
               Pandora  EBRSDH 400 Elitehoppe 

 
Pandora er udnævnt til elitehoppe d.16.01.2023 

 

Pandora er født d. 02.04.2006 

hos Elin og Egon Kragh i Billund, 

og var ejet af Conni Lynge, 

Løgstør. 

 

Pandora er eft. Pour Amour SPH 

142 8, mor er elitehoppen 

Beverly EBRSDH 224, morfar er 

elitehingsten Broadway ESPH 

104. Pandora er hermed 4. 

generation af elitehopper af ren 

DSP-avl fra Sagagården i Billund. 

 

Pandora har været bedste DSP-pony på Nordjysk Plageskue i Brovst, som 1-års og 3-års. Er 

blevet Skuets Bedste Hest på dyrskuer flere gange. Som 2-års var hun med på DSP’s Eliteskue 

på Vilhelmsborg. Som 3-års blev hun ved sin kåring i Hjallerup udnævnt til Dagens Gangarts 

Hoppe og inviteret med til Eliteskue på Vilhelmsborg. Her blev hun tilkendt en bronzemedalje. Hun 

gik videre til stationsafprøvning om efteråret, hun bestod prøven i dressur med 767,5 point og var 

bedste pony i dressurdisciplinen og springning med 702 point. Hun har også deltaget ved 

championatskval. i dressur som 4-års, hvor hun blev kvalificeret med 146.6 point, men kunne ikke 

gå semifinalen, da hun var for langt fremme i drægtighed. Hun fik 5 føl, og blev efter fravænning af 

sidste føl udlånt til rytter, som skulle have hende med ud på stævnebanerne. Det varede desværre 

kort, da hun brækkede et ben efter 3 måneders makkerskab, og måtte akut aflives 8 år gammel. 

 

Pandora har 5 afkom 

Ident Navn  Fødselsdato  

Køn Efter 

208333SP1400116  LYKKEBO DOUBLE UP 21-03-2014 Hingst JESTIS DUKE (SPH 200)  

RSDH 708  LYKKEBO DIVA 25-03-2013 Hoppe JESTIS DUKE (SPH 200)  

208333SP1200116  LYKKEBO CONCORDIO 28-03-2012 Vallak FS CONCORDE (ESPH 179)  

208333SP1100178  LYKKEBO COMET 27-03-2011 Vallak FS CONCORDE (ESPH 179)  

208333SP1000104  LYKKEBO CONTADOR 17-03-2010 Hingst FS CONCORDE (ESPH 179)  

  

Om afkommene kan nævnes Lykkebo Comet, som blev anden bedste hingsteføl ved Eliteskuet, 

og gik kvalifikationsstævne i dressur til 4-års championat med et resultat på 75.1 point og 

kvalificeret til semifinalen. Ligeledes gjorde Lykkebo Concordio også som 4-års med 80.4 point, 

han er siden startet op til LA2 i dressur. Lykkebo Double Up var også med ved Eliteskuet som føl, 

gik kvalifikationsstævne i dressur til 4-års championat med 82.0 point, og var i øvrigt anden bedste 
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på landsplan. Lykkebo Double Up er S-pony i dressur i dag, og er nu i gang med at føre en ny 

rytter frem i PRI-klasserne. Lykkebo Diva var med ved Eliteskuet som 2-års, gik som 3-års 

stationsafprøvning med dressurresultat på 725.5 point og springresultat på 711.5 og blev kåret i 

RSDH. Hun har også været Skuets Bedste Hest ved dyrskuer. Lykkebo Diva har siden gået nogle 

få stævner i LC dressur og spring. 
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     Dansk Sports Avl ønsker tillykke med de flotte avlsresultater 


