Hoppekåring og sommerstævne 2019
Årets hoppekåring og sommerstævne blev afviklet i weekenden d. 29.-30. juni. En weekend med
strålende vejr

De senere år har der været flest hopper til kåring på Sjælland, men I år var det omvendt, der var flest i
Jylland

Vi lagde ud et nyt sted i år, idet Team Cape ved Ringsted sidste år blev sat til salg, så vi var på Baunehøj
Ridecenter i Næstved lørdag 29. juni. For år tilbage, var denne plads vores tilholdssted, både med
hoppekåring og med følbedømmelse. Her var tilmeldt 2 3-års hopper, 3 4-års og ældre og en 2-års hoppe
– på nær 2-års hoppen, mødte alle op.

Foruden dommerne Helle Jørgensen og Irene de Darko, deltog dommeraspiranterne Pernille Carlsen og
Rosita Larsen i bedømmelserne.

Fløjen i 3 års holdet tog Lollipop e. Millennium og La Kayla HT 1530 e. Preussen-Wind, avlet og ejet af
Lollands Varmblod v/Kaj Olesen, Errindlev.

Lollipop måler 169 cm i stang og 20,0 cm i pibe og er en betydelig hoppe af særdeles god racetype og med
en smidig og rummelig bevægelse i skridt og trav. Hun fik karaktererne 9-8,5-7,5/9-9-7,5/8,5 (59 point).

På 2nd pladsen satte dommerne hoppen La Finess von Hestebjerggaard e. Münchhausen og Lantana
Tremhuse HT 0438 e. Hertug, avlet og ejet af Hestebjerggaard v/Mette Hansen, Boeslunde. La Finess von
Hestebjerggaard er en feminin hoppe med en smidig bevægelse og måler 167 i stang og 21 i pibe. Hun fik
karaktererne 8-7-6,5/8,5-8-8/7,5 (53,5 point).

På fløjen i 4 års og ældre holdet satte dommerne Madeira G e. Hohenstein og Mondiva G HTPR 0944 e.
Connery, avler og ejer Barbara Güngerich, Græsted.
Hoppen er 4 år og måler 174 cm / 21,0 cm og er en stor, storrammet hoppe af særdeles god type, med en
god bevægelse.
Karaktererne 8,5-8-6/8-8-8,5/8 (55 point).

På 2nd pladsen fulgte Lysgaards Dharma som er 10 år og e. Mr. Din X xx og Farah Diba e. Münchhausen,
avlet af Anette Lysgaard, Herning og ejet af Louise Teisner, Kettinge.
Lysgaards Dharma måler 167 cm i stang og 20,5 cm i pibe og er en feminin fuldblodspræget hoppe af god
type, med en god bevægelse især i skridt og galop.
Lysgaards Dharma fik karaktererne 7,5-8-7,5/8-7,5-8/7,5 (54 point). Og på grund af en aflagt sadelkåring i
2014 med et flot resultat på 7,9 blev Lysgaards Dharma udnævnt til præmiehoppe.

På 3die pladsen fulgte Adel von Hestebjerggard, 4 år og efter Herakles og Aggie II HT 0911 e.
Summertime, avlet og ejet af Hestebjerggaard v/Mette Hansen, Boeslunde.
Hoppen måler 171 cm i stang og 21,0 cm i pibe og er en feminin hoppe af god køns- og racetype, med en
rummelig bevægelse.
Hoppen fik karaktererne 8-7-6,5/8-8-7,5/7,5 (52,5 point).

Søndag 30. juni var vi i Fredericia, hos Egum Rideklub og her var dommerne Niels Therkelsen og Helle
Jørgensen og dommeraspiranten Rebecca Brandorff.
Der var tilmeldt 9 hopper til kåring og en 2 års til besigtigelse. Desværre fik vi 2 afbud, så vi endte på 5 3års hopper og 2 4-års og ældre samt 1 2-års til udtagelse til eliteskue.

Fløjen i 3 års holdet gik til Bellstein e. Finckenstein og Butterfly e. Summertime avlet og ejet af Tonny
Bang, Ryomgaard.
Bellstein måler 167 i stang og 20,0 i pibe og er en ædel hoppe af særdeles god type med en smidig og
rummelig bevægelse. Hun fik karaktererne 8,5-7,5-7/8-9-7,5/8 (55,5 point)

På 2nd pladsen satte dommerne Unik Birknæs e. Placido Domingo og Ukraina HTPR 0458 e. Hohenstein,
avlet og ejet af Keld Rohde Nielsen, Østbirk. Hoppen måler 166 i stang og 21,0 i pibe og er en hoppe af
særdeles god type med en god bevægelse. Unik Birknæs fik karaktererne 8,5-8-8/7,5-7,5-7/8 (54,5 point)

3die pladsen gik til African Peanut e. Placido Domingo og African Pumpkin HT 1004 e. Preussen-Wind avlet
og ejet af Pia Folkmann og Henrik Vetter, Silkeborg. Hoppen måler 168 i stang og 20,5 i pibe og er hoppe
af god type med en god og taktfast bevægelse især i skridt og trav. African Peanut fik karaktererne 8-86/8-8-7/8 (53 point)

4de pladsen gik til halvblodshoppen African Bel Canto e. Placido Domingo og African Gazelle I-A-05 e.
Bonjour Bajar SH avlet og ejet af Pia Folkmann og Henrik Vetter, Silkeborg. Hoppen måler 169 i stang og
20,5 i pibe og er en storrammet hoppe af god type med god bevægelse. African Bel Canto fik karaktererne
7,5-8-7/7-7,5-7,5/7,5 (52 point)

5de pladsen gik til African Breeze e. Placido Domingo og African Blitz HT 1549 e. Herzensdieb avlet af Pia
Folkmann og Henrik Vetter, Silkeborg ejet af Anne Uldum, Vejle. Hoppen måler 159 i stang og 19,0 i pibe
og er en lille, feminin hoppe af særdeles god type med god bevægelse. African Breeze fik karaktererne 97-7/7-7,5-6,5/7,5 (51,5 point)

På fløjen i 4 års og ældre holdet satte dommerne Valencia e. Placido Domingo og Vivian HTPR 0745 e.
Summertime avlet og ejet af Anders Dahl, Brabrand. Hoppen er 4 år og måler 170 i stang og 20,5 i pibe.
Hoppen er en stor betydelig hoppe med ret godt bevægelsesforløb. Valencia fik karaktererne 7,5-86,5/6,5-7-7/7,5 (50 point)

2nd pladen gik til Isis e. Deniero E. og Idris HT 9924 e. Hockey avlet af Ove Eriksen, Vejen og ejet af Anna
Marie Busk Larsen, Hammel. Hoppen er 13 år og måler 161 i stang og 20,0 i pibe og er en knap middelstor
hoppe med middel bevægelse. Isis fik karaktererne 7-7,5-6,5/6-7-6/7 (47 point)

Dagen sluttede med at dommerne så 2-års hoppen Ilucianna IWE e. Helium og Ileise HTPRE 0117 e.
Silvermoon avlet og ejet af IWE Horses v/Iben W. D. Fisher, Tjele. Ilucianna er en feminin og meget
velgående hoppe som fik adgang til elitedagene på Vilhelmsborg d. 18. august 2019

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

Helle Jørgensen

