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Lykkehøjs Dominique  er født 

d. 07.06.2008 hos Stutteri 

Lykkehøj v/ Helle og Jens 

Mouritsen i Skjern, og er i dag 

ejet af Henrietta og Andreas 

Skjold i Ballerup 

Far er hingsten Melli’s Dornik 

SPH 167, mor er elitehoppen 

Monika EBSDH 253 , morfar 

er Cupkeshof  Winobert  H 

16380 

 

Lykkehøjs Dominique  har 

deltaget ved Eliteskuet som 

føl, som 2 års og igen som 

som 3-års. Hun blev fremstillet 

til kåring som 3-års i Dansk 

Sports Ponyavl i 2011 og blev her kåret i SDH og senere tildelt opdrættermedalje i bronze. 

Lykkehøjs Dominique  har fået  2 føl og har selv en karriere som aktiv konkurrencepony, hvor hun 

nu er landsstævneberettiget pony,  i dressur, hun har også været med i finalen ved DSP’s 

Avlschampionat som 4-års og 7-års i dressur.  

 Lykkehøjs Dominique  har fået to afkom . 

 

De 2 afkom : 

Ident Navn  Fødselsdato  Køn Efter 

SPH 233 LYKKEHØJS BODYPAINT 05-06-2014 Hingst FS CALIMERO (SPH 201)  

GRSDH 801  LYKKEHØJS PRIMADONNA 25-05-2013 Hoppe FS CALIMERO (SPH 201)  

 

Om afkommene kan vi nævne, at hoppen Lykkehøjs Primadonna er nyudnævnt 

guldmedaljehoppe ved dette års netop afholdte eliteskue. Hun indtog en flot 2 plads i holdet af 

medaljehopper i år. Lykkehøjs Primadonna har aflagt en flot rideafprøvning i dressurdisciplinen 

med 876.5 point. 

Lykkehøjs Bodypaint  blev sidste år, som 4-års , fremtillet til kåring, hvor han opnåede 1-årig 

bedækningstilladse, senere på sommeren gik han 30 dages stationafprøvning med et samlet 

resultat på 801 point, og en hel klar vinder af dressurdisciplinen med 847 point. Han blev senere 

vinder af DSP’s Avlschampionats 4 års dressurklasse, med den højeste score i championatets 

histore, med hele 463,2 %. Lykkehøjs Bodypaint blev ved kåringen i år fløjhingst og kåret som 

Årets Gangarts Hingst, samt tildelt opdrættermedalje i sølv. 

https://equinet.seges.dk/ords/prod/f?p=1000:7:870318183743660:fsp_sort_2::RP&fsp_region_id=1584707512941435
https://equinet.seges.dk/ords/prod/f?p=1000:7:870318183743660:fsp_sort_5::RP&fsp_region_id=1584707512941435
https://equinet.seges.dk/ords/prod/f?p=1000:7:870318183743660:fsp_sort_6::RP&fsp_region_id=1584707512941435
https://equinet.seges.dk/ords/prod/f?p=1000:3:870318183743660::NO::P3_HEST_ID:1215907
https://equinet.seges.dk/ords/prod/f?p=1000:3:870318183743660::NO::P3_HEST_ID:970661
https://equinet.seges.dk/ords/prod/f?p=1000:3:870318183743660::NO::P3_HEST_ID:1155928
https://equinet.seges.dk/ords/prod/f?p=1000:3:870318183743660::NO::P3_HEST_ID:970661


 

 

 

 

 

 
 

 

Lykkehøjs Bodypaint 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lykkehøjs 

Primadonna 

                     

 

 

 

 

 

   Dansk Sports Avl ønsker tillykke med de flotteavlsresultater  


