Årets følrejse 2022
Der var i år tilmeldt 49 føl til følrejsen – 33 hoppeføl og 16 hingsteføl. Herudover var 4 hopper tilmeldt til
kåring og 5 2 års hopper tilmeldt til bedømmelse ift. udtagelse til Vilhelmsborg. Første stop på vores
følrejse var i

Rødding:

Go Magic hingst v/Helium og Gaia Magic HT 1813
v/Friedensfürst - højtstillet, stort føl af god type, med
en taktfast og rummelig bevægelse – 8-7,5-7,5/7,58,5-8,5/8 (55,5). Avler og ejer Jens Bloch og Karin
Ravnkilde Jensen

George Magic hingst v/Helium og Ginny Magic HTR
1220 v/Sixtus - ædelt, knoglestærkt og storrammet
føl af god type, med en taktfast bevægelse – 8-8-8/88-7/8 (55). Avler og ejer Jens Bloch og Karin Ravnkilde
Jensen

Brørup:

Finess Tuesbøl hoppe v/Schwadroneur og Frk. Fiona
HTR 1431 v/Goldino – et passende stort,
charmerende føl af særdeles god køns- og racetype,
med en taktfast og rummelig bevægelse, med god
undergriben – 8,5-8,5-8/8,5-8-8/8,5 (58). Avler og
ejer Rebecca C. Brandorff

Østbirk:

Ulrika Birknæs hoppe v/Hallifax Lyng og Unika
Birknæs HTPR 2024 v/Finckenstein – ædelt, feminint,
middelstort føl af rigtig god type, med en god taktfast
bevægelse, hvor især galoppen er med god
undergriben - 8,5-7,5-7,5/7,5-8,5-7,5/8 (55). Avler og
ejer Keld Rohde Nielsen

Ulrik Birknæs hingst v/Preussen Party og Ukraina
HTPRE 0458 v/Hohenstein – Passende stort,
maskulint føl af særdeles god type, med en smidig
bevægelse, især i trav - 9-8-8/7-9-8/8,5 (57,5). Avler
og ejer Keld Rohde Nielsen

Brabrand:

T hoppe v/Gaspard og Touch of Memories HTPR 1140
v/Prinz K3 – et føl af særdeles god køns- og racetype,
pt. overbygget, med en taktfast bevægelse. Føllet var
påvirket af vækst – 9-8-8/7,5-7,5-8/8 (56). Avler og
ejer Anders Dahl

Halera BL hoppe v/Hallifax Lyng og Herastein HT
1734 v/Finckenstein – et velkonstrueret, ædelt og
feminint føl, med en rummelig bevægelse. Også
dette føl var lidt præget af vækst – 8-8-8/7,5-7,5-8/8
(55). Avler og ejer Louise Bækgaard Lillerud

2 års hoppen Touch Me v/Preussen Party og Touch
of Memories v/Prinz K3 blev udtaget til Eliteskuet.
Avlet og ejet af Anders Dahl

Skals:

Holy Moly hoppe v/Millennium og Honesty HTPR
1417 v/Okavango – Storrammet, højtstillet føl af god
type, velfungerende i gangarterne, hvor især trav og
galop blev fremhævet – 8-8,5-8/7,5-9,5-9/8,5 (59).
Avlet og ejet af Gadebjerggård I/S

Hamina hoppe v/Millennium og Hazel HT 2118
v/Syriano – middelstort, feminint føl af særdeles god
køns- og racetype, med en taktfast og rummelig
bevægelse – 8,5-8,5-7,5/8-9-8/8,5 (58). Avlet og ejet
af Gadebjerggård I/S

Emei Nukáká hoppe v/Millennium og Emei Ora HT
1610 v/Hibiskus – Ædelt føl, højtstillet og feminint af
særdeles god type, med en taktfast og rummelig
bevægelse, især i trav – 8,5-8,5-7,5/7,5-9,5-8/8
(57,5). Avlet og ejet af Gadebjerggård I/S

Heba II hoppe v/Hallifax Lyng og Herbe HT 1014
v/Kaiser Wilhelm – passende stort, ædelt og feminint
føl af særdeles god køns- og racetype, med en
rummelig bevægelse og især i galoppen med god
undergriben – 8,5-8,5-7,5/8-7,5-8,5/8,5 (57). Avlet og
ejet af Gunnar Pedersen

Hinault hingst v/Hallifax Lyng og Hayday HT 2117
v/Helium – passende stort, udtryksfuldt og
velkonstrueret føl af særdeles god type, med en
rummelig og smidig bevægelse, med god balance –
8,5-8,5-7,5/8-8,5-8,5/8,5 (58). Avlet og ejet af
Gadebjerggård I/S

Hazard hingst v/Millennium og Hollywood HTPR 1523
v/Okavango – middelstort ædelt føl af god type, med
en taktfast og energisk bevægelse og især i trav med
en god knæaktion – 8-8-7,5/7,5-8,5-8/8 (55,5). Avlet
og ejet af Gadebjerggård I/S

Zee Me hingst v/Hallifax Lyng og Zuleima HTPR 2213
v/Helium – højtstillet og velfungerende føl af god
type, med en taktfast og elastisk bevægelse – 8-87,5/8-8,5-7,5/8 (55,5). Avlet og ejet af Gadebjerggård
I/S

Incalzando hingst v/Preussen Party og Ilvicas Letzte
HT 1823 v/Feingeist – Middelstort, tiltalende føl af
god type, med en taktfast bevægelse med god
undergriben. Føllet var præget af vækst – 7,5-7,58/7,5-7,5-7/7,5 (52,5). Avlet og ejet af Bente Bisgaard

Dronninglund:

Blossom hoppe v/Tantalos og Bellezza HTPR 2010
v/Helium – et velproportioneret føl af særdeles god
køns- og racetype, med en taktfast og rummelig
bevægelse, med god balance – 8,5-8,5-8/8-8,5-8/8,5
(58). Avlet af Stutteri Egedahl og ejet af Sandra
Seidenberg

Belle Fleur III hoppe v/Singolo og Bahira HT 1512
v/Syriano – Passende stort føl af særdeles god kønsog racetype, med en taktfast og rummelig bevægelse
– 9-8,5-7,5/8-8-8,5/8 (57,5). Avlet af Stutteri Egedahl
og Patricia Kjær Jørgensen, ejet af Patricia Kjær
Jørgensen

Haifa af Landlyst hoppe v/Millennium og Honeywell
HT 1050 v/Induc – et velproportioneret føl af
særdeles god køns- og racetype, med en taktfast
bevægelse, hvor især galoppen er særdeles god – 8,58-8/7,5-7,5-9/8 (56,5). Avlet og ejet af Lone og Kaj
Winther

Boltzmann hingst v/Millennium og Betty Bluebell HTE
1212 v/Okavango – et maskulint, kaliberstærkt føl af
god type, med en kraftfuld og energisk bevægelse,
med god balance – 8-8-8/8-8,5-8,5/8,5 (57,5). Avlet
og ejet af Stutteri Egedahl

2 års hoppen Zhiva v/Millennium og Zalza
v/Okavango blev udtaget til Eliteskuet. Avlet og ejet
af Stutteri Egedahl

Ryomgård:

Miss Magic hoppe v/Preussen Party og Miss Marple
HTR 1131 v/Buddenbrock – et velkonstrueret føl af
særdeles god køns- og racetype, med en taktfast og
rummelig bevægelse, fra en meget aktiv bagpart – 98,5-7,5/8,5-8-8/8,5 (58). Avlet og ejet af Tonny Bang

Roxetta hoppe v/Preussen Party og Rocella II HTPR
0743 v/Hockey 41 – et middelstort, feminint og
velproportioneret føl af god køns- og racetype, med
en taktfast og energisk bevægelse, lidt præget af
vækst – 8-8-7/8-7-7,5/7,5 (53). Avlet og ejet af Tonny
Bang

Langå:

Madina hoppe v/Rheinglanz og Marguerite HT 2132
v/Ivanhoe – et føl af god køns- og racetype, med en
særdeles god bevægelse i alle gangarter – 8-8-8/9-98,5/8,5 (59). Avlet og ejet af Danish Performance
Horses ApS

Karisma hoppe v/Freiherr von Stein og Kastanje HT
1442 v/Imperio – et storrammet føl af særdeles god
køns- og racetype, med en smidig og rummelig
bevægelse – 8,5-8,5-8/8-8,5-8,5/8,5 (58,5). Avlet og
ejet af Danish Performance Horses ApS

Phantasie hoppe v/Rheinglanz og Primadonna II
v/Ivanhoe – et middelstort, velfungerende føl af god
køns- og racetype, med en let, rummelig og elastisk
bevægelse – 8-8-7,5/9-8,5-9/8,5 (58,5). Avlet og ejet
af Danish Performance Horses ApS

Pandora af Solbjerggaard hoppe v/Kublitz og Pietta
v/Schwadroneur – et charmerende, feminint føl af
god køns- og racetype, med en taktfast bevægelse
med godt afskub – 8-8-7,5/8-7,5-8/8 (55). Avlet af
Kristina Leth ejet af Natasja Johansen

Iblitza hoppe v/Kublitz og Isis HT 1915 v/Deniero. E –
et feminint, velkonstrueret føl af god køns- og
racetype, med en god og taktfast bevægelse, præget
af vækst – 8-8-8/8-7-7,5/8 (54,5). Avlet og ejet af
Anne Marie Busk Larsen

Portofino hingst v/Rheinglanz og Petunia III v/Fly
Society xx – storrammet, maskulint føl af god kønsog racetype, med en taktfast bevægelse, med god
undergriben. Føllet var dog noget spændt, idet
moderen ikke var med på banen ved fremvisningen –
7,5-8,5-8/7,5-8-8,5/8,5 (56,5). Avlet og ejet af Danish
Performance Horses ApS

Silkeborg:

African Allure hoppe v/Preussen Party og African Bel
Canto HTR 1911 v/Placido Domingo – et feminint føl
af særdeles god køns- og racetype, med en taktfast
bevægelse hvor galoppen fremhæves som rummelig
med gode spring og balance – 8,5-7,5-7,5/7,5-78,5/7,5 (54). Avler og ejer Pia Folkmann og Henrik
Vetter

Felicia af LT hoppe v/Millennium og Femina af Romeo
TS 2290 v/Prinz K3 – et middelstort, feminint føl af
god køns- og racetype, med en taktfast og rummelig
bevægelse i skridt og galop. Føllet manglede lidt
energi på dagen – 8-7,5-7,5/8-7-8/8 (54). Avler og
ejer Linda Terkildsen
Føllets mor, Femina af Romeo v/Prinz K3 og Fionette
E v/Freudenfest blev kåret samtidig.

Hoppen er født 22. maj 2010 og måler 158 cm / 20 cm – en knap middelstor hoppe af særdeles god kønsog racetype, med en taktfast og rummelig bevægelse, især i skridt og trav – 8,5-8-7,5/8-8-7/7,5 (54,5).
Avler Stutteri Romeo ejer Linda Terkildsen

African Cookie hoppe v/Kublitz og African Gilts
v/Don-Juan – et middelstort, muskuløst føl af god
køns- og racetype, med en taktfast og rummelig
skridt og galop. Føllet manglede lidt energi på dagen
– 7,5-7,5-8/8-7-7,5/7,5 (53). Avler og ejer Pia
Folkmann og Henrik Vetter

Madame Bovary hoppe v/Kublitz og Madam Butterfly
HT 1928 v/Fly Society xx – et charmerende, energisk,
passende stort føl af god type, med en rummelig og
elastisk bevægelse i skridt og galop. Føllet var ikke
rengående i trav og fik derfor ingen karakter for
traven – 7,5-7,5-8/8- - -8/8. Avler og ejer Pia
Folkmann og Henrik Vetter

Ørbæk på Fyn:

Isaya by Witzel hoppe v/Mitterand og Inaya HT 1224
v/Prinz K3 – et passende stort, charmerende føl af
god køns- og racetype, med en taktfast bevægelse,
med god bagbensaktion og balance – 8-8-8/8-7,58/8,5 (56). Avler og ejer Line Witzel

Boeslunde:

Kulani von Lillevejgaard hoppe v/Urknall og Kolobri
von Hestebjerggaard v/Herakles (von
Hestebjerggaard) – et passende stort, charmerende
føl af god type, med en taktfast bevægelse, med god
undergriben. Føllet var dog lidt mat på dagen – 7,57,5-7,5/7,5-7,5-8/7,5 (53). Avler og ejer Celina Larsen

Føllets mor, Kolobri von Hestebjerggaard v/Herakles (von Hestebjerggaard) og Klokkeblomst Hedevig
v/Preussen-wind blev kåret samtidig.
Hoppen er født 23. april 2018 og måler 156 cm / 19 cm – en knap middelstor, feminin hoppe af god kønsog racetype, med en taktfast og rummelig bevægelse, som på dagen manglede lidt energi – 8-8-6,5/8-7,57,5/7,5 (53). Avler Hestebjerggaard ejer Celina Larsen

Hecatolite von Hestebjerggaard hingst v/Ivanhoe og
Heluniah von Hestebjerggaard HTPR 2131
v/Münchhausen – et maskulint føl af særdeles god
køns- og racetype, med en taktfast og rummelig
bevægelse, med god undergriben – 8,5-8,5-8/8-88,5/8,5 (58). Avler og ejer Hestebjerggaard

2 års hoppen Hewenna von Hestebjerggaard
v/Ivanhoe og He’lia De L v/Hertug blev udtaget til
Eliteskue. Avler og ejer Hestebjerggaard

Rønnede:

Extravaganza hoppe v/Schäplitzer og Eukanuba HTR
1613 v/Gribaldi – et passende stort, feminint føl af
særdeles god køns- og racetype, med en taktfast og
rummelig bevægelse, som kunne ønskes med mere
energi. Føllet var på dagen præget af vækst – 9-8,58/7,5-8-7,5/8 (56,5). Avler og ejer Christina Cruft og
Lars Stub

Manilla hoppe v/Preussen Party og Mallorca HTPR
1719 v/Aston Martin – et feminint føl af god kønsog racetype, med en taktfast og rummelig
bevægelse, med god undergriben, især i trav og
galop – 8-8-7/7-8-8,5/8 (54,5). Avler og ejer Steffen
Madsen

Micro hingst v/Preussen Party og Madame Poppins
HTPR 2018 v/Sir Samoa – et velkonstrueret føl af
særdeles god køns- og racetype, med en taktfast og
løsgjort bevægelse – 8,5-8,5-7,5/7,5-8-8,5/8 (56,5).
Avler og ejer Steffen Madsen

Event mit Alles hingst v/Mitterand og Ecru HT 1517
v/Connery – et middelstort føl af god type, med en
taktfast og rummelig bevægelse. Føllet var
overbygget og manglede lidt energi, hvilket
påvirkede bevægelsen -7,5-8-7,5/7,5-7,5-8/7,5
(53,5). Avler og ejer Steffen Madsen

Skibby:

Born to Dance by Uniqhors hoppe v/Finckenstein og
Butterflies by Uniqhors HT 2210 v/Kentucky – et
charmerende, feminint føl af særdeles god køns- og
racetype, med en taktfast og smidig ”op ad bakke”
bevægelse – 8,5-8-8/8,5-8-8,5/8,5 (58). Avler og
ejer Kristina Merkel

Føllets mor Butterflies by Uniqhors v/Kentucky og Babett HTE 0108 v/Silvermoon blev kåret samtidig.
Hoppen er født 4. maj 2017 og måler 163 cm / 20 cm og er en feminin hoppe af god type, med en
rummelig bevægelse, med god haseaktion – 7,5-7,5-7/7,5-8-8/8 (53,5). Avler og ejer Kristina Merkel

Europa’s Alberta hoppe v/Ivanhoe og Eranntis
v/Schwarzgold – et storrammet, velkonstrueret føl af
særdeles god køns- og racetype, med en taktfast
bevægelse, med god haseaktion, især i trav – 8,5-8,58/7,5-8,5-8/8,5 (57,5). Avler Anders Brusendorff og
Annegrete Jacobsen ejer Daniella Larsen

Gallardo Selsø hingst v/Ivanhoe og Giselle Selsø
HTPR 2115 v/Schwarzgold – et yderst charmerende,
maskulint føl af særdeles god køns- og racetype,
med en taktfast bevægelse, med god ”op ad bakke”
tendens – 9-8,5-8/7,5-8-8,5/8,5 (58). Avler og ejer
Stutteri Selsø

Bond 007 by Uniqhors hingst v/Finckenstein og
Bananarama by Uniqhors HT 1810 v/Herakles (von
Hestebjerggrd.) – et yderst charmerende føl af
særdeles god køns- og racetype, med en taktfast,
smidig og energisk bevægelse, dog lidt spændt i
galop – 9-8,5-7,5/7,5-8,5-7,5/8,5 (57). Avler og ejer
Kristina Merkel

Korstronaut Sct. Olav hingst v/Hallifax Lyng og
Klokke Sct. Olav HTPR 1816 v/Donauruf – et
storrammet, kaliberstærkt, maskulint føl af god
kønstype med et stærkt fundament og en taktfast
bevægelse, med god balance. Føllet var på dagen
præget af vækst – 8-8-8/8,5-7,5-7,5/8 (55,5). Avler
og ejer Helle Retoft

Hoppen Hediva by KMH stillede til kåring.
Hediva by KMH v/Mitterand og Heyla von Hestebjerggaard HT 1542 v/Hofrat er født 10. juni 2015 og
måler 166 cm / 20,5 cm og er en betydelig, storrammet hoppe af god type, med en taktfast og rummelig
bevægelse, med god undergriben – 8-7,5-7/8,5-8,5-8/8 (55,5). Avler Horses To The World by KMH ejer
Mia Danielsen

2 års hoppen Honeypie Selsø v/Schwarzgold og
Honey Selsø v/Lacroze Selsø blev udtaget til
Eliteskue. Avler og ejer Stutteri Selsø

Errindlev:

Palmyra hoppe v/Preussen Party og Peja HT 2022
v/Millennium – et passende stort føl af særdeles god
køns- og racetype, med en let og taktfast bevægelse,
med god haseaktion, men kunne ønskes lidt mere
løsgjort. Føllet var pt. overbygget – 8,5-8,5-8/7,5-87,5/8 (56). Avler og ejer Lollands Varmblod

Lusita hoppe v/Preussen Party og La Kayla HT 1530
v/Preussen-wind – et udtryksfuldt, feminint føl af
særdeles god køns- og racetype, med en taktfast og
energisk bevægelse. I trav med god undergriben og
gode forknæ. Føllet var pt. overbygget – 8,5-87,5/7,5-8,5-7,5/8 (55,5). Avler og ejer Lollands
Varmblod

L hoppe v/Preussen Party og Laika’s Kalinga Otto
HTPR 1531 v/Connery – et middelstort, charmerende
føl af god køns- og racetype, med en let, taktfast og
energisk bevægelse – 8-8-7,5/8-7,5-7,5/8 (54,5). Avler
og ejer Louise Teisner

Filuka hoppe v/Preussen Party og Lysgaards Dharma
HTPR 1918 v/Mr. Din X xx – et højtstillet føl af god
kønstype, med en taktfast bevægelse, gode forknæ og
med god balance og gode spring i galoppen – 7,5-7,57,5/8-7,5-8/8 (54). Avler og ejer Louise Teisner

Loronto hingst v/Preussen Party og Lumumba
Sjælstofte HTPR 1422 v/Imperio – et passende stort,
maskulint føl af særdeles god køns- og racetype, med
en taktfast og rummelig bevægelse, med god
undergriben – 9-8,5-8/8-8,5-8/8,5 (58,5). Avler og
ejer Lollands Varmblod

2 års hoppen Laisa v/Preussen Party og Lumumba
Sjælstofte v/Imperio blev udtaget til Eliteskue. Avler
og ejer Lollands Varmblod

Phelizity EH hoppe v/Urknall og Phellipha v/
Irdenkreis. Et passende stort føl af særdeles god køns
og racetype, med en taktfast bevægelse og god
undergriben 8,5-8,5-8/8-7,5-8/8 (56,5). Avler og ejer
Helle Ehlert

