
Dressman II ESPH 161 Elitehingst 
 

Dressman II ESPH  161 er udnævnt til 
Elitehingst d. 24.10.17 
 
Dressman II er født i Tyskland 
d.17.02.1991. Dressman II ejes af Kim 
Simonsen , Feldballe Hingstecenter i 
Rønde. 
Han er efter hingsten Domingo 
DE343443382882, mor er Nadin efter  
Niklas DE341420072471, og dermed ud 
af en søskendeflok på bl.a. fire kårede 
helbrødre  . Han er kåret i fire tyske 

forbund inden han kom til Danmark, hvor han blev kåret i DSP i 2007. 
Dressman II har aflagt materialprøve i Tyskland som 4-års. Gået med i 
Bundeschampionatet , hvor han blev placeret , som  3 års blev han  nr. 2, som 4 års nr. 3 
og som 6 års nr. 8. Han er placeret internationalt i dressur. 
 
Dressman II har her i Danmark 65 registrerede afkom, hvor af 54 er i DSP. 
 
Blandt sine DSP afkom er han far til bronzemedaljehoppen Wivver af Kongshøj, som bl.a. 

er placeret som nr 4 ved DRF’s 
Mesterskab for kat. 3 ponyer, 
bronzemedaljehoppen Nagengaards 
Lady Madonna, som har gået DSP’s 
rideafprøvning både i dressur og 
springning. Springningen med 815 point, 
og dermed også optaget i 
Springponyprogrammet ( her under )  
  
 

Sølvmedaljehoppen 
Jægersborgs Nadine (t.v.), 
som også har gået 
afprøvning i dressur med et 
resultat på 811 point. Hun er 
placeret som nr 2, både i 4-års og 5-års championatet. Hun er 
i dag som 6-års B-pony i dressur. Hun har været i Tyskland 
og har deltaget i finalen ved International Pony Dressage Cup 
i Verden som 5-års. Hoppen Dressina M er udtaget til 
Eliteskuet i 2016, men har endnu ikke været fremstillet til 
medaljekåring. RSDH-hoppen  Aurora A er B-pony i dressur, 
har været med i dressurchampionatets finaler, både som 4- 



5- og 6-års. Vestervangs Illusion er B-pony i dressur, Jægersborgs Gentleman ( her under 
t.h.) er B-pony i dressur , samt deltaget i dressurshampionatets semifinale som 4-års og 
finalen som 5-års.  
Weber af Kongshøj  (her under t.v.) er S-pony i dressur , han har 
 bl.a. vundet DM, NM og har været placeret i dressurchampionatet som 4-års og 6-års. 
Der er ud af de 54 afkom har Dressman II 14 afkom, som har opnået R i forbindelse med 
championat eller afprøvning i DSP. 
 

 
 
Dansk Sports Ponyavl ønsker tillykke med de flotte avls og rideresultater. 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 


