Hoppekåring 2018
Weekendens hoppekåring var måske ikke med det højeste deltagerantal, men det var kvaliteten så i fuldt
mål.
Vi lagde ud i Ringsted, hos Team Cape, lørdag 23. juni og her var tilmeldt 9 hopper, som alle mødte op.
Foruden dommerne Helle Jørgensen og Niels Therkelsen, deltog dommeraspiranterne Pernille Carlsen,
Hanna Güngerich og Rosita Larsen i bedømmelserne.
Fløjen i 3 års holdet tog Happy Surprise
Selsø (Schwarzgold og Honeygirl HTPR
1016 v/Sixtus), avler og ejer Stutteri
Selsø v/Janus Haubroe og Camilla
Qvistgaard
Happy Surprise Selsø måler 167 cm i
stang og 21,5 cm i pibe og er en
betydelig hoppe af god type, med et
godt fundament og med en smidig
orummelig bevægelse i skridt og trav.
Hun fik karaktererne 8-8,5-8/8-9-7/8,5
(57 point).

På 2nd pladsen satte dommerne hoppen Pumpkin (Di Caprio og Pentakova HT 1548 v/Hohenstein), avler
og ejer Kaj Olesen, Errindlev.
Hoppen måler 167 cm i stang og 20,0
cm i pibe og er en harmonisk og feminin
hoppe af særdeles god type, også her
med et godt fundament og med en
taktfast bevægelse. Pumpkin fik
karaktererne 8,5-8-7,5/7,5-7,5-7/8 (54
point).

3die pladsen indtog Hedusa von
Hestebjerggaard (Herakles (von
Hestebjg.) og Heroina von
Hestebjerggard v/Kaiser Wilhelm), avler
og ejer Hestebjerggaard v/Mette
Hansen, Boeslunde.
Hoppen måler 164 cm i stang og 20,0 cm
i pibe og er en feminin hoppe af god
type, med en smidig trav og galop, især
fremhævede dommerne hoppens
knæaktion i trav.
Hoppen fik karaktererne 8-7,5-6,5/7-88/8 (53 point).

På 4de pladsen stod Bananarama by
Uniqhors (Herakles (von Hestebjg.) og
Babett HTE 0108 v/Silvermoon) avler og
ejer Kristina Marcussen, Gørlev.
Hoppen måler 163 cm i stang og 20,0 cm
i pibe og er en harmonisk hoppe af ret
god type, med en god bevægelse i trav
og galop.
Hoppen fik karaktererne 7,5-7,5-6,5/77,5-7,5/7,5 (51 point).

Nr. 5 Mokaia von Hestebjerggaard
(Herakles (von Hestebjg.) og Masai AA IA-07 v/Koh-I-Noor (Barthahus) SH 1008),
avler og ejer Hestebjerggard v/Mette
Hansen, Boeslunde.
Hoppen måler 163 cm i stang og 20,0 cm
i pibe og er en feminin hoppe af ret god
type, med en god og aktiv galop.
Hoppen fik karaktererne 7,5-7,5-7/7-77,5/7,5 (51 point).

På fløjen i 4 års og ældre holdet satte
dommerne Vogue De La Vie, 4 års og
efter
Herbstkönig og Vivre HT 0541
v/Hohenstein, avler og ejer Rosita
Larsen, Herfølge.
Hoppen måler 168 cm / 20,0 cm og er
en elegant og harmonisk hoppe af
særdeles god type, med en god
bevægelse, hvor dommerne især
fremhævede traven, som er smidig og
rummelig.
Karaktererne 9-8,5-7/8-8,5-7,5/8,5 gav
57 point.

På 2nd pladsen fulgte Edita, også 4 år og
efter Schwarzgold og Espritta HTE 0018
v/Schwadroneur, avler og ejer Erik
Jørgensen, Herfølge.
Edita måler 167 cm i stang og 20,5 cm i
pibe og er en harmonisk og feminin
hoppe af særdeles god type, med en god
bevægelse.
Hoppen fik karaktererne 8,5-8,5-7/7,5-87,5/8 (55 point).

På 3die pladsen fulgte Eichel, 8 år og
efter Connery og Elica HT 9515
v/Cannon Row xx, avler Bjarne Nørgård,
Lemming og ejer Lene Bang Christensen,
Ejby.
Hoppen måler 161 cm i stang og 19,5
cm i pibe og er en sympatisk, harmonisk
og feminin hoppe, med en rummelig og
smidig bevægelse.
Hoppen fik karaktererne 8-8-7,5/8-87,5/8 (55 point).

På 4de pladsen stod Lotus af
Hesselbjerg (Schwarzgold/Latyrus
Hedevig HT 0862 v/Travell), avler og
ejer Else Marie Haulund, Holbæk.
Hoppen måler 166 cm i stang og 21,0
cm. i pibe og er en harmonisk hoppe af
god type, med en energisk og taktfast
bevægelse.
Lotus af Hesselbjerg fik karaktererne 87-6/8-7,5-7/7,5 (51 point).

Søndag 24. juni var vi i Fredericia, hos Egum Rideklub og her var dommeraspiranterne Dianna Christensen
og Rebecca Brandorff.
Der var tilmeldt 6 hopper til kåring og en 2 års til besigtigelse. Desværre fik vi 3 afbud, så vi endte på 4
treårs hopper og også her var kvaliteten i top.

Fløjen indtog Klokke Sct Olav (Donauruf
og Korintha Sct Olav HTPR 0731
v/Hohenstein), avler og ejer Bente
Retoft, Skibby.
Klokke Sct Olav måler 169 cm i stang og
21,0 cm i pibe og er en storrammet,
betydelig og udtryksfuld hoppe, med
gode hove og en særdeles god og smidig
bevægelse.
Hoppen fik karaktererne 9-9-7/9-9-9/9
(61 point).

På 2nd pladsen stod Mignon (Fairmont
Hill og Moulin Rouge II HT 1437
v/Donaufels), avler og ejer Anders Dahl,
Brabrand.
Mignon måler 163 cm i stang og 20,0 cm
i pibe og er en middelstor, smidig og
velgående hoppe, hvor dommerne især
fremhæver hoppens gode forknæ i trav.
Hoppen fik karaktererne 7,5-8-7/8,5-97,5/8 (55,5 point).

På 3die pladsen stod Royal Comtesse
(Connery og Royal Donna HTR 0348
v/Don-Juan), avler og ejer Olav Jensen,
Skærbæk.
Hoppen måler 164 cm i stang og 19,5 cm
i pibe og er en ædel og udtryksfuld
hoppe af særdeles god type, med en god
og energisk bevægelse.
Royal Comtesse fik karaktererne 8,5-87/8-7,5-7,5/8 (54,5 point).

På 4de pladsen stod Gaia Magic
(Friedensfürst og Ginny Magic HTR 1220
v/Sixtus), avler og ejer Jens Bloch & Karin
Ravnkilde Jensen, Rødding.
Gaia Magic måler 168 cm i stang og 21,0
cm i pibe og er en storrammet, betydelig
hoppe af god type, med en god og
taktfast bevægelse.
Hoppen fik karaktererne 8-8-6/7,5-8-8/8
(53,5 point).

Hopper med 53 point og derover, er alle inviteret til at deltage i Eliteskuet på Broholm, søndag den 19.
august og vi håber selvfølgelig på stor tilslutning.
Tillykke til avler og ejere med de flotte resultater.

Elitedagene
BROHOLM 2018.
Sideløbende med eliteskuet afviklede vi årets elitestævne, begyndende om lørdagen med de
indledende klasser.
Resultaterne for lørdag:

Klasse 1, 4-års gangartsklasse med 10 deltagere.
1. Mini Max og Sidsel Mørkenborg-Riis med 82.400 point.
2. Kandis og Sille Bonde Clausen med 74.000 point.
3. Helicious von Hestebjerggaard HTPR 1117 og Natalie Wulff Brix med 71.600 point.

Klasse 2, FEI 5-års og FEI 6-års indledende program med 7 deltagere.
1. Madame Curie HTPR 1623 og Marie Lykke Pedersen med 75.600 point.

2. Regina Edition HTPR 1726 og Cecilie Vangsgaard Andersen med 75.400 point.

Klasse 3, LA1A-6A for 5 års og ældre med 13 deltagere.
1. Preussenstern TAF 1702 og Sidsel Mørkenborg-Riis med 73.448 point.
2. Madame Curie HTPR 1623 og Marie Lykke Pedersen med 71.296 point.
3. Donauadmiral og Maj-Britt Østergaard Nørbæk med 70.926 point.
4. Mon Chevalier og Helle Larsen med 68.824 point.

Klasse 4, MB0 – Grand prix med 10 deltagere.
1. Hot Spot HTPR 1325 og Louise Laisbo med 68.750 point.
2. Helouis von Hestebjerggaard HTPR 1117 og Natalie Wulff Brix med 67.917 point.
3. Opera HTPR 1338 og Rebecca Svane med 67.237 point.

Resultaterne for finalerne søndag:

Klasse 5, Showklasse for ekvipager, der ikke starter finaler eller championater.
2 deltagere.
1. Laika’s Kalinga Otto HTPR 1531 og Louise Teisner med 67.759 point.

Klasse 6, Equifirst 4 års TAF Championat med 7 deltagere.
1. Mini Max og Sidsel Mørkenborg-Riis med 83.400 point.
2. Kallistos IWE og Iben W. D. Fischer med 75.400 point.

Klasse 7, Equifirst FEI 5-års TAF Finale med 6 deltagere.
1. Madame Curie HTPR 1623 og Marie Lykke Pedersen med 7,14 point.

2. Preussenstern TAF 1702 og Sidsel Mørkenborg-Riis med 7,09 point.

Klasse 9, Equifirst og TAFs Let Finale for 6-års og ældre heste med 5 deltagere.
1. Mon Chevalier og Helle Larsen med 67.279 point.
2. Panorama og Dorthe Munk med 66.471 point.

Klasse 10, Equifirst og TAFs finale i MB – Grand Prix for 7-års og ældre heste
med 9 deltagere.
1. Koket Sct. Olav HTPR 1420 og Emily Dybdal Kamstrup med 67.432 point.
2. Opera HTPR 1338 og Rebecca Svane med 67.368 point.
3. Eclair HTPR 1317 og Preben Ørts med 66.974 point.

Årets mest talentfulde ekvipage
Madame Curie HTPR 1623 og Marie Lykke Pedersen

I slutningen af juni var der hoppekåring i Ringsted og i Fredericia, hvor vi kårede 13 hopper.
De 5 af dem var tilmeldt eliteskuet på Broholm. En måtte melde fra, så vi endte med et hold på 3 3årige, 1
5 års og 1 2års hoppe.
2 af hopperne var tilmeldt endagsprøve.

Klokke Sct. Olav HTPR 1816 løb med sejren og blev Årets Hoppe 2018.
(Donauruf/Korintha Sct Olav HTPR 0731/Hohenstein E.H.)

Klokke Sct Olav er en hoppe af blændende køns- og racetype, velproportioneret i krop og med en
særdeles god bevægelse. Hoppen har desuden et super interiør.
Klokke Sct Olav bestod endagsprøven med 8,12 point og det lagt sammen med kåringen betød, at hoppen
blev tildelt avlermedalje i guld.
Klokke Sct. Olav er efter hingsten Donauruf og det var Jørgen Retoft, som ønskede at bruge denne hingst
til Korintha Sct Olav. Desværre døde Jørgen nogle måneder efter Korintha blev insemineret, så han nåede
aldrig at se resultatet, men det må jo siges at være noget af et eftermæle at sætte sig.
Avler og ejer af hoppen er Bente Retoft, Skibby.

Reservefløj blev Mignon HTPR 1818.
(Fairmont Hill/Moulin Rouge II HT 1437/Donaufels).
Mignon er en udtryksfuld, feminin hoppe med stort gangpotentiale og god springning.
Hoppen fik 8,29 point i endagsprøven og stod derfor som vinder af prøven, med bl.a. 9 i ridelighed.
Mignon blev tildelt avlermedalje i sølv.

Avler og ejer Anders Dahl, Brabrand.

På 3die pladsen stod Hedusa von Hestebjerggaard HT 1815.
(Herakles (von Hestebjggrd)/Heroina von Hestebjggrd. HTR 1015/Kaiser Wilhelm)
En udtryksfuld, feminin hoppe med et godt og aktivt bevægelsesforløb og god gålyst.
Avler og ejer Hestebjerggaard v/Mette Hansen, Boeslunde.

Der var kun én ældre hoppe, men sikken en –
Årets bedste ældre hoppe Vogue De La Vie HT 1822.
(Herbstkönig/Vivre HT 0541/Hohenstein E.H.)
En udtryksfuld, feminin hoppe af særdeles god type, med en særdeles god trav.
Avler og ejer Rosita Larsen, Herfølge.

Det samme gjaldt 2 års holdet, her var også kun én og igen, sikken en –
Lollipop.
(Millennium E.H./La Kayla HT 1530/Preussen-wind).
En velproportioneret, betydelig og feminin hoppe, med en særdeles god skridt og en god trav og galop.
Hoppen blev under skuet udtaget til auktion i Neumünster.
Avler og ejer Kaj Olesen, Errindlev.

Ved oprangering af medaljehopper, deltog Årets hoppe 2017, Eflora HTPR 1710 også.
Eflora aflagde i efteråret 2017 endagsprøve hos Dansk Oldenborg Avl, hvor hun opnåede 8,4 point og
vandt prøven. Eflora blev tildelt avlermedalje i sølv.
Avler og ejer Erik Jørgensen, Herfølge.

I slutningen af juli stillede 52 af de 58 føl registreret i TAF til bedømmelse og heraf deltog 7 hoppeføl og 7
hingsteføl på Broholm.
Årets hoppeføl 2018 blev Giselle Selsø. (Schwarzgold/Galina Selsø HTPR 1614/Imhotep of Highmoor).

Avler og ejer Stutteri Selsø v/Janus Haubroe og Camilla Qvistgaard, Skibby.
Giselle Selsø er et passende stort, ædelt og udtryksfuldt føl med gode kropspartier og en let og elegant
bevægelse. Giselle Selsø var også fløjføl i Skibby.

Reservefløj Empress, stod også som nr. 2 i Skibby.
(Millennium E.H./Eranntis HT 1612/Schwarzgold).
Hun er et storrammet, ædelt og udtryksfuldt føl, med store kropspartier og en god og rummelig
bevægelse.
Avler og ejer Annegrete Jacobsen, Skibby.

På 3die pladsen stod fløjføllet fra Errindlev, Laura.
(Preussentanz/La Kayla HT 1530/Preussen-wind).
Laura er et muskuløst, ædelt og udtryksfuldt føl af god race- og kønstype med velmarkerede kropspartier
og en særdeles god og taktfast bevægelse.
Avler Kaj Olesen, Errindlev. Ejer Sidse Fiedler Rasmussen, Årslev.

Nr. 4, fløjføllet fra Dronninglund, Balqis.
(Ivanhoe/Betty BlueBell HT 1212/Okavango).
Et passende stort, feminint og særdeles udtryksfuldt føl, med gode kropspartier og en særdeles god skridt
og trav.

Avler og ejer Stutteri Egedahl v/Helle og Ebbe Bo Jørgensen, Dronninglund.

Nr. 5 Petra von Preussen, fløj i Haslev.
(Ivanhoe/Primadonna HTR 0848/Connery E.H.).
Et ædelt og udtryksfuldt føl, storrammet i kropspartier og med et let og energisk bevægelsesforløb.
Avler og ejer: Pia Nordahl og Per Jensen, Klippinge.

Nr. 6 Heluniah von Hestebjerggaard, fløj i Boeslunde.
(Münchhausen E.H./Heleniah De L HT 1541/All Inclusive).
Et harmonisk føl med godt køns- og racepræg, med en god bevægelse, dog præget af vækst på dagen.
Avler og ejer Hestebjerggaard v/Mette Hansen, Boeslunde.

Nr. 7 Raven Galliano
(Placido Domingo/Raket Galliano HT 1037/Travell).
Et middelstort føl af god type, med gode kropspartier og en let og taktfast bevægelse med god knæaktion.
Avler og ejer Charlotte Hermansen, Humble.

Årets hingsteføl 2018, Timber Lake
(Preussentanz/Touch of Memories HTPR 1140/Prinz K3).
Et stort, storrammet føl af god køns- og racetype, med store velmarkerede kropspartier og en særdeles
god og taktfast bevægelse.

Avler og ejer Anders Dahl, Brabrand.

Reservefløj, Isario Eskemose, fløjføl i Fredensborg.
(Schwarzgold/Iselin Ravnkilde HTPR 1326/Friedensfürst E.H.)
Et passende stort, storlinieret hingsteføl af god race- og kønstype, med gode velmarkerede kropspartier
og en let, rummelig og taktfast bevægelse.
Avler og ejer Stutteri Eskemose v/Lena Erichsen, Fredensborg.

Nr. 3 Hopkins Selsø, fløj i Skibby.
(Schwarzgold/Honey Selsø HTPR 1617/Lacroze Selsø).
Et passende stort føl af god race- og kønstype, betydelig i kropspartier og en taktfast og rummelig
bevægelse.
Avler og ejer Stutteri Selsø v/Janus Haubroe og Camilla Qvistgaard, Skibby.

De tre først placerede hingsteføl blev udtaget til auktion i Neumünster til oktober.

Nr. 4 Heatmax von Hestebjerggaard.
(Kentucky/Henrivende von Hestebjerggaard HT 1629/Herakles (von Hestebjerggrd.)
Et knap middelstort føl af god type i middelstore rammer og en let, fremgribende og smidig bevægelse.
Heatmax virkede ikke helt på toppen på dagen.
Avler og ejer Hestebjerggaard v/Mette Hansen, Boeslunde.

Nr. 5 He’mil von Hestebjerggard, fløj Boeslunde.
Et passende stort føl af god race- og kønstype, med en god bevægelse.
Avler og ejer Hestebjerggaard v/Mette Hansen, Boeslunde.

Nr. 6 A. Kung Fu Kenny.
(Placido Domingo/Amalia II HT 1248/Hercules).
Et middelstort føl af god køns- og racetype, med gode kropspartier og en god bevægelse. Kenny var noget
præget af vækst.
Avler og ejer Camilla Wie Lykke Jensen, København S.

Nr. 7 Saxo af Landlyst.
(Honoré du Soir/Solima HT 1444/Hertug).
Et knap middelstort, ædelt føl, med middelstore kropspartier og et godt fundament, med en bevægelse,
som kunne være med mere energi og elasticitet – også her et føl, som var præget af vækst.

Dommerne kunne glæde sig over den høje kvalitet på både hopper og føl. Det var måske ikke et stort
hold, men det var et godt hold og det lover godt for fremtiden.

Den tyske repræsentant, Hans-Wilhelm Bunte roste os for vore gode heste, både hvad type og bevægelse
angår – tak til vore dygtige avlere.

Resultat af Endagsprøve 2018
1
2

Hopper
Mignon
Klokke Sct. Olav

Dressur
8,17
8,33

Løsspring
8,00
7,25

Fremmedrytter Total
8,75
8,29
8,00
8,12

