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Hingsten FS Concorde ESPH 179 er udnævnt til elitehingst i Dansk Sports Ponyavl

FS Concorde er født. 19.01.2006 hos stutteri
Ferienhof Stücker i Tyskland, og blev
hjemkøbt af Elin og Egon Kragh, Sagagården
i Billund, efter sin kåring i Tyskland om
efteråret, 2½ år gammel.
Far til FS Concorde er FS Champion De
Luxe, mor er FS Golden Starlight, som bl.a. er
søster hingstene FS Don’t Worry, FS Mr.
Right, FS Chambertin og FS Chacco Blue,
morfar er Dornik B.
FS Concorde blev fremstillet til kåring hos
Dansk Sports Ponyavl , da han var 3 år
gammel, hvor han blev reservefløj, han fik
tildelt 1-årig bedækningstilladelse, han gik
herefter stationsafprøvning,
som han bestod med 756 point,
helt klart med vægt på dressur
egenskaberne. Hingsten blev
fremstillet til færdigkåring i DSP
i 2010, hvor han også fik
reservefløjpladsen, og tildelt
bronzemedalje.
FS Concorde blev senere på
året vinder af 4-års
dressurchampionatet, efter at
have betjent ca 30 hopper. Han
blev redet af Jeanette
Haugaard, som også nåede at
ride nogle ganske få C- stævner
på ham, hvor han nåede at
starte til og med LA3.
Da FS Concorde var så uheldig under en bedækning at få et spark på det ene ben af hoppen han
betjente, valgte Egon Kragh i samråd med smed og rytterforældre, til trods for at FS Concorde kun
var en smule uren, alligevel at køre den på Højgård Hestehospital for et sikkerheds tjek af
skadens omfang. Egon Kragh ville sikre sig, at hans hingst var i en sådan form, at den uden at lide
overlast, kunne betjene hopperne, der stadig ventede på at blive betjent af den unge hingst.
Ved halthedsundersøgelsen i longe på Højgård Hestehospital, var FS Concorde bedøvet, først i
hoven og senere også i kodeleddet. Hingsten trådte nu rigtig igennem, men kun få skridt, før
hovbenet brækkede og bøjesenen sprang. Hingsten stod ikke til at redde og aflivedes akut på
stedet kun 5 år gammel.
Derfor blev hans 3.årgang ikke stor.
FS Concorde nåede at blive far til 63 stk registrerede afkom.

Afkom som kan fremhæves er guldmedaljehoppen Catalina , hendes helsøster,
bronzemedaljehoppen Con-Way, endnu en bronzemedaljehoppe Midtjydens Coco,
sølvmedaljehingsten Lucky Gold, som blev Årets gangartshingst i 2014, året efter blev han nr 2 i
championatsfinalen, og senere B-pony i dressur. Der kan nævnes FEI ponyen Præst’s Cameo( nu
solgt til Tyskland) og Webster, som har gået DM, landstævneponyerne Classic Grand Cru,
Chardonnay, Golden Mella, Rawa’s Con-Dios( nu solgt til England), som også havde 1-årig
avlsgodkendelse, Daugaardens Bombay, Lykkehøjs Medina, Golden Delight-Lau og ligeledes kan
nævnes den meget succes fulde TT Calle Constantin, som er kørepony på internationalt niveau.
Ligeledes kan nævnes, at hele 23 af hans afkom har rideresultater inden for DSP’s regi. Pt ligger
han som nr 2 på ranglisten for ponyhingstenes afkom’s resultater på DRF’s liste for dressur, kun
overgået af den tyske Can Dance, som er far til DM-ponyen Tackmann’s Cookie.
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Dansk Sports Avl ønsker tillykke med de flotte avlsresultater

