Årets hoppekåring blev afviklet 13. juli på Vilhelmsborg og 14. juli på Neble
Ryttergård på Sydsjælland, begge steder sammen med indledende runder i
Championatet.
45 bedømte hopper på selve hoppekåringen samt omkring 20 hopper ved
følbedømmelse samt efterbedømmelser. Det er et stort antal i forhold til
den samlede hoppebestand på ca. 200. Men ser man bagud er det en stor
del, som er rideheste eller bliver solgt som sådanne. Dette kan godt
bekymre lidt, idet det ofte er fra den bedre ende af. På den anden side må
man indrømme, at de gode hopper, som er i sport eller solgt på auktion i
Neumünster, har givet vores samlede avl en utrolig PR. Men på sigt er det
en forkert politik, at de bedste hopper ikke kommer i avl, idet kravet til
kvalitet bliver større og større. Specielt os trakehneravlere, som ikke har
hele Europas varmblods-gentank at tage fra, samt vores tilsyneladende
angst for at bruge fuldblod og araber på vores hopper.

På Vilhelmsborg blev den klare vinder Hodezza eft. Sixtus og Honey eft.
Ibikus, avler og ejer Heidi og Claus Frederiksen, Ringe.
En utrolig dejlig hoppe på 165-20 med internationalt format i både eksteriør
og gang.
Kåret med 8-8-7-7-9-8-8 og nr. 3 på landsplan.
Som nr. 2 gik Anne-Kirsten og Flemming Nørgårds Henna II eft. Silvermoon
og Herbstnacht eft. Lucado med 9-7-8-7-8-7-8.
En særdeles typisk hoppe med meget gode partier.
Som nr. 3 gik evigunge Christian Bech-Nielsen, Rødding med Irina eft.
Silvermoon og Indian Summer eft. Schwadroneur. Kåret med 8-8-7-8-8-7-8.
En middelstor hoppe med godt eksteriør og gang. Med samme tværsum
Parna Rosa fra Gitte Bjerring i Hornslet, den er eft. Schwadroneur og
Petritsky eft. Märchenprinz og kåret 9-7-7-8-8-8-7. En lille hoppe, men
særdeles god type og god gang.
Fløj på 4-års holdet Parola eft. Pidroneur og Patricia II eft. Camelot, kåret
med 8-7-7-8-8-7-7. En lille hoppe med kønstype og rummelig gang.
På Sjælland var der samlet 30 hopper. 3-års hopperne var langt ned i
rækken af rigtig god kvalitet.
Fløjen gik til Belle Amie von C. eft. Gribaldi og Belle Vue eft. Zenturio med
karaktererne 9-9-7-8-9-8-8.
En særdeles vellinieret hoppe med harmoni i alle kropspartier og et aktivt
og smidigt bevægelsesforløb. Et lidt fint fundament var det eneste, som
kunne forstyrre helhedsindtrykket.
Ejer Grete Ågård, Stutteri Conradineslyst, som igen kunne tage hjem til sit
mønsterstutteri med Årets Hoppe.
Oprangeret som nr. 2 blev Taormina eft. Schwadroneur og Tanninja eft.
Pardon fra Peter Christensen, Bartofte.
Kåret 8-8-8-9-9-7-8.
En ikke så konturskarp hoppe som fløjen, men med et bevægelsesforløb,
som kunne give løfter om en kapacitet som brugshest. Nr. 2 på landsplan.
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På 3. pladsen i Neble Kora von C. eft. Caprimond og Komtesse "R" eft.
Roots xx med 9-8-7-7-9-8-8.
En særdeles køns- og racetypisk hoppe med lidt Caprimond-overlinie, men
med et smidigt og rummelig bevægelsesforløb. Alle 3 hopper klargjort og
fremført meget flot af Lotte Fønskov og Lars Andersen!
Som nr. 4 endnu en Caprimond-datter, nemlig Stutteri Montanas Mibica eft.
Melissa eft. Mago xx. En meget storrammet hoppe med gode linier og god
bevægelse. En hoppe som man kan forestille sig kunne blive en rigtig god
avlshoppe.
De efterfølgende hopper var også af rigtig god kvalitet, som lover godt for
fremtiden.
På 4 års og ældre holdet gik fløjpladsen til Scarlet eft. Camerlengo og
Sunday Night eft. Deadly Nightschade xx, en storrammet hoppe med en
kraftfuld bevægelse og god takt. Ejer Benedikte Haubroe, Holte.
De bedste avlshopper behøver jo ikke nødvendigvis være dem med de
højeste kåringstal og det er jo i sidste ende hjemme på staldgangen, at den
endelig selektion skal foretages.
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