Det absolutte højdepunkt i Eliteskuet på Broholm er jo udpegningen af ”Årets Hoppe”.
Forud ligger forberedelser og deltagelse i den ordinære kåring. Kvalifikation og nominering til deltagelse med
minimum 53 point, samt evt. gennemførelse af endagsafprøvning. Så altså en skarp for selektion. Kataloget
omfattede otte hopper, syv var mødt og umiddelbart et hold af en kvalitet vi ikke har set mage til i flere år.
Store, vellinierede, sportsbetonede modeller, der for længst har lagt de tidligere negative karakteristika fra
sig, især hvad angår bevægelsesforløbet og formatet.
2. reservesejrshoppe blev den laksorte Elegia v. K2 og Erina v. Topkij fra Erik Jørgensen, Herfølge.
En klassisk trakehnertype i store rammer. Konturskarp og udstyret med et rummeligt, kraftbetonet
bevægelsesforløb. Umiddelbart en model, der leder tankerne hen på det sorte stod på Stutteri Kirow i
Rusland, hvor Topkij havde sin storhedstid.

Som 1. reserve faldt valget på endnu en russisk domineret afstamning, nemlig Hockey datteren Rocella II
efter Rebecca v. Induc. Avler John Dich og Ejer Tonny Bang, Ryomgård. En bedårende type, der har
udviklet sig positivt siden kåringen og som fremstår som udpræget sportsmodel, tør og markeret og med et
bevægelsesforløb som lover godt for hoppens fremtid i sport.
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Og så endelig ”Årets Hoppe”. En hoppe der forener alt, hvad
man kan ønske sig af en moderne sportshest. Her er
elegance, type, udstråling, format, bevægelser med elasticitet
og rummelighed og som indbyder til ridekomfort, hvis man
vælger at se på hoppen som ridemodel. Vælger man
avlsøjnene ja, så er der masser af modertype, rammer,
beviste brugsegenskaber og ikke mindst afstamningsmæssig
kvalitet. DIVA er en absolut ”hjemmefødning. ” Opdrætteren,
Henry Sahl, Videbæk, kan her sætte kronen på værket efter
mange års utrætteligt avlsarbejde. Henry er avler af både
Diva`s far, DON-JUAN og Diva`s mor DONNA II og videre er
han avler af mødrene yderligere to generationer tilbage, på
både far- og morsiden. En avlerpræstation, som jo uden
sammenligning, må siges at være enestående og som ikke er
mange forundt. DIVA blev samtidig vinder af årets
endagsafprøvning, med en helhedskarakter på hele 8.01. I
sandhed en forening af avl og sport i samme hoppe. Hjertelig
tillykke til familien Sahl, med denne enestående
præstation.
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