Hoppen Toftegaard’s Bella ESSDH 209 Elitehoppe
Hoppen Toftegaard’s Bella er udnævnt til Elitehoppe pr. 07.01.17.

Hoppen er født d. 02.06.2000 hos Lars Andersen,
Toftegaard i Kr. Eskilstrup, som også i dag stadig
ejer hoppen.
Hoppen er efter hingsten Bohøjgaard’s Mirage SPH
111, mor er Tingerup’s Barbette BSDH 360, morfar
er Holmgaards Benjamin SPH 85.
Hoppen blev i 2004 fremstillet til kåring, blev kåret i
SDH og blev inviteret med til Eliteskuet senere på
sommeren, hvor hun blev tildelt opdrættermedalje i
sølv.
Toftegaard’s Bella har selv bevist, at hun kunne gå hele
vejen. Hendes ridekarriere startede ud med at starte til
DSP’s kvalifikationsstævne og senere blive nr 2 i
finalen, hvor hun er 4 år gammel, og gik også
kvalifikation som 5 års.
Hun var blevet ifolet, og fik to afkom , og kom så ud i
sporten, hvor hun har startet med to ryttere op til PRT.
Hoppen har følgende afkom :
2006 Toftegaards Hurricane SPH 182 eft. Tai Calido SPH 116
2010 Toftegaards Sherlock eft. CE Roberto ESPH 174.

Toftegaards Hurricane

Toftegaards Sherlock

Om de to afkom kan nævnes at Toftegaard’s Hurricane er kåret avlshingst med en
opdrættermedalje i bronze. Han blev færdigkåret i 2010, efter en bestået stationsafprøvning med
et resultat på 783 point, med 805 i dressurdisciplinen, og fik der med på vejen at han havde
særdeles gode dressuregenskaber.
Disse egenskaber har han bevist , at han har ved adskillige stævner efterfølgende.
Han har været i finalen i DSP-championaterne fem gange, en enkelt gang som vinder.
Der ud over har han gået til og med landsstævner, har bl.a. deltaget og været placeret ved Hold
DM og individuelt, samt sluttede med sin sidste rytter i 2016 af med at blive nr. tre ved ECCO Cup.

Toftegard’s Sherlock har også deltaget som 4-års ved DSP’s kvalifikationsstævne i dressur, og er
nu i gang med en karriere som kørepony.
Toftegaard’s Bella er blevet ifolet i 2016, og venter her til foråret føl efter den tyske hingst
Dance Star AT.
Dansk Sports Ponyavl ønsker tillykke med det flotte avlsresultat.

