetype, med en
imponerende bevægelse og som var
et af de 2 føl med turens højeste
pointtal nemlig 61 point, hvor
typen, trav, galop og helhed blev
belønnet med 9.

Så fulgte hoppeføllet Rosastein e.
Finckenstein og Rocella II HTPR
0743 e. Hockey. Også et feminint,
charmerende føl af god type og med
en især god trav, som opnåede 53,5
point.

Hingsteføllet Ollistein e.
Finckenstein og Odessa HTPR 1337
e. Titelheld, et sympatisk føl med
især god skridt, opnåede 53,5 point.

Sidste stop lørdag var Brabrand, hvor Anders Dahl fremviste 2 hoppeføl og 1 hingsteføl, samt en
2-års hoppe til udtagelse til Broholm.

På fløjen af hoppeføl og turens 3.
højest bedømte hoppeføl satte
dommerne føllet Imagine e. Placido
Domingo og Inverness HTPR 1327
e. Schiffon med 60,0 point. Et
feminint hoppeføl af særdeles god
køns- og racetype, og med 3 helt
super gangarter, hvor især trav og
galop var særdeles gode og blev
honoreret med et flot 9 tal.

Det næste hoppeføl Marie er også
e. Placido Domingo og Matilda HT
0673 e. Travell, et muskuløst føl
med en god galop, som fik 52,5
point.

Hingsteføllet Touchstone er e.
Honoré Du Soir og Touch of
Memories e. Prinz K3 er et yderst
vellinieret og højtstillet hingsteføl,
med en super galop og som
opnåede 57,5 point

Vi så derefter en 2-års hoppe,
Miriam Makeba e. Placido
Domingo og Matilda HT 0673
e.Travell, en udtryksfuld,
veludviklet og velgående hoppe,
som også blev inviteret til Broholm.

Vi startede søndag hos Mette Hansen i Boeslunde. Her skulle vi bedømme 6 føl, 3 hoppeføl og 3
hingsteføl, samt kåre 2 hopper og se på en 2-års hoppe til Broholm.

På fløjen hos hoppeføllene gik
føllet Lafiness von
Hestebjerggaard e. Münchhausen
og Lantana Tremhuse HT 0438 e.
Hertug med 54,5 point, fra Mette
Hansen, Boeslunde. Et stort føl af
god type med en dejlig bevægelse.

Efter hende stod føllet Perfect by
KMH e. Millennium og Piaff HTPR
0039 e. Silvermoon, et ædelt,
feminint føl, med god skridt og
galop, fra Horses to the World by
KMH, Boeslunde, føllet fik 54
point.

Herefter fulgte føllet Boogie By
Uniqhors e. Münchhausen og
Babett HTE 0108 e. Silvermoon, et
middelstort føl af god køns- og
racetype, fra Kristina og Jan
Marcussen, Gørlev, med 52 point.

På fløjen hos hingsteføllene gik
føllet Hugo Boss By Uniqhors e.
Münchhausen og Helizia De L HTR
1116 e. Gribaldi fra Kristina og Jan
Marcussen, Gørlev med 54,5 point.
Føllet havde et let og elegant
bevægelsesforløb, med god
undergriben i alle 3 gangarter.

Dernæst fulgte føllet Hensley von
Hestebjerggaard e. Münchhausen
og Helia De L HTPR 0631 e. Hertug,
et stort, kraftigt føl af god type fra
Mette Hansen med 54 point.

Sidste hingsteføl var Montobello
By Uniqhors e. Münchhausen og
Masai AA I-A-07 e. Koh-I-Noor, et
føl med en god skridt og galop, fra
Kristina og Jan Marcussen, Gørlev
og som opnåede 52 point.

Hopperne til kåring var
Henrivende von Hestebjerggaard
e. Herakles og Hella HTE 9111 e.
Ibikus fra Mette Hansen,
Boeslunde. En yndig hoppe, med
en god trav, som opnåede 53
point og er dermed
præmiehoppekandidat.

Herefter fulgte hoppen Uptown
Girl by Uniqhors e. Placido
Domingo og Uzzi HTR 0855 e.
Kanudos xx fra Kristina
Marcussen, Gørlev. En hoppe af
god type, som virkede lidt mat på
dagen, hoppen opnåede 51,5
point.

Vi så derefter en 2-års hoppe,
Malinah von Hestebjerggaard e.
Herakles og Masai AA I-A-07 e.
Koh-I-Noor fra Mette Hansen,
Boeslunde – en passende stor 2års, med en god bevægelse, som
blev budt velkommen til Broholm.

Turen gik derefter til Karenagaarden i Haslev, hvor der var tilmeldt 3 hoppeføl – alle fra Lone
Andersen og Johnny Sørensen, Haslev - og 4 hingsteføl (heraf 2 efteranmeldte) samt 2 hopper til
kåring.

På fløjen ved hoppeføllene gik
Malala e. Millennium og
Mitraniketa HTR 1535 e. Aston
Martin. Et velkonstrueret føl af
god type, med en rigtig god
bevægelse i alle 3 gangarter, som
opnåede 56 point.

Herefter fulgte Agnes Jensen e.
Millennium og Abbie HT 1510 e.
Connery, et yndigt føl af rigtig
god køns- og racetype, som
opnåede 54,5 point

og på tredjepladsen Evora II e.
Millennium og Evora HT 1519 e.
Aston Martin med 52 point. Evora
II havde desværre mistet sin mor
meget tidligt, men virkede
heldigvis ikke så præget af tabet.

Blandt hingsteføllene gik
Höhenblitz Firfod e. Iznogood
Firfod og Hoehenluft HT 0635 e.
K2 fra Morten Plenborg,
Sakskøbing på fløjen. Et
velkonstrueret hingsteføl af rigtig
god køns- og racetype og med en
dejlig bevægelse især i trav og
galop, han opnåede 57 point.

Herefter fulgte endnu et føl fra
Morten Plenborg, nemlig det
meget unge føl e. Iznogood Firfod
og Parola H. HT 0245 e. Pidroneur.
Føllet er født 20.07 og dermed
kun 11 dage gammel, men fuld af
gnist og gå-på-mod og en rigtig
charmetrold med en super dejlig
bevægelse. Føllet opnåede 56,5
point.

Så fulgte Kalipf e. Parlør og Kala
Sct. Olav HT 0827 e. Kaiser
Wilhelm fra Per Erstrup, Maribo.
Også her et velkonstrueret
hingsteføl med gode bevægelser
især i trav, som opnåede 55 point.

Endelig fulgte føllet Travolta e.
Parlør og Tender Night HTPR 0456
e. Travell fra Helle Christensen,
Rønnede. Et meget velkonstrueret
føl som opnåede 52,5 point.

Madame Curie e. Aston Martin og
Mademoiselle HTPRE 0334 e.
Münchhausen avlet og ejet af
Steffen Madsen, Rønnede stillede
til kåring. En storrammet og
betydelig hoppe med smidigt
bevægelsesforløb. Hoppen
opnåede 56 point. Madame Curie
har gået 30-dages prøve i Tyskland
med et super resultat på 8,02 og
blev derfor udnævnt til
præmiehoppe.

Så fulgte hoppen Pleasure e.
Hancock og Plaisir HTPRE 9737 e.
Schwadroneur avlet og ejet af
Helle Christensen, Rønnede. Igen
en betydelig, feminin hoppe med
et taktfast bevægelsesforløb.
Hoppen opnåede 55 point og har
ligeledes gået 30-dages prøve i
Tyskland, også med et super godt
resultat på 7,89 og denne hoppe
blev derfor også udnævnt til
præmiehoppe.

Vi fortsatte herefter til Stutteri Selsø i Skibby. Her skulle vi bedømme 3 hoppeføl, hvoraf 1
desværre var blevet syg og 4 hingsteføl samt en 2-års hoppe til udtagelse til Broholm.

På fløjen hos hoppeføllene stod
føllet Happy Holiday Selsø e.
Schwarzgold og Honeygirl HTPR
1016 e. Sixtus, fra Stutteri Selsø.
Et smart, feminint føl med en let
og elegant bevægelse, som
opnåede 55 point.

Herefter fulgte Aura e. Mitterand
og Ally HTR 0511 e. Schani Sh fra
Silla Bakalus, Frederiksberg. Aura
er et sluttet, muskuløst føl af god
type, men var desværre halt på
dagen og blev derfor ikke bedømt
for bevægelsen.

Blandt hingsteføllene stod
Monterrey Bredviggård e.
Millennium og Montana’s Minca
HTPR 0840 e. Buddenbrock fra
Kirsten Larsen, Skibby på fløjen.
Føllet er et yderst velkonstrueret
hingsteføl af særdeles god kønsog racetype og med et stort
bevægelsesforløb med god
indundergriben og god knæaktion
og opnåede 58,5 point.

Herefter fulgte føllet Lightfoot
Selsø e. Schwarzgold og Lady
Lightfoot Selsø HT 1436 e. Sixtus
fra Stutteri Selsø, Skibby. Også her
er der tale om et yderst
velkonstrueret føl af særdeles god
køns- og racetype og med en rigtig
god bevægelse især i trav. Føllet
opnåede 58 point.

Så fulgte føllet Luxus Selsø e.
Schwarzgold og Lambada HTR
0643 e. Kostolany fra Stutteri
Selsø, Skibby, et muskuløst,
kompakt føl af god type og med et
smidigt bevægelsesforløb, som
opnåede 55,5 point.

Slutteligt fulgte føllet Art of Picasso
e. Honoré Du Soir og Amaryllis HT
1543 e. Impuls fra Hanne Nielsen,
Ølstykke. Et super smart, højtstillet
hingsteføl som opnåede 52 point.

Vi sluttede af med at se 2-års
hoppen Happy Hour Selsø e.
Schwarzgold og Hacúna Selsø HT
1321 e. Kancún fra Stutteri Selsø,
Skibby. En super smart hoppe med
et smidigt bevægelsesforløb som
blev budt velkommen på Broholm.
Dagen sluttede med en hyggelig
aften på Stutteri Selsø, hvor der
blev serveret fantastisk dejligt mad
fra grillen og hvor der rigtigt blev
’heste-snakket’

Mandag morgen startede turen i Græsted, hvor vi skulle se 1 hoppeføl og 1 hingsteføl.

Vi startede med hoppeføllet Mata
Hari G e. Honoré Du Soir og
Mondiva G HTPR 0944 e. Connery
fra Barbara Güngerich, Græsted. Et
meget stort hoppeføl og dermed
også meget præget af vækst, føllet
opnåede 49,5 point.

Herefter så vi et muskuløst, velrejst
hingsteføl, Héritage De P e.
Münchhausen og Hermine Belle HT
0426 e. Parlør fra Tina Piora,
Græsted. Føllet havde et dejligt
hingstepræg, men var også noget
præget af vækst og opnåede 52
point.

Så fortsatte turen til Herfølge, hvor vi så et hoppeføl

Eclipsa e. Ivanhoe og Elta HTPR 0420
e. Kaiser Wilhelm fra Erik Jørgensen,
Herfølge. Eclipsa er efter Elta som jo
som bekendt også er mor til den
kårede hingst Edberg, som Antje
Hell har stor succes med på
dressurbanerne. Desværre døde
Elta da Eclipsa kun var 14 dage
gammel. Men trods det så vi et
yderst feminint føl af super type og
meget velkonstrueret, som opnåede
56,5 point.

Herefter fulgte et hingsteføl Vision De La Vie e. Schwarzgold og Vivre HT 0541 e. Hohenstein fra
Rosita Larsen, Herfølge. Et føl af rigtig god køns- og racetype men som desværre var skadet og
derfor ikke blev vist i bevægelse. Men som fik 8,5 i type og 8 i henholdsvis krop og fundament.

Dagen og turen sluttede hos Kaj Olesen i Errindlev, hvor vi skulle se 1 hoppeføl og 3 hingsteføl.

Vi startede med hoppeføllet
Lollipop e. Millennium og La Kayla
HT 1530 e. Preussen-Wind fra Kaj
Olsen, Errindlev. Et fantastisk
hoppeføl af særdeles god køns- og
racetype og med et imponerende
bevægelsesforløb, som fik i alt 5 9taller og endte med at blive det
andet føl på turen med 61 point.

Herefter fulgte hingsteføllene,
hvor føllet Preussen Party e.
Ivanhoe og Polka HTPR 0538 e.
Connery også fra Kaj Olesen, gik på
fløjen. Igen et super føl med en
dejlig bevægelse, hvor især trav
skal fremhæves, og som også blev
honoreret med et 9-tal og endte
på 58 point.

Så fulgte føllet Kayser Kira e.
Honoré Du Soir og Kylie HTPR 0831
e. Hohenstein fra Kirsten Larsen,
Nakskov. Føllet havde turens
bedste galop, hvilket også blev
belønnet med den højeste
galopkarakter på 9,5 og et
slutresultat på 56,5 point. Det er
værd at nævne, at føllet’s mor
Kylie, også er mor til Kipling, som
jo i weekenden opnåede det
fantastiske resultat at blive nr. 6 til
UVM for 6-års i Holland med Anne
Troensegaard i sadlen.

Sluttelig kom føllet Limpopo e.
Iznogood Firfod og La Chica HTR
0642 e. Sixtus fra Louise Teisner,
Rødby. Et rigtig charmerende føl,
med en god galop, som opnåede
52 point.
Efter et hyggeligt kaffebord, fik vi
vist hingsten Preussentanz e.
Herbstkönig og Princessa HT 0347
e. Gribaldi fra Kaj Olesen, Errindlev.
Hingsten blev kåret i år og er ved at
blive klargjort til 50-dages test i
efteråret. Hingsten blev super flot
fremvist af Louise Teisner, som
efterfølgende også viste endnu en
unghingst under saddel.
Dette var slutningen på årets følrejse, og til dem som ikke fik bedømt deres føl, så husk at tilmelde
jer efterbedømmelserne snarest mulig, efterbedømmelser er sidste weekend i 24.-25. september
2016.
Tusind tak og på gensyn til alle deltagere, hjælpere og tilskuere, som vi mødte på vores følrejse
rundt i landet, det er altid hyggeligt at være rundt på de forskellige pladser, og møde og tale med
Jer alle. Vi glæder os til at se og følge alle Jeres afkom i fremtiden.
Kåringskommissionen

