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Hingsten FS Calimero ESPH 201 er udnævnt til elitehingst i Dansk Sports Ponyavl
FS Calimero er født d. 12.03.2008
i Tyskland hos Ferienhof Stücker .
Far er FS Dior De Luxe, mor er
FS Caprice, morfar er
FS Challenger
FS Calimero blev kåret som
fløjhingst i Tyskland som 2½ årig,
han blev hentet til Danmark af
afdøde Egon Kragh i Billund som
3-års i 2011, hvor han ved
hjemmekåring blev tildelt en 1årig bedækningstilladelse. Han
stillede om efteråret til
stationsafprøvning, som han
bestod med 790 point.
Han blev færdigkåret i 2012 med
bronzemedalje. Startede sidste år i championatet, som han vandt med 82.692 %
FS Calimero er i dag ejet af Stutteri Lykkehøj v/ Helle og Jens
Mouritsen i Skjern.
FS Calimero er i dag særdeles aktiv i sporten, og har opnået
S-pony status, er netop blev placeret med sølvmedalje ved
DM på Hovgaard, og ligeledes til DM Hold dressur i
Frederikshavn med sølvmedalje med Anna Teibel Raben i
sadlen.
FS Calimero er far til 141 registrede afkom.
Blandt afkommene kan vi bl.a. nævne de to helsøskende,
guldmedaljehoppen Lykkehøjs Primadonna, som bestod sin
sadelkåring med 876.5% og årets gangartshingst 2018 og
kåret med sølvmedalje Lykkehøjs Bodypaint, som også
scorede det højeste point i championatsregi indtil dato, nemlig flotte 463.2% i 4 års klassen. Der er
kåret en enkelt hingst mere, hingsten Midtjydens Cassius, der er kåret med bronzemedalje. Der
kan ligeledes nævnes de fire bronzemedaljehopper Munkebos Madame Curie, JQ Café Chokolat
Hit, Hesselbjergs Fabienne og Stemar’s Cesilia. Der har været fremstillet mange føl efter FS
Calimero, og mange er gået videre til Eliteskuet, havde et år Dagens Hoppeføl på alle tre
skuepladser. Han er også far til to A-ponyer i dressur, Capello og Asvil’s Lamero, som også var
championatsvinder som 5 års.
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